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Hír és hírháttér

Még mindig nincs 
polgármester-jelöltjük

Bár a Magyar Polgári Pártnak még nincs
határozott döntése Marosvásárhely pol-
gármester-jelöltjére vonatkozóan, egyet
biztosan tud állítani: dr. Vass Leventét
nem fogják támogatni a jövő évi helyha-
tósági választásokon. Ezt fogalmazta
meg Szász Jenő, az MPP elnöke.
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>>> 5. oldal Hír és hírháttér

Megszámláltatunk?

A Románia-szerte közel egy hete el-
kezdődött népszámlálás első az eu-
rópai uniós csatlakozásunk óta, és
eredménye nagyon fontos kihatással
lesz a romániai magyarságra, hiszen
több évre ez jelent majd tárgyalóala-
pot a bukaresti hatalommal 
szemben, a kisebbségi jogok érvé-
nyesítésekor.

Sport

„Duplázni 
szeretnék 2012-ben
Szombathelyen”

A birkózás az egyik legősibb és leghő-
sibb sportág. Marosvásárhelyen nagy
hagyománnyal rendelkezik, hisz a város
első olimpiai érme is egy birkózó, a
néhai Simon László nevéhez fűződik,
aki 1976-ban bronzérmet szerzett a
montreali nyári olimpiai játékokon.
Ambrus Lajos többszörös ezüst- és
bronzérmes veteránbirkózó, a 14-szeres
országos bajnok Ballai Sándor pedig
már kétszer volt veterán világbajnok. A
nemrég Tiranában megrendezett sza-
badfogású veterán világbajnokságon
mindkét hazai birkózó fenomén 
ezüstérmet szerzett.

Hír és hírháttér

Jelentem: torkig vagyok! 

A népszámlálás kezdetének előestéjén
diverziós szórólapok jelentek meg Sepsi-
szentgyörgyön. A postaládákba bedobott
lap az MPP magyarság vállalására buz-
dító képeslapjának hű másolata, csak a
szöveg más. A „Jelentem: magyar va-
gyok!” felirat helyett a „Jelentem: székely
vagyok!” szerepel.

>>> 5. oldal >>> 4. oldal

Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

>>> 3. oldal

Lassan két éve, amikor elsétálok a marosvásárhelyi Színház-tér előtt, a rosszullét környékez. Az ele-
jén vizuális merényletként ható építőtelephez hasonlított a város és a központ arculatát
meghatározó tér, de amikor korcsolyapályát létesítettek, és különböző alkalmi árusok lepték el, ki
gaufry-val, ki fagyival, ki virágokkal próbált a város Nemzeti Színháza előtt pénzt keresni, az egész
egy szürreális „mahala”-t kezdett idézni. Az építkezéseket egyszer abbahagyták, másszor
újrakezdték, és addig húzták-nyúzták, amíg a város szégyenfoltjává vált a tér. 

>>> 15. oldal

Színház-tér           

Figyelem!
Jövő heti 

lapszámunk
pénteken 
jelenik meg. 

Újra TV műsorokkal. 



A kávéfogyasztás 
történetéből

A Maros Megyei Múzeum szer-
vezésében nyílt meg a Fekete-
leves – Fejezetek a kávéfőzés, a
kávéfogyasztás történetéből
című kiállítás, a marosvásárhe-
lyi vár Történelmi és Régészeti
Múzeumában. A kiállítás 2012.
január 9-ig látogatható.

Erőss Zsolt 
előadásai Erdélyben
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
meghívására október 24–no-
vember 8. között ismét Er-
délybe látogat Erőss Zsolt
hegymászó, aki ezúttal az idei,
Magyarok a világ nyolcezresein
elnevezésű expedíciósorozat
keretében szervezett Lhoce-ex-
pedícióról tart vetítéssel egybe-
kötött bemutatót. Az előadásra

Marosvásárhelyen október 28-
án, pénteken, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum dísztermében
kerül sor. A kezdés időpontja 18
óra. Az előadás után az EKE ki-
adványai mellett megvásárol-
ható és dedikáltatható Erőss
Zsolt 2012-es naptára.

Még látogatható 
a Bordi András kiállítás
November 4-ig látogatható a
Bordi András festményeiből álló
tárlat. A Bolyai-téri Unitárius
Egyházközség Dersi János Ter-
mébe naponta 9–13 óra között
várják az érdeklődőket.

Tetten ért szavak
Október 28-án, pénteken Be-

recz András Kossuth-díjas ének-
és mesemondó, Tetten ért sza-
vak című vendégelőadását te-
kinthetik meg 19 órától a
Nemzeti Színházban. 

Belvárosi szerdák
Október 26-án 18 órától a Bel-
városi Szerdák rendezvénysoro-
zat meghívottja Kovács Réka
Rozália pszichológus. Előadásá-
nak címe: Párkapcsolati elége-
dettség. Helyszín: a Deus
Providebit Tanulmányi Ház
Szent Mihály-terme.

Marosvásárhelyi 
Rockzenészek Találkozója
A tavalyi Marosvásárhelyi Rock-
zenészek Találkozója sikerének

köszönhetően, a közönség és a
zenekarok igényeinek eleget
téve az idén is megszervezésre
kerül a rendezvény MaRoTa 2
néven. Az időpont változott,
mivel október 30-án csapnak a
húrok közé a rockzene megszál-
lottjai. A helyszín viszont válto-
zatlanul a Jazz & Blues klub lesz.
Kezdési időpont 19 óra. A fel-
lépő zenekarok között jelen
lesznek a 80-as és 90-es évek le-
gendás zenekarai mellett az ez-
redforduló, valamint napjaink
fiatal és tehetséges rock bandái.
Belépőkártya a Tranzitbárban és
a Dömetrafikban igényelhető
15 lejes kedvezményes áron,
vagy a helyszínen 20 lejért.

2. oldal >> Naptár október 26-november 1.

Névnapok
Október 26. Dömötör, Albin, Demeter, Baldvin, Amand 
Október 27. Szabina, Taddeus, Tádé
Október 28. Simon, Szimonetta, Alfréd, Alfréda
Október 29. Nárcisz, Teofil, Zénó, Melinda, Ermelinda
Október 30. Alfonz, Kolos, Fanni, Stefánia, Éneás
Október 31. Farkas, Alfonz, Cseke, Kristóf
November 1. Marianna, Igor, Benigna, Benignusz, Benke

Ajánló

Kos : A szerelem első látásra jegyében született románcok, nem
mindig állják ki a szürke hétköznapok próbáját. Inkább az a
tapasztalat, hogy ezek a kapcsolatok ugyan szép emlékek marad-
nak, de nem jellemző rájuk a tartósság.

Bika:  Egy olyan különleges élményben lehet része, amely rend-
kívüli módon felvillanyozza. A közmondásos „meglátni és meg -
szeretni” című történet most önnel is megeshet, és egészen az
élmény hatása alá kerülhet. 

Ikrek: Nagyon erőteljesen érvényesül az életében a szexualitás.
Ebből következik, hogy ön sokkal meggondolatlanabb, mint
máskor, és sokkal csábíthatóbb is. Ha most ismerkedik meg
valakivel, és igazán tetszik önnek, akkor nagyon könnyen leveheti
a lábáról. 

Rák: Anyai, gondoskodó énje eluralkodik önön, még a partnereit
is gyermekként kezeli. A hétköznapokhoz természetesen hozzá-
tartoznak az apróbb kedveskedések, figyelmességek, de fontos
lehet az is, hogy hagyjon egy kis levegőt a másiknak. Önnek sem
árt, ha néha partner nélkül tekint egy kicsit önmagára.

Oroszlán: Csalódhat egy régi, jó barátjában. Ez nagyon megvisel-
heti lelkileg, mert érzelmileg igen erőteljesen kötődik ehhez az
emberhez, mélyen érinti, amikor rájön, hogy ez a bizonyos barát
nem őszinte önhöz, és már régóta csak alakoskodik. 

Szűz: Barátai és családja között felszínre kerülhet egy kis ellent-
mondás és feszültség. Lehet, hogy nem nagyon tetszik nekik, hogy
bizonyos emberekkel jó viszonyt ápol. Féltékenység is lapulhat
ezek mögött az érzelmek mögött. Nem kell bűntudatot éreznie.

Mérleg: Hajtja önt a vágy, hogy belemenjen titkos kapcsolatokba,
és nagyon szeretne futó viszonyokat, kalandokat, hogy színesítsék
életét. Egyrészről szeretne konzervált párkapcsolatot, másrészről
szeretne minél több szabadságot. Valamiről mindenképpen le kell
mondania, mert ellenkező esetben kiderül majd előbb-utóbb,
hogy titokban mit tesz!

Skorpió: Anyagilag nem áll olyan jól, mint ahogy szeretné, de
ez csak múló állapot, és gyorsan véget ér a peches időszak. Szeret
jól élni, és szereti tudni, hogy bármit megvehet, amit csak 
szeretne. Azonban néha meg kell tapasztalja a hullámvölgyet is,
hiszen így fogja igazán értékelni, amikor majd jól megy a szekér. 

Nyilas: Feszültségekkel terhes időszak következik. Különösen
baráti kapcsolataiban várható egy-egy nagyobb vita vagy
veszekedés, amely minden előjel nélkül, váratlanul pattan ki.
Abból is támadhat egy kis bonyodalom, hogy valaki a baráti tár-
saságából hirtelen más természetű érzelmeket is elkezd táplálni
ön iránt. 

Bak: Megérintheti önt egy új szerelem lehetősége. Ég a vágytól,
hogy igazolódni lássa saját vonzerejét, és szívesen próbára tenné,
hogy vajon milyen hatással van az ellenkező nemre? Talán, mélyen
belül, önbizalma állhat érzései hátterében. Hiszen híres ön arról,
hogy nincs elájulva saját magától. 

Vízöntő: Hétköznapi kapcsolataiban most sokszor fordulhatnak
elő bosszúságok, veszekedések. Ezért aztán egy-egy napja teljesen
tönkremehet. Ezért fokozottan kellene ügyelnie gyomrára, hiszen
most könnyen kikészülhet. 

Halak: Folyton csak megy, tárgyal, intézkedik. Azt sem veszi észre,
hogy már késő este van, úgy elmegy az életéből egy-egy nap. Nem
is jut ideje az igazán fontos dolgokra, és mi tagadás, saját magára
sem. A nagy robot mellett szakítson időt a pihenésre, a szerelemre,
az önfeledt szórakozásra is.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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A világhálón is



Bár szeptemberben végre megnyitot-
ták, a tér tipikus példája annak, amikor az
asztalnál megálmodott tervrajzok a kivite-
lezés során balul sülnek el. A teret a Plan-
werk építészeti iroda tervezte, a
szakemberek szem előtt tartották a funkci-
onalitást, azt, hogy a tér többféle esemény-
nek kell helyet biztosítson, ezzel egyidőben
szerették volna, hogy mint minden város-
központban elhelyezkedő tér, ez is a közös-
ségi lét szimbóluma legyen. Ugyanakkor
igyekeztek biztosítani a teljes átjárhatósá-
got, a teljes rugalmasságot, egyfajta
egyensúlyt a tér és az utca különféle elemei
között. Mindez tervben, azaz elméletileg.
Gyakorlatban viszont láthatjuk, hogy sajnos
sok tényező megváltoztatta az eredeti el-
képzelést: például a pénzhiány, a megren-
delő változó igényei, a kivitelező
szervezetlensége, kaotikus munkamód-
szere. A legszembetűnőbb talán a burkola-
tok elsietett kivitelezése, a járófelületek
nem megfelelő találkozása. De a két gesz-
tenyefa nem törvényszerű kivágása, és az
új zöldfelületek kialakításának elmulasz-
tása is mind-mind az új Színház-tér negatív
tulajdonsága. 

Az átadott Színház-tér – azaz csak meg-
nyitott, mert a munkálatok még mindig
nem fejeződtek be – új, modern külseje
egyelőre megosztja a lakosok véleményét.
Első kézből tudni akartuk, hogyan véleked-
nek az emberek a tér új arculatáról. 

Simon Mátyás
Ahhoz az építőtelephez képest, ami

majdnem két évig, vagy még több ideig do-
minálta az egész Színház-tár arculatát, jobb,
és előrelépésnek számít. Ami viszont negatív
változás, az a zöldövezet hiánya. Sterilnek
néz ki az egész tér, nincsen virágágyás sem
a közepén, és nem értem, miért tüntették el
a nagy szökőkutat, hisz az pozitív látványt
kölcsönzött a Színház-térnek.

Gelu Duşă
Elfogadható az új arculat, de nagy kár,

hogy a nagyobb fákat kivágták. Ha lenne egy
kis zöldövezet, akkor sokkal kellemesebb lát-
ványt nyújtana az egész tér.

Vaida Andreea
Mondhatom, ahhoz képest, ahogy kiné-

zett, most tetszik. Egyelőre nem látok nega-
tívumot, és hogyha teljesen kész lesz, akkor
valószínűleg még szebb lesz.

Nagy Sarolta
Egyáltalán nem tetszik az új Színház-tér,

főleg, mert a fákat kivágták, és az újonnan
ültetett csemeték csak évek múlva nőnek
meg, addig pedig nagyon kopár az egész te-
rület. Az a színes szökőkút meg szerintem
rémes, igazi giccs! Azt is fájlalom, hogy el-

tűntek a régi lámpák, és azokat otromba,
nagy világítótestekkel helyettesítették, és
szerintem ez nem talál a Színház-tér arcula-
tához. Nem értem, hogy a szobrok nagy része
hova tűnt el. Az az érzésem, hogy „mindent
pusztítsunk el” jelszó lebegett a tervezők/ki-
vitelezők szeme előtt. A kivilágított lépcsők
– bár funkcionális lehet a sötétben arra já-
róknak – sem tetszenek. Amit pozitívumként
emelhetek ki, az a templom alapjának lekö-
vezése, de azt hiszem, ennyi. 

Hogyan vélekedik 
egy szakértő?

Hogy ne csak a laikusok véleményét kér-
jük ki, megkerestük Kali Ellákot, aki szám-
talan templomot, imaházat tervező
műépítész, és a Marosi Egyházmegye fő-
gondnoka. Őt kértük meg, véleményezze a
marosvásárhelyi Színház-teret.

– Elsőként, amit fájlalok az új térrel kap-
csolatban, hogy csupán kijelölték a Ferenc-
rendi barátok temploma épületének
lenyomatát apró gránitkővel. De sajnos
nem vették figyelembe, hogy ott vannak
sírok, ahova idős lelkészek vannak elte-
metve, szám szerint 26-an, emellett ott
nyugszik a marosvásárhelyi, sőt erdélyi
szellemi elit 67 tagja is: bárók és nemesek,
magas rangú törvényhatósági tisztségvise-
lők, a városvezetés képviselője, híres mes-
teremberek, azok felesége és néhány
hónapos kisgyerekek az 1700-as évek vé-
gétől az 1800-as évek közepéig. A téren, a
főúthoz közel, hajdanában három kereszt
volt, lámpának felöltöztetve, a fölött, ahol
nyugszanak a papok, amelyeket sajnos ki-
vettek, és semmiféle emlék nem maradt
számukra. Nyilván, az a tény, hogy külön-
féle kövekkel rakták ki az egész teret, vala-
kinek nagyon jó üzletet jelentett, de az még
nem jelenti azt, hogy esztétikailag is kelle-
mes látványt nyújt.

Funkcionalitás szempontjából nincs
hiba az új Színház-térben, hisz mindenhova
el lehet jutni, merőlegesen a Nemzeti Szín-
házhoz, átlósan meg a két Luxor üzlethez.

Viszont a tér kapcsán akaratlanul is a Meg-
éneklünk, Románia című műsor leendő,
adekvát helyszíne jut eszembe. Olyan mint
a hajdani tapsterek. Ez a nagy kőplacc nem
csak értelmetlen, hanem egyáltalán nem is
szép látvány. A tér talán legnagyobb hibája
az, hogy nem ültettek semmi virágot,
egyetlen bokrot sem, és a néhány facseme-
tén kívül nincsen zöldövezet. Ugyanúgy az
új szökőkút sem tetszik. Építészeti szemmel
nézve, könnyen rájöhetünk, hogy nem sza-
bad ekkora felületet zöldövezet nélkül
hagyni. Az igaz, hogy a Nemzeti Színházra
való rálátást nem szabad magas, nagy fák-
kal elzárni, de virágokat és alacsony bokro-
kat javallott lett volna ültetni eléje, sőt
számomra teljesen érthetetlen annak az
építésznek az elképzelése, aki nem terve-
zett ide virágokat és bokrokat, hisz nagyon
kopárnak néz ki így a tér.

Sajnos Kulcsár Béla szobrai közül is hi-
ányzik egy táncos alak, amit másfél éve el-
loptak.

Összességében azt mondhatom, hogy
az új Színház-tér funkcionálisan rendben
van, viszont egyrészt felháborító, hogy
semmilyen zöldövezetet, virágot nem ter-
veztek be, másrészt meg az az érzésem,
akik megépítették ezt a teret, nem vittek
szívet bele.

Szerintem egy köztér hiába lehet épí-
tész-szemmel érdekes, jó és funkcionális,
ha azt a közösség nem érzi magáénak, és
használható sem lehet igazán, az ott élő
emberek mint befogadó közönség nélkül.
Nem beszélve arról, hogy a Színház-téren
naponta több ezren megfordulnak – vá-
sárhelyiek és máshonnan érkezettek is –.
akik jogosan a város központjában levő
térrel azonosítják Marosvásárhely arcula-
tát. Emiatt azt kértem volna városunk elöl-
járóitól, ha az elanyagiasodott
világunkban ők nem tisztelik a múltat, leg-
alább azok igényeit és jó ízlését tartsák
szem előtt, akiknek a Színház-tér s a Ró-
zsák tere még mond valamit.

Pál Piroska
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Sporttársak, 
ha összeülnek 

Az utóbbi napokban igen fontos felismerésekre jutottam.
Nem kimondottan a tudományos kutatás által, viszont amo-
lyan igazi empirikus módon, a személyes tapasztalás, a pil-
lanatnyi benyomások alapján... Talán kezdjük az
élményekkel. Az elmúlt héten egykori sporttársaimmal ta-
lálkoztam, akikkel immár négy évtizede ismerjük egymást,
s időnként leülünk egy-egy pohár ital mellé beszélgetni, él-
ményeinket feleleveníteni, napi ügyes-bajos gondjainkat
megtárgyalni. Elismerem: a fehér asztalok körüli beszélge-
tések többnyire nem akadémiai színvonalukról, esetleg emel-
kedett hangulatukról marad(hat)nak emlékezetesek, híven
árulkodnak viszont a közhangulatról, arról, mi foglalkoztatja
az illető társaságot, hogyan vélekednek tagjai bizonyos élet-
bevágóan fontos kérdésről... Mondanom sem kell, etnikailag
vegyes társaság a mienk, viszont a beszélgetések rendszerint
magyar nyelven folynak, hisz a román sporttársak is kiválóan
beszélnek magyarul. (Hát igen, akkoriban, fiatalságunk ide-
jén ez így volt természetes.) Utolsó találkozásunkkor arra
döbbentem rá, ők – etnikumtól függetlenül – kizárólagosan
„sportszemüvegen” keresztül hajlandók a világot szemlélni,
nézni. Számukra a futballban utazó alpolgármester a legtö-
kéletesebb városvezető. Bizonyára azért – próbálok a logi-
kájuk mentén araszolgatni –, mert ugyanazt akarja, amit ők.
Arra, hogy a háttérben milyen titkos és nem titkos szálakat
kell húzogatnia az „eredményért”, már nem gondolnak. Őket,
igazi sportemberként, csak az érdekli, amit a „pályán” látnak,
azaz az általuk jól ismert, világos, szabályozott körülmények
között folyó „játék”. Navigare necesse est – mondták volt. Ját-
szani pedig kell! Azt viszont ők is látják, hogy ez a profizmus,
nem az a profizmus, amit annak idején annyira irigyeltünk a
nyugati kluboktól. Amiként azt is, hogy ez a demokrácia sem
olyan – na ja, sajátosan román –, mint a nyugati. 
És hogy jön ide a politika? – kérdezhetik. Hát úgy, kérem,
hogy ha már a focihoz értünk – ahhoz pedig s a politikához
mindenki! –, akkor az utóbbi miért maradna ki? Itt a legve-
gyesebb a kép, a vélemények kínálata. Mert azt már mond-
tam, hogy többnyire „sportszemüvegen” keresztül néznek,
látnak, de konkrét témákban aztán igen eltérőek a vélemé-
nyek. Az világos, hogy az asztaltársaság román nemzetiségű
tagjai román pártokra, a magyar fele pedig magyarra adja
majd voksát. Ezen túl aztán szinte mindenben eltérő állás-
pontra helyezkedtek. A népszámlálásra vonatkozóan valaki
azt mondta, szerinte fölösleges pénzkidobás, csupán a hata-
lom érdekeit szolgálja, akik a választások előtt ily módon fris-
sítik fel adatbázisukat, méghozzá közpénzen. Egyébként is,
hogy ki milyen nemzetiségűnek tartja, vallja magát, arról a
felekezeti hovatartozás, azaz az egyházi nyilvántartások alap-
ján lehetséges a leghűbb képet festeni – mondta valaki. Idő-
igényes munka, de aki kíváncsi rá, az ne spórolja ezt meg –
fűzte hozzá. A másik élénk vitát kiváltó téma, a magyar is-
kolanevek hiánya volt. A magyarok méltatlankodtak miatta,
a románok közül volt, aki természetesnek tartotta – de nem
azzal érvelt, hogy „Romániában élünk” –, elhangzott viszont
olyan vélemény is, mely szerint kizárólag „ti vagytok a fele-
lősek, miért nem kértétek, hisz hatalmon voltatok”. 
Lehet, hogy mindezt bárki elmondhatta volna, az is előfor-
dulhat, hogy egykori csapattársaim közül sem mindenki vé-
lekedik így, de azok nem voltak ott. Aki pedig nem ad hangot
véleményének, annak mintha nem is lenne... Legalábbis úgy
hiszem. 

Szentgyörgyi LászlóSzínház-tér vagy tapstér?
Lassan két éve, amikor elsétálok a marosvásárhelyi Színház-tér előtt, a rosszullét környékez. Az
elején vizuális merényletként ható építőtelephez hasonlított a város és a központ arculatát
meghatározó tér, de amikor korcsolyapályát létesítettek, és különböző alkalmi árusok lepték el,
ki gaufry-val, ki fagyival, ki virágokkal próbált a város Nemzeti Színháza előtt pénzt keresni, az
egész egy szürreális „mahala”-t kezdett idézni. Az építkezéseket egyszer abbahagyták, másszor
újrakezdték, és addig húzták-nyúzták, amíg a város szégyenfoltjává vált a tér. 



Tabletta 
Újabb Bernády, újabb Bernádyk kellenek – ez volt az üze-
nete az idei Bernády-napoknak, amelyet 14. alkalommal
szerveztek meg Marosvásárhelyen. Ez alkalommal újabb
Bernády-emlékplakettet is átadtak – amit állítólag egy-
egy olyan személy kap, aki sokat tett Marosvásárhelyért
–, ezúttal Markó Béla miniszterelnök-helyettesnek.
„Mennyire miénk Bernády városa ma, amikor hiányoznak
a városból a kétnyelvű utcanévtáblák, és csupán két ma-
gyar nevet viselő iskolánk van?” – tette fel a költői kérdést
az ünnepi rendezvényen Borbély László, az egykori pol-
gármesterről elnevezett alapítvány elnöke.  Nos, a kérdés-
ben ott van a válasz is: egyre kevésbé. 
Sőt, lassan semennyire! – mondhatnánk. S hogy így ala-
kult, abban igen komoly, megkerülhetetlen szerepe volt,
van az RMDSZ kitüntetett egykori elnökének, Markó Bé-
lának is, amiként az emlékplakettet adományozó, odaítélő
Borbélynak is. Természetesen mások mellett.  

Büntetés tarlóégetésért
Akár 2500 lejig terjedő összeggel is bírságolhatják azokat
a személyeket, akik felügyelet nélkül égetik a tarlót –
hívja fel a figyelmet a Maros megyei Katasztrófavédelmi
Hatóság. Információnk szerint a tűzoltókat napi öt eset-
hez hívják, annak ellenére, hogy szigorú szabályozás van
érvényben a nyílt tűz használatára. A Maros megyei Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelőség hangsúlyozza, hogy ká-
nikula, huzamosabb ideig tartó szárazság vagy erős szél
esetén szigorúan tilos a tarlóégetés. Kedvező időjárás
esetén azonban megfelelő óvintézkedések mellett, ki-
zárólag napközben égethető a száraz növényi hulladék.

Nem vonják meg 
a támogatást a gazdáktól 
Módosultak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-
tériumnak a félig önellátó mezőgazdasági farmok támo-
gatására hivatott 141-es intézkedés pályázati procedúrái.
Ezentúl a félig önfenntartó gazdaságokat működtető
gazdák, akik kénytelenek módosítani üzleti terveiket,
megváltoztatva ezáltal a pályázat leadásakor vállalt kul-
túrák struktúráját vagy az állatállomány összetételét,
nem esnek el a finanszírozástól. Az üzleti terv módosítása
azonban nem mentesíti a gazdákat vállalt kötelezettsé-
geik alól.  Az üzleti terv megváltoztatásakor a gazdának
egy erre vonatkozó szándéknyilatkozatot kell a Megyei
Vidékfejlesztési Ügynökségnél (CDRJ) letennie, egy ösz-
szehasonlító táblázat, valamint egy, a termőföld vagy az
állatállomány gazdasági méretét tartalmazó táblázat kí-
séretében. A formanyomtatványok az ügynökségnél sze-
rezhetők be, illetve a mezőgazdasági szaktárca
honlapjáról tölthetők le. 

Tiltott területek a quadok számára 
Nyárádszeredában megalakult a Natura 2000 területe-
ket felügyelő tanács. A 15 tagú testület a Nyárádmente
Kistérségi Társulás és a környezetvédelmi szaktárca kö-
zött március 29-én kötött szerződés értelmében két Na-
tura 2000 és két természetvédelmi terület kezelésére és
felügyeletére hivatott. Elfogadták az említett testület
szervezési és működési szabályzatát, amely a már ko-
rábban megalakult, az önkormányzatok, civil szerveze-
tek, hatóságok és magánszemélyek részvételével
működő konzultatív tanács mellett fog működni. 
A Nyárád és Kis-Küküllő menti dombvidék madárvé-
delmi terület 85.217, a Nagy-Küküllő menti molyhos
tölgyes élőhelyvédelmi terület 248, a Csigadomb–Fir-
tos–Korond geológiai terület 8, míg az erdőszentgyörgyi
hamisciprus ültetvény 5,8 hektáron terül el. Ezek a te-
rületek Maros, Hargita és Szeben megyéket érintik.
A környezetvédők szándéka, hogy kizárják a térségből
a quadokat és motorkerékpárokat. Ezután semmilyen
motorizált eszközzel a természetvédelmi területen nem
szabad sem versenyszerűen, sem egyénileg barangolni,
és főleg nem az erdei és mezei utakon. 
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HIRFOLYAM 

A népszámlálás körüli nézeteltérések
elkerüléséért komoly sajtó- és reklám-
hadjáratot indítottak a romániai ma-
gyar politikai erők. Aki esetleg elzárkózott
ezektől az információs forrásoktól, kéretlen e-
maileken keresztül volt értesítve arról, hogy
föltétlenül magyarnak jegyeztesse be magát,
még akkor is, ha például székely érzelmeket
vall. Olyan banális, és félreérthető felhívások
is felbukkantak (szintén az RMDSZ túlbuzgó-
ságából), hogy „valld annak magad, ami
vagy”, amiből nem lehetett sokat érteni, főleg
akkor, ha ezt a „székelyellenes” felhívással ve-
tettük egybe. Sajnálatos, hogy akkor, amikor
a romániai magyar politikai érdekképviselet
már több kormányzati ciklus óta bitorolja a
hatalmat, nem tudott egy olyan felmérési
módszertant kidolgozni, amelyben bárki,
nyugodtan vallhatta volna magát székelynek.
A nyelvi-kisebbségi jogok szempontjából egy
csoportba tartoznak azok a magyarok, szé-
kelyek, csángók, örmények, zsidók, cigányok,
mindenki, akinek magyar az anyanyelve.

Mivel nem sikerült egy ilyen nyilvántartási
rendszert kidolgozni, komoly tudathasadást
idézhet elő a „hazugságra” való felhívás. A
„székely-magyarok” vagy a „csángó-magya-
rok” nem járulnak hozzá a százalékos küszö-
bök átlépéséhez, tehát vallják inkább
magyarnak magukat. Érthető a felhívás, de
mégis, ellentmond „a legjobb út az egyenes
út” közmondásnak. Úgy, ahogyan Erdély egy
multikulturális tájegység, az itteni magyarság
is különféle csoportokból és közösségekből te-
vődik össze. Ennek a sokszínűségnek a kimu-
tatására nem lesz alkalmas a mostani (állami
pénzekből kifizetett) népszámlálás, ilyen
szempontból komoly veszteség ez nekünk.

Ez a felmérés hozzásegít megtudni azt,
hányan is élnek Romániában, a fent leírt kö-
rülmények között hányan vallják magukat
magyarnak, milyen anyagi feltételek között
élnek, milyen az iskolai végzettségük, és
egyéb bizonyítható és leellenőrizhető adato-
kat begyűjteni. Ugyanakkor számtalan „hiá-
nyossága” is van ennek a számbavételnek.

Többek között nem ad választ arra, hogy
mennyire viszonyulunk szeretettel a körülöt-
tünk élőkhöz. Nem ad semmilyen információt
arról, hogy mennyire vagyunk bizakodóak a
jövőnket illetően. Nem mutatja ki, hogy na-
ponta hány mosoly jelenik meg az arcunkon,
hány embernek nyújtunk segítséget, hány-
szor vagyunk kedvesek és megértők azokkal,
akik erre rászorulnak. Az RMDSZ felhívása ki-
egészítésre szorul, mert a helyes az lenne,
hogy „minden jóravaló magyar számít”,
ugyanis a közösségünk értéke elsősorban az
önmagukat felvállaló, tenniakaró emberek
erejében rejlik. Sajnos, sokan csak a népszám-
lálási adatokat diktálják be, és mindössze
ennyi a közük a „minden magyar számít” fel-
híváshoz. Természetesen szükség van min-
denkire, de lehetőleg ne csak a statisztikai
szempontok miatt legyünk magyarok, hanem
a tartalmi, számokkal ki nem mutatható ér-
tékekkel is járuljunk hozzá a népszámlálást
követő mindennapjainkhoz.

Ferencz Zsombor

Minden, ami megszámlálhatatlan

Számadatokban jellemezve, a 2011-es
népszámlálás 120 ezer kérdezőbiztost fel-
tételez – volt, ahol kevesellve a napidíjat,
megtagadták a kiszemeltek a részvételt –,
akik 10 napig járnak házról házra, aminek
eredményeként 9 millió kitöltött iratcsomó
születik majd, és mindennek költségvetése
46 millió euróra fog rúgni. 

Ahogy az várható volt, az akció elejét
káosz és visszaélések jellemezték. Például
a számlálás első napján, Kolozsváron az
utolsó pillanatban 160 számlálóbiztos
mondott le, így a körzetek újraelosztása
még aznap délután is zajlott. Információink
szerint az eddigi legsúlyosabb visszaélést
ugyancsak a Kincses Városból jelentették,
ahol a számlálóbiztos visszautasította a
nemzetiséget, anyanyelvet és a vallást rög-
zítő űrlap bemutatását, és a háztartásra vo-
natkozó adatokat rögzítő űrlapot is csak
többszöri felszólításra vette elő, de annak
kitöltését határozottan visszautasította.

Megtudtuk azt is, hogy egyetemi váro-
sokban tanuló diákok közül többen tapasz-
talták, esetükben csak az ideiglenesen a
településen tartózkodókra vonatkozó űrla-
pot töltötték ki, a személyi adatokat rögzítő
adatlapot, amelyen többek között a nem-
zetiségre és vallási hovatartozásra vonat-
kozó adatok szerepelnek, már nem.

Brassóban is rendellenességre hívták fel
a figyelmet, ahol a számlálóbiztos egy ma-
gyar családnál a nemzetiségre, anyanyelvre
és felekezeti hovatartozásra vonatkozó kér-
déseket „úgy ítélte”, hogy ezekre nem köte-
lező válaszolni. A válaszadó kijelentette, ő
nyilatkozni szeretne, amit a cenzor csak
többszöri felszólításra volt hajlandó tudo-
másul venni.

Sepsiszentgyörgyön egy kérdezőbiztos
nem volt hajlandó regisztrálni azon szemé-

lyek adatait, akik nem tartózkodtak otthon.
A megkérdezett az RMDSZ által működte-
tett zöld számon jelezte a rendellenességet,
minek következtében a szövetség megyei
szervezete felszólította a megyei statisztikai
hivatalt, amely orvosolta a kérdést. 

A legkreatívabb űrlap-hamisító Kolozs-
váron számolta a népet, ahol a kérdezőbiz-
tos radírozható golyóstollal írta be az
adatokat, de szerencsére a kérdezett ezt
észrevette, és azonnal jelezte a helyi
RMDSZ-nél.

Mindezen hírek megerősíteni látszanak
azt a feltételezést, hogy a múlt heti felké-
szítőkön valóban nem véletlenül tájékoz-
tatták félre a biztosokat abban a kérdésben,
hogy nyilatkozhatnak-e a családtagok az
ideiglenesen távol lévő rokonok nemzeti-
ségéről vagy vallásáról, és az sem kizárt,
hogy román körökben tartanak attól, hogy
a népszámlálás adatai szerint majd több
városban is emelkedni fog a magyarság
aránya.

Kampányszabotázs

Szász Jenő, az MPP elnöke csütörtöki
sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a

népszámlálás első napjára virradóan Jelen-
tem: székely vagyok! feliratú lapok jelentek
meg a sepsiszentgyörgyi postaládákban,
amelyek pontos hasonmásai a Magyar Pol-
gári Párt Jelentem: magyar vagyok! mot-
tójú szórólapjának. Azt is elmondta,
ismeretlen tettesek ellen tesznek feljelen-
tést az ügyészségen, hogy visszaéltek az
alakulat nevével és logójával. Mint ismere-
tes, az MPP Jelentem: magyar vagyok! fel-
irattal több ezer képeslapot szórt ki
Erdély-szerte. A diverziós lapokon ugyanaz
a kis huszár látható, a másik oldalon az MPP
logója jelenik meg a következő szöveggel:
„Vállaljad (igen, így, helytelenül) nemzete-
det az októberi népszámláláson! Mindig
székelyek voltunk! Székelyeket Székelyföld-
nek!”.

Sajnos nem új keletű dolog, hogy a „va-
lakik” mesterségesen csökkenteni próbálják
népszámláláskor a magyar lakosság szá-
mát, hisz a román hatalom már 1930-ban
próbálkozott azzal, szerencsére sikertele-
nül, hogy a székely etnikum megjelenjen a
népszámlálási íveken, de ez 1977-ben
megtörtént. Az RMDSZ 2011-ben sem
tudta ezt az opciót töröltetni, holott a
román regionális identitást, például a móc-
ként vagy morosánként bemutatkozókat
automatikusan román nemzetiségűnek re-
gisztrálják. Így, ha véletlenül a gyergyóte-
kerőpataki vagy a csíkjenőfalvi bácsika nem
magyarnak, hanem büszkén székelynek
vallja magát, akkor lehet, hogy nem a „fa-
fejű székelyt” kell okolni, hogy a statiszti-
kákban csökkent a magyar lakosság aránya,
hanem a problémát kicsit fennebb kell ke-
resni.

Pál Piroska

Megszámláltatunk?
A Románia-szerte közel egy hete elkezdődött népszámlálás első az európai uniós csatlakozásunk
óta, és eredménye nagyon fontos kihatással lesz a romániai magyarságra, hiszen több évre ez je-
lent majd tárgyalóalapot a bukaresti hatalommal szemben, a kisebbségi jogok érvényesítésekor. 



A népszámlálás kezdetének előestéjén diverziós szórólapok je-
lentek meg Sepsiszentgyörgyön. A postaládákba bedobott lap
az MPP magyarság vállalására buzdító képeslapjának hű má-
solata, csak a szöveg más. A „Jelentem: magyar vagyok!” felirat
helyett a „Jelentem: székely vagyok!” szerepel. „Gyakorlatilag
azt akarták elhitetni, hogy az az MPP szórólapja, ez pedig ha-
misítás, félrevezetés. Diverziókeltésről van szó” – mondta az MPP el-
nöke, Szász Jenő, de én neki már azt se hiszem el, amit kérdez. Amúgy
csütörtökön itt Vásárhelyt sajtótájékoztatott polgármesterjelölt-ügyben,
de csak (MPP-szempontból) lehetséges jelöltekről hadovált, konkrétan
nem nevezett meg senkit, és mi továbbra is itt állunk tanácstalanul, mint
egy kisközség. Komolyan kérdem: mégis még meddig röhögtetjük ma-
gunkat? Mert kívülállónak erőst olybá tűnhet, mintha mi, vásárhelyi ma-
gyarok nem volnánk egyebek holmi degenerált, lüke indiánoknál, akik
tétován és bárgyún játszadoznak a porban a micsodájukkal arra várva,
hogy a Nagy Fehér Törzsfőnök (bár kissé képzavaros így becézni a ma-
roknyi székelyt) megmondja a tutit. Szász Jenőről van szó, emberek, éb-
resztő! Az MPP elnökéről. Annak a „pártnak” az elnökéről, melynek a
támogatottságát – néhány gócpontot leszámítva – lassan már a leg-

szofisztikáltabb statisztikai módszerekkel se lehet mérni.
Azzal is torkig vagyok, hogy bennünket állandóan birkák módjára

terelgetnek, hogy nekünk mindig mindent megszabnak, kijelölnek, meg-
mondanak: kire szavazzunk és kire ne, hova álljunk és hova ne, minek
valljuk magunkat és minek ne. Botor kérdésnek tűnhet, de kell-e nekünk
egyáltalán egységes magyar jelölt? A logika szerint kell, csakhogy a lo-
gikával nem megyünk sokra. Mint ahogy az elmúlt két alkalommal se
mentünk valami sokra az egységes jelöltekkel… Távolról sem biztos,
hogy ebben az esetben a kevesebb több, vagyis jobb egy jelölt, mint kettő
vagy három; sok olyan embert ismerek, akik személyes antipátiából vagy
csak simán dacból kifolyólag nem mentek el a múltkor Borbélyra vagy
2004-ben Kelemen Atillára szavazni. És ez vélhetően jövőre sem lesz más-
ként, pláné, ha dr. Vass Levente marad a jelölt, aki már most sokaknak a
begyében van pusztán azért, mert úgy érzik, hogy rájuk akarnak erőltetni
egy kvázi niegehört (ismeretlen és – ebből kifolyólag – jelentéktelen)
palit, illetve nemhogy úgy érzik, hanem úgy is van.

Torkig vagyok továbbá a népszámlálást övező cécóval is, mert megint
diktálnak, mert megint megmondják! Valójában az egész valld magad
magyarnak – valld magad székelynek bohóckodás egy műbalhé. Mert

igaz ugyan, hogy a háromféle elnevezés – maghiar, ungur, secui – három
különböző alkóddal – 1101, 1102, 1103 – van ellátva az etnikai kódolás
táblázatban, a főkód viszont az 1100, amelybe mindhárom beletartozik,
és az illetékesek megígérték, hogy nem fogják utólag szétválasztani.  Ko-
molyabbra fordítva a szót: ezer más módon is meg lehet hamisítani a
népszámlálás eredményét, és meg is fogják, a kódrendszeren gyakorla-
tilag nem sok múlik (azon senki nem agyalt, hogy nálunk vajon miért
nem lehet interneten is kitölteni az űrlapokat, ahogy Magyarországon
és még jó pár európai országban? Tán csak nem azért, mert annak nyoma
marad, mert az úgy követhető, leellenőrizhető?).

Kár, hogy engem nem kérdeztek meg: a maghiar, ungur és secui mellé
ne kínáljanak-e fel még néhány alternatívát, mert lettek volna ötleteim:
Dózsa György unokája; Góg és Magóg fia (lánya); holt dicsőség halvány
kísértete; lóra termett; nem turista; sem utódja, sem boldog őse, sem 
rokona, sem ismerőse…

Molnár Tibor
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A szakemberek szerint aggodalomra nincs ok 
Mintegy a felére csökkent a Maros vízhozama, a szakértők
azonban nem aggódnak, szerintük nincs veszélyben Maros-
vásárhely lakosságának ivóvíz-ellátása. Állítólag annak elle-
nére sem, hogy a helyi Maros-gát felújítási, karbantartási
munkálatait éppen az aszályos időszakban végzik. Ilyen
irányban nyilatkozott, aggodalmaskodott már több ízben
Dorin Florea polgármester. A megyeszékhely vízellátása a
szakhatóság illetékesei szerint továbbra sincs veszélyben. Bár
nyilvánvaló, hogy a Maros régi gát alatti szakaszán igen ala-
csony a vízállás. A szakhatóság szerint ez azért van így, mert
az Azomureş vegyi kombinát ellátását szolgáló nyers vizet a
gát felett a turbinaárokba vezetik. Ugyancsak ők állítják,
hogy a gát felújításával és a környező munkálatokkal a terv
szerint haladnak, ezeket október 31-ig be is fejezik.  

Áll a magyar összefogás emlékműve a Bekecsen 
Felszentelték a bekecsi kápolnát, a magyar összefogás em-
lékművét. Egyházi és világi méltóságok, több száz zarándok
jelenlétében avatták fel a bekecsi Szent Kereszt Kápolnát. A
középkori épület helyén, hároméves építő igyekezet ered-
ményeként álló kápolna a magyar összefogás emlékművé-
nek is tekinthető. A felszentelési ünnepség alkalmából
okleveleket osztottak ki az építkezést végző cégeknek, a tá-
mogatást nyújtó vállalkozóknak, községeknek, a kistérségi
társulásnak, a marosszéki közbirtokosságnak, Nyárádselye
magyarországi „testvérének”, Sellye városnak. 

Az E.ON Gaz beperelte a várost 
Több mint egy éve annak, hogy a vásárhelyi Városháza ga-
ranciát vállalt a hajdani távhőszolgáltató, az Energomur
adósságaiért, amelyet az E.ON Gaz fele halmozott fel. A szó-
ban forgó összeg mintegy 22 millió lej.  „Az Energomurnak
több mint 22 millió lejes adóssága van cégünkkel szemben.
Ezt az összeget az elhasznált földgáz ellenértéke, illetve a
büntetőkamat adja ki. Nagy részére, 18,7 millió lejnek a ki-
fizetésére a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal garanciát
vállalt egy 2010. augusztus 6-ai tanácsi határozattal. Mivel
a városvezetés nem tartotta be az adósságrendezési szerző-
dést, a bírósághoz fordultunk” – olvasható a gázszolgáltató
közleményében.  Csegzi Sándor alpolgármester múlt heti
nyilatkozata szerint nem csak az E.ON-nak, más kereskedelmi
társaságoknak is adósa az Energomur, és kevés az esély arra,
hogy a hitelezők pénzükhöz jussanak.  

Székely Újság 
Új lappal gazdagodott régiónk sajtópiaca: az elmúlt héten
jelent meg Székelyföld hetilapja, a Székely Újság. A lap nem
teljesen új, hisz a 2005-től piacon lévő egykori Polgári Élet
és a kézdivásárhelyi, immár sokadik újrakezdésnél tartó Szé-
kely Újság egyesüléséből alakult. A hetilapot Székelyudvar-
helyen szerkesztik, változatlanul a régi – nemzeti,
keresztény, konzervatív – értékrendet követve. A szerkesz-
tőség azt reméli, hogy anyagi és szellemi erőiket egyesítve
meghatározó sajtótermékké válnak a Székelyföldön, bele-
értve a hajdani Marosszéket is, ahol a székely öntudat erősí-
tését is megcélozzák. 

HIRFOLYAM 

Jelentem: torkig vagyok! 

Bár a Magyar Polgári Pártnak még nincs határozott döntése Marosvásárhely polgármester-
jelöltjére vonatkozóan, egyet biztosan tud állítani: dr. Vass Leventét nem támogatják a jövő évi
helyhatósági választásokon. Ezt fogalmazta meg Szász Jenő, az MPP elnöke, az október 19-én
összehívott sajtótájékoztatóján.

„Vass Leventét a Stúdium Alapítvány-
ban végzett munkájáért és a Marosvásár-
helyi Diákszövetségben kifejtett
aktivitásáért elismerem, viszont úgy gon-
dolom, a város polgármester-jelöltjének túl
fiatal, nem elég ismert, és mert RMDSZ-tag,
ellentmond az MPP-ben megfogalmazott
elveknek, miszerint egy pártfüggetlen je-
lölt mögé sorakozhatunk csak fel!” – véle-
kedett Szász. 

Meg kell említenünk, hogy Vass több
ízben kijelentette, csak akkor száll ver-
senybe Marosvásárhely polgármesteri szé-
kéért, ha mindhárom párt támogatja.
Jelenleg pedig az egészségügyi miniszter
tanácsosa csupán az EMNT és az RMDSZ tá-
mogatását tudhatja magáénak.

Szász Jenő elmondta, az MPP is közös
jelöltben gondolkodik – és ez a jelöltjavas-
lat jöhet akár az RMDSZ-től is –, de fenn-
tartják azt a többször hangoztatott
elhatározásukat, miszerint ez a jelölt pár-
tokon felüli kell legyen, és ragaszkodnak
ahhoz, hogy semmilyen tisztséget ne visel-
jen egyetlen politikai alakulatban sem.
„Vass Levente RMDSZ-tagsága miatt leesett
a Magyar Polgári Párt polgármester-jelölt-
ségi listájáról” – foglalta össze Szász.

Három jelöltjük van
– de a lista még nyitott

„Az MPP belső szabályzata értelmében
a helyi szervezet javasolhat polgármester-
jelöltet, a Maros megyei szervezet jóvá-
hagyja ezt, az országos pedig engedélyezi
a jóváhagyást a jelöltre vonatkozóan. Az
MPP továbbra is olyan pártokon felüli sze-
mélyt szeretne, mint Bölöni László, akitől

még mindig nem kaptunk választ, de to-
vábbra is várjuk” – magyarázta Szász Jenő.
Viszont a polgáriak addig sem szeretnének
ölbe tett kézzel ülni, így három lehetséges
jelöltet neveztek meg a marosvásárhelyi
polgármesteri székre: Bíró Zsoltot, Sma-
randa Enachét és prof. dr. Benedek Imrét.
„Mindhárom személy pártsemleges, és
nem viselnek semmiféle tisztséget politikai
alakulatokban, de ugyanakkor Marosvásár-
hely elismert személyiségei” – vélemé-
nyezte Szász. A megyei önkormányzat
elnöki tisztségéért Izsák Balázs neve merült
fel. Az MPP elnöke hozzáfűzte, a lista nyi-
tott, és további javaslatokat várnak akár a
civil szféra részéről is. Azt is megtudtuk,
hogy a mindkét tisztség betöltésére java-
solt személyt a székelyföldi autonómiatö-
rekvések szempontjából közelítik meg, és
olyan jelöltben gondolkodnak, aki ezt a

modellt magáénak tudja vallani.

Meddig kell még várnunk?

Arra az újságírói kérdésre, hogy mikorra
tervezik bejelenteni az MPP polgármester-
jelöltjének nevét, és van-e erre határidő,
Szász azt válaszolta, hogy „konkrét határidő
nincs, de a szeptemberi kongresszuson 
december 31-ét határoztuk meg, hacsak a
párt országos vezetősége nem dönt más-
ként és kitolja a határidőt.” Kelemen Ferenc,
az MPP marosvásárhelyi szervezetének el-
nöke szerint  „nehéz helyzetben vagyunk,
hisz figyelembe kell vennünk a pártunk és
a közösség érdekeit is, de mindezt úgy,
hogy a többi magyar alakulattal is egyetér-
tésben legyünk.” 

Pál Piroska

Még mindig nincs 
polgármester-jelöltje az MPP-nek



Állati elmék
Sokan azért nem fogadnak örökbe kóbor kutyát a városunkban
megrendezett örökbefogadási akciók során, mert a tavaly jú-
liusban elfogadott 265-ös helyi tanácshatározat értelmében
csak úgy tarthat valaki állatot saját(!) tömbházlakásában, ha
szomszédainak többsége írásban engedélyt ad erre – tudjuk
meg az Országos Állatvédő Szövetség (FNPA) közleményéből.
Az állatvédők írásban fordultak a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatalhoz, illetve Maros megye Kormánybiztosi Hivatalá-
hoz, amelyben a határozat több pontját is sérelmezik, és úgy
vélik, törvénybe ütköző előírásokat tartalmaz, a törvény pedig
felülírja a helyi önkormányzatok döntését ilyen kérdésekben
(és itt ennek pont az ellenkezője történt). A polgármesteri hi-
vatalt arra kérik, változtassa meg a határozatot, a prefektust
pedig arra: tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az ne le-
gyen törvénybe ütköző. Nevezett határozat kimondja: tilos a
szomszédok többségi beleegyezése nélkül területőrző vagy dísz-
állatot tartani a tömbházlakásokban – vagy az ezekhez tartozó
ingatlanokban –, a közvetlen szomszédok beleegyezése pedig
kötelező. Zárójelben hozzáteszik: a zajokra és szagokra való te-
kintettel legtöbb két kutyát és/vagy két macskát tarthatnak
egy lakásban. Nos, akkor vegyük szép sorjában…
Amennyiben jól értelmezzük a határozat szövegét, akkor csak
néhány kutyafajtára vonatkozik a tiltás, akiket a Nagy Kutya-
lexikon területőrző állatként, azaz ebként tart számon, mint
például a németjuhász, a kaukázusi juhászkutya, a dober-
mann, a bullterrier, a kuvasz, a puli, a komondor meg még né-
hány. Ergo palota- vagy kunyhópincsit, havannai bichont,
afgán agarat, rocker vagy cocker spánielt, csivavát, vizslát,
huskyt, bernáthegyit, de még nagy gascogne-i kék kopót vagy
angol vérebet is nyugodtan tarthatunk akár garzonban is, ma-
gasról letojva azt, hogy a szomszédok ezt jó szemmel nézik-e
vagy sem (Jó szomszéd Sam, van egy ilyen film, de ez most nem
tartozik ide). Viszont egy oroszlánt joggal tekinthetünk 
területőrzőnek, és akkor viszont szükséges a lakótársak 
beleegyezése, ezért jobban tesszük, ha pórázvégre kapjuk Leót,
s vele együtt indulunk aláírásgyűjtő körútra, az esetleges el-
lenzők nyomatékos jobb belátásra bírásának érdekében.
A „díszállat” kifejezéssel is akadnak gondok. Ugyanis az értel-
mező szótár szerint díszállat mindenféle díszmadár (papagáj,
kanári, kakadu, gyémántgalamb, zebrapinty, palimadár, 
páltyúk, pirosliba, pöttyös csicsörke stb.), díszhal (guppi, pán-
célos harcsa, jaguársügér, sziámi harcoshal – ez olyan, mint
Tőkés László, képes felfalni a sajátjait –, márványmárna, irre-
denta markóhal stb.), de a kétéltűek és kisemlősök (tengeri-
malac, tavibárány, patakboci, aranyhörcsög, ezüstmókus,
rézegér) is díszállatnak számítanak, akárcsak a hüllők és az
ízeltlábúak. Utóbbi kategóriába a pókok is beletartoznak, és
ha kiszáll majd hozzánk az animalkommandó, vajon el fogják
hinni, hogy nem dísznek tartjuk a sarokban ama gaz hálószö-
vőt, hanem fondor módon és engedély nélkül mászott be a szel-
lőzőnyíláson a kis nyomorult, miközben mi aludtunk?
Már csak a „zajokra és szagokra való tekintettel legtöbb két ku-
tyát és/vagy két macskát tarthatnak egy lakásban” passzus
maradt hátra. Ehhez mindössze annyit fűzünk hozzá, az állatok
nevében: a zajokra és szagokra való tekintettel egyelőre nem
keressük fel személyesen a polgármesteri hivatalban lébecoló
illetékes elvtársakat, és az utcán se fogjuk molesztálni őket,
mert nem vagyunk beoltva idiotizmus ellen. Viszont nekünk is
vannak bérkutyáink, úgyhogy… cave canem!

Molnár Tibor
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Ha környezetvédelemről beszélünk, akkor
még a legelején meg kell értenünk, nem
úgy kell tekinteni rá mint egy hobbira,
hanem mint kötelességre, mindannyiunk
számára. Akkor tudunk igazán eredménye-
ket felmutatni, ha minél szélesebb réteg
kapcsolódik be és tesz valamit azért, hogy
az adott helyzet egy jobb irányba változzon.
Ha ez a cél, akkor nem szabad és nem is tud-
juk megkerülni a gyerekeket, akik – mivel
a környezeti nevelés nem kötelező tantárgy
– sajnos sokszor nincsenek kapcsolatban a
témával. Ezen szeretnénk változtatni az el-
következőkben.
A Zöld SzékelyFöld Egyesület egyik fontos
célja az elkövetkező időszakban a régió is-
kolás kezdeményezéseinek a felkarolása,
segítése, hogy alakuljanak ki helyi szinten

kis aktív csoportok, melyek a maguk mód-
ján részt vesznek a helyi problémák meg-
oldásában. Az elképzelés nem túl
bonyolult: az egyesület felkutatja azokat
az iskolákat, ahol működik zöld csoport
vagy van rá hajlandóság, hogy alakuljon.
Tiszteletdíjat ajánl fel azoknak a tanárok-
nak, akik vállalják a csoportok irányítását,
mellyel egyrészt a csoportvezető kap egy
plusz motivációt, ugyanakkor ez garanciát
is jelent, arra hogy a foglalkozások folya-
matosak lesznek, nem csak időszakosak,
ahogy általában történik. Ezen túl kidol-
gozott tananyagot bocsát a programban
résztvevő csoportok számára és motiválja,
hogy az elméleti foglalkozásokkal párhu-
zamosan a tevékenységbe minél több gya-
korlati foglalkozást is építsenek be,

bekapcsolódva a településük életébe. Nem
utolsó sorban ezen csoportok támogatása
érdekében egy pályázati alapot hoz létre,
melyre ezek a csoportok évente pályázhat-
nak különböző programok megvalósítá-
sára.
A program fenntartásának jelentős részét
különböző pályázatokból fedezzük, de a cé-
lunk természetesen az, hogy a kezdemé-
nyezésbe a környezettudatos lakosság is
bekapcsolódjon, hiszen így tud erős lenni
egy kezdeményezés. Egyúttal arra szeret-
nénk buzdítani az embereket, hogy ne csak
beszéljünk róla, hanem tegyünk is azért,
hogy a körülöttünk levő dolgok változza-
nak.

(közlemény)

Környezetvédelmi
nevelés az iskolákban

Október 30-ig lehet szavazni a csíksze-
redai Polgár-Társ Alapítvány által szer-
vezett Év fája versenyben szereplő
fákra. A díjért már csak ketten marad-
tak versenyben: a köpeci szilfa és a
Három Hegy Iúsági Egyesület által
nevezett vágási tölgy.

A szeptember 30-án rajtolt megméret-
tetésben szinte végig a szilfa vezetett, s bár
az udvarhelyszéki tölgy lassan indult be, az
ötletes kampányolásnak, különféle akciók-
nak köszönhetően szép lassan csökkentette
hátrányát, a múlt hét elején már csak né-
hány száz szavazattal követte a köpeciek
fáját. De ezután hirtelen fordulatot vett a
verseny: a sorrend felcserélődött. A látvá-
nyos fordulat azonban mégsem a beérke-
zett, hanem ellenkezőleg, a kivont
szavazatok következménye.

Erről a szilfát versenybe benevező De-
meter Zoltán ír a fa közösségi portálján:
„Nagy bajban vagyunk! Miután reggel fel-
fedeztem, hogy az éjszaka igen megugrott
a vágási tölgy szavazatainak száma, levelet
írtam a szervezőknek, hogy valami gyanús
van a dologban. Erre ők ellenőrizték az
adatbázist, és kiderült, hogy 1500 fantom-
címről leadott szavazat van a beérkezett
szavazatok között, amelyből 600 az övék és
920 a mienk. És, hogy ezentúl figyelemmel
követik és folyamatosan kiszűrik a hasonló
próbálkozásokat!”

Hozzáteszik még, hogy becsületes ver-
senyben szeretnének győzni. Ugyanígy
gondolja az udvarhelyszéki tölgyet bene-
vező egyesület elnöke, Gál Barna is: „Véle-
ményem szerint nem kellene azonnal
vádaskodni, rossz fényt vet a versenyre.
Szeretném, ha sportszerűek maradnánk, mi

továbbra is tisztességes eszközökben látjuk
a tölgy népszerűsítését, ugyanezt kérjük tá-
mogatóinktól is. Ugyanakkor nem tudjuk
meggátolni, hogy mindenki tisztességesen
játsszon.”

Gál Barna elmondta, folytatják a nép-
szerűsítést. A hét végén egy európai szintű
faültetési akcióban is részt vállalnak.
„Szombaton több európai országban ültet-
nek gyümölcsfákat, ugyanezt tesszük mi is
a székelyudvarhelyi AGORA – Fenntartható
Fejlesztési Munkacsoporttal közösen, az
udvarhelyszéki iskolák bevonásával. Szeret-
nénk, hogy a vágási templom mellett ismét
tizenkét tölgyfa álljon, ezért a hiányzó hár-
mat újraültetjük.” 

A szervezők továbbra is arra is biztatnak
minket, hogy szavazzunk az Év fájára a
www.evfaja.ro honlapon.

Szavazzon az Év fájára!
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Jobbágyi: Az oroszok hitelesebben
írnak 1956-ról, mint a magyarok

Jobbágyi Gábor csaknem húsz éve foglalkozik az 1956-
os magyar forradalom és szabadságharc történetével,
főként a megtorlás koncepciós pereivel. Több könyve
jelent meg ebben a témában. A szabadságharc 55. év-
fordulóján legújabb kutatásainak eredményeiről kér-
deztük, amelyeknek végkövetkeztetése az, hogy a
forradalom kirobbanását magyar és szovjet szervek
közösen provokálták ki.

– Professzor úr! Amióta kutathatóvá vált 1956 története,
egyre valószínűbb lett, hogy az 1956-os forradalom kirobba-
nása provokáció eredménye (is) volt. Mivel tudja ezt alátámasz-
tani, és milyen összefüggésekben próbálta felderíteni az
igazságot?

– Az eseményeket három vonatkozásban igyekeztem ösz-
szefüggéseiben felderíteni. Egyrészt az 1956. október 23-i
szovjet csapatmozgások, másrészt a rádiónál történtek, har-
madrészt pedig a tüntetők szándékos felfegyverzése vonat-
kozásában. Azt, hogy a forradalmat kiprovokálták, korábban
már leírta Gosztonyi Péter, Gyurkó László, Fekete Gyula, de
1956. október 23-án maga Nagy Imre is azt mondta egyik
közeli munkatársának, hogy azért nem állt a tüntetők élére,
mert ez Gerő Ernőnek volt a provokációja, hogy leszámoljon
a pártellenzékkel. Én most alapvetően külföldi forrásokra,
orosz történészek munkáira alapozva tártam fel az említett
összefüggéseket.

– Mi derül ki a kutatásaiból a szovjet csapatmozgások idő-
pontjáról, mikéntjéről, illetve Magyarország és Budapest meg-
támadásának előkészületeiről?

– Az orosz történészek munkái alapján percre pontosan
felidézhető, hogy mi történt valójában Magyarországon
1956. október 23-án és az azt megelőző időszakban. A szovjet
vezetés már 1956. július 20-án kidolgozta egy hadtest felál-
lítását. Elkészült a Hullám nevű haditerv, amelynek célja el-
sősorban a magyarországi „közrend helyreállítása” volt a
„magyar territóriumban”, amelynek nyomán három–hat óra
alatt kellett elfoglalni az ország és Budapest legfontosabb
objektumait. Beindítására a kompasz jelszó volt hivatott. A
hadműveletben való részvételre számos felfegyverzett KGB-
ügynök érkezett az országba 1956. október 23-án. Október
24-én reggel Budapestre érkezett maga Szerov tábornok is,
a KGB parancsnoka hét KGB-tábornok és számos tiszt kísére-
tében.

Magyar Nemzet

Nem is rácsban van a rabság,
a kintiekre gondolásban,
akik ölelnek és aratnak –
nem a rácsban, hanem a gondban,
hogy a rabok, jaj, kint maradtak.
(Páskándi Géza)

Hallgatom Kallós Zoltánt, a néprajzku-
tatás egyszemélyes erdélyi intézményét.
Mondatai gondolatban messzire repítenek,
már a Kárpátok kanyarulatain túl kalando-
zom. Ott, ahová már nem hallatszik el a
pesti srácok géppuskáinak ropogása, a
harckocsik dübörgése. Csángó faluban,
Lészpeden járok, a Kárpátok keleti lankáin
túl. Csendben lépkedek a gödrös, görön-
gyös utcán, ahol a házak előtt egymás fü-

léhez hajló öregek suttognak izgatottan, s
gondtalan lurkók játszadoznak az árok
partján. Nem hallatszik ide a Mauserek,
Makarovok és Kalasnyikovok ropogása, de
az emberek mégis izgatottak. A suttogó rá-
diókészülékekből tudják, hogy Budapesten
a szabadság szele lefújta nemzeti lobo-
gónkról a vörös csillagot. Zoli bácsi és a
csángó öregek, az itt élő románok pedig
ugyanúgy, mint többi, szovjet elnyomás
alatt élő sorstársaik, vágyakozva szippan-
tanak bele a levegőbe. Hátha az a buda-
pesti szél elhozza az ő szabadságukat is!
„Nem tudtam részt venni a forradalomban,
mert akkoriban Lészpeden tanítottam, de
egyetértettem vele” – mondja a 85 éves
Kallós Zoltán, sokak Zoli bácsija, és sorolja
a miérteket is: mert nem csak az idő múlása

veszélyeztette a népi értékeket, s mert a
szemük láttára szűntek meg a tartást adó
csángó, székely vagy a román falvak törvé-
nyei, szokásai, miközben a kommunista
csizmák elől is menekíteni kellett a nemzeti
örökséget. „Ha az ’56-os szabadságharc be-
teljesül, és átterjed Romániára, már akkor
is késő lett volna. Így is még harminchárom
évet kellett várni, hogy kilyukadjon a
román trikolór” – sóhajt fel Zoli bácsi, majd
a forradalommal szimpatizáló mozgalmak-
ban részt vevő, és emiatt bebörtönzött er-
délyi barátaira emlékezünk. Páskándi
Gézára pél¬dául, aki alig huszonnégy éve-
sen került börtönbe, az 1956-os magyar
forradalom idején szerveződött egyetemi
diákszövetség létrehozásában való részvé-
tele miatt.

Egymás után soroljuk a neveket, véget
nem ér a lista, válogatni se könnyű. Az úgy-
nevezett EMISZ-perben 79 személyre szab-
tak ki összesen 1129 évre szóló
börtönbüntetést. De ott van az a 2500 te-
mesvári egyetemista is, aki már ’56-ban
megmutatta, milyen viszonyt ápol e város
szelleme a szabadsággal. A hadsereg és a
Securitate persze azonnal közbelépett. Be-
kerítették a diákokat, majd valamennyiüket
gyűjtőtáborba hurcolták. De elkapták a sza-
badság vírusát az 1956-os halottak napján
a kolozsvári Bolyai Egyetem hallgatói is,
akik a Házsongárdi temetőben tartottak tö-
meges rokonszenvtüntetést a magyar sza-
badságharcosok mellett. Később követték
őket bukaresti társaik is, akiket ugyancsak
rendre elhurcoltak. De bevihették volna
egész népüket – állapítjuk meg –, a buda-
pesti szelet már nem tudták vitorlájukba
fogni sem a kádáristák, sem a rákosisták,
sem a sztálinisták, sem Gheorghiu-Dej kö-
vetői. Főleg, amikor olyanok ütötték tovább
a kommunizmus koporsójába a szeget,
mint Jan Palach, Bauer Sándor vagy székely
követőjük, Moyses Márton, aki baróti diák-
ként már 1956 októberében megpróbált át-
jutni Magyarországra három társával.
Miután eltévedtek, és így kénytelenek vol-
tak visszafordulni, nem hagyta magát,
versbe fojtotta keserűségét, majd 1960. no-
vember 22-én letartóztatták Holnap forra-
dalom lesz, Vörös és fekete reakció,
valamint Beszélgetés a halállal című verse-
iért, majd a Szokolay-perben hét év börtön-
büntetést kapott. A börtönben, hogy ne
tudjanak vallomást kicsikarni belőle, egy
cérnadarabbal levágta saját nyelvét, ame-
lyet ott helyben – minden érzéstelenítés
nélkül! – visszavarrtak a titkosrendőrök.
Egy évvel Jan Palach prágai és Bauer Sán-
dor budapesti mártíriuma után, a kommu-
nista párt brassói székháza előtt benzinnel
leöntötte és felgyújtotta magát. A Securi-
tate parancsára minden orvosi ellátást
megtagadtak tőle. Minden versét és vala-
mennyi fényképét megsemmisítették. 

Hiába tették. Moyses Márton ma is él.
Itt van velünk, ebben az írásban is. Mint
ahogy Szoboszlay Aladár és kivégzett társai
is velünk vannak. Pedig ma is sokan hiszik,
hogy a közös román–magyar állam tervét
éppen 1956-ban kiötlő pécskai római kato-
likus plébános és köre brutális kivégzésük
pillanatában örökre távoztak közülünk.

Erdélyi szabadságharcosaink
Nem. Nem mentek el. 

Mint ahogy nem mentek el az érmihályfalvi csoport tagjai sem.
Csaknem háromtucatnyi embert ítéltek el közülük, ráadásul kettőt
halálra, egy állítólagos „államellenes összeesküvésre” alapozva.
Pedig „csak” kinyilvánították szolidaritásukat a magyar forradal-
márokkal. Perüket Nagyváradon tartották, ahol a bíró a hírhedt,
szabóból hadbíró őrnaggyá „előléptetett” Macskássi Pál volt.
Három személyt halálra, kilencet életfogytiglanra ítélt, a többieket
különböző börtönökbe hurcolták, ahol embertelenül bántak velük,
majd 1964-ben nyugati nyomásra felfüggesztették büntetésüket.
A per áldozatait a román politikai vezetés – Európában egyedülálló
módon – máig nem rehabilitálta, ugyanúgy, ahogy a kommuniz-
mus többi romániai áldozatát sem. A kivégzettek holttestei máig
ismeretlen helyen nyugszanak. A holttestek. Mert erdélyi szabad-
ságharcosaink lélekben itt vannak velünk, a mai napig. Együtt sé-
tálunk velük Lészpeden, de Budapesten, Beregszászon, Szabadkán
és Kassán is. Mert mi mindig együtt leszünk. 

Kristály Lehel 
Forrás: Magyar Hírlap
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Újabb ideiglenes körforgalom
Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a gépjármű-
vezetőket, hogy 2011. szeptember
24-től ideiglenes körforgalmat
létesítettek Marosvásárhelyen, az
1918. December 1. út és az Arató 
utca kereszteződésében. 

A gépkocsivezetőknek javasoljuk, hogy fokozottan figyeljenek
a nem kívánt közúti események elkerülése végett.                                                                                                                          

Köszönjük megértésüket!

Az Expert Construct 
oktatási központ

szekképesítő
felnőttoktatást szervez 

építészeti technikus és faipari technikus szakon. 

Az iratkozáshoz érettségi diploma nem szükséges. 

Bővebb felvilágosítás: 0752069040.

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

Reklámozzon 
a Központ hetilapban! 

Bővebb információkért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon vagy a
kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

1 hónapra .................... 4.8 RON
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.

Az felhasználói adatokat és a jelszót tartal-
mazó borítékok kiosztása csütörtökön, október
6-án kezdődik. Három napon át a postások min-
den marosvásárhelyi adófizetőnek átnyújtják a
borítékot, mely a 61.059 adófizető azonosítóját
meg jelszavát tartalmazza. Pluszban, a maros-
vásárhelyiek használati utasítást is kapnak az
on-line fizetési szolgálat mellé. Minden adófi-
zetőt felkérnek, hogy fogadják el a borítékot.
Abban, az esetben, ha különböző okokból kifo-
lyólag a borítékot nem sikerül átadni az adófi-
zetőnek, a borítékot a Román Posta megőrzi
október 31-ig. Mindez idő alatt felkérjük a ma-
rosvásárhelyieket, hogy jelentkezzenek a lakó-
negyedükben működő posta hivatalnál és
vegyék át a borítékot. Léteznek olyan esetek is,
hogy a marosvásárhelyi költségvetés egyes adó-
fizetői egy adott címmel szerepelnek a nyilván-
tartásokban és más címmel a személyiben.
Ebben az esetben a borítékokat október 15-ig a
Forradalom utca 2-es szám alatti egyes számú
Postahivatalnál őrzik meg. Megkérünk minden-
kit, aki ebben a helyzetben van, hogy vegye át
borítékját, ellenkező esetben október 15-e után
a személyiben szereplő címre küldik ki. 

„Egy óriási nyereség a város polgárainak,
függetlenül, attól, hogy Marosvásárhelyen foly-
tatják tevékenységüket, vagy külföldön, vagy

akár szabadságon tartózkodnak”, nyilatkozta
Dorin Florea, Marosvásárhely Megyei Jogú Város
polgármestere. „Képzeljék el, hogy például a
Spanyolországban tartózkodó rokonuk az or-
szágba való visszatéréséig halasztja adósságai
kifizetését, ezáltal jelentős adónövekményt hal-
moz fel, vagy, legjobb esetben megkéri család-
ját, barátait, hogy menjenek el a Pénzügyi
Hivatalhoz és álljanak ki óriási sorokat. Mostan-
tól, a fotelből, a televízió elől fizetheti adóit és

illetékeit, miközben a valenciai helyi csatornákat
nézi”.  

A jelen pillanatban Marosvásárhely számos
lakója külföldön dolgozik. Az on-line adófizetési
rendszert használók kezelési költségeit a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal fizeti, ezáltal a
polgárra semmiféle plusz költség nem hárul. 

„Arra törekedtem, hogy minél egyszerűbbé
tegyük a marosvásárhelyiek életét”, folytatta a
gondolatot Dorin Florea. „A megbízólevelet meg

a használati utasítást házhoz küldik. A maros-
vásárhelyiek be kell lépjenek a Polgármesteri
Hivatal Oldalára, www.tirgumures.ro, vagy di-
rekt a www.ghiseul.ro honlapjára és személye-
síteniük kell jelszavukat, lecserélvén a hivatalból
megadott jelszót.  Ettől a pillanattól kezdve,
mindenki önként kezelheti a saját pénzügyi mű-
veleteit. 

A ghiseul.ro, melyet a Távközlési Miniszté-
rium, valamint a Romániai Elektronikus Fizetési
Egyesület (APERO) bocsájtott ingyen a helyi köz-
igazgatások rendelkezésére, Bukarest, Brassó,
Zilah, Pitesti, Giurgiu, Nagyvárad, Kolozsvár,
Drobeta Turnu Severin és Marosvásárhely több
mint 2 millió lakósa számára vált elérhetővé. Fo-
lyamatban van Braila, Calarasi, Galati, Szeben,
Slobozia, Suceava és Temesvár polgármesteri hi-
vatalainak is a rendszerhez való csatlakozása.

A Marosvásárhelyiek jutnak elsőként a Ghiseul.ro internetes 
szolgáltatás használatához szükséges jelszóhoz és felhasználói adatokhoz

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az első helyi közigazgatási intézmény, mely a polgárok szolgálatába bocsájtja a Ghiseul.ro használatához
szükséges felhasználói adatokat meg jelszavat. Ezek segítségével, egy azonosítást követően, az adófizetők bárhonnan kifizethetik adóikat, illetékeiket,
büntetéseiket és folyamatosan ellenőrizhetik a kifizetéseket. 
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A világhálón is

Afrika leghosszabb ideje ha-
talomban lévő diktátora
volt Moammer Kadhafi lí-
biai vezető, akit a lázadó
fegyveresek csütörtökön
megöltek Szirt városánál.
Kadhafi közellenségből lett
újra a világ visszafogadott
üzlettársa és partnere, de
az arab tavasz forrongásait
ő sem tudta erővel elfojtani.

A líbiai lázadók szerint csü-
törtökön megölték Moammer
Kadhafit, az ország korábbi ve-
zetőjét. Kadhafi egyes halálhírét
megerősítette a labiai miniszter-
elnök is, holttestéről több videó
és fénykép is felkerült az inter-
netre. Az utolsó hozzá hű város,
Szirt elestével került így pont a

líbiai diktátor 42 éves uralmának
végére. Moammer Kadhafi
1969-ben, 27 évesen került Líbia
élére, így a mostani polgárhá-
ború kirobbanása idején már Af-
rika leghosszabb ideje hatalmon
lévő vezetője volt. Fiatalon az
egyiptomi elnök, Gamal Abden-
Nasszer inspirálta, amikor vérte-
len katonai puccsal elűzte a líbiai
királyt, és nekilátott saját rend-
szerének kiépítéséhez. Országá-
ban egy általa kidolgozott
államformát vezetett be, Líbia
„arab szocialista népi nagy dzsa-
mahirija” lett, amelynek alapjait
Kadhafi híres Zöld könyvében
dolgozta ki. Kadhafi szerette
magát filozofikus vezetőnek be-
mutatni, Zöld könyvét az or-
szágban valóságos bibliaként

tartották számon. A benne ki-
dolgozott ideológia szerint Líbi-
ában a hatalom a helyi népi
tanácsok, gyűlések kezében
volt, ezáltal az iszlámot és a tör-
zsi hagyományokat ötvöző „köz-
vetlen demokrácia” jött létre. A
valóságban azonban Kadhafi
diktatórikus rendőrállamot épí-
tett ki, amelyben semmilyen
demokratikus intézményrend-
szer nem tudott meggyöke-
rezni, és a Foreign Policy szerint
Líbia a világ egyik legdiktatóri-
kusabb államává vált. Ezt Kad-
hafi soha nem ismerte el, és
uralmának utolsó hónapjaiban
is kitartott amellett, hogy az ő
kezében semmilyen hatalom
nem összpontosul.

Elszigetelődés 
és visszatérés

Kadhafi rezsimje már az
1970-es években teljesen elszi-
getelődött, mivel a líbiai vezető
különböző terrorszervezeteket
támogatott, és köze volt számos
Európában elkövetett támadás-
hoz. A vádak szerint ő bízta meg
azt a merénylőt is, aki 1988-ban
Skócia felett felrobbantott egy
amerikai utasszállító gépet. A
terroristákhoz fűződő állítólagos
viszonya miatt 1986-ban az

Egyesült Államok légicsapások-
kal is sújtotta országát.

Kadhafi az ezredforduló
után mégis képes volt megbé-
külni az európai országokkal,
miután több milliárd dolláros
kártérítést ajánlott a lockerbie-i
merénylet áldozatainak hozzá-
tartozói számára, és ígéretet
tett, hogy leállítja a tömegpusz-
tító fegyverek kifejlesztésére irá-
nyuló programját is. A diktátor
visszafogadása mellett szólt az
is, hogy országa jelentős olaj-
készletekkel rendelkezett, és az
európai országok olajcégei
busás üzleteket köthettek Líbi-
ában az elszigeteltség megszű-
nése után. Az elmúlt évtizedben
különösen szoros barátságot
ápolt Silvio Berlusconi olasz mi-
niszterelnökkel.

Arab egység és 
magamutogató
cifraság

Kadhafi Líbia vezetőjeként
arab nacionalista politikát foly-
tatott, és többször tett sikerte-
len kísérletet az arab országok
egyesítésére. Az 1990-es évek-
ben Afrikai Egyesült Államok
néven akarta egyesíteni konti-
nensét, később pedig az Afrikai
Unió soros elnökeként valósá-

gos afrikai császárként ünnepel-
tette magát.

Kadhafi mindig is magamu-
togató és szeszélyes vezetőként
mutatkozott a külvilág előtt, fel-
tűnősködése többek között szín-
házi jelmeznek beillő, csillogó
egyenruháiban is testet öltött. A
tavaly nyilvánosságra hozott
WikiLeaks-akták szerint közvet-
len környezete is hóbortos, ex-
hibicionista embernek tartotta,
akinek különleges igényeit szol-
gák és segédek hada próbálta
kielégíteni. Több ország vezeté-
sének okozott fejtörést azzal,
hogy külföldi látogatásai során
berber sátrát is magával vitte, és
azt szállásának környékén
akarta felállíttatni.

Kadhafi az arab tavasz for-
rongásainak kezdetén külföldi
ügynökök zavarkeltésének és a
fiatalok megtévesztésének ne-
vezte a felkeléseket. Amikor Lí-
biában is megkezdődtek a
felkelések, katonai erővel pró-
bálta leverni a lázadókat, és be-
szédeiben még akkor is saját
győzelmét hirdette, amikor már
egyértelműen vesztésre állt a
polgárháborúban. A főváros, Tri-
poli eleste óta sok spekuláció je-
lent meg arról, hogy külföldre
menekülhetett, de Kadhafi és
környezete végig kitartott amel-
lett, hogy nem hagyja el az or-
szágot, és ha kell, mártírhalált
hal Líbiában.

Forrás: origo.hu

Telematikus tesztszakaszt építenek ki
a Bécs környéki autópálya-szakaszo-
kon. A rendszer 2012 őszére készül el,
széles körben mintegy öt év múlva
lesz használható. Adatokat küld majd
az autós GPS-ére vagy mobiljára a du-
gókról és az útviszonyokról.

Telematikus tesztszakaszt alakít ki az
osztrák autópályakezelő, az ASFINAG az A4-
es és A23-as autópálya, valamint az S1-es
gyorsforgalmi út bécsi szakaszain, számol
be róla a bécsi Compress hírügynökség. A
rendszer célja, hogy megkönnyítse az úton
lévő autósok életét a valós idejű közlekedési
információkkal.

A tesztszakaszok mentén kommuniká-
ciós egységeket telepítenek, amelyek fo-
lyamatosan adatokat küldenek az
autópályakezelő központjába. Az utakról
származó információkat az ASFINAG köz-

vetlenül az úton haladó autósok GPS-ére
vagy okostelefonjára küldi, így elkerülhetik
a dugókat.

Az aktuális torlódások mellett értesítést
kapnak a közlekedési jelzésekről, az útvi-
szonyokról vagy éppen arról, hogy adott
helyen melyik tömegközlekedési eszközre
szállhatnak át, és hol hagyhatják az autó-
jukat, ha szeretnék megkímélni magukat a
dugóban való araszolástól.

A projekt következő lépésében már
nemcsak az utak kommunikálnak az autók-
kal, hanem a gépjárművek egymással is: ha
az egyik jármű sebessége torlódás miatt le-
lassul, vagy a csúszós út miatt aktiválódik
az ESP, automatikusan megküldi ezeket az
adatokat a mögötte haladónak.

Japánban már 1.600 kooperatív szolgál-
tatást nyújtó rendszer működik, a Tokió
előtti beláthatatlan kanyart például évek-

kel ezelőtt szerelték fel kommunikációs
egységekkel. Az út menti szenzorok folya-
matosan figyelik és értékelik a közlekedési
helyzetet, és szükség esetén a navigációs
rendszerükön keresztül figyelmeztetik a ka-
nyarba behajtó autósokat a torlódásokra.

A bécsi telematikus tesztszakaszt 2012
őszén, az Intelligens Transzportrendszerek
Világkongresszusán mutatják be, a hétköz-
napi autósok hasznára azonban csak 
mintegy öt év múlva válik.

A projekt vezetői azt is elmondták, hogy
hosszú távon az ilyen kooperatív szolgálta-
tásokat nyújtó rendszereknek csak akkor
van igazán értelme, ha átnyúlnak az or-
szághatárokon túlra is, ehhez azonban az
Európai Unió országainak először meg kell
egyeznie az egységes technikai sztender-
dekben és kommunikációs csatornákban.

Forrás: index.hu

Beszélő sztrádát tesztelnek Bécsnél

Angela Merkel már 
a YouTube-on is kormányoz

A kancellár novemberben húszperces inter-
júban válaszol a felhasználók kérdéseire a
német kormány YouTube-csatornáján.

Bemutatkozott a német kormány YouTube-csatornája: az első
videók olyan aktuális témákat tárgyalnak, mint például a
pénzügyi válság. A csatornán Steffen Seibert, kormányszóvivő is
beszél munkájáról, november közepén pedig Angela Merkel
kancellár ad húszperces interjút, amelyhez az internet-
felhasználók november 7-ig küldhetik be kérdéseiket. A legjobb
tíznek tartott kérdést fogják feltenni a kormányfőnek. Eddig
csaknem félezer felhasználó küldött be kérdéseket. 

Az interjúval a kormány a kormányzat internetes jelenlétének
nagy hiányosságát is igyekszik orvosolni: sokak szerint ugyanis
hiányzik az interakció lehetősége, ehelyett az internetezőket
elsősorban formális módon tájékoztatják az aktuális témákról. A
YouTube segítségével viszont párbeszéd alakulhat ki –
hangsúlyozta Seibert. A német kormány pozitív tapasztalatai
voltak a Twitterrel, ezért is nyitott az újabb csatorna felé. 

Georg Streiter helyettes kormányszóvivő az új kommunikációs
eszköz bemutatásakor úgy fogalmazott, egy modern
kormánynak használnia kell a modern lehetőségeket is. A videók
bevezetnek a kormány munkájába és Merkel, a pénzügyminiszter
Wolfgang Schäuble és kollégáik szemszögéből fejtenek ki olyan
politikai témákat, mint például az euró helyzete. A kancellár már
eddig is rendelkezett saját honlappal, és Seibert is előszeretettel
veszi igénybe a Twitter közösségi portál szolgáltatásait. Angela
Merkel YouTube-os interjúja után más kabinettagok is
válaszolnak majd az internetezők kérdéseire. A német kormány
YouTube-csatornájának a kezelésével a kancellár
sajtóosztályának ötfős csoportját bízták meg.

MTI

Az iú puccsistától a legkitartóbb 
diktátorig – ki volt Moammer Kadhafi?
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Tisztáldozatok 
Kicsit több figyelmet kapott a kelleténél Kertész Ákos
ominózus, a magyarokat pocskondiázó „genetikai”
okfejtése. Nemcsak arról van szó, hogy több, józan
nyugati politikus is figyelmeztette általában a
magyarságot, hogy túl sokat foglalkozik a magát
liberálisnak nevező hazai kurzussal, illetve túl
komolyan veszi azt. Hanem arról is, hogy minden jel
szerint, mint mindig, most is egy kitervelt, jól-rosszul
megvalósított magyarellenes politikai provokációval
van dolgunk. Feszítik a húrt az ellenfeleink, hátha
szélsőséges válaszokra ragadtatjuk magunkat, s
rendezünk, mondjuk egy pogromot. 

Jól bizonyítja a dolog mesterséges és kitervelt jellegét,
hogy épp Heller Ágnest és Kertész Ákost helyezte a harc
első vonalába az ellenség. Két, nyolcvanon túl járó ember,
szemmel láthatóan mindenfajta bajjal és átokkal, amit
egy embernek a nyolcvanon túli öregség okozhat.
Nemcsak a szellemi értelemben vett éleslátás kopik meg a
legtöbb idős emberben eddigre, de az ítélőképesség is,
hogy a tájékozódás reflexeiről már ne is beszéljünk. Nem
véletlen, hogy őket választotta ki a liberális oldal a
kemény odamondogatásokra, nem törődve azzal sem,
hogy ezek az emberek milyen módon kompromittálódnak
majd a harcban. Mint ahogy morálisan szinte egész
életművét lenullázta Heller Ágnes, amikor cinikus módon
megtagadta – mit megtagadta? – letagadta a 2006.
október 23-i rendőrterrort, annak minden
meghurcoltjával, súlyos sebesültjével, az utcákat festő
vérrel együtt. Kertészt pedig még előbbre taszították,
messze a lövészárkok elé, egy olyan genetikai okfejtés
terepére, amelyet egyébként a Nürnbergben
megsemmisített nácizmus, tehát a legfőbb gonosz
védjegyének tartott eddig a balliberális oldal. Kertész
elveszett, vannak olyan irodalombarátok, akik már híres
regénye, a Makra erényeit is vitatják, nemcsak a genetikai
nyilatkozatát. Ami amúgy is ostobaság, pontosabban
kapitális ellentmondás. Eddig ugyanis azt a lemezt
forgatta a liberális oldal, hogy nincs is genetikai
értelemben vett magyarság, annyira sokszínű ez a nép,
mit akar tehát a nemzeti gondolattal? Kertész
nyilatkozata szerint viszont nagyon is egységes genetikai
rendszerrel rendelkezünk. Egységessel, de szemétre
valóval. Ennyit azoknak a szellemi és logikai képességeiről,
akik a háttérből irányítják ezt a provokációt. És a hasonló
akciókat.

A Népszava rátett még egy lapáttal a hét elején.
Hosszú írást közölt egy külsős szerzőtől, aki Kertész
védelmében lépett fel, bizonyítva az író kinyilatkoztatott
genetikai tételeit, s alátámasztva ezeket a magyarság vég
nélkül sorolt rémtetteivel. Csak annyit az illető
képességeiről, hogy így kezdi írását: a lényeget látom,
mert mérnök vagyok…

Amúgy pedig nem új keletű dolgok ezek. A baj csak az,
hogy a magyar társadalomnak több mint húsz éve volt
arra, hogy megtalálja az effajta támadások ellenszerét.
Sajnos a magyar elit mindvégig hű maradt legrosszabb
hagyományaihoz. Egyrészt a széthúzáshoz, másrészt a
szinte totális zavarodottsághoz. Nem tudja, hogy mit akar,
s azt sem, hogyan. A teljesen egyértelmű és feddhetetlen
nemzeti elkötelezettség persze tisztába tehetné a
dolgokat, de akkor meg kezdődik a számolgatás, hogy jó,
de mennyit fizetnek azért. Mintha egyenesen arra
játszana ez az elit, hogy Kertészt igazolja. Ezért biztos,
hogy fizetnek valakik. 

Sinkovics Ferenc 

Meglehet, ezen legutóbbi vélemény
kultúrkörökben tarthatatlan, de valójában
csak a hangneme, s nem az igazságtar-
talma miatt. Hiszen most, hogy a magyar-
országi lakásállomány egyharmadára is
rátették a bankok – na, nem a mocskos
mancsukat – a jelzálogot (van különbség a
kettő között!), a hajdani nemzeti vagyon-
ból, ami elvileg a miénk volt, csak közünk
nem volt hozzá, mára a kifizetendő számlák
formájában csak a közünk maradt meg.
1988–89-ben, amikor a tömeg demokrá-
ciát követelve utcára vonult, minden egyes
tüntető tudta, demokrácia nem attól lesz,
hogy három, négy, tizenkettő jelölt indul a
választásokon, hanem attól, hogy az orszá-
got magukénak érző, öntudatos polgárok
beleszólást nyernek saját sorsukba. S ha
nem is tudta mindenki, sejtette és érezte,
át kell alakítani a tulajdonviszonyokat, hogy
a közös vagyont működtesse is valaki, ne
csak feléljük.

Bizony, a rendszerváltó hitek és remé-
nyek lelke volt a privatizáció; a bizakodás,
hogy ha az értékeinknek igazi gazdája lesz,
mi is gyarapodunk általa. Suttogtak ugyan
a spontán privatizációról, arról, hogy azok,
akik addig is kizsebelték a népet, éppen ki-
csemegézik a magyar gazdaság könnyen
működtethetőnek vélt részeit, de még el-
viselhető volt, tudván: az eredeti tőkefel-
halmozás áldozatokkal is jár.

A rendszerváltó tömeg tele volt  re-
ménnyel: gazdag, tekintélyes, világszerte
népszerű, bejáratott cégek megvásárolják
a sokra hivatott, de tönkretett magyar vál-
lalkozásokat, felerősítik tőkével, technoló-
giával, nyugati marketinggel, s nem
utolsósorban munkamorállal. Volt ilyen?
Minden bizonnyal ilyesféle volt a többség.
Ám azt is látni kell, az ország vagyonát nem
karitatív nőegyletek, jótékonysági szövet-

kezetek privatizálták, hanem nyereségre
vágyó – újmagyarul: profitorientált – vál-
lalkozások, multicégek, amelyek akkor
szoktak jótékonykodni, ha már rendesen
megszedték magukat.

Illendő lett volna az első szabadon vá-
lasztott kormány gazdaságpolitikusainak
felismerniök, hogy a nagy bizalommal
reánk eresztett privatizációs cégek jelentős
része nem egyszerűen átver, hanem egye-
nesen kifoszt minket. 1994-ben az MSZP
azzal kampányolt, hogy felül kell bírálni az
Antall-kormány privatizációs gyakorlatát,
mert felelőtlen módon elvesztegették a
nép vagyonát. Bizonyos, hogy annak az
időszaknak a privatizációs gyakorlatában is
voltak nehezen védhető momentumok. De
az, amit a roppant szigorú és törvényessé-
get szem előtt tartó Horn-kormány és kap-

csolt részei műveltek, a „rablógazdaság” ki-
fejezéssel sem írható le. Demszky Gábor
volt főpolgármester 1997-ben csinált nagy-
szerű üzletet, eladva az évszázados múlttal
bíró, folyamatosan nyereséges budapesti
víz- és csatornázási művek negyedét, de va-
lójában az egészét, hiszen a vevőnek nem
voltak kötelezettségei. Azóta a kisebbségi
tulajdonosok milliárdokat vittek ki az or-
szágból, de a főváros vízvezetékei és csator-
nái megmaradtak a régi, jó szocialista
állapotban.

A rendszerváltással van baj, vagy csak a
privatizáción kell igazítani?

Ugró Miklós

Privatizált rendszerváltás
Lehetséges-e visszacsinálni a rendszerváltást? Mert valakik összecsinálták, az biztos! Netán nincs
is szükség a visszacsinálásra, elegendő most utólag fazonírozni rajta? Avagy megint ott tartanánk,
hogy az elv, a cél, a szándék az jó és tiszta volt, csak a végrehajtásba csúsztak hibák; karakteresebb
vélemények szerint csapnivalóan sikeredett, hogy azt ne mondjam, fehérgalléros tolvajok és
haramiák szétlopták az országot.
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Autó-Motó
l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő

1995-ös évjáratú BMW 316i, be-
íratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő 600 cm³, 1997-es évjáratú
Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó 1985-ös évjáratú BMW
318, kitűnő motorral. Ára 150
euró. Telefon: 0757-812.274, na-
ponta 8–21 óra között.
l Eladó 2000-es évjáratú, piros
színű Smart Fortwo. Ára 2.400

euró. Telefon: 0740-555.184.
lEladó 2001-es évjáratú, Euro 4-
es Skoda Fabia. Ára 2.600 euró.
Telefon: 0742-476.529.

Elektronika

l Eladó Nokia 6600 Slide, 3,2MP-
es beépített kamerával, 4GB me-
móriakártyával, eredeti Nokia
töltővel – 400 lej, Nokia 3220 Slide,
beépített kamerával, rózsaszín és
nagyon jó állapotú – 170 lej. Cserét
is elfogadok. Telefonszám: 0757-
020.819, 9–22 óra között.
l Eladó nagyon jó állapotban
lévő, garanciával rendelkező
Nokia E5, 5 megapixeles beépí-
tett kamerával, 2 GB-os memó-
riakártyával, adatkábellel,
töltővel, handsfree-vel, képer-
nyővédő fóliával. Ára 650 lej, al-
kudható. Telefon: 0741-601.516,
9–21 óra között.
l Eladó nagyon jó állapotban
levő, Orange márkaboltból vásá-
rolt Samsung J75. Ára 270 lej, de
alkudható. Telefon: 0742-
976.337.
l Eladó német automata mosó-
gép jó állapotban. Ára 250 lej. Te-
lefon: 0746-311.793.
l Eladó Samsung GTS 5320. Ára
160 lej. Telefon: 0745-509.108.

Lakás
l Eladó sürgősen magánlakás a

Kossuth utcában, bútorral felsze-
relt négy szoba, termopán abla-
kok, egyéni hőközpont, közös
kert a szomszédokkal. Esetleg
csere is érdekelne blokklakással
vagy kisebb házzal. Ára 59.000
euró. Telefonszám: 0744-
572.814. 
l Sürgősen eladó lakás a köz-
pontban, közös kerttel, a Sinaia
utcában. 64 négyzetméter lak-
ható terület, és pincéje is van. Ára
alkudható. Telefonszám: 0737-
227.287, 10–19 óra között.
l Eladok vagy cserélek magán-
lakást, közös kerttel, az Avram
Iancu utcában. A lakásban 2
szoba van, konyha, 2 fürdőszoba.
Minden ajánlat érdekel. Telefon-
szám: 0760-483.669, 0758-
481.517. 
l Eladó tiszta, csendes magán-
lakás közös kerttel, a Kossuth
utca 92/2. szám alatt. A házban
van 2 üres szoba, konyha, új bú-
torokkal felszerelve, fürdőszoba,
nagy előszoba. A ház 2009-ben
volt felújítva: termopán ablakok,
hőszigetelés, új tető. Ára 47.500
euró, alkudható. Telefonszám:
0721-864.604, 9–21 óra között.
l Eladó külsőleg hőszigetelt ház
a központban, 3 szobával, kony-
hával, fürdőszobával, terasszal,
garázzsal, pincével. Hőközponttal,
termopán ablakokkal felszerelt.
Ára 110.000 euró. Telefonszám:
0265-218.047, 9–21 között.
l Eladó 2 szobás, földszinti
blokklakás a Bodor Péter utcá-
ban. A tömbház téglából van, be-
üvegezett terasszal. Ára 40.000
euró, alkudható. Telefon: 0365-
448.106. 
l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, rendbe téve, tökéletes cég-
székhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790. 
lEladó 3 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben, Luceafărului
utcában. A lakás I. osztályú, 65
négyzetméter területű. Hőköz-
ponttal, termopán ablakokkal

van felszerelve. Helyileg közel van
a napi piachoz, a buszmegálló-
hoz és a Víkendtelephez. Ára
56.000 euró. Telefonszám. 0745-
354.112. 
l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzinkút-
hoz közel. Átalakított, felújított, 2
fürdőszobával és megnagyított
konyhával ellátva. Nagy előszo-
bával, pincével, hőközponttal,
termopán ablakokkal, beüvege-
zett terasszal rendelkezik. Azon-
nal el lehet foglalni. Ára 57.000
euró. Telefonszám: 0741-
230.315, 14–22 óra között.
lEladó háromszobás tégla, föld-
szinti tömbház lakás a Köves-
dombon. A terasz alatt saját
pince, a lakás víz- és gázórával
van ellátva, 1 szobában termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható ár. Telefon
0745-381.891 vagy 0756-
104.872.
l Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonlakás a
Grand Hotel környékén. Ára
33.000 euró, alkudható. Telefon:
0740-210.897. 
lEladó bútorozott, felújított gar-
zonlakás a központban. Ára
25.000 euró, alkudható. Telefon:
0744-645.348, 0727-376.290.
l Eladó bútorozott garzonlakás
az Új Kórház mellett. Ára 39.000
euró. Telefon: 0744-339.139, na-
ponta 18–21 óra között.
l Eladó 1 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben. Ára 20.000
euró, alkudható. Telefon: 0746-
335.058, naponta 9-20 óra között.
lEladó I. osztályú 1 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 24.000
euró, alkudható. Telefon: 0740-
086.553.
l Eladó 2 szobás lakás a köz-
pontban. Ára 40.000 euró, alkud-
ható. Telefon: 0758-396.447,
naponta 8–22 óra között.
lEladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 38.000
euró, alkudható. Telefon: 0769-

413.273, naponta 14–22 óra kö-
zött.
lEladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Kövesdombon. Ára 35.500
euró. Telefon: 0742-700.608.
l Eladó 2 szobás lakás Régen-
ben. Ára 25.000 euró. Telefon:
0745-358.829.
lEladó I. osztályú 3 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 46.500
euró, alkudható. Telefon: 0744-
171.089, naponta 9–20 óra kö-
zött.
lEladó központi, 3 szobás, I. osz-
tályú, fölszinti blokklakás. Irányár
40.000 euró. Telefonszám: 0730-
619.394.

Egyéb
l Eladó inox tágulási edény pá-
linkafőzőnek, új Albalux mosó-
gép, száraz kenyér állatoknak,
görkorcsolya, porcelán csaptele-
pek, kéménycsőre szerelhető szo-
bamelegítő. Ára alkudható.
Telefonszám: 0770-654.566.
l Angoltanár nyelvoktatást vál-
lalok kezdőknek és haladóknak.
Ár megbeszélés szerint. Telefon-
szám: 0770-654.566.
l Sportedzéseket szervezek olya-
nok számára, akik szeretnének
szebb és harmonikus testet for-
málni, zsírégetést elérni sportolás
segítségével, fejleszteni állóképes-
ségüket és kondíciójukat. Mindeze-
ket rendszeres, folyamatosan
végzett sportedzéssel!
Érdeklődni a 0741-597.538-as 
telefonszámon, vagy
kicsi_10@yahoo.com e-mail címen. 
l Eladó Babycare ikerbabakocsi,
jó állapotban. Ára 200 lej, alkud-
ható. Telefonszám: 0740-204.956.
l Lady’s forgalmazókat keres. Te-
lefonszám: 0758-268.578.
l Eladó   ráfos szekér, jó állapot-
ban. Telefonszám: 0722-890.952.
lEladó jó állapotban levő 7 soros

sötétbarna csempekályha. 195
cmx65x45. 420 lej, alkudható. Te-
lefonszám: 0744-501.845.
lFöldmegmunkáló (buldo-exka-
vátor) gépkezelőt alkalmazunk. Te-
lefonszám 0742-163.097.
l 33 éves komoly, pedáns, egye-
temet végzett sporttanár másod -
állást vállal, délután folyamán.
Telefonszám 0745-813.530.
l Frissen végzett egyetemista,
angol nyelvű magánórákat, felké-
szítőket tartok. Telefonszám 0721-
233.666.
lGyors hitelrendezést ajánlok min-
den korosztálynak (24-től 75 éves
korig): személyi kölcsönök, lakáshi-
telek, banki hitelek újrafinanszíro-
zása. Bővebb információ a
0756-655.920-as telefonszámon.
lCE Szövetség Iúsági Szaktestü-
let Philothea Klub munkakönyves
irodavezetői állást hirdet Maros-
vásárhelyen. Szakmai és szemé-
lyes fejlődés lehetősége,
egybeforrott, dinamikus, befo-
gadó munkaközösség, missziós
munkában való részvétel lehető-
ségét ajánljuk. Fizetés megegye-
zés szerint. Elvárásaink: hitvalló és
gyakorló keresztyén, jó számító-
gép-kezelői ismeretek, jó magyar
és román nyelvtudás. Jellemvoná-
sok: dinamikus, független, pontos,
elszámoltatható, kommunikatív,
kreatív, kezdeményező, „csapatjá-
tékos”, megbízható, mozgékony,
kitartó.
Az írásos jelentkezéseket e-mailen
várjuk, legkésőbb november 
1-jén 24 óráig, az 
office@philothea.ro címre.  A je-
lentkezéseknek tartalmazniuk kell
a szándéknyilatkozatot, az önélet-
rajzot, benne részletesebben a
munkatapasztalat. Bővebb infor-
máció: Belényesi Gabriella,

0757-022.534, office@philot-
hea.ro

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk
el (max. 25 szó). A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó
felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul
kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

munkaorvost

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.

Magánrendelőbe

ALLERGOLÓGUST és 

ENDOKRINOLÓGUST

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

NÉPSZÁMLÁLÁS

- KÉRDÉSEK, AMELYEKRE
NEM KÖTELEZŐ VÁLASZOLNI - 

l Neme: A. – Férfi; B. – Nő; C. – Egyéb;
l Szexuális irányultsága: 
A. – Heteroszexuális; B. – Homoszexuális; C. –
Biszexuális; D. – Zoofil; E. – Pedofil; F. – Klorofill;
l Mi a beceneve?
l Milyen csillagjegyben született, és mi az
aszcendense?
l Mi volt a jele az oviban?
l Mi a kedvenc étele, itala, cigije, dilije?
l Milyen állampolgár… szeretne lenni?
l Milyen magas, hány kiló, van-e tetoválása
és/vagy intimpiercingje?
l A ruhatára hány százaléka származik
turkálókból?
l Milyen színű volt az első biciklije?
l Mi volt előző életében?
l Mennyi köbgyök negyvenhétmillió az
ötödiken (körülbelül)?
l Ki hordja önöknél a nadrágot? A. – Én; B. –
Az asszony; C. – Anyósom;
l Milyen gyakran hányik?
l Mennyi idős koráig szoptatta az anyja?
l Kit nem szeretne tőszomszédnak? A. –
Buzit; B. – Cigányt; C. – Buzi cigányt;
l Hány éves korától iszik?
l Ha most vasárnap lennének a választások,
nem furcsállná?
l Soroljon fel legalább tizenkét death metal
együttest vagy két Dancs Annamari-slágert!
l Van olyan rokona, aki nemrég hunyt el, de
néha visszajár kísérteni?
l Ön szerint sziámi ikrekkel csinálni
gruppenszexnek minősül?
l Látott már ufót?
l Lenni vagy nem lenni?
l Mindig ekkora kupleráj van itt?
l Milyen üzemanyagot használnak a
főzéshez? A. – Földgázt; B. – Áramot; C. – Pizzát
szoktunk ebédelni;
l Az épület külső falainak építőanya: A. –
Vasbeton; B. – Tégla; C. – Fa; D. – Vályog; E. –
Mézeskalács;
l Villanyáram-ellátás: A. – Van; B. – Nincs; C.
– Hol van, hol nincs (folyton veszik el);
l Olvasta a Csipikét?
l Kibírja a hétfogást?
l Álmodta már azt valaha, hogy egy óriás
albínó néger nő vénuszdombján sízik?
l Hol volt, amikor az észt osztották?
l Létesített már szexuális kapcsolatot a
munkahelyén?
l Ne pattogjon, honnan tudhattam volna,
hogy kurva?
l Szereti a kocsonyát?
l Normális?
l Van állat a lakásban (négylábú, tollas vagy
kopoltyús)?
l Eddig hányszor gondolt édesanyámra?
l Mi jut eszébe elsőre a „pinakotéka” szóról?
l Mit szól ahhoz, hogy Keresztes Ildikó és
Nagy Zsolt (volt távközlési miniszter) is szerepel
a Wikipédián a Híres marosvásárhelyiek listáján?
l Gyakran káromkodik?
l Tudta, hogy száz évvel ezelőtt 6,7% román
volt Vásárhelyen, 1,1% cigány, és 92,2%
magyar?
l És azt meg tudná magyarázni, hogy lett
ebből a 7,8-ból 50,3 százalék 2002-re?
l Ne erőlködjön, költői kérdés volt. Írja alá,
oszt menjen a szeme világába!

Florea megnyugodott. „Sem orvosként, sem
politikusként nem ismerem az RMDSZ jelöltjét,
de azt tudom, hogy Csegzi Sándor az az ember-
típus, aki a várost a pártpolitikai kérdések elé
helyezi. Tudja, mi a teendő az önkormányzatban
meg a településen. Egyáltalán nem örültem
volna annak, ha jövőre vele kellett volna meg-
mérkőznöm, hiszen egy nagyon értékes ellenfél
lett volna” – jelentette ki Dorin Florea, aki saj-
tótájékoztatón erősítette meg a jövő évi hely-
hatósági választásokon való indulási szándékát.
Lefordítom: ezzel valójában azt üzente leendő
„kihívójának”, Vass Leventének, hogy nem veszi
komolyan, nem tart tőle, nem tekinti egyen-
rangú ellenfélnek. Nem is olyan rossz start ez:
Hitlernél is az volt a vég kezdete, amikor elbízta
magát, és megindította a kétfrontos háborút...

B, mint… Bernády. Újabb Bernády, újabb
Bernádyk kellenek – többek közt ez volt az üze-
nete az idei Bernády-napoknak, amelyet 14. al-
kalommal szerveztek meg Marosvásárhelyen. A
Bernády György nevét viselő alapítvány minden
év október végén megünnepli azt a szellemisé-
get, amelyet a múlt század eleji polgármester-
nek köszönhet a város. Megemlékezésről,
kultúráról és szórakozásról szólt idén is ez a két
nap. A gálaesten átadták a Bernády-emlékpla-
kettet is, amelyet minden évben egy olyan sze-
mély kap, aki sokat tett(!) Marosvásárhelyért. A
kuratórium döntése alapján ezt idén Markó Bé-
lának ítélték, aki bár nem Marosvásárhely szü-
lötte, 40 éve él itt (Jócka is). „Ez nem egy díj a
sok közül, hiszen Bernády neve fémjelzi, ő pedig
az építés jelképe volt” – mondta a plakettezett.
Hozzátette: egy(?) dolog hiányzik a város 
életéből: valaki, aki méltó utódja lehetne a 20.
század eleji városépítőnek. „Újabb Bernády
Györgyre, újabb Bernády Györgyökre van szük-
ségünk, adjunk 2012-ben méltó utódot Ber-
nádynak” – hangoztatta Béla.
A díjazást követően opera- és operettáriák csen-
dültek fel kolozsvári operaénekesek előadásá-
ban. Jelenlévők szerint a szünetekben egész
tisztán lehetett hallani a nyikorgást, ahogy Ber-
nády forog a sírjában.

Fluor Tomi-koncert a Jazzben! Tizennégy er-
délyi várost érintő koncertturnéra indul a ma-
gyarországi szupersztár, Fluor Tomi, többek közt
városunkban is fellép. A 24 éves énekes(?) szá-
mára a Partyarc című dal hozta meg az áttö-
rést(?), melyet lakótársával és jóbarátjával 
(…), SP-vel közösen dobott piacra még tavaly.
De még ezt is überelni tudta a Mizu című sláge-
rével, amelyet pár hét alatt milliók néztek meg
a YouTube-on; azóta rengetegen dolgozták át és
fel a remekművet, még Irigy Hónaljmirigyék is.
Érdekes, hogy az égvilágon senkit nem zavar: a
Mizu egy német szám koppintása, még az „áll-
junk össze, mint két kicsi lego”, szállóigévé vált
sor is szerepel az eredetiben.

Még annyit érdemes tudni Tomiról, hogy sem ő,
sem SP, a lakótársa nem szeretik levinni a sze-
metet, inkább kiadják cédén.

Azért a víz a… gáz!  „Vai, mama, curge apa
din perete!” – kiáltott fel a moldvai kisfaluból
származó agrársuhanc a katonaságnál még va-
lamikor a hetvenes évek végén, aki életében
először ott látott vízcsapot.
Nem sokkal kisebb meglepetés érte egy vaslui-i
tömbház lakóit, akiknél az aragáz változott
konyhaszökőkúttá. Történt ugyanis, hogy egyik
urbánparaszt szomszédjuk hőközpontot szerel-
tetett a lakásába, ami tudvalevőleg nem olcsó
mulatság, ezért úgy okoskodott: spórol egy
cseppet, és a gáz bevezetését nem szakemberre,
hanem egy ismerősére bízza. A „jómunkásem-
ber” aztán szépen rácsatlakoztatta a havert a
gázvezeték helyett a vízvezetékre, illetve nem-
csak őt, hanem a tömbházban mindenkit. A
helyreállítás napokig fog tartani, mivel az egész
rendszert gáz-, illetve vízteleníteni kell. Nem
akarunk olyasmivel viccelődni, amivel nem illik,
de muszáj megjegyeznünk: még mindig jobb,
ha az aragázból spriccel a víz, mintha a zuhany-
rózsából dőlne a gáz…

Aki büszke a tökére… Hat mázsás töke nőtt
egy brit gazdának, amivel jó esélye van arra,
hogy ő legyen az idei tökrekorder a szigetor-
szágban. A 28 éves Jack Baggsnek nem véletle-
nül termett gigászi zöldsége: a férfi eleve
„megamagot” ültetett – mármint olyat, amely
maga is óriástökből származott –, és nem spó-
rolt tehenei trágyájával a tök nevelésekor. A nö-
vény meghálálta a gondozást, és
diadalmaskodott a helyi tökfesztiválon (tök
büszke volt magára).
Emelgetéséhez különleges berendezés kellett.
Braggs egyébként nemcsak a tökét mutogatta
büszkén, hanem kétéves fiát is (a gyereknek
szintén köze van a tökéhez, illetve a tökének a
gyerekhez), aki ráült apja tökére a fotózáskor, a
viszonyítás kedvéért – adta hírül a brit Metro
újság. A hatszáz kilós monstrumot aztán odaa-
jándékozta a helyi árvaháznak; a gyerekek azóta
is minden nap tökfőzeléket kapnak ebédre.

Elkapták a patkányevőt!!!  Letartóztattak
egy 31 éves férfit az Egyesült Államokban, aki
patkányevéssel bizonyította férfiasságát a ba-
rátai előtt. Utah állam egyik városkájában élő
Andy Ray Harris egy lelkes csapat biztatására el-
ropogtat egy patkányfiókát, aztán meg is mu-
tatja, hogy lenyelte. A csemegét sörrel
nyomtatja le; minderre egy pubban kerül sor. A
bátor tettről felvétel is készült, amely felkerült
az internetre. A videó sokakat felháborított, a
PETA (People for the Ethical Treatment of Ani-
mals – Emberek az Állatok Emberszámba Véte-
léért, vagy valami hasonló) figyelmét sem
kerülte el; az állatok jogaiért harcoló szervezet

panaszt emelt a férfi ellen. Andy-t letartóztat-
ták, de végül kimagyarázta magát azzal, hogy
piás volt, és a haverei unszolására követte el a
szörnyű tettet.
Míg egyik országban bűnténynek, a másikban
táplálkozási szokásnak minősül a patkányevés;
Ázsiában például az újszülött patkányfiókákat
egészben kisütik, és vietnámi szósszal tálalják.
Ezt a kínai horoszkóp miatt csinálják, amely sze-
rint a patkány éve jó!

Mi a jobb: két lógós vagy egy kemény? Di-
nora Rodriguez úgy gondolta: 40 évesen nem ár-
tana egy apróbb sebészi beavatkozás, hogy még
vonzóbbá váljon. A Los Angelesben élő hölgy
plasztikai sebészhez ment, hogy kicseréltesse szi-
likon implantátumait. Pechére az orvosnő, aki
műtötte, nem erre volt képesítve, az eredmény
pedig kész katasztrófa lett: két szexi mell helyett
Dinorának most egy nagy van, a műtét során
ugyanis középen egyesítették őket. Az imposztor
orvos a szemhéját is megműtötte, pedig a nő ezt
nem is kérte. Az orvos hozzá nem értése miatt
Dinora most nem tudja becsukni a szemét; illetve
be tudja, csak akkor kinyílik a szája.
A szakértők, akikhez a műtét után kétségbee-
setten fordult, azt mondták, már semmit nem
lehet tenni, és élete végéig szemcseppeket kell
cseppentenie a szemébe, hogy ne száradjanak
ki (vagy egyfolytában hagymát kell pucolnia).
A melleit viszont korrekciós műtéttel helyre
lehet hozni abból a pénzből, amit az őt meg-
nyomorító orvos beperelése után kapott. Ez ám
a happy end! (Illetve mégsem: lapzárta előtt
kaptuk a hírt, hogy a korrekcióoperáció sem si-
keredett tökéletesre: Dinorának most három
melle van. A további fejleményekkel később
visszatérünk.)

Ánusz-gondok. Fegyelmi vizsgálat folyik a
iaşi-i kórház egyik urológusa ellen, akit egy pá-
ciens panaszolt be. A beteg azt sérelmezi, hogy
az orvos ujjal nyúlt be az ánuszába, és nemcsak
hogy kellemetlen bánásmódban volt része, de
az orvos előzetesen nem is magyarázta el,
miben áll a vizsgálat.
Sergiu Danii doktor azt állítja, kötelező módon
végre kellett hajtania ezt a vizsgálatot, mivel a
páciensnek prosztata-problémái voltak. „Behív-
tam a kabinetbe, beszélgettünk, és megvizsgál-
tam. Igaz, nem magyaráztam el a rektális
betapintás lényegét, mert azt hittem, tudja, mi
az. Megkérdezhetett volna, és akkor gond nélkül
elmagyarázom neki. A rektális betapintás egyike
a kötelező vizsgálatoknak, és nem agresszív
módon hajtottam végre” – védekezett az orvos,
akit a napokban hallgat ki a fegyelmi bizottság.
Régi vicc, de jó: az urológus feltartja a középső
ujját, és megkérdi a letolt gatyájú pácienst:
-  Na, mi ez?
-  A doktor úr középső ujja?
-  Nem, nem. Ez az én szemeeeem!
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Tévhit, hogy az IQ-t
nem lehet növelni
Általánosan elterjedt vélekedés, hogy életünk során az
értelmi képességeink közel állandók, azaz egy tetszőleges
időpontban elvégzett intelligenciamérés eredményéből
hosszú távú következtetéseket lehet levonni a tanulási
vagy munkahelyi kilátásokra vonatkozóan. Egy új
tanulmány szerint azonban serdülőkorban mindez nem
igaz, mert ebben az életkorban az agy szerkezeti
változásai miatt jelentősen nőhet vagy csökkenhet az IQ.

A Nature tudományos folyóirat legújabb számában
megjelent tanulmány elsőként szemlélteti, hogy az ember IQ-ja
– az eddigi vélekedéssel ellentétben – nem állandó. A kutatás
során a brit University College London munkatársai mágneses
rezonanciavizsgálat (MRI) segítségével 33 egészséges, 12 és 16
év közötti serdülő agyát vizsgálták, majd a méréseket négy évvel
később ugyanazokkal a résztvevőkkel megismételték. Meglepő
módon jelentős eltérések mutatkoztak a két vizsgálat
eredményei között: néhány résztvevő IQ-ja 20 pontot is
emelkedett, és volt olyan, akié ugyanennyit csökkent. 

A tudósok az MRI-vizsgálatok értékelését követően
elmondták, hogy az IQ-beli változások hátterében egyértelműen
az agy szerkezeti átalakulásai állnak. Akinek például a verbális
intelligenciája javult, annál az agy beszédért felelős területén
nőtt a szürkeállomány sűrűsége az első méréshez képest. A nem
verbális IQ növekedése viszont egy másik, a mozgásért felelős
agyterületen lévő szürkeállomány sűrűségének növekedésével
járt együtt.

Az agy az idő múlásával is képlékeny marad

A kutatók szerint a vizsgálatokból nem derült ki egyértelműen,
miért csökkent vagy nőtt ilyen jelentős mértékben a résztvevők
IQ-ja: szerepet játszhatott benne az oktatási rendszer, de az is,
hogy egyes fiatalok hamarabb vagy később érnek társaiknál. „Az
oktatási rendszer hajlamos a teljesítményük alapján idejekorán
beskatulyázni a gyerekeket, pedig a kísérletünk rámutatott:
serdülőkorban az intelligencia még fejlődésben van. Nem szabad
tehát „leírni” a gyengébb tanulókat, hiszen az IQ-juk jelentősen
növekedhet néhány év alatt” – áll a tanulmányban.

A kutatócsoport e kutatás eredményei alapján azt feltételezi,
hogy az emberi agy az idő múlásával is képlékeny és
alkalmazkodóképes marad, így szerkezete – ezáltal az értelmi
képességek – felnőtt korban is változhatnak. Ennek bizonyítására
részeredmények már ismertek, de az átfogó vizsgálat még a jövő
feladata, csakúgy, mint a kutatás kiterjesztése a mentális
rendellenességekre.

Forrás: origo.hu

Az elmúlt évtizedekben sorra jelennek meg az újabb és újabb antibiotikumok a bakteriális fer-
tőzések kezelésére. A kezdeti öröm és megkönnyebbülés után azonban rá kellett döbbenni, hogy
az antibiotikumok nem csak a betegséget okozó mikrobákat, de a szervezettel szimbiózisban élő,
jótékony hatású baktériumokat is elpusztítják, így számos, nem várt kellemetlenséget okoznak,
ám ez probiotikumok fogyasztásával megelőzhető.

Az álmok világa titokzatosnak tűnhet, bár régóta a tudományos kutatásoknak is izgalmas területe.
Szeretnéd megfejteni, mi zajlik éjszaka a fejedben?

Antibiotiumok hatása a szervezetre

A hasznos baktériumok a hüvelyben, a
szájüregben és a bélben találhatók meg.
Ezek számának csökkenése a savas pH
megszűnéséhez vezet, így romlik a szerve-
zet védekezőképessége. A megváltozott
vegyhatás miatt szaporodásnak indulnak
az addig kisebbségben élő mikrobák, me-
lyek  különböző betegségeket okozhatnak.

A sérült bélflóra tünetei
A bélrendszer normál flórájának pusztu-

lására utaló első jel a bűzös szájszag, mely
a belekben zajló elégtelen emésztési folya-
matokra utal. Az emésztetlen táplálék nem
tud felszívódni, ezért a szervezet tápanyag
ellátása is sérül. A romló bélműködés miatt
a székelési szokások megváltoznak: hasme-
nés, puffadás, hasi fájdalom jelentkezhet.

A normál flóra komoly szerepet játszik a
B- és K-vitaminok szintézisében is, ezek hiá-
nyában vérzékenység, nyugtalanság, inger-
lékenység és más hiánytünetek léphetnek fel.

A szervezet normál flórájának fontos
szerepe van az immunvédekezésben is. A
hasznos baktériumok segítenek a fehérvér-

sejteknek felismerni az idegen fehérjéket,
ezáltal fokozzák a behatoló kórokozókkal
szembeni védelmet.

Másik fontos szerepük, hogy olyan fe-
hérjéket termelnek, melyek serkentik a fe-
hérvérsejtek működését, és fokozott
aktivitást váltanak ki belőlük. Antibiotiku-
mos kezelést követően a szervezet védeke-
zőképessége csökken, gyakrabban
alakulnak ki kisebb fertőzések, megfázá-
sok, és azok hosszabb ideig elhúzódnak.

A normál bélflóra 
helyreállítása

A bélflóra mihamarabbi helyreállításá-
val enyhíthetők a kellemetlen tünetek. Erre

a probiotikumok fogyasztása a legalkalma-
sabb. A probiotikumok fogyasztásával a kel-
lemetlen hasi tünetek – mint puffadás,
hasmenés – és az általános rossz közérzet
folyamatosan megszűnik, s a bélflóra
egyensúlyba kerülésével gyomor- és bél-
rendszerünk újra kellő hatékonysággal látja
el feladatát.

Mikor szedjünk probiotikumot?
A probiotikumok gyermek- és felnőtt-

korban egyaránt biztonsággal szedhetők.
Kezelőorvosunk tanácsát használatuk előtt
mindig javasolt kikérni. Ezek a jótékony
mikroorganizmusok születésünktől fogva a
bélrendszerünkben élnek, azonban ez az
egyensúlyi állapot bármely életkorban kü-
lönböző kiváltó okok miatt felborulhat: a
tápcsatornát megbetegítő kórképek, hely-
telen táplálkozás, stresszesebb életforma,
környezeti ártalmak, antibiotikumok sze-
dése. A probiotikumok szedése történhet
kezelés, illetve megelőzés céljából.

Forrás: WEBBeteg

Az álmodás folyamatát több tudo -
mányág is érdeklődéssel vizsgálja. Az álmot
korábban misztikus jelenségnek tartották,
mára azonban világossá vált, hogy logikus
és nagyon fontos szerepet tölt be az éle -
tünkben. Nélküle akár egészségünk is ve-
szélybe kerülhet. Ismerj meg néhány érde-
kességet az alvás közben feltűnő képekről!

Tudtad? Minden ember álmodik, akkor is,
ha nem emlékszik rá. Az alvásvizsgálatok
bebizonyították, hogy az álmodás törvény-
szerű velejárója az alvásnak. Az alvás két
fázisban zajlik: a gyors szemmozgásokkal
járó REM-szakaszban és a mélyebb fázisú
alvásidőben. A REM-fázisban jelenik meg
a legtöbb álomkép, és akkor emlékszel rájuk
tisztán, ha ilyenkor ébredsz fel.
Tudtad? Átlagos, nyolcórás alvásidőből kö-
rülbelül két órán át álmodsz, nem össze-
függően, hanem periodikusan, több fázis-
ban az éjszaka folyamán. Egy-egy
álomjelenség rendszerint 5–35 percig tart-
hat. Ezalatt a szemgolyód olyan élénken
mozog, mintha csak valódi eseményeket
követnél.
Tudtad? Kutatások bebizonyították, hogy
az álom igen fontos szerepet játszik a való-
ság eseményeinek feldolgozásában. Azok
a vizsgálati személyek, akiket 5–6 napon
át meggátoltak az álmodásban, vagyis fel-
ébresztették őket, amint az álomfázisba ke-
rültek, feszültek, idegesek, sőt olykor dep-
ressziósak lettek, azaz az álommegvonás
komolyan veszélyeztette az egészségüket.
Tudtad? A korábbi feltevésekkel ellentét-

ben az álmok nem a jövőt jósolják meg. Az
álomképek a múlt eseményeiből tevődnek
össze, csak azokból az élményekből állhat-
nak, amelyeket korábban már átéltél. Az
emlékdarabkák azonban összekeverednek,
gyakran furcsa módon állnak össze újabb
történetekké. A pszichológia ezt úgy ma-
gyarázza, hogy agyadban egyfajta „nagy-
takarítás” zajlik. A fölösleges információk
törlődnek, miközben feldolgozod a napi
eseményeket.
Tudtad? Általános jelenség a visszatérő
álom. Ilyenkor egy éjszakán belül többször
megjelenhet ugyanaz az álomtéma, vagy
akár több éjszakán át is folytatódik. Közben
a történet némileg módosul, és a többszöri
újraélés segítségével életed nehéz helyze-
teit könnyebben oldod majd meg. Gyakori
ismétlődő álomkép egy elveszett személy
keresése, bolyongás ismeretlen városban,
vagy közlekedési eszköz lekésése. Ilyenkor
rendszerint egy kudarcélményt próbálsz fel-
dolgozni, vagy komoly teljesítmény előtt
érzel feszültséget.
Tudtad? Az álmodás a tanulási képessé-
gekben és az emlékezésben is segít. A Har-
vardi Orvosi Egyetem kísérletében a részt-
vevők egy labirintus térképét
tanulmányozták. Akiknek ezt követően
álomfázist is tartalmazó alvást engedélyez-
tek, később sokkal könnyebben igazodtak
el a labirintusban. A magyarázat szerint az
álmodás alatt az agy nem tudatos részei
tovább elemezték az útvesztőt.
Tudtad? A rémálmok több ok miatt is fel-
léphetnek. Leggyakrabban különösen meg-

rázó esemény után jelentkeznek, de a tartós
feszültség is előidézheti őket. Egyes, a köz-
ponti idegrendszerre ható gyógyszerek, de
a lefekvés előtt fogyasztott zsíros, fűszeres
ételek, a kávé és alkohol szintén kiválthat-
nak rémálmokat. Az agy alacsony dopa-
minszintje is közrejátszhat a rossz álmok
kialakulásában, ezt B-vitamin fokozott be-
vitelével orvosolhatod.
Tudtad? A vak emberek is álmodnak. Akik-
nek születéskor ép volt, csak később sérült
a látásuk, ugyanolyan képeket élnek át, mint
az egészséges látásúak. A veleszületetten
vak emberek is érzékelnek álomhoz hasonló
eseményeket: náluk a többi érzékszerv éber
tapasztalata jelenik meg álomként.
Tudtad? Az altatószerek többféle módon
is befolyásolják az álmodás folyamatát.
Egyes fajtáik csökkentik a REM-alvástípust,
ezáltal az álomfázisok is ritkábbak lesznek.
Ilyenkor kevésbé kipihenten ébredsz. Más
altatók épp ellenkezőleg, megnövelik az
álomperiódusokat. Ekkor általában élénk
vagy zavaros álmokat tapasztalsz, és nem
ritkák a rémálmok sem. Ezért legjobb, ha
altatót csak átmeneti ideig, valóban indo-
kolt esetben és orvosi előírás alapján szedsz.
Tudtad? Az állatok hozzánk hasonlóan ál-
modnak. A napközben átélt események ját-
szódnak le előttük, vadásznak, menekülnek,
játszanak. Ha megfigyeled alvó kutyádat
vagy macskádat, tapasztalhatod, hogy lá-
bával olykor futáshoz hasonló apró moz-
dulatokat végez, vagy éppen száját nyito-
gatja, mintha elégedetten falatozna.

Forrás: ötvenentúl.hu

10 érdekes tény az álomról
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FCM Marosvásárhely – Oţelul Galac 1–2 (0–0)

Tibi, pontokra van szükség,
mert kiesünk!
Újabb pontokat vesztett hazai pályán a maros vásár -
helyi FCM együttese, ezzel tovább süllyed a tabella
alsóházában. Selymes Tibor játékosai orra alá ezúttal
az egykori csapat- meg szobatársa által edzett,
jelenlegi bajnok, Oţelul labdarúgói törtek borsot.

A két utolsó fordulóbeli döntetlen (hazai pályán a Pandurii
elleni 3–3 és idegenben a Sportul elleni 1–1) elérése után,
győzelmi reményekkel néztek a mérkőzés elé, hiszen látszott,
hogy az együttes tud gólokat, ebből kifolyólag pontokat
szerezni. Érződött a Sportul elleni találkozón, hogy Selymes
pszichikailag is hatott játékosaira, mi több, a szerdai,
Manchester elleni európai kupatalálkozó után, az Oţelul fáradt,
legyőzhető csapatnak tűnt a meccs elején. De a több
kezdőjátékos sérülése miatt újra improvizálni kényszerült a
vezetőedző, azon belül, fontos, negatív szerepet játszó
hátvédsorral.

Az öt sérült (Astafei, Cavalli, D. Matei, Vasilache és Ghionea)
és három eltiltott (Ilyés, Szilágyi és Subotic) mellőzése végett,
Topics szinte fél lábbal lépett pályára, Didi ismét hosszú szünet
után játszott, Issa Ba pedig családi problémák miatt edzés
nélkül vállalta a játékot.

Ilyen körülmények között a sokadik változatban állt a FCM
az idei bajnokságban pályára, különösen a hátvédsorban
mutatkoztak gondok, ahol a fiatal Gugu nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, bizony mindkét kapott gólban
„benne” volt, melybe társa, Iencsi is besegített.

Az első félidőben Munteanu játékosai többet támadtak,
jobban zártak a bizonytalanabbul védekező, fejük fölött
nagyobb nyomást érzékelő marosvásárhelyieknél, viszont gólt
nem sikerült elérniük. A második félidő 54. percében Pena jobb
oldali beadása, az ötös vonalán védekező Issa Ba lábáról az
üresben lévő Sarghi elé pattant, aki mintegy 8 méterről a
hálóba lőtt. 0–1

Egy perc múlva, a FCM jelenlegi gólkirálya, Sergiu Buş
kihasználta Grahovac kapus és Sg. Costin ügyetlenül történő
összeütközését, mely következtében a labda csatárunkhoz
került, aki az ötös sarkáról a hálóba bólintott. 1–1

Az 58. percben a csereként beállt Paraschiv kihasználta a
FCM-védelem ügyetlenségét, a szerencsésen hozzá pattanó
labdát, Iencsi meg Gugu mellől, mintegy öt méterről a hálóba
lőtte, beállítva ezzel a végeredményt.

Ezzel a vereséggel a FCM újra a kieső zónába került, a nyolc
bajnoki ponttal, melyből mindössze egy győzelem, egyáltalán
nem boldogító. Vasárnap, a XII. forduló keretén belül,
csapatunk Moldvában lép pályára, a brazil és portugál
játékosokkal megtűzdelt Vaslui ellen. A mérkőzést a DigiSport 1
adó 18.30 órai kezdettel élőben közvetíti.

FCM Marosvásárhely – Oțelul Galac 1–2 (0–0)
Vezették: Kovács István (Nagykároly) – Adrian Ghinguleac
(Bukarest), Dorin Mudura (Nagyvárad).
FCM: Balauru – Vagner (68. Ruiz), Iencsi, Nicu, Topics (84.
Celsinho), Fl. Dan, Gugu, Issa Ba, Bumba (59. Pădurețu), Didi, Buş.
Oțelul: Grahovac – Râpă, Sîrghi, Costin, Sălăgeanu, Giurgiu,
Neagu, Ibeh (49. Paraschiv), Antal (78. Frunză), Ilie, Pena (90.
Punosevac).
Gólok: Buș (56.), illetve Sîrghi (54.), Paraschiv (58.)
Sárga lapok: Nicu (38.), Didi (45.), Gugu (58.), Celsinho (84.),
Ruiz (86.), illetve Sîrghi (28.), Antal (44.), Sălăgeanu (61.),
Giurgiu (72.), Neagu (73.), Grahovac (90.).

A birkózás az egyik legősibb és leghősibb sportág. Marosvásárhelyen nagy hagyománnyal ren-
delkezik, hisz a város első olimpiai érme is egy birkózó, a néhai Simon László nevéhez fűződik, aki
1976-ban bronzérmet szerzett a montreali nyári olimpiai játékokon.

Ambrus Lajos többszörös ezüst- és
bronz érmes veteránbirkózó, a 14-szeres or-
szágos bajnok Ballai Sándor pedig már két-
szer volt veterán világbajnok. A nemrég
Tiranában megrendezett szabadfogású vete-
rán világbajnokságon mindkét hazai birkózó
fenomén ezüstérmet szerzett.

A 47 éves, 130 kilós, impozáns mé-
retű, kisportolt testalkatú Ballai Sándor
már puszta megjelenésével is tisztele-
tet követel embertársaitól.

– 1982-ben voltam utoljára Tiranában,
Ambrus Lajos talán 1972-ben. Sokra nem
emlékszem, de most, mintha visszamentünk
volna időben. Mindenhol bazár fogadott, út-
széli árusokkal, akár városunkban vasárna-
ponként az ócskapiac. A régi, fehér-fekete
tévétől, rádiótól kezdve a bicikliig, minden
volt ott, az utca szélén. Amúgy ők nem érez-
ték a krízist, mindent készpénzzel fizetnek,
nem dolgoznak bankokkal, ami furcsa dolog.

– Milyen volt maga a verseny, milyen ellen-
felekkel volt dolgod?

– Ezúttal mintegy 41 ország 800 birkózója
vett részt a megmérettetésen, ami jóval ke-
vesebb, mint az előző évek versenysorozatai
során, ahol kb. 50–60 ország 1000 sportolója
is részt vett. Én a 45–50 évesek 120 kg-os
súlycsoportjában versenyeztem, ahol először
a magyar Szűcs, majd a német Tanche, aztán
a moldovai Barbalata legyőzésével kerültem
be a döntőbe. Ott az a török Yldirim Erol elle-
nében vesztettem, akit már négy ízben győz-
tem le és két alkalommal veszítettem ellene.
Sajnos, rossz taktikát használtam, ami a vesz-
tem lett, de lefilmeztük a mérkőzést és remé-
lem, tanulni fogok belőle, s jövőre más
taktikával állok fel.

– Már az dicséretre  méltó, hogy eddig két
alkalommal lettél első (2003 Budapest, 2006
Riga) és öt alkalommal második (2004 Prága,
2005 Teherán, 2007 Isztambul, 2008 Perm és
2011 Tirana) veterán világbajnok. Milyen volt
a felkészülésed?

– Próbálok mindig a legjobban felkészülni
minden rendezvényre, a gond az, hogy nincs
sem városunkban, sem megyénkben hozzám
hasonló testsúlyú edzőtársam. A testsúlyom
miatt könnyű nekem edzéseken felkészülni,
s harcolni a 85 kilós birkózók ellen, ilyenkor
pedig szinte minden sikerül nekem. A vb-n,
amikor 120–130 kilós sportoló ellen küzdök,
van, hogy visszapattanok róla, a teljes erőm
kell használjam, így hamarabb elfáradok.
Isten nyugtassa, id. Simon László edző alatt
komolyabb edzéstervem, stratégiám volt ki-
dolgozva, amit vele, az ő segítségével jobban
be tudtam tartani. Igaz, most is a szerint dol-
gozom, de más volt, amikor mellettem állt,
rám kiabált, sípolt, kiszámolta a gyakorlato-
kat. Most magamtól sokszor a 10 helyett csak
nyolcat, az öt helyett meg négyet végzek, ami
sokat számít. Öt éve halt meg Simon Laci,
azóta csak 5 második helyet sikerült elérnem.

– Talán 2012-ben újra aranyérmet szerez-

hetsz, nem?
– 2012-ben Szombathelyen kerül sor a

veterán világbajnokságra, nagyon szeretnék
Magyarországon duplázni, majd ott visszavo-
nulni, hisz 2003-ban Budapesten szereztem
meg első veterán vb-címem. 

– Elnézést, de a visszavonulás gondolatát
már hallottam évekkel korábban tőled. Nem
lenne kissé korai, hisz évről évre diadalmas-
kodsz a legnagyobb, hasonló méretű világver-
senyeken?

– Valóban, szinte tíz éve gondolok a visz-
szavonulásra. Tudod, a versenyek után kb. egy
hónapig fáradtnak, kimerültnek érzem
magam, az idő alatt többször megfordul a fe-
jemben a visszavonulás gondolata, majd
mindig újra kezdem. Elválik jövőben, de na-
gyon szeretnék duplázni, aranyérmet sze-
rezni.

– A jelenlegi marosvásárhelyi birkózó sport
fiataljai között vannak-e olyan tehetségek, akik
idővel kitűnnek társaik közül és Ballai Sándor
kaliberűekké válnak?

– Tehetséges birkózók most is vannak, de
sajnos hiányzik belőlük az igazi sportszellem,
ami nekünk megvolt, más a mentalitásuk is.
Sok tehetséges birkózó 18–20 év után elvesz-
tődik, mivel a klubok nem biztosítanak mun-
kahelyet nekik, ami szükséges a
megélhetéshez. Mi sem voltunk annak idején
könnyű helyzetben, ahogy egyesek gondol-
ják, nekem is öt év után, második országos
bajnoki címmel a tarsolyomban sikerült meg-
vennem az első igazi birkózócipőm. Ma meg
sokan vannak, akik 1–2 iúsági bajnoki érem
után elvárnák, hogy Mercedesszel járjanak…

Reméljük, jól elverjük 
a sok vén trottyot!

A 65 éves Ambrus Lajos, szabadfo-
gású birkózás terén vált kiváló sportem-
berré és nagy bajnokká. A sportágat
gyerekkorában szerette meg, és idős
kora ellenére mindmáig űzi, amiben
rendkívüli ereje van segítségére.

– Gratulálok az újabb, 2011-es veterán vi-
lágbajnoki ezüstéremhez. Milyen volt a ver-

seny?
– Nehéz, mint mindig. Én a 130 kg-os

súlycsoportban versenyeztem, a 60–65 éve-
sek korcsoportjában. Sorrendben a magyar
Waner, a lett Sinija Oleg, majd az orosz Ruslan
Gadaev ellen tussal diadalmaskodva jutottam
a döntőbe, ahol a 216 centi magas dél-afrikai
Ezebett George-tól szenvedtem vereséget, így
csak ezüstérmes lettem. Ez sportpályafutá-
som ötödik érme a veteránok közt, ahol
három ezüstöt és két bronzot szereztem
eddig. 

– Hogyan készült fel ön erre a versenyre?
– Próbálom a veterán versenyeken a fizi-

kai adottságaimat kihasználni, ezért fontos a
fizikai felkészítő, hisz akárcsak Sanyinak,
nekem sincs hasonló súlyú edző ellenfelem.
Így a fizikai erőmet kell kihasználnom. Estén-
ként szaladok a Víkendtelep körül, otthon
sokat súlyozok, hetente mintegy 7 tonnát
emelek ötkilós súlyokkal. 

– Milyen fontosabb nemzetközi eredmé-
nyeket ért el aktív sportolói pályafutása során?

– Hétszeres országos bajnoki címem van,
1972-ben részt vehettem a müncheni nyári
olimpiai játékokon, ahol orosz birkózókkal
kellett harcolnom. Kemények voltak, mint a
vas, a 6. helyet sikerült elérnem. Négy világ-
bajnokságon vehettem részt, a legjobb ered-
ményemet Szófiában értem el, ahol az
ezüstérem lett az enyém, a budapesti, kana-
dai és csehszlovákiai világbajnokságokon
pedig a 3–4. helyeken végeztem. Emellett
Balkán-bajnokságokon is diadalmaskodtam.

– A sport mellett mi tölti ki a hétköznapjait?
– Beteg feleségem ápolása mellett, csa-

ládi körben érzem jól magam. Alkalomadtán
kertészkedem szülőfalumban, Nyárádszent-
mártonban, a szülői háznál.

– Részt fog venni a jövő évi veterán világ-
bajnokságon, Szombathelyen?

– Mi az, hogy részt veszünk?!  Remélem,
hogy Sanyival jól elverjük a sok vén trottyot
majd! Csak egészségesek legyünk és kellő
felkészülésben legyen részünk addig, a töb-
bit  remélem, hogy sikeresen elintézzük.

„Duplázni szeretnék 2012-ben Szombathelyen”

Ballai és Ambrus-2011. vb
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Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám


