
`M-am simtit discriminat in Sibiu! Dar ce roman nu s-a simtit vrodata asa?`
Levente Serfozo conduce de ani buni Biroul Cultural Maghiar din Sibiu, organizeaza an de an Ars
Hungarica la Sibiu si daca nu-l batea ghinionul, era fotbalist in Liga I. 
  
  Reporter: Credeati acum cateva luni ca Vointa va incepe campionatul atat de bine? 
  
  Levente Serfozo: Am urmarit activitatea echipei Vointa Sibiu, chiar am fosti colegi printre componentii
lotului. E ok! Sibiul de mult timp asteapta sa reinvie fotbalul si sportul in general, dar fotbalul fiind regele
sportului sau sportul rege, automat trage dupa sine si emulatie catre sport in general. Inclusiv cei de la
baschet, a fost un varf de suporteri dupa care a inceput sa scada numarul spectatorilor la meciurile de
baschet, cel putin dupa informatiile mele. Daca creste si echipa de fotbal atunci am putea avea canva ce a
fost prin anii ’88, ’89... 
  
  Rep.: Atat de departe?! 
  
  Levente Serfozo: Mmmda, eu cred ca poate sa acceada in liga superioara, nu? 
  
  Rep.: Este unita comunitatea maghiara din Sibiu? Va stiti toti intre voi? Aveti actiuni, evenimente
comune? 
  
  Levente Serfozo: Dupa parerea mea este o comunitate mai deosebita fata de alte comunitati maghiare
din alte zone, mai ales ca traim, sa zicem la periferia centrelor importante din Romania unde sunt multi
maghiari. Oricum Sibiul este un oras destul de mare si comunitatea maghiara traieste destul de separat.
Din pacate sunt destul de putine ocaziile sa ne intalnim. Dat fiind faptul ca suntem inaintea festivalului
Ars Hungarica care reprezinta si prezinta cultura maghiara in Sibiu este un foarte bun prilej pentru ca
maghiarii din Sibiu sa se reuneasca, sa se intalneasca, sa se cunoasca. Avem si alte activitati cu specific,
cu directia clara, consacrata, dar acesta este festivalul reprezentativ pentru maghiarii din Sibiu. El s-a
nascut acum cinci ani din aceasta dorinta de canaliza ungurii spe un singur eveniment important in care sa
se vada ca traiesc si ungurii pe aceste meleaguri. 
  
  Rep.: Sportul si-ar putea gasi un loc in acest festival? 
  
  L. S.: Exista la nivel european o tendinta de a organiza evenimente, festivaluri, in care sa se intalneasca
sportul, cultura, turismul, activitati mixte in care de exemplu o familie, hai sa vorbim despre o familie
mai extinsa, compusa din tata, mama, copii, nepoti si asa mai departe, sa gaseasca fiecare cate ceva
atractiv pentru mintea si sufletul sau. Eu cred ca s-ar putea gasi o varianta. Exista tendinte spre acest fapt
si chiar in cadrul festivalului avem un simpozion cultural, una din prelegeri o va sustine doamna Stela
Maria Matioc in care va vorbi despre cultura si turism. Deci, deocamdata suntem la nivelul in care se
incearca asocierea culturii cu turismul, dar repet, nu turism cultural, ci cultura si turism, fiecare cu treaba
lui dar impreuna. 
  
  Rep.: De cat timp locuiti in Sibiu? 
  
  L. S.: Eu?! De 39 de ani! 
  
  Rep.: In toata perioada aceasta v-ati simtit vreodata in Sibiu jignit sau deranjat de faptul ca sunteti de
etnie maghiara? 
  
  L. S.: Acum banuiesc ca si romanii au avut momente in care s-au simtit jigniti in Sibiu, dar da, de ce sa
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ne ascundem dupa degete, au fost momente in care m-am simtit jignit si exista momente in care ti se
arunca niste vorbe. Eu intotdeauna le-am privit mai mult cu umor. 
  
  Rep.: Dar de Gaz Metan Medias ce ziceti? Locul patru! Va asteptati? 
  
  L. S.: La Gaz Metan Medias am jucat si eu, chiar cu Cristi Pustai, antrenorul actual in echipa. Am fost
colegi de echipa si il cunosc bine, este un tip foarte ambitios, foarte inteligent, stie ce vrea, intotdeauna a
stiut ce vrea si cred ca a vrut sa ajunga pe acest loc si acum i-a reusit. Felicitari! 
  
  Rep.: El o fi vrut, sau multi vor, putini reusesc! 
  
  L. S.: Intotdeauna Mediasul pentru fotbal, mai ales Romgazul, Transgazul, intreprinderile astea din jurul
gazului, intotdeauna au avutun aport financiar foarte important si traim intr-o lume in care cam orice ai
face ai nevoie d eo resursa materiala pentru ate organiza si a creste. Vad ca Mediasul chiar merita. A avut
o perioada acum cativa ani, a intrat, a picat, dar vad ca acum face treaba foarte buna. A acumulat si acum
este un moment foarte bun pentru Medias. 
  
  Rep.: Pleaca la vara Cristi Pustai de la echipa? 
  
  L. S.: Nu am mai vorbit cu el de 20 de ani, nu stiu ce face, dar dupa parerea mea pentru orice antrenor la
un moment dat este foarte important sa ajunga la un moment dat in cariera la o echipa cu greutate, cu
istorie. Acum se vorbeste ca este in carti pentru Steaua si altele, dar mi-e greu sa cred ca dupa ce a
construit o echipa, daca ramane pe locul patru joaca in Europa la anul, ar pleca. Dupa parerea mea ar
trebui sa ramana la Gaz Metan Medias. Daca te duci in alte locuri aproape o iei de la inceput pentru ca
toate marile echipe asa zis istorice sunt in dificultate acum. Vezi primul loc unde e Otelul Galati acum,
care are un presedinte foarte bun, un antrenor care a fost si la Sibiu, am si jucat impreuna cu Dorinel
Munteanu la Sibiu, mi-a fost si capitan la un moment dat in echipa. 
  
  Rep.: Credeti ca in administratia si politica sibiana comunitatea si etnia maghiara din Sibiu este
reprezentata cum ar merita? 
  
  L. S.: Depinde cum privesti lucrurile. Daca raportezi la cifre, numeric, poti afirma la rece ca nemtii sunt
prea reprezentati si din aceasi perspectiva poti spune ca ungurii nu sunt reprezentati deloc, sau romanii nu
sunt reprezentati cum ar trebui. E o chestie politica. Din punct de vedere al administratiei locale m-as
astepta desigur sa fim mai reprezentati un pic dar depinde de mai multe lucruri. In primul rand depinde de
comunitatea maghiara care trebuie sa prezinte valori si asta incercam noi in fiecare an practic sa facem
prin Ars Hungarica. 
  
  Rep.: Care mai bun pe postul de mijlocas de banda, Janos Szekely sau Banel Nicolita? Care va place
mai mult? 
  
  L. S.: (rade) Mie mi-a placut foarte mult in meciul cu Italia Florescu! (rade) N-am preferinte de genul
acesta! 
  
  Ars Hungarica in 2010 
  
  Editia din acest an a Ars Hungarica se desfasoara intre 25 si 28 noiembrie. Biroul Cultural Maghiar din
Sibiu propune in acest an spectacol de balet, concerte de muzica pop, folk-jazz-fusion, rock de petrecere
dar si expozitii, prezentare de moda si un simpozion cultural. Biletele costa intre 10 si 30 de lei si pot fi
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cumparate de la sediul Biroului Cultural Maghiar, din strada Felinarului. 
  

Cuvinte cheie: turism  medias  romania  concert  concerte  carti  sibiul  europa  gaz metan medias  fotbal
cristi pustai  italia  romgaz  transgaz  maghiara  galati  sport  baschet  expozitii  steaua  suporteri  jazz  gaz
metan  liga i  vointa sibiu  petrecere  evenimente  dorinel munteanu  otelul galati  prezentare de moda  ars
hungarica
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