
Újra korabeli pompájában díszeleg az egykori Városháza homlokzata és előcsarnoka. A felújított
épületet pénteken adta át Lokodi Edit megyei tanácselnök és Marius Paşcan prefektus Maros megye
polgármestereinek és a munkálatok kivitelezőinek jelenlétében. Bár a restaurálási munkálatoknak
köszönhetően a megyeháza visszakapta eredeti külcsínét, a megvalósítást némiképp beárnyékolja,
hogy a magyar történelmi címerek, valamint a történelmi személyiségeket ábrázoló üvegfestmények
nem kerülhettek vissza eredeti helyükre.

Kultúra

Átadták a Magyar
Művészetért-díjakat

Április 9-én este a Kultúrpalota nagytermé-
ben, az elvártnál kisebb érdeklődés mellett
került sor a 26. Magyar Művészetért díjá-
tadó gálára. Az eseményen kiosztották az
idei Magyar Művészetért-díjakat,  a 
Bubik- , az Árpád fejedelem-díjat és az Ex
Libris-díjakat. 

Hitélet

Az új rovat lehetőség 
az egyháznak

Induló Hitélet rovatunkat Ötvös József, a Ma-
rosi Református Egyházmegye esperese
örömmel üd vözölte. Olyan egyházi tisztség-
viselőként, aki a világi médiában is dolgo-
zott, a téma lehetséges horizontjait
ki tágította eredeti ötleteivel, ezen kívül fel-
hívta fi gyelmünket az ilyen jellegű újságírás
során adódható csap dahelyzetekre. 
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>>> 11. oldal>>> 10. oldal Zöldek

Ki a Kakas(d) 
a szemétdombon?

Tovább harcolnak a székelykakasdiak a hulladékvá -
logató, -átrakó és -komposztáló állomás létrehozása
ellen, ugyanis házaiktól mindössze 600 méterre, ter-
mőföldjeik közepén alakítanák ki az évente 98.000
tonna szemetet begyűjtő objektumot. Bár a kakasdi
közösség három telekcserét is felajánlott, a döntés-
hozók mereven ragaszkodnak a jelenlegi területhez.

>>> 6-7. oldal

Sport

Gólnélküli döntetlen 
a négyzeten

A tavaszi idény 24. és 25. fordulójának ke-
retén belül a marosvásárhelyi FCM együt-
tese egy hét leforgása alatt két mérkőzést
is játszott, egyiket idegenben, a medgyesi
Gaz Metan otthonában, a másikat hazai
pályán, a Sziget utcában, a bajnok kolozs-
vári CFR ellen.

>>> 15. oldal

Juventus

Ingyenes internet-
szolgáltatással 
bővülnek a könyvtárak

Szabad internet-hozzáférést biztosít a
Maros Megyei Könyvtár, valamint a megye
további húsz könyvtára. Az új szolgáltatás
a 21. század információs  társadalmának
igényére válaszol. A Biblionet nevet viselő,
a Bill & Melinda Gates Alapítvány által fi-
nanszírozott 172 ezer dollár nagyságú pro-
jekt Maros megyében is a „könyvtárakba
hozza a világot”.

>>> 13. oldal
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>>> 5. oldal

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

Hajdani fényében
Bernády Városháza
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Névnapok

a 7 képe : 

Április 13. Ida, Hermina, Márton
Április 14. Tibor, Benedek, Gusztáv, Tiborc, 
Április 15. Anasztázia, Tas, Julianna, Cézár
Április 16. Csongor, Benedek, Bernadett, József, Bánk, Enikő
Április 17. Rudolf, Csongor, Klára, Rezső, Raul
Április 18. Andrea, Ilma, Aladár, Hermina
Április 19. Emma, Buda, Leó, Gerold

Ajánló

Kos: Kitűnik a tömegből, és akármilyen összejövetelre kerül
sor, öné lesz az első választás lehetősége. Sajnos a pénzügyei
nem alakulnak jól, mert valami formai hiba miatt később jut
ahhoz, ami megilleti. Ráadásul egy bírság is kilátásban van.

Bika: Az ötletei úgy áramlanak ezen a héten, hogy a másik
félben inspirációs hullámokat fejlesztenek ki. A munkahelyén
nincs minden rendben, és ezen többet agyal a kelleténél.
Ráadásul olyan ügyekkel is foglalkoznia kell, amihez semmi
köze, és ebből elege van már.

Ikrek: Kissé szigorú, nem csak önmagával, hanem a sze rel -
mével is olyan hibák vagy félreértések miatt, amelyről igazán
egyikőjük sem tehet. A barátai közül ne bízzon meg min-
denkiben, mert sajnos ezen a héten nagyot csalódhat.

Rák: Az a fontos, hogy ne rontson ajtóstul a házba. Ez nem-
csak a munkára vonatkozik, vagyis a kollégát, vagy a
felettesét ne rohanja le, hanem a szerelemre is. A csapda
abban van, hogy azt hiszi, soha nem élt még át ilyen szerel-
met, és senki véleménye nem érdekli.

Oroszlán: Ha azon gondolkozik, hogy el kellene utaznia
külföldre munkát vállalni vagy tovább tanulni, ezzel még egy
kicsit várjon. Mert lehetséges, hogy igen kecsegtető ajánlatot
kap, de kint kiderül, amit ígértek, a fele sem igaz.

Szűz: A héten könnyen kibogozza mások magánéletének
kuszaságát, és ha kérik, de csak akkor, ha ezt kérik, akkor
beszéljen róla. Az egészsége még mindig téma, amelyre job-
ban vigyázhatna, mindent tegyen meg, amit az orvos előír.

Mérleg: Különösen ügyeljen arra, hogy a saját szerepe a
kapcsolaton belül világos legyen, ezzel elkerülhetővé válnak
a viták, melyik terület kié. Titokban élvezi az ilyen vitákat,
mert emelik a kapcsolat érzelmi hevességét, ám ez bajt
hozhat a kapcsolatra.

Skorpió: Kerülnie kellene az ellenállhatatlan csábítást, hogy
a saját és a partnere szexuális teljesítményét állandóan kri-
tizálja. A munkahelyén is zavaros a helyzet. Nem tudni, mi
várható, de azt érzi, hogy alakul valami, és azt is, hogy talán
nem fog neki örülni.

Nyilas: Ne bánkódjon a régi szerelmi kapcsolat miatt, min-
den úgy volt jó, ahogyan történt, mert ebből is sokat tanult.
Pénzügyek terén fokozottan legyen óvatos.

Bak: A családtagjai úgy tapasztalják, túlságos nyugtalan,
hirtelen kitörések ragadják magukkal, és általában a héten
mindent gyorsan és erőből csinál. Ráadásul keveset van ott -
hon, és ez most nagyon nem tetszik szeretteinek.

Vízöntő: A kommunikáció, a kapcsolatteremtés és az utazás,
valamint az új ismeretekkel való megbarátkozás, új dolgok
tanulásának hete is lehetne a mostani. A munkában viszont
megint egy utált helyzettel találkozik.

Halak: Remekül tud kapcsolatokat építeni, és még jobban
ért ahhoz, hogyan keverje a kártyát úgy, hogy abból ön
kerüljön ki a legjobban. Közben másokról elárul olyan dol-
gokat, amivel egy lavinát is elindíthat.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kár kihagyni
Színház

Április 14-én, csütörtök este 9 órától
Anton Pavlovics Csehov Platonov című
színművét tekinthetik meg a színház nagy-
termében.

Április 15-én, péntek este 7 órától Szé-
kely János Caligula helytartója című drá-
máját viszik színre a nemzeti
nagytermében.

Április 16-án, szombat este 7 órától 
Georges Feydeau Bolha a fülbe bohózatát
játssza a Tompa Miklós társulat.

Április 17-én, vasárnap este 9 órakor
Dorota Masłowska Két lengyelül beszélő
szegény román színművét láthatják a kis-
teremben.

Filmzene-koncert 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
csütörtök esti hangversenyén ezúttal film-
zene-koncert lesz. A Kultúrpalota nagyter-

mében vezényel Shinya Ozaki, műsoron
népszerű filmek – köztük a My Fair Lady, a
007-es ügynök, az Elfújta a szél, a Karib
tenger kalózai, a Titanic, az Apollo, az Egy

gésa emlékiratai – zenéi. Az este 7 órakor
kezdődő hangversenyre a 25-ös számú bér-
let érvényes. 

Festmény-kiállítás a Philotheában

Április 14-én, csütörtökön este 6 órától
a Philothea Klubban Simonfi Éva festmény-
kiállítását nyitják meg. A Philothea Klub
székhelye: Kossuth utca 2. szám.

Király Levente a Látó áprilisi estjén

Április 27-én délután 5 órától a Látó Iro-
dalmi Színpad és a G. Café bemutatja Király
Levente Hová menekülsz című zenés iro-
dalmi estjét. „Zenés-szöveges, kalandos
utazás a Tangatanga-szigettől Hasszán zug-
teázóján át egy mesebeli kastély tornyába,
melynek során vérmes paródiák, lágy me-
lódiák és szívbemarkoló, húsba hatoló szö-
vegek és ritmusok dolgoztatják meg a
közönség lelkét és szellemét.”
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Egy kormányintézkedés következtében
a polgármesteri hivatal további személy-
zeti leépítést kénytelen végrehajtani, me-
lyet a nyugdíjas és felnőtt fogyatékkal élő
személyek gondozóinak elbocsátásával
véltek megoldani. A sérült személyeket tö-
mörítő egyesületek, valamint a szociális
gondozók diszkriminációra hivatkozva
együttes erővel adtak hangot nemtetszé-
süknek. Múlt csütörtökön egyeztetésre
hívta a városi önkormányzat képviselőit a
Hifa Egyesület, a Benone Alapítvány, a
Mozgássérültek Egyesülete és az Ügyes
Kezek Alapítvány, melyet hétfőn újabb ta-
lálkozó követett.

Munkaszerződés helyett 
szociális segély

A tanácsi határozat némiképp nyitva
hagyta az ügy megoldását, egyik alpont-
jaként az érintettekkel való egyeztetés
után, a soron következő tanácsülésen dön-
tenek az alkalmazottak további sorsáról. A
csütörtöki találkozón a 22 tanácsos közül
négyen jelentek meg, Claudiu Maior alpol-
gármester, Bakos Levente, Ioana Roman és
Sebastian Pui önkormányzati képviselők.
Az alpolgármester kecsegtetőnek tűnő al-
ternatívával érkezett. Mint mondta, nem a
pénzalap hiányáról van szó, csupán arról,
hogy a kormányhatározatnak nekik is ele-
get kell tenniük. Javaslata szerint a meg-
szűnt alkalmazotti státust úgy orvosolná,
hogy a sérült személyen keresztül, szociális
segély formájában, eddigi fizetésük bruttó
értékét kapnák meg, így maguk után fizet-
hetnék be a társadalombiztosítási járulékot
valamint a nyugdíjalapot. Ezen felül, jöve-
delmüktől függetlenül, hetven lej értékű
ételjegyekre lesznek jogosultak mind a fo-
gyatékkal élők, mind gondozóik. „Megha-
tározott számú esettel állunk szemben,
összesen 154 személy sorsáról beszélünk,
akiknek az igényeit egyenként meghallgat-
juk, és aszerint alakítjuk a segély mértékét,
oly módon, hogy a fizetés összege ezentúl
is a kezükben maradjon. Nem abból kell ki-
indulni, hogy a polgármesteri hivatalnak

nincs pénze. Van, de szükségünk van az
önök segítségére, hogy mindenki számára
jó döntés születhessen” – fogalmazott az
alpolgármester.

A munkavállalói viszony 
felbontásával jogaik is
megszűnnek

Bár az alpolgármester meggyőző stílus-
ban, krétát ragadva magyarázta a felkínált
alternatívában rejlő lehetőségeket, a civil
szervezetek vezetői óvatosságra intették a
gondozókat. A találkozón meghívottként
jelen volt Smaranda Enache, a Pro Európa
Liga társelnöke, aki szemfényvesztésnek
nevezte Maior ajánlatát, és erőteljesen bí-
rálta az alpolgármester lekezelő, kioktató
stílusát. „Nekünk, adófizető embereknek
kijár, hogy egyenjogúként kezeljenek min-
ket. Az alpolgármester a rossz társadalmi
beidegződésnek köszönhetően azt képzeli,
fölöttünk áll, és kénye-kedve szerint csele-
kedhet. Több pontban is diszkriminációt
követ el az önkormányzat, ami jogilag tá-
madható. Ne engedjék megtéveszteni ma-
gukat nagynak tűnő számok varázsában.
Itt egyetlen tény biztos, az, hogy önök
május 15-étől kezdve elveszítik alkalma-
zotti státusukat, elveszítik jogaikat. A to-
vábbiakban semmi biztonságuk nem lesz,

és követeléseik sem lehetnek” – fogalma-
zott az elnök asszony, aki a Pro Európa Liga
segítségét ajánlotta fel mindazoknak, akik
ki akarnak állni jogaikért.

Smaranda Enache szavait élénk helyes-
lés és taps követte, aminek következtében
tetőfokára hágtak az indulatok. Hol észér-
vekre, hol az érzelmekre alapozva kérték,
bármennyire kecsegtetőnek is tűnik az al-
polgármester által felkínált összeg, hagy-
ják meg inkább alkalmazotti státusukat.

A gondozók 
dönthetnének sorsukról

Hétfőn újból közösen ült asztalhoz Cla-
udiu Maior alpolgármester, Major Márta, a
hivatal szociális osztályának igazgatója, a
Hifa, a Benone, valamint a Dizabnet egye-
sületek képviselőivel. A sorozatos beszél-
getések, úgy tűnik, eredményt szültek,
Claudiu Maior úgy nyilatkozott, a tanácsü-
lésen jóváhagyása nélkül fogadták el a ha-
tározatot, melyet ő csakis az egyeztetések
után szánt szavazásra. A határozatot meg-
támadja a prefektúrán, melynek elfoga-
dása esetén érvényét veszti, és az áprilisi
ülésre újabb tervezetet nyújt be. A tárgya-
lások eredményeképpen a határozatterve-
zet értelmében a gondozók maguk
dönthetik el, hogy maradnak a polgármes-
teri hivatal alkalmazottai vagy a sérült sze-
mély által egyéni juttatásban részesülnek.
Az új szerződés öt évre szólna, így aki úgy
dönt, továbbra is a hivatal alkalmazottja-
ként dolgozna, ez időre egészen biztosan
nem szűnik meg a munkaviszonya, és ő
sem léphet ki a rendszerből. Az ügyet kép-
viselő civil szervezetek jogi tanácsadást
vállalnak, és minden gondozónak azt ta-
nácsolják, először velük vegyék fel a kap-
csolatot.

Balogh Erzsébet

A gondozók dönthetnének
alkalmazotti viszonyukról

Sikeres lobbi következtében megoldódni látszik a tizennyolc éven felüli fogyatékos személyek gon-
dozóinak sorsa. Miután márciusi soros ülésén a városi tanács előzetes ígérete ellenére úgy döntött,
május 15-étől felbontja a polgármesteri hivatal 154 alkalmazottjának munkaszerződését, a sorozatos
egyeztetések következtében, újabb határozattal a gondozók dönthetnének sorsukról.

Menni vagy maradni? Vészhelyzet

„Ki itt belépsz, hagyj fel
minden reménnyel!”
(Képzeletbeli felirat bármely hazai kórház bejáratán)

Hátfájási panaszokkal küldött kórházi kivizsgálásra házi-
orvosa egy negyvenegy éves nőt a minap, ahol az ultrahan-
gos vizsgálat alapján a fehérköpenyes félisten arra a
következtetésre jutott, hogy szerencsétlennek egy közel öt-
kilós daganat fészkel a gyomrában, és haladéktalanul meg
kell műteni. Már folytak az operációra való előkészületek,
amikor a gyomorult kikérezkedett a vécére, ahonnan kis idő
múltán a tumorral az ölében tért vissza, amely (aki) daga-
nattól meglehetősen szokatlan módon sírt és kapálózott. Saj-
nos nem vicc: az ász belgyógyász tumornak nézte a teljesen
kifejlődött csecsemőt! Hogy az ultrahangos szakorvos hogy
a túróban vélheti a már kiköszönni készülő, ötkilós „csöppsé-
get” daganatnak, nemhogy magas, hanem egyenesen fel-
foghatatlan! A dolog aztán happynek mondható enddel
végződött: dagadtat és daganatkáját átcipelték a szülészetre,
ahol mindketten egészségesen várják a hazamenetelt.

Ellenpélda: utolsó pillanatban sikerült megmenteni egy
középkorú öngyilkosjelöltet, aki két maréknyi altatóval pró-
bálta kiszavazni magát a való világból. Szerencsére idejében
tetten ért tette háttere: megszédítette a közel nyolcmillió
eurós lottófőnyeremény, és minden félretett pénzére lottó-
szelvényt vásárolt, de sajna nem sikerült eltrafálnia a hat bol-
dogító számot. Aki konyít egy cseppet a
valószínűség-számításhoz, könnyen kikalkulálhatja: ahhoz,
hogy legalább ötven százalék esélyünk legyen a főnyeremény
megcsípéséhez – és nem úgy értem az ötven százalék esélyt,
hogy vagy megnyerjük, vagy nem, hanem matematikailag
–, több millió kombinációt kellene megjátszani, ami egyen-
ként 4,5 lejjel beszorozva…, nem nagyon éri meg (azaz: na-
gyon nem éri meg), még ha be is jön. Ugyanis a lottótársaság
az összbevételnek csak kábé negyven százalékát fizeti vissza
nyereményként (hivatalosan…), és akkor azzal még nem is
számoltunk, hogy mi van, ha más vagy mások is eltalálják a
nyerő kombinációt, mert akkor osztódik a zseton. Szóval, em-
berünk vett – legfeljebb – pár ezer lottószelvényt, aztán csak
nézett, mint Rozi a moziban, hogy nem nyert. Hogy mi köze
Kiplingnek a kuplunghoz? Az, hogy a suicid idióta nem négy-
osztályos kamionsofőr, még csak nem is kidobóember, se-
gédmunkás vagy újságkihordó, hanem orvos!

Személyes példa: egy néhány évvel ezelőtti, hajnaltájt el-
vaduló házibulin kificamodott a térdem. Valahogy sikerült
helyretenni(…), de reggelre focilabdányira dagadt, és bor-
zalmasan fájt. Ahogy a sürgősségis doktor néni meglátta
(nem véletlenül nénizem, már rég nem tartozott a tampon-
reklámok célközönségéhez, de ez csak azért fontos, hogy vi-
lágos legyen: nem fiatal rezidens pipiről van szó), egyből
nyúlt a telefon után, megtudakolandó, hogy üres-e műtő,
ugyanis meg kell operálni, recsegte ellentmondást nem tűrő
hangon, de ízibe! Én is nyúltam, először majdnem ki, az ijedt-
ségtől, utána pedig a kabátom után, mert nem hagyom csak
úgy feltrancsíroztatni magam első blikkre, meghallgatnék
egy second opinion-t is, ahogy amerikaiul mondják. Nem
bántam meg, mert rá egy órára az ismerős ortopéd doki egy
valamivel kevésbé invazív gyógymódot javasolt: hideg vizes
borogatás, pár hetes kímélés. És neki lett igaza: nemsokára
már azon is gondolkodnom kellett, hogy a jobb vagy a bal
volt-e az „imediat trebuie operat” járószervem.

Erőt, de főleg egészséget mindenkinek!

Molnár Tibor 



Jogállam vagy dzsungel?
Az oly nagyra becsült parlamenti demokrácia és

a vele együtt járó jogállamiság azok a rendszerek,
amelyek meghatározzák az egyén viszonyát az ál-
lammal. A mindennapi ember számára az időnként
megrendezett választásokon való részvétel szinte az
egyetlen lehetőség a hatalom gyakorlására. Ilyenkor
elméletileg mindenki beleszólhat a politikai helyzet,
a döntéshozó testületek (a parlament, a szenátus, az
államelnöki tisztség, valamint a helyi és a megyei
önkormányzatok) alakításába. Gyakorlatilag azon-
ban a szabad választás lehetősége nem volt mindig
biztosítva, mert az esetek többségében csak listás
szavazással, a mások által előre kiválasztott egyé-
nekre szavazhattunk csupán. A romániai magyarság
esetében ez a helyzet tovább fokozódott azzal, hogy
(kevés kivételtől eltekintve) mindig ugyanannak a
pártnak a jelöltjeire lehetett szavazni. Szóval, mint
a mesékben, élhettünk a szavazati jogunkkal meg
nem is, beleszólhattunk a döntéshozatalba, meg
nem is, rendelkezhettünk a sorsunk felett, meg nem
is. Az így meghatározott törvényhozói testületek
megszabják a ránk, választókra is kötelező érvényű
szabályokat és törvényeket, garantálják azoknak a
betartását. A „demokrácia” külön érdekessége, hogy
a választott tisztségviselők mentelmi joggal ruházták
fel magukat, tehát „mindenki egyenlő, de vannak
akik egyenlőbbek”.

A hétköznapi életünk biztonságát és nyugodtsá-
gát a jogállamiságnak kellene biztosítania. A bünte-
téstől való félelem miatt, bár nagyon sok emberben
van hajlam ilyesmire, környezetünkben viszonylag
alacsony szinten van a bűnözés. Viszont számos olyan
példát ismerünk, amikor a törvényi ítélkezés nem
volt megfelelő, a bírósági döntés erős politikai befo-
lyásoltság alatt született, az igazságszolgáltatás el-
maradt. Ilyenkor felmerül mindenkiben a kérdés,
hogy jogállamban élünk-e vagy dzsungelben? Mi ér-
telme van a buzgó törvénytiszteletnek, a keresztény
alázatnak, az ártatlanságnak, ha mindig akadnak
egyesek, akikkel kivételeznek, akik – számunkra ért-
hetetlen módon – mindig „megússzák” a bűnhő-
dést?

Miért van az, hogy egyes ítéleteket mindig olyan
gyorsan és operatívan meghoznak, ha a magyar ér-
dekek ellen kell kiállni? Ilyenkor (például a Kossuth
utca ügyében) bármilyen híres RMDSZ-politikus az
ügy védője, bármilyen távoli bíróságra költöztetik el
az ügyet, bármilyen békés vagy békétlen az inkrimi-
nált személy, a végső döntés mindig egy és ugyanaz,
számunkra elutasító. Csak húzzák még előttünk egy
darabig a mézesmadzagot, miközben politikusaink
úgy tesznek, mintha nem vennék észre. Olcsó komé-
dia ez.

Vannak más esetek viszont, amikor a bíróságnak
nagyon ráérős az ügy tárgyalása és lezárása. Addig
húzzák-nyúzzák a tárgyalások időpontjait, a felleb-
bezéseket, amíg az ügy elévül vagy megoldódik va-
lahogy. Ilyen például a nacionalizmusáról elhíresült
európai parlamenti képviselő esete (nem a juhte-
nyésztő fociterminátoré, hanem a másiké), aki le-
dobta egy rendőr sapkáját, leöntött egy törvényszéki
végrehajtót, inzultálta őket. Azóta is nyugodtan
megteheti ezt, mert nem sürgős az ítélet meghoza-
tala. A másik foci-szaki, a craiovai diktátorimádó
pedig David Cooperfieldet megszégyenítő módon
tűnt el a föld felszínéről, amikor a többmilliós sik-
kasztásért a börtönbe kellett volna vonulnia. Hol
vannak ilyenkor a választott tisztségviselők? 
Tudnak-e megoldást ezekre a problémákra?

Ferencz Zsombor
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Nem könnyű megbocsátani.
Hányszor hallottuk ezt gyermekkorunkban

szüleinktől: „Most az egyszer megbocsátok, de
többé ne forduljon elő!” Vagy amikor nagy ne-
hezen kibékültünk, de évekig vittük magunk-
ban a haragot, mint púpot a hátunkon, és
kerültük egymást, hogy ne kelljen köszönni.

Megbocsátok, de nem felejtek…, és egy-
két pohár bor után már feltörtek a régi sérel-
mek, kinyílt a bicska…

Hát hogy lehet azt megbocsátani, hogy
megcsaltál, átvertél, elszántottad a földe-
met, letaroltad az erdőmet, errébb toltad a
kerítésedet, elvetted a gyermekkoromat, be-
csületembe gázoltál, tönkretetted a karriere-
met? Hogy lehet azt megbocsátani, hogy
akik többen vannak, éreztetik hatalmukat,
hogy csak megtűrnek minket, elveszik az
életterünket és életkedvünket?

Állandó félelemben, és megfelelési kény-
szerben vagyunk kénytelenek élni?

Hogy lehet megbocsátani az égbekiáltó
történelmi igazságtalanságokat?

Péter is ezt kérdezte Jézustól: „hányszor
Uram, talán hétszer? Nem hétszer, hanem
hetvenhétszer”… – volt a válasz. És a nagy-
csütörtök esti hősködés után, hajnalban,
amikor harmadszor is megszólalt a kakas,
Jézus szelíden ránézett arra, aki hamarjában
háromszor is megtagadta őt. Péter pedig ki-
ment, és keserves sírásra fakadt…

A bánat könnyei voltak ezek, mert nem
csak azt érezte meg, hogy elbukott, hanem,
hogy Valaki felemelte. A Mester bocsánata
megsiratta Pétert. Mert „Jézus folyamatos
kínzatása, megaláztatása közben, bekötött
szemmel is jobban ügyelt Péterre, mint a ta-
nítvány saját magára!” (Czakó Gábor)

Nem sűrűn építenek annak emlékére

templomot, hogy valaki megbánta bűneit,
de Jeruzsálemben épült egy: a Kakaskukoré-
kolás temploma…

Amíg nem hallottuk a felmentés szavait,
amíg nem éltük át a megbocsátás élményét,
addig magunknak sem tudunk megbocsá-
tani. Addig foggal-körömmel ragaszkodunk
igazunkhoz, a bosszúálló igazságosság sé-
májához, amelyben kötelező visszafizetni,
amit kaptunk.

A megbocsátás viszont elengedés. Meg-
szabadulok a terhemtől. Megkönnyebbül-
tem. Fellélegezhetek, hisz nem nyomaszt az
igazságtevés kényszere…

A szeretet ereje megtöri kevélységem, ön-
igazolásom, csökönyös megrögzöttségem
páncélját, és behatol lelkem legbensejébe,
gyermeki énembe. Isten megérezteti velem,
hogy több szeretetre van szükségem – s ezt
csak Ő képes megadni –, annyira, amennyit
megérdemlek.

Istennek öröme telik abban, hogy bűne-
inket megbocsássa.

A Biblia tele van a megbocsátás megren-
dítő képeivel. Elég, ha csak Dávid, Zakeus,
vagy a tékozló fiú esetére gondolunk. És leg-
főképpen isteni Mesterünkre, Jézusra, akinek
keresztje alatt ott tombolt a gonosz. Magára
hagyták barátai, tanítványai, Az akkori ve-
zetők feláldozták politikai célok érdekében,
de a keresztről ezekkel a szavakkal győzte le
a sátánt: „Atyám bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, mit cselekszenek”.

A megbocsátás hosszú lélektani folya-

mat. Igazából akkortól következik be, amikor
már megszűnt a gonosz cselekmény.

Felülbírálja az ésszerű igazságosság-
mércét. Szeretet van mögötte.

A szeretet és az ebből fakadó megbocsá-
tás ugyan nem szünteti meg a gonoszságot,
a rosszat, de az ördögi kört, az erőszak lánc-
reakcióját igen.

Werner Bergengruen szerint „a szeretet a
hűségben próbálódik ki, de a megbocsátás-
ban teljesedik be.”

Ha készek és képesek vagyunk, ha sikerül
megbocsátani, óriási terhektől szabadulunk
meg. Nem kell cipelnünk évekig a bűntudat,
a bosszú, a harag súlyát. Megtisztul az em-
lékezetünk, és új fényben látjuk a másik em-
bert. Nem sértettek leszünk, hanem irgalmas
szívűek. És ha magunknak is meg tudtunk
bocsátani, nem a másik embert ítéljük el,
csak a másik által elkövetett rosszat. Leszo-
kunk az elvárásokról, és alázattal döbbenünk
rá, hogy mi magunk is állandóan mások bo-
csánatára szorulunk.

A megbocsátásban feladom jogaimat,
odaadom indulatomat Istennek. Nem dédel-
getem a fájdalmat, hanem meghitelezem a
másik ember jóságát. Hiszen a mennyor-
szágban azok lesznek együtt, akik egymás-
nak megbocsátottak. Ahogyan a
Miatyánkban is mondjuk. A megbocsátás a
szentté válás egyetlen útja. Henri Boulad SJ
még hozzáteszi: „A szenteket nem az jel-
lemzi, hogy bűntelenek, hanem hogy bűne-
iket beismerték, mélységesen megbánták,
így jutottak túl önmagukon, rátalálva Isten
ingyenes kegyelmére, amelyet a megváltó
Krisztusban tapasztaltak meg” .

Sebestyén Péter

Más-lap

Megbocsátok

„Ami a jövő évi választásokat illeti, az
RMDSZ különleges kihívás előtt áll, hiszen a
már megszokott román pártok mellett, más
magyar kihívók is lesznek, akikkel harcba kell
szállni. Természetesen bizonyos szempontok
szerint szükséges a fiatalítás, az újítás, de
mindenféleképpen az eredményesség kell
meghatározza a szervezet munkáját, a hely-

hatósági választásokat” – hangsúlyozta saj-
tótájékoztatón Kelemen Atilla, az RMDSZ me-
gyei elnöke. 

A magyar összefogás fogalmának tisztá-
zásáról, a tervezett Erdélyi Magyar Néppárt
megalakulása miatti nemtetszéséről, a Guşa-
szobor ügyéről, és a kétnyelvű táblák kifüg-
gesztéséről Borbély László számolt be.

Ugyanakkor kifejtette, egy olyan városban,
ahol létezik Avram Iancu utca, kötelező
módon léteznie kell Kossuth Lajos utcának is:
„Tisztelnünk kell egymás történelmi szemé-
lyiségeit, éppen ezért fontos, hogy minél több
városban legyen Kossuth Lajos utca. Lennie
kell, lesz és most is van” – hangsúlyozta. 

F.T.

Április második felében tárgyalássorozatot indít a megyei RMDSZ, melynek keretében első ízben
a 13 körzet elnökei számolnak be eddigi tevékenységükről, valamint őket követik Maros megye
polgármesterei, alpolgármesterei. A cél megtalálni azt a polgármester-jelöltet, aki a jövő évi hely-
hatósági választásokon megállná a helyét, ugyanakkor tisztázni a községekben, hogy ki szeretné
tovább folyatni mandátumát.

Helyhatósági választásokra készül az RMDSZ
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Az elhalálozás oka: 
reform

Az utóbbi napok slágertémája az egészség-
ügyben uralkodó fejetlenség volt, ha valamely hír-
csatornára kattintottunk, máris élő egyenesben
követhettük az éppen aktuális botrányt. Láthattunk
kórházbezárás miatt tettlegességig fajult tüntetése-
ket, politikusok és szakemberek kölcsönös vádasko-
dásait, az ügy hátterét megvilágítani hivatott
mellébeszélő tóksókat. Hogy mire volt jó mindez?
Nem sokra. Egyvalamire biztosan: arra, hogy újfent
meggyőződhessünk, az illetékesek egészségügyről
beszélnek ugyan, de közben másvalamire gondol-
nak... Na, eltalálták, mire – a hatalomra! Egyesek
számára a hatalom mindenre gyógyír. Aki pedig nem
így vélekedik, az dögöljön meg! – gondolhatják. 

Az egészségügy körüli mostani cirkusz kapcsán
egyvalami nyilvánvaló: a problémák nem a mostani
kormányzat alatt születtek, s minden valószínűség
szerint nem is most fognak megoldódni... Reformhoz,
gyökeres átalakításhoz pedig – ami, ebben egyezzünk
meg, ráférne a szakterületre – rengeteg pénzre lenne
szükség... Most pedig – a szűklátókörű könyökvédős
könyvelőszemlélet érvényesüléseként – indokolatlan,
bűnös forrásmegvonás történik... Megszokhattuk
már, hogy egy tehetségtelen, alkalmatlan, dilettáns
kormányzat – politikai színezettől függetlenül –, ha
pénzszűkében van, mindig az oktatás, az egészség-
ügy, a kultúra területén próbál spórolni... Rendszerint
ezt szorgalmazzák a nemzetközi pénzintézetek is...
Részükről érthető, hisz ők kihelyezett pénzüket sze-
retnék mihamarabb viszontlátni, őket nem érdekli,
hogy milyen áron, őket nem zavarja, hogy a nadrág-
szíjmeghúzó intézkedések milyen következményekkel
járnak... Amiként az sem, hogy kizárólag megszorító
intézkedések által gazdasági fellendülést elérni lehe-
tetlen... Hát itt tartunk most.

S hogy lehetőleg mi, erdélyi magyarok se marad-
junk ki a képből, mindaz, ami egészségügyi reform
címszó alatt zajlik, egy RMDSZ-es politikus miniszter-
sége idején, vezénylete alatt történik. Hogy miért kel-
lett – nem először – egy ilyen hálátlan feladatra
vállalkoznia az RMDSZ-nek? Sokak szerint pusztán
azért, mert amolyan csatolt áruként, csomagban
adták a sok pénzzel járó környezetvédelmi és erdő-
gazdálkodási tárca mellé. Vagy mert egyszerűen nem
kellett senkinek... Most pedig, a szemforgató ellenzéki
propagandának és a távirányított sajtókampánynak
köszönhetően, akár azt is mondhatják a sovénnacio-
nalista diskurzusra mindig fogékony többségiek, hogy
egy magyar miniszter a románság elpusztításán
ügyködik... 

Szentgyörgyi László

MORGÓ

Újra korabeli pompájában díszeleg az egykori Városháza homlokzata és előcsarnoka. A felújított
épületet pénteken adta át Lokodi Edit megyei tanácselnök és Marius Paşcan prefektus Maros
megye polgármestereinek és a munkálatok kivitelezőinek jelenlétében. Bár a restaurálási
munkálatoknak köszönhetően a megyeháza visszakapta eredeti külcsínét, a megvalósítást
némiképp beárnyékolja, hogy a magyar történelmi címerek, valamint a történelmi személyi -
ségeket ábrázoló üvegfestmények nem kerülhettek vissza eredeti helyükre.

Hajdani fényében
Bernády Városháza

Az 1908-ban, Bernády György polgár-
mestersége ideje alatt épített szecessziós
stílusú Czifra Palota felújítását 2008-ban
kezdték el a nagy gyűlésteremből 1921-ben
eltávolított vitrázsok restaurálásával. A 460
ezer lejes kormánytámogatásból, a Róth
Miksa Múzeum szakemberei által végzett
munkálatokat követően, a megyei önkor-
mányzat a 2010-es költségvetésből egymil-

lió lejt különített el a további felújításokra.
A Keresztes Géza műépítész által vezetett
restaurálási műveleteket a főként frissen
végzettekből álló restaurátor- és építész -
csapat 2010. június 5-én kezdte el, újrarak-
ták a kocsifeljáró elmozdult boltívét,
feljavították a homlokzat kő- és fémdíszeit,
visszafestették az előtér falainak eredeti
díszmotívumait és helyreállították a már-

ványlapokat. 
Az avatóünnepségen Lokodi Edit a város -

építő dr. Bernády György munkásságát mél-
tatta, az általa megálmodott Városháza
történetét vázolta fel, és hangsúlyozta ezen
történelmi műemlék-épületek karbantar-
tásának fontosságát. Rámutatott a további
teendőkre is, amit máig még nem sikerült
megvalósítani: a magyar királyi korona, a
régi magyar családi címerek és nagy szemé-
lyiségek arcmásait visszaállítani eredeti he-
lyükre. „Remélem, nem félünk néhány
gipsz- és üvegdísztől, és műemlékeinket
eredeti pompájukban láthatjuk majd újra”
– mondta az elnök asszony, aki Bernády
szavait parafrazálva zárta beszédét, misze-
rint a munkálatokat nem maguk számára,
hanem a jövő nemzedéke számára végzik. 

Az ünnepségen felszólaló Borbély László,
a Dr. Bernády György Közalapítvány elnöke,
valamint Marius Paşcan prefektus a felújítás
eredményét dicsérték, majd Lokodi Edit kö-
szönetképpen érdemokleveleket osztott ki
mindazoknak, akik visszaadták Bernády Vá-
rosházának régi pompáját.

A felújítási munkálatok a jövőben is foly-
tatódnak, az elkövetkezendőkben a díszterem
és a kis gyűlésterem restaurálását, valamint
a külső falak megtisztítását tervezik.

Balogh Erzsébet

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.: 0753.873.999, 0770.906.225
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G. Árpád: Ez csak egy egy-
szerű gyűlés,  hiszen a köz-
meghallgatás ideje már rég
lejár t.  Lejár t,  és minket ki-
hagytak belőle, a mi vélemé-
nyünk meghallgatása nélkül
döntöttek. Határozottan el-
lenezzük a szemétátrakó ál-
lomás megépítését,  és
mindent megteszünk annak
érdekében, hogy megakadá-
lyozzuk. Ezúttal jogi utón próbálunk eredményt elérni. 

Porkoláb Zoltán: Mi Ma-
roskeresztúrról érkeztünk, és
szolidaritást vállalunk a ka-
kasdiakkal, hiszen ez a prob-
léma minket, keresztúriakat
ugyanúgy érint, mint a ka-
kasdiakat. Már-már azt
mondhatom, hogy szemétben
élünk körülbelül ötven éve. Itt
a szemétdomb, a kombinát, ami a környezetvédelmi mi-
niszter szerint nem szennyez, holott épp múlt héten bün-
tették meg a gyárat, ugyanis az ammóniaszint túllépte a
megengedettet. Sajnos rajtunk a pénzbírság nem segít,
hiszen az egészségünk ugyanúgy romlik tovább. Vélemé-
nyem szerint Keresztúrról nemcsak hárman, hanem száz-
hárman kellett volna eljöjjünk erre a gyűlésre, és kiálljunk
a kakasdiak mellett, hiszen ez nemcsak a falu problémája,
hanem az egész községé. Olyan büdösség lesz majd a kör-
nyéken, hogy nem fogunk tudni létezni. Ahogy Nyárád-
gálfalván megállították, mivel az emberek kitartottak,
akkor itt is meg lehet oldani. Mindennek a kulcsa a kitar-
tás! Az emberek jogait nem szabad áthágni. Ezenkívül
pedig az aszfaltozást, amit oly előszeretettel ígérnek a ha-
talmon lévők, nem a választások előtt kell megígérni és
félrevezetni az embereket. Amikor szükségük van a nép
szavazatára, mindent megtesznek annak érdekében, hogy
a tulipánra szavazzanak. Ezt így nem lehet folytatni. 

Anti bátyja: Már két éve
folyik ez a harc.  Első ti lta-
kozó akciónk Keresztúron
volt,  ahol az összegyűltek
azt hangoztatták, hogy a
kakasdiak, azaz mi, jó későre
akarunk felébredni.  Ápril is
7- én volt  alkalmunk talál-
kozni a környezet védelmi
miniszterrel, aki szintén ezt vágta a szemünkbe: későre
ébredtünk fel, holott már a kezdetek kezdetén kihang-
súlyoztuk, hogy ellenezzük a komposztáló állomás lét-
rehozását, ám senki sem volt hajlandó figyelni ránk.

Bota Dániel: Nagyon eredmé-
nyesnek tartottam a gyűlést, és
örvendetes, hogy annyi idő után,
még mindig érdekli a falu népét
a szeméttároló ügye és ami vele-
jár. Azon személyek, akik eljöttek
a gyűlésre, szolidaritást vállalnak
a Pro Veritas Székelykakasd Egye-
sülettel, ugyanakkor segíteni fog-
nak abban, hogy megakadályozzuk a szemétkomposztáló
megépítését. Véleményem szerint ezzel a szemétteleppel megpe-
csételődne a falu sorsa, kérdéses lenne jövője, és jelen pillanatban
még fel sem tudjuk mérni, milyen nagy kárt okoz majd a falunak,
a falu közösségének. 

Tövisi József: A szemétdombra
egyáltalán nincs szükségünk. Én
csak arra kérem azt a személyt,
aki a mi dombunkra tervezte ezt
a szeméttárolót, hogy egyetlen
egy napot töltsön ott és mérje fel,
hogy mekkora hibát követett el.
Nekem pont a tervezett helyen
van földem, el nem tudom kép-
zelni, ha megépítik a szemétkomposztálót, hogyan fogom meg-
dolgozni azt. Bízom abban, hogy nem építik meg a komposztáló
állomást.

A kisajátítás útján

A Marosvásárhelyi Tanács március
31-i ülésének napirendi pontjai közt
szerepelt az a határozattervezet, mely-
nek értelmében 3371 négyzetméter
területet vásárolnának fel a kakasdiak-
tól, ugyanis jelen pillanatban nem lé-
tezik összekötőút a komposztáló
állomás és a település között. Abban
az esetben, ha a hivatal nem tud kie-
gyezni a falubeliekkel, a törvény értel-
mében kisajátítja a szóban forgó
területeket. Az Igazságért Székelyka-
kasd Egyesület tagjai bizakodva érkez-
tek a márciusi tanácsülésre újra
kihangsúlyozva, őket már a legelső pil-
lanattól fogva átverték. Mint oly sok
alkalommal, tiltakozásuk ezúttal is
süket fülekre talált.

„A vonat elindult és elég nagy se-
bességgel halad, amit sem önök, sem
mi nem állíthatunk meg. A határozat-
tervezet a kisajátítást célozza meg,
ugyanis abban az esetben, ha a föld-
területek tulajdonosaival nem tudunk
közös nevezőre jutni – például árban
–, akkor a törvény nevében kisajátítjuk
azokat. Mi nem fékezhetjük ezt a vo-
natot, tovább kell haladnia” – hangsú-
lyozta a tanácsülésen Csegzi Sándor
alpolgármester. A kialakuló vitába be-
kapcsolódott Dorin Florea polgármes-

ter is, aki azzal próbálta vigasztalni a
kakasdiakat, hogy a hulladékválogató,
-átrakó és -komposztáló állomás lét-

rehozásával a faluban megvalósul az
oly régóta tervezett csatornázás, vala-
mint az infrastruktúra fejlesztése is, s

felkérte a kakasdi közösséget, hogy el-
sősorban a pozitív megvalósításokat
tartsa szem előtt. Végezetül Csegzi

 Attila kérdést szegezett az
alpolgármesterhez: „Ön megbízna-e
bennünk, ha annyiszor átvertük volna,

Ki a Kakas(d) a
szemétdombon?

Tovább harcolnak a székelykakasdiak a hulladékválogató, -átrakó és -komposztáló állomás létrehozása ellen, ugyanis házaiktól mindössze 600 méterre,
termőföldjeik közepén alakítanák ki az évente 98.000 tonna szemetet begyűjtő objektumot. Bár a kakasdi közösség három telekcserét is felajánlott,
a döntéshozók mereven ragaszkodnak a jelenlegi területhez.
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mint önök minket?” Halk, ám érthető
válasz érkezett Csegzi Sándortól:
„Nem”. Végül a testület 18 igen szava-
zattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozatterveze-
tet.  

Eredményes falugyűlés

– Meggyőződésünk, hogy politiku-
sainkra nem számíthatunk. Csak akkor
tudunk fejlődni, előre haladni, javítani
közösségünk sorsán és megállítani a
komposztáló állomás megépítését, ha
összefogunk és együtt dolgozunk az
ügy orvoslásán – hangsúlyozta Csegzi
Attila, az Igazságért Székelykakasd
Egyesület elnöke, aki falugyűlésre in-
vitálta a közösséget, ahol részletesen
beszámolt a szervezet eddigi tevé-
kenységéről.

Bemutatott egy marosvásárhelyi
televízió-csatorna által összeállított
részletes kimutatást arra vonatkozóan,
hogy miként és mennyi ideig tart egy
intenzív erjesztés a hulladékválogató,
-átrakó és -komposztáló állomásban:
„Az egészségfelmérő dossziéban az
szerepel, hogy egy erőteljes erjesztés
4 hétig tart és 5 nagy csomóban tárol-
ják a hulladékot. Ezen csomók egyen-
kénti hossza 40 méter, szélességük 6
méter, magasságuk pedig 2,5 méter.
Ezt követi egy másik platform, melyet
kilenc, darabonként 4 méter széles, 60
méter hosszú és 2,5 méter magas
csomó alkot. A tervek szerint ez 12
hétig folyamatosan fog füstölögni.
Fontos megjegyezni, hogy minden
egyes csomóban külön-külön 350 köb-
méter szemét fog majd erjedni” – ma-
gyarázta Csegzi Attila. 

A fejsze nyele elveszett? 

A falugyűlés fő témáját a tervezett
hulladékválogató-csarnok felépítése
jelentette, melynek apropóján Csegzi
Attila első ízben a környezetvédelmi
miniszterrel való tárgyalás részleteiről
nyilatkozott. „2010. február 18-án fo-
galmaztuk meg első levelünket és jut-
tattuk el Borbély Lászlóhoz. Arra
kértük a miniszter urat, hogy értékes
idejéből szakítson ránk 10 percet,
ugyanis mindent elkövetnek annak ér-
dekében, hogy nyakunkra sózzák a

szeméttárolót, mindössze a mi véle-
ményünkre, a falu közösségének a vé-
leményére nem kíváncsi senki” –
mondta. A találkozás pontosan egy
évet váratott magára, a beszélgetés
pedig eredménytelenül zajlott. Csegzi
beszámolója alapján a miniszter elve-
szettnek titulálta a székelykakasdiak
ügyét, megfeledkezve arról, hogy kik-
nek köszönhetően került a minisztéri-
umi székbe: „A magyarság rá
szavazott, mi is rá szavaztunk. Hittünk
benne, reméltük, hogy a mi érdekein-
ket képviseli majd. Tévedtünk, hiszen
az elődjei nem hagyták jóvá eme pro-
jekt végrehajtását, viszont Borbély ha-
bozás nélkül aláírta azt” – panaszolta
Székelykakasd szóvivője.  

Két lehetőséget 
ismertetett Kincses Előd 

Az április 9-i találkozón jelen volt
Kincses Előd ügyvéd is, aki kifejtette,
véleménye szerint belpolitikai síkon,
jogi úton jelen pillanatban nem lehet
sikert elérni, viszont két alternatívával
állt elő. 

Felkérte a falu közösségét, az Igaz-
ságért Székelykakasd Egyesületet,
hogy továbbra is minél szorosabb kap-
csolatot ápoljon az Európai Parlament

Panaszbizottsága elnökével, aki 2010.
november 16-i, kakasdiaknak címzett
levelét azzal zárta, részletes tájékozta-
tást kér az újabb fejleményekről. „Tár-
gyaltam Tőkés Lászlóval, az Európai
Parlament alelnökével, aki elvállalta,
hogy egy, a közösség által megfogal-
mazott beadványt az irodáján keresz-
tül eljuttat a Panaszbizottsághoz,
ezáltal is támogatná a kakasdiak állás-
pontját” – taglalta Kincses, hozzátéve,
nem szabad megelégedni mindössze
Tőkés támogatásával, hanem érdemes
felkeresni Sógor Csabát és Winkler
Gyulát is, és megkérni őket, álljanak az
ügy mellé.

Az ügyvéd második megoldásként
a polgári engedetlenséget tanácsolta,
hiszen az Európai Unióban nagy jelen-
tőséggel bír különböző helyi közössé-
gek, a civil társadalom véleményének
meghallgatása. Röviden ismertette a
Pécs környékén végül sikeresnek bizo-
nyult polgári engedetlenség lépéseit.
A pécsiek egy katonai objektumnak
mondtak nemet, békésen, kézen fogva
megakadályozva annak megépítését:
„Ha Pécs környékén sikerült, miért ne
sikerülhetne Marosvásárhely környé-
kén is?” – tette fel a kérdést. 

Pozitív példaként felhozta a so-
mostetői terelőút ügyét, melyet a civil
társadalom ellenállása miatt nem tu-
dott kierőszakolni a „város fűrésze-
ként” is emlegethető polgármester.

– Abban az esetben, ha a tanács
valóban a kisajátítás mellett dönt, bí-
rósági úton panaszt lehet emelni, amit
akár évekig lehet húzni, mely idő alatt
a városvezetők mérlegelhetnek a ka-
kasdiak által felajánlott telekcsere
vagy egy elvesztett európai uniós tá-
mogatás között – összegzett Kincses.  

Benedek Imre 
is felkarolta az ügyet

A tanácskozást prof. dr. Benedek
Imre is megtisztelte jelenlétével, aki
egy vadásztársaság tagjaként került
kapcsolatba Csegzi Attilával: „A felső-
nyárádmentiek megkértek arra, hogy
az alsó-nyárádmenti földtulajdonosi

társaság keretében ide is megszerez-
zük a vadászati jogot és próbáljunk
rendet teremteni. Ennek kivitelezésé-
ben segít nekünk Csegzi Attila, így ter-
mészetesen mi is hajlandóak vagyunk
kiállni a kakasdiak mellett, és a sze-
méttároló problémáját megoldani” –
taglalta a professzor, aki elmondta, a
vadásztársaság feladatköre igen tág,
nemcsak a vadászatot tartják szem
előtt, hanem a közösségformálást is.
Kiemelte, abban az esetben, ha a falu-
közösség úgy dönt, az említett vadász-
társaság is részt vállalhat az ügyben,
annak alapos áttekintése után megke-
resik azokat az utakat, módokat, ame-
lyek által segíteni tudják a
kakasdiakat. 

– Tőkés Andráson keresztül már mi
is beindítottuk a folyamatot és remél-
jük, hogy pozitív eredménye lesz. Sze-
rény véleményem szerint szükség van
egy hulladékválogató, -átrakó 
és -komposztáló állomásra, viszont
meg kell hallgatni a közösség vélemé-
nyét is. Értesüléseim szerint a kakas-
diak felajánlottak három telekcserét,
de valamilyen oknál fogva senki sem
veszi figyelembe azt. Ami a helyi ta-
nács döntését illeti, a határozat felleb-
bezhető, és elengedhetetlenül fontos
a dialógus fenntartása a tanácsosokkal
– magyarázta Benedek professzor.
Ugyanakkor a hangos ellenállásra, a
kitartás fontosságára is felhívta a ka-
kasdiak figyelmét, ugyanis saját jogaik
és közösségük megvédése mindennél
fontosabb. 

A meghívottaknak alkalmuk volt
ellátogatni a tervezett komposztáló ál-
lomás kijelölt helyére, ahol érzékelhet-
ték, hogy a szél éppen a falu irányába
fúj: „Ez annyit jelent, hogy a szagfelhő
éppen a települést célozza majd” – ál-
lapították meg.

A falu hangja 

A szombati falugyűlésen minden
véleményező szót kapott és mint lenni
szokott, néhányan kifogásolták az
egyesület munkáját, eredményeit és
hangot adtak elégedetlenségüknek:
„Csak ütitek a vasat, de semmit véghez

nem visztek” – panaszolta egyik ka-
kasdi. 

– Ha karba tett kézzel ülünk,
ugyanannyit fogunk kapni, mint
eddig. Semmit. Ezért van szükség a
változásra és a mi bátorságunkra, ösz-
szefogásunkra. Nem politizálni aka-
runk, hanem csak kiharcolni mindazt,
amire jogunk van: csatornázására, asz-
faltutakra – magyarázták az egyesület
tagjai. Kincses Előd is hangsúlyozta,
hogy az Igazságért Székelykakasd
Egyesületnek nincsenek meg sem a
polgármesteri hivatal, sem pedig a
környezetvédelmi minisztérium jogo-
sultságai. Az összefogás hosszú, szívós
munkát igényel, a polgári ellenállás-
nak pedig meglesz a gyümölcse.

Mobiljel és testvértelepülés

A faluközösség számára egyértel-
műen a szemét ügye jelenti a priori-
tást, viszont a kakasdi egyesület más
projektek megvalósítása érdekében is
erőteljesen küzd. Ennek köszönhetően
sikerült megoldani a mobiltelefon há-
lózati lefedettségének a problémáját:
„Öt kérést tettünk le az egyik legna-
gyobb telefonszolgáltató céghez, kér-
vén őket, hogy javítsanak a hálózaton.
A cél elérését a fogyasztóvédelemhez
benyújtott kérésünk gyorsította fel, így
néhány héten belül a mobiljelek prob-
lémája megoldódik, akár a falu felső
felén is lehetővé válik a telefonálga-
tás” – magyarázta Csegzi.

A magyarországi Tolna megyében
lévő Kakasd település polgármesteré-
vel Bota Dániel, az egyesület oszlopos
tagja vette fel a kapcsolatot, egy test-
vértelepülési kapcsolat kialakítása cél-
jából. Mint arról Bota beszámolt, a
kakasdi polgármester, Bányai Károly
örült a felkérésnek, és már csak a ta-
lálkozó és a hivatalos papírok aláírása
várat magára. 

A gyűlés rövid beszélgetéssel zá-
rult, ahol a jelenlévők az összefogás és
kitartás fontosságát vitatták meg, va-
lamint minden aktív, tenni vágyó szé-
kelykakasdi meghívást kapott az
Igazságért Székelykakasd Egyesületbe. 

Fodor Tekla
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

védőoltás (A és B) - HCV - HBS Ag-szűrés -

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10.
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 

0265-269140
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Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Győzelem tér 34.

Ők megalkották, mi közvetítjük.

Tavaszi nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
folytatódik a tavaszi nagytakarítás. Az akció keretében

elszállítják a hulladékot, amit a városlakók a
magánházaknál, valamint a tulajdonosi társulásoknál

a takarítás folyamán összegyűjtöttek.

Április 11–17. között a következő utcákból szállítják el a hulladékot: 

lÁprilis 11.  Takács, Fűzfa, Tavasz, Kenyér, Mező, Szeret, Milcov, Levendula, Azúr, Săvineşti,
Săvineşti sétány, Iuliu Maniu, Vihar, Borona, Tündér, Zsil.

lÁprilis 12.  Gólya, Oneşti tér, Frederick J. Curie, Ialomiţa, Bălcescu, I. H. Rădulescu, Băneasa,
Cukorgyár, Cserna, Pasteur, Pacsirta, Levél.

lÁprilis 13.  Caragiale, Békási, Haşdeu, Szamos, Madách Imre, Tatros, Darabont,
Delavrancea, Olt, Fogarasi, Jilava, Nagyenyedi, Szováta, Temes.

lÁprilis 14.  Pajkó Károly, Egység, Váltóőr, Közlegelő, Rozmaring, Rakodó, Termés, Dózsa
György – állomás felőli rész, Bodoni, Kalapács, Radnóti, Ludasi, Törcsvári,
Cséplő.

lÁprilis 15.  Caraiman, Bogáti, Gyulafehérvári, Nyíres, Malomfalvi, Bodoni, Béga,
Nagydisznódi, Vajdahunyad, Resica, Kudzsír.

lÁprilis 16.  Domb, Dél, Kapa, Ősz, Március 8, Termés, Rakodó. 
lÁprilis 17. Harcsa, Bőség, Sebes, Hóvirág, Traian Mosoiu, Sincai, Szabadság, Govora,

Radnai, Fecske, Emil Dandea, E. Varga, Patak.

Felkérjük a városlakókat és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,

valamint a hozzájuk tartozó területeket és zöldövezeteket – kivételt képez a fametszés és az

élősövény-nyírás –, és a meghirdetett időpont előtt egy nappal helyezzék ki a hulladékot a

járda szélére. Azt a meghirdetett napon szállítják el a munkacsoportok. 

Dr. Dorin Florea polgármester

Levásárolható

a B&B gyógyszertárban
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Biró Mária szociálpedagógust, pásztorálpszichológia magiszterit végzett anyukát kértük meg a
vallásosság, hit, keresztény istenhit fogalmak tisztázására. Mivel az egészség és boldogság
kérdése nagyon időszerű napjainkban, így nem véletlen, hogy a tudomány erre reagálva
kézzelfogható válaszokat keres. Pontosan ezzel magyarázható az a jelenség, mely a fenti érdek-
lődés következtében, az utóbbi években, évtizedekben több tudományos kutatást is ered-
ményezett. 

Az új rovat lehetőség 
az egyháznak
Induló Hitélet rovatunkat Ötvös József, a Marosi
Református Egyházmegye esperese örömmel üd -
vözölte. Olyan egyházi tisztségviselőként, aki a világi
médiában is dolgozott, a téma lehetséges horizontjait
ki tágította eredeti ötleteivel, ezen kívül felhívta fi -
gyelmünket az ilyen jellegű újságírás során adódható
csap dahelyzetekre. 

A Vártemplom főlelkésze szerint az efféle rovatok
mindenképp pozitív megnyilvánulásként könyvelhetők el;
úgy is mondhatni, ilyen alkalmakkor „az egyházak
lehetőséget kapnak a megmutatkozásra”. Ezt a gondolatot
azzal egészítette ki, hogy a missziós lehetőség nem teljesen új
keletű, hiszen már a múlt század ’30-as éveiben Ravasz László
püspök is szerepelt a rádióban. 

Az esperes szerint az egyháznak a médián keresztül
személytelenebb a kilépése. Mindezek ellenére, úgy véli,
vannak olyan emberek, akiket az egyház a közösségen
keresztül nem tud megszólítani, és ilyenként a világi média
egy plusz lehetőség, „ajándék” lehet az emberek elérésére.
Arra, hogy a médián keresztül sok olyan ember elérhető, aki
egyébként nem gyakorolja vallását, az esperes saját rádiós
múltját említi igazolásként. Mindezek mellett, Ötvös József
úgy gondolja, az erdélyi magyarság sokkal vallásosabb annál,
mint amennyire az egy vasárnapi istentiszteleten vagy egy
ünnepi felvonuláskor a jelenlevők létszámából
kikövetkeztethető lenne. 

A Vártemplom főlelkésze fontosnak tartja a vitaindító
írásokat, a riportokat, interjúkat, de helyénvalónak gondolja
az olyan dolgok körbejárását is, amelyek a mindennapokhoz
tartoznak, akár olyan egyszerű kérdésekig elmenően, hogy
miért nem járnak a fiatalok konfirmálás után templomba. 

A főesperes viszont úgy véli, egy kívülről közeledő
kezdeményezésnek nem kell a kritikában bizonyos határokat
túllépnie. Vannak dolgok, amelyek az egyház, és vannak
dolgok, amelyek a világi média dolgai. A kettőt lehet
közelíteni, de előtte szükséges egy olyan konszenzusteremtő
beszélgetés, egy olyan közös hangban való megegyezés,
amelyben például – és talán legfontosabbként – tisztázni kell
a felek állását, nevesen azt, hogy egyház és média nem
ugyanazokon a nyelvi szinteken beszél. A médiának el kell
fogadnia, hogy az egyház és képviselői egy más szemszögből
közelítik meg a dolgokat, amiként ez a sajtóra is igaz. 

Vass Gyopár

Az egyes vizsgálódások közül némelyek
például azt kutatták, hogy egészségeseb-
bek-e, boldogabbak-e a mértéktelen alko-
holt fogyasztók, vagy más szenvedélyek
rabjai ellentétben az olyan személyekkel,
közösségekkel, akik hisznek Istenben. De
születtek olyan jellegű kutatások is, ame-
lyek a családi élet és hit összefüggéseit, a
válások arányát vagy éppen családi élettel
való elégedettséget vették górcső alá.
Mindezen kutatások során pedig valóban
születtek olyan eredmények, amelyek arra
engednek következtetni, hogy a vallásos
hitnek pozitív befolyása van az életünkre.  

Ezek az eredmények, többek között,
mintha a mai ember ésszerűségére utalná-
nak. Ilyen esetekben a „vajon megéri-e
nekem hinni?” kérdés gyakran abban a vá-
laszban nyer formát, hogy „ha ettől egész-
ségesebb leszek, akkor mindenképp
megéri”. Időről-időre találkozunk olyan vé-
leményekkel is, hogy az ember nem tud lé-
tezni anélkül, hogy ne hinne valamiben.
Ennek igazsága, úgy tűnik, napjainkban is
megállja a helyét, hisz sohasem hittek
annyi mindenben az emberek, mint ma.
Ezért (is) néha nehéz eligazodni a sok kíná-
lat között. 

A vallás és a hit fogalmai különböznek
egymástól. A vallás maga a rendszer, ami
bizonyos kereteket biztosít, míg a hit ezek-
nek a kereteknek a tartalma. A vallás által
összefoglalt értékek, értelmezések, az Is-
tenhez való kötődés a hiten keresztül az
ember életének részévé válnak, és mindez
egy megvalósítható, egységes életfelfogást
jelent. A vallás olyan szimbólumrendszert
dolgoz ki, amely a mindennapok egyébként

feldolgozhatatlan, összeegyeztethetetlen
nyilvánvalóságait értelmet adóan magya-
rázza. Így a vallás a hit által nagyon is segíti
és meghatározza életvezetésünket.

Berger meghatározása szerint a vallás
az embernek a világban való, értelmet adó
tájékozódását úgy teszi lehetővé, hogy a
transzcendensnek a tapasztalati világban
felismerhető jeleire utal. A vallás (ezeknek
a transzcendens megjelenéseknek) a szak-
ralizálása által biztosítja a mindennapi élet
mögöttes értelmét. Mindez úgy is össze-
foglalható, hogy a hitrendszer a különböző
dolgok igazságtartalmának elfogadását je-
lenti (vagyis ebben az esetben a hitet), to-
vábbá az értékek, és attitűdök struktúráját,
ami meghatározza viselkedésünket, dönté-
seinket, és végső soron alapstruktúraként
a saját magunkhoz, világképünkhöz és a
másokhoz való viszonyulásunk elfogadását

jelenti.
Amiről a továbbiakban gondolkodnék,

az a keresztény Istenhit. Az egyházi év ta-
golódása alkalmat ad arra, hogy újraéljük,
vagy felkészülhessünk életünk eseménye-
ire, alkalmat teremtve az örömre, a böjtre,
a gyászra; és minderre a különböző ünne-
pek biztosítják a kereteket. Ha mindezt si-
kerül Isten ingyen kegyelméből megélni, a
fájdalmat és a gyászt az örök élet és feltá-
madás fényében szemlélni, akkor ez való-
ban egy boldogabb életet biztosít
számunkra itt a földön, hiszen így lesz éle -
tünknek célja, és válik megszerezhetővé az
a biztos tudás, hogy honnan jövünk és
merre tartunk. Ha az üdvösség válik az élet
központi céljává, ez nagymértékben meg-
határozza cselekedeteinket, viszonyulása-
inkat a mindennapok eseményeihez.
Ahogyan ezt a jezsuiták megfogalmazták:
az élet „szent közömbösséggel” való szem-
lélése, ami nem azonos az érdektelenség-
gel, hanem igenis érdeklődést jelent
életünk dolgai, feladatai iránt, de mindez
korántsem egyenlő a holnap miatti aggó-
dással, hiszen ott van a hit, hogy Istennek
terve van az életünkkel. Isten maga a leg-
tisztább, a kiapadhatatlan forrás, aki meg-
bocsátásra, elfogadásra int. Egy olyan
értékrendszert biztosít, úgy az egyén, mint
a család vagy közösség számára, ami ebben
az értékpluralista világban mindenre vá-
laszt ad. A hatalmas teremtő Isten ma is
képes szeretetet fakasztani a szívekben,
mivel ő alkotott és teremtett minket, ő
tudja legbensőbb vágyainkat. A vele való
kapcsolatban képes az ember gyógyulni és
kiteljesedni.

Vallásosság és/vagy hit?

Rangos díj a Vártemplomnak
Rákóczi-díjjal tüntették ki a Vártemplomot.
Gubcsi Lajos, a Magyar Művészet-díj alapí-
tója a vasárnapi istentisztelet után nyúj-
totta át az elismerést.

Gubcsi Lajos rövid ünnepi beszédében kie-
melte, Rákóczi Ferenc trónrakerülésével megcsil-
lant a remény, hogy a kuruc szabadságharc
csúcspontján Nagy-Magyarország visszaállítása
újra örök érvényű legyen. „Engedjék meg, hogy
amikor átnyújtom ezt a díjat, azt a hűséget kí-
vánjam önöknek, amelyet a fejedelem élete vé-
géig bujdosásban, száműzetésben érzett és
erősített minden nap magában: hűséget népe,
nemzete, országa és Erdély iránt. Csak egyetlen
szót kellett volna kimondania a Szatmári Béke al-
kalmával: hogy Erdély nem része Magyarország-
nak, és megtarthatta volna családját, vagyonát,
rangját. Ő azonban tudta, hogy Erdély és Magyar-
ország ugyanaz” – mondta az író, közgazdász
Gubcsi. Aki megemlítette azt is, hogy tudós, tör-
ténész barátai Marosvásárhelyt, a Vártemplomot
ajánlották a Rákóczi-díj legméltóbb helyszínéül.

„Az Úristen mindig úgy visel gondot ránk,
hogy embereket rendel arra a helyre, ahol ki kell

mondani vagy nem kell kimondani a szót. Rákóczi
fejedelem tudta, hogy csakis egységben lehet
megmaradni és ezért merte vállalni, akár meg-
próbáltatásokon keresztül is, hogy nem mondja
ki a szót” – válaszolt Ötvös József főlelkész Gubcsi
Lajos szavaira. 

Az eseményt a Liszt Ferenc-díjas Szabadi Vil-
mos hegedűművész fellépése zárta. 

2011. május elsején avatják boldoggá II.
János Pált Rómában. A neves esemény tu-
risztikai-logisztikai szervezését megnehezíti
a tény, hogy egybeesik a húsvéti ünnepek és
a tavaszi szünet utolsó napjaival és a Rómá-
ban május elsején rendezett szakszervezeti
felvonulással és könnyűzenei koncerttel.

„Lehetetlenség megjósolni, hányan fognak ér-
kezni. Azt biztosra veszem, hogy a Szent Péter-
téren nem lesz egy talpalatnyi üres hely sem. Azok
se túloznak, akik több mint kétmillió érkezőt be-
csülnek; ennyien voltak Rómában 2005-ben is, a
II. János Pál április másodikai halála, április kilen-
cedikei temetése és az új pápa megválasztása kö-
zötti időszakban. Akkor azonban nem egyszerre
érkeztek” – mondta a boldoggá avatás program-
jának sajtótájékoztatóján Cesare Atuire atya, az
Opera Romana Pellegrinaggi vatikáni zarándok-
iroda igazgatója. A Szent Péter-tér háromszázezer
embert képes befogadni. A többi érdeklődő a Circus
Maximus mezején és a Lateráni Szent János-bazi-
lika előtti téren felállított óriásvásznon követheti
az eseményt. A boldoggá avatás programja három

napot ölel át. Április 30-án este virrasztást tartanak
a Circus Maximusban. Május elsején délelőtt a
Szent Péter-téren avatják boldoggá II. János Pált. 

Május elsején, húsvét második vasárnapján,
amely egyben az Isteni Irgalmasság Vasárnapja,
reggel 10 órakor kezdődik a boldoggá avatási
szentmise, amelyet XVI. Benedek pápa mutat be.
A boldoggá avatási formula elhangzása után le-
leplezik az új boldogot ábrázoló kegyképet, amely
a Szent Péter-bazilika középső loggiáját díszíti,
majd latinul felhangzik „Boldog II. János Pál him-
nusza”.

Május másodikán a pápa koporsóját a Szent
Péter-bazilikában állítják ki.   

Boldoggá avatják II. János Pál pápát
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Április 9-én este a Kultúrpalota nagytermében került sor a 26. Magyar Művészetért díjátadó
gálára. Az eseményen kiosztották az idei Magyar Művészetért-díjakat,  a Bubik- , az Árpád fe-
jedelem-díjat és az Ex Libris-díjakat.

élet-módi

amelyben a nyelv sérül 
Ez ismét egy buszos kaland. De már a jó – Torda–Maros-

ludas–Radnót – vonalon, Kolozsvár felől. Dzsesszika, aki az
ablak mellett szeret ülni, most is ott ült. Hősnőnk a startváros
peremén lévő állomáshoz közeledve az ablakból egyből ki-
szúrt egy, a busz irányába tartó női alakot. S szinte keresztbe
tette középső ujját a mutatón, hogy nehogy... A Nő, abból a
fajtából való volt, aki elsők között tuszkolja fel magát a
buszra, tekintet nélkül arra, hogy utána esetleg idősebb, azo-
nos neműek állnak. (Mint ilyen, nem ritkaságszámba menő
jelenség...) A buszra felszállva elhaladt hősnőnk mellett, aki
erre (illemtelenség, de egy kicsit:) fel is lélegzett. Mire a kö-
vetkező pillanatban a londoni Lush pipere-üzletlánc illatát
maga után húzó Nő hátraarcolt, s egy ragyogóra polírozott
fehér fogsor mosolyogva kérdezte meg az előbb felszussza-
nótól, hogy leülhet-e. 

A Nő szó ne a Hölgy, Madame, Primadonna szavakat
hozza a kedves olvasó gondolataiban mozgásba. Különösen
azért nem, mert a szó a történet végére a Mélyhangú Csitribe
torkollik. Dzsessz első ránézésre felső középkategóriába so-
rolandó személyként azonosította be a Nőt, ami azonban
nem állítható tudományos biztonsággal, hiszen a ma ural-
kodó használt-ruhapiac elég megtévesztő dolgokat tud mű-
velni. A legelső elbizonytalanító jelet a nagy barna táska
zipzárjának szétbomlott állapota szolgáltatta. Amelyből
aztán előkerült egy kisebb, Luis Vuitton mintás táska (ami vi-
szont ismét fennebb emelte társadalmi kategória-képzete-
inket), majd előbbiből nemsokára egy fekete masnis
pénztárca. A Matrjoska-jelenségre esetleg még később visz-
szatérünk... Jobban a dolgok mélyére nézve, erre nem lesz
szükség: mindenki tudja, mi van a legkisebb bababábu bel-
sejében...

Úgy tessék elképzelni, hogy a tökéletesen geometrikus
Vidal Sassoon-hajfrizura és a hozzá színben passzoltatott-
szoláriumoztatott bőrtől Dzsesszikának bizony-bizony ki-
sebbségi komplexusai keletkeztek. Nem beszélve arról a
színbeli harmonizáltatásról, ami a Nő ruhadarabjain és ki-
egészítőin bujkált: a domináns szín a szarvasszín. (A szarvas-
szín azt jelenti, hogy olyan színű, mint a szarvas bőre). Aztán
előkerültek a különböző érintőképernyős telefonok, és az
előtte lévő szék támlájának hálójába süllyesztett könyvről le-
hetett tudni, hogy csak az úti célnál kerül ki börtönéből. A
ruháknál maradva: a testhezálló, könyékig érő, szarvas bőre
őszi árnyékban-színű bőrutánzat kabát színben passzolt a kö-
zépső táskán túlburjánzottan megjelenő márkanév színével,
és a szintén Luis Vuitton márkajelzésű kendővel. Továbbá a
lábakon lévő csizmák is ebbe a színpalettába tartoztak, ám
a világosabb, nyáron a szarvas bőrére rásütő nap-árnyalatba.
Egyszóval minden mindennel talált, gondosan vagy ösztö-
nösen jól összeválogatott stíluselemek találkozásával volt
dolgunk.

Egy területen mutatkozott csupán hiátus a tökéletesen
felépített képben, ez pedig a nyelvi regiszter volt. Először is,
amikor utastársunk megszólalt, nem lehetett egyből eldön-
teni, hogy milyen nyelven beszél. Aztán rájöttünk: kevertet.
Ezt szemléltetendő, egy példa: hogy mondják németül a de-
pendent de alcoholnak? (Tehát világpolgár mellett ülünk,
vontunk le szemlesütve a következtetést.) De aztán követ-
keztek olyan válogatott nyelvjárásbeli kifejezések, mint a nyi-
mény, nyimik, meglássuk, amelyek mégsem a
világpolgár-gondolat irányába terelték a résztvevő (de aka-
ratlan) megfigyelést.

Pedig egy ilyen külsőhöz, az ember jól fejlett nyelvi szo-
cializációt képzel el. 

(vassgyopi)

Átadták a Magyar
Művészetért-díjakat

Egy díj és az azt 
övező érdeklődés

„Amikor negyedszázada
megalapítottuk ezt a díjat, vi-
lágos volt, hogy Magyarország
elgyengült. A társadalom kez-
dett szétesni, az egymás és a
kultúra iránti megbecsülés
mélypontra jutott. Már akkor
tapasztalható volt, hogy a kul-
túra, a művészek játékszerré
váltak és a politika megpró-
bálta kihasználni a művésztár-
sadalmat. Mindeközben a
magyar művészek jelentősége
óriási volt; amíg az ország el-
nyomás alatt élt, ők az ország-
nak világhírnevet szereztek” –
nyilatkozta lapunknak Gubcsi
Lajos, a díj alapítója.

A kérdésre, hogy idén miért
éppen Marosvásárhelyt jelöl-
ték a díjátadó gála helyszínéül,
Gubcsi elmondta, véleménye
szerint Vásárhely a mai napig
kulturális fölényt élvez a többi
erdélyi várossal szemben. Majd
hozzátette, mindez olyan kö-
rülmények között igaz, ame-
lyekben a város túl van olyan
sorsfordító eseményeken, mint
’90 fekete márciusa.  

Az esemény meghívóján
ugyan az állt, hogy az alka-
lomra tisztelettel várják Maros-
vásárhely, Maros megye, Erdély
magyarságát – mindezek elle-
nére a közönség lélekszáma
korántsem tükrözte a díj jelen-
tőségét vagy jelentőségének
elismerését a város magyar-
sága részéről. Pedig Gubcsi
Lajos szavai szerint a kitüntetés
a Kossuth-díj rangjára emelke-
dett. Mindez nem tett különö-
sebb benyomást a
marosvásárhelyiekre: az elis-
merések átadása szégyentelje-

sen kisszámú érdeklődő közön-
ség előtt zajlott, arról nem is
beszélve, hogy a gálát a város
és a megye elöljárói sem tisz-
telték meg jelenlétükkel.

Díjak és díjazottak

A Magyar Művészetért-díj a
magyar művészet kiemelkedő
elismerési formája és mecena-
túrája, melyet 1987-ben hozott
létre az alapító Gubcsi Lajos. Az
első történelmi kuratórium
tagjai közt olyan személyisé-
gekkel találkozunk, mint Ma-
kovecz Imre, Sára Sándor, Sütő
András, Sinkovits Imre. A Ma-
gyar Művészetért nem jogi sze-
mély, nem intézményesült,
több annál: baráti közösség.

Az idei Magyar Művésze-
tért-díj kitüntetettjei: Ivácson
László néptáncos-koreográfus,
Káel Csaba rendező, Kortárs
Magyar Galéria, Páll Lajos fes-
tőművész, Petrás Mária énekes,
Szabadi Vilmos hegedűmű-
vész, Török-Illyés Orsolya szín-
művésznő és Hajdú Szabolcs
rendező.

A Magyar Művészetért díj-
rendszer önálló értékű elisme-
rése a Bubik István-díj. A díjat
a 2004-ben elhunyt színmű-
vész emlékére hozták létre. Az
elismerést 35 évesnél fiatalabb
színész vagy rendező érdemel-
heti ki. Idén Győrfi Sándor
szobrászművész bronzból ké-
szült főnixmadár-allegóriáját
Kicsid Gizella sepsiszentgyörgyi
színművésznő vehette át.

Az Árpád fejedelem-díjat
Árpád vezér halálának és a
győztes pozsonyi csatának az
emlékére alapította a Magyar
Művészetért-díj Kuratóriuma és
a Herendi Porcelánmanufak-

túra 2007-ben, az 1100. évfor-
duló évében. A díjat a Romániai
Magyar Cserkész Szövetség ér-
demelte ki, melyet a szövetség
elnöke, Gaál Sándor vett át.

„A Magyar Művészetért égi-
sze alatt az elmúlt évtizedekben
végzett munkánk a nemzetből
él, és a nemzetben élő alapér -
tékek felkarolására és teremté -
sére épül. Alkotókat, a szellem
és az erkölcs sze  mélyiségeit és
közösségeit ismerjük el, nekik
adományozzuk az Ex Libris-

díjat” – így hangzik az Ex Libris-
díj lényegét megfogalmazó esz-
mei háttér. A kitüntetést a
kuratórium a brassói Áprily
Lajos Főgimnáziumnak, a ko-
lozsvári Erdélyi Kárpát Egyesü-
letnek, Kovács Géza
szobrászművésznek, a Maros
Megyei Múzeumnak, a csíksze-
redai Márton Áron Gimnázium-
nak, valamint a
szé kely  udvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színháznak ítélte oda.

Vass Gyopár

„Hogy mi a költészet, nem tudom. De azt, hogy milyen a
költészet, azt sokkal inkább tudom.
Mondok egy példát: a felhők alatt röpül a madár.
Ez a valóság maga. A cifrázatok nélküli tény. Ha így, meztelenül
leírom, csak a szemem működik, és nincs benne semmi többlet.

De ha valamivel többet szeretnék a valósággal kifejezni,
finoman ki kell bővítenem a sort. A nyelv több száz változatot is
rejtegethet. Hadd mondok most csak egyet: fölszáll a madár, és
hajigálja hátrafelé a felhőket, mint mennyasszonyi fátylat.”

(Csoóri Sándor) 

A költészet napja
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Kaczor Feri 1974 óta foglalkozik zenével, azóta túl van már a 16. albumján, amit 2008-ban adott ki.  A kiváló előadó kellemes hangjával, fülbemászó
zenéjével, kifogástalan előadásaival nyeri meg közönségét. Lemezei közül 14 arany és 10 platina. Pályafutása során számtalan rajongót szerzett,
és bátran nevezhetjük a mulatós zene királyának is.

„Szeretem Erdélyt, ez dalaimból is kitűnik”
– Mikor és hol kezdtél el énekelni?

– Tulajdonképpen 1974 óta foglal-
kozom zenével. Ipari gimnáziumba
jártam, ott alapítottunk meg egy
együttest. Akkor még a rádióból lop-
tuk le a zenét, egy régi egyszalagos
magnetofon segítségével. 1975-ben
alapítottam meg a Nolg együttest,
melynek harminc éven keresztül a ve-
zetője és billentyűse voltam. 1977-
ben sorkatonai szolgálatra a
Határőrség kötelékébe kerültem, itt a
Kerület Tánczenekarában két évet ját-
szottam. Leszerelésem után a meg-
újult Nolg együttessel a zalai vidék
egyik legsikeresebb zenekara lettünk,
közben folyamatosan vendéglátóhe-
lyeken zenéltem szólistaként.

– Mikor adtad ki a legelső albu-
mod?

– Legelőször viszonylag későn,
1990-ben jelent meg az első albumon
Hűtlen lány címmel. Az igazság az,
hogy már 1983-ban saját lemezkia-
dással is próbálkoztam, de az akkori
bürokrácia útvesztői miatt nem sike-
rült tervem megvalósítsam.

– Mióta van saját kiadód?

– 1995-ben megalapítottam  saját
kiadóm, Melódika néven, így a hato-
dik albumom szerzeményeit már a ki-
adóm gondozásában adtam közre. Az
ötlet egy jó barátomtól jött, aki az első
öt albumom kazettáit árulta. Ő
mondta, ideje lenne, hogy én forgal-
mazzam a kazettákat, saját kiadón ke-
resztül. Én elfogadtam ötletét és

megalapítottam a Melódika-kiadót.
Amúgy minden dalom magam hang-
szerelem és a hangfelvételeket házi
stúdiómban készítem.

– Mikor hívtak meg az első televí-
ziós műsorokba?

– Legelőszőr 1992-ben szerepel-
tem az MTV, Mi muzsikus lelkek című
műsorában, aztán az átütő sikert szá-
momra, a valódi országos ismeretsé-
get a TV2 1998-as Dáridó műsora
hozta meg. Aztán következett Fásy
Ádám barátom által rendezett Fásy
mulató (ATV), majd gyakori vendége
lettem a Házibuli Attilával (Hálózat
TV) című műsornak is. Jelenleg a né-
zőkkel a Diridári (Poén TV) és a Pertu-
parti (Nóta TV) című show-műsorban
találkozom.

– Gondolom, az országos, átütő
siker után megsokszorozódtak a kül-
földi ajánlatok, fellépéseitek is?

– Első ízben 1998-ban hívtak meg
a tengerentúlra. Alkalmam nyílt fel-
lépni Kanadában, ahová ezt köve-
tően többször is visszahívtak. A
kanadai meghívást 2001-ben
ausztráliai turné követte, ahová
napjainkig kétévente visszajárok.
2000-ben Baján voltunk a Halászlé
fesztiválon, ahol egy Magyarországról
Ausztráliába kitelepedett hölgy, aki
kapcsolatban volt kinn valami rádió-
stúdióval, arra kért meg, adjak neki
néhány albumot ajándékba, hisz idő-
vel megkeres és megpróbál szervezni
egy ausztráliai turnét. Én nem nagyon
bíztam a dologban, gondoltam, jól

megtréfált, hogy hozzájuthasson a ka-
zettáimhoz. Nagy volt a csodálkozá-
som, mikor szinte fél évre rá felhívott,
majd a turné szervezésében is segí-
tett. Azóta már többször koncertez-
tem Perth-től Brisbane-ig, ahol
mindig is kellemesen érzem az oda ki-
vándorolt magyarok melegségét.
Sokat köszönhetek Erdélyi Mihálynak,
az adelaide-i rádió magyar műsora
néhai szerkesztőjének, aki számos
turné szervezésében vállalt szere-
pet. 

– Szívedhez nagyon közel
állnak a határon túli magya-
rok, ezért dalaiddal, koncert-
jeiddel bejártad a környező
országokat.

– Mindig is szerettem Erdélyt,
ezért is dalaimban gyakori az itteni ih-
letődés. Olyan érzésem van, hogy
előző életemben én itt éltem. Meleg-
ség tölti el a szívem, amikor hallom,
látom, hogy sokan szeretik hallgatni
itt is dalaimat. Jól tudnak mulatni az
itteniek, ahová én már mintegy tíz
éve, évente járok koncertezni. Maros-
vásárhelyhez is sok kellemes emlék

fűz, ide is már néhány éve
szívesen jövök fel-

lépni.

– Melyek
Kaczor Feri jö-
vőbeni tervei?

– Jelenleg is
sikerrel járom az or-

szágot régebbi és
új dala-

immal.
Szabad óráim-
ban az eddig
megjelent legsi-
keresebb dala-

imból válogatásokat tartalmazó le-
mezen dolgozom (Best of Kaczor),
összegezve az elmúlt 20 esztendőt, de
erre még várni kell egy kicsit. Ugyanis,
nemrég megkeresett egy román–ma-
gyar közös kiadó, vállalkozó, aki CD-
formátumban kiadja előző kazettáim.
Majd májusban kiadom a 17. albu-
mom, utána kerül majd piacokra a
Best of válogatás.

– Mi Kaczor Feri kedvenc Kaczor-
száma?

– Nem nagyon szoktam ilyent el-
árulni, de most kifogást teszek. Min-
denik számomra kedves, akár az
anyának gyerekei, de talán az egyik
legkedvesebb számomra a Bocsáss
meg!

– A Központ olvasóinak kérlek,
áruld el a májusban megjelenő albu-
mod címét, és mondj néhány szót a da-
lokról!

- Kellemes, fülbemászó, olyan
„kaczoros” számok lesznek a 17. albu-

momon is. De hadd emeljek ki kö-
zülük egy igazán szívet
melengető számot, mellyel Ákos-
falva község polgármestere, ked-
ves barátom túlságosan korán

elhunyt fiának állítok emléket.
Nemrég a tragikus baleset keresztfa

által jelzett helyén haladtunk el. Arra
gondoltam, ott szállt el a lelke a fiú-
nak. Ezért írtam egy szomorú dalt,
neki állítva emléket. A dal címe: Az út
szélén keresztfa…

Czimbalmos Ferenc-Attila

GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

Telefonszám: 0771-170.818
Cím: Prut utca 24. szám 

(a Városi Virágkertészet melle)
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Mindig is szerettem Erdélyt,
ezért is dalaimban gyakori az 
itteni ihletődés. Olyan érzésem
van, hogy előző életemben én itt
éltem. Melegség tölti el a szí-
vem, amikor hallom, látom,
hogy sokan szeretik hallgatni 
itt is dalaimat. 



13. oldalJuventus <<április 13–19.

Biblionet – Könyvtáramban a világ

Ingyenes internet-szolgáltatással
bővülnek a könyvtárak

Szabad internet-hozzáférést biztosít a Maros Megyei Könyvtár, valamint a megye további húsz könyvtára. Az új szolgáltatás a 21. század információs
társadalmának igényére válaszol. A Biblionet nevet viselő, a Bill & Melinda Gates Alapítvány által finanszírozott 172 ezer dollár nagyságú projekt
Maros megyében is a „könyvtárakba hozza a világot”.

Három megye tizenhat oktatási intézménye jelentkezett kínálatával a Marosvásárhelyen premierként megrendezett Oktatási Vásárra. A Transilvania
Business gazdasági szaklap által szervezett rendezvény három napon át, április 8–10. között várta a középiskolába, illetve egyetemre készülő végzős
diákokat. 

Április 7-én Valerian Vreme távköz-
lési miniszter, Dorin Florea polgármes-
ter, Lokodi Edit megyei tanácselnök,
Marius Paşcan prefektus és Sylvia Mat-
hews Burwell, a Bill & Melinda Gates
Alapítvány Globális Fejlesztési Prog-
ramjának elnöke jelenlétében indítot-
ták el hivatalosan a program
legnagyobb romániai magánbefekte-
tését egy közintézmény részére. 

A program  nagy érdeme, hogy a
magánszféra, a minisztérium, valamint
a helyi hatóságok együttes támogatá-
sát élvezi. A távközlési minisztérium, a
Biblionet program egyik stratégiai
partnerének hozzájárulásával, egy ve-
zeték nélküli jelszóró felszerelésével a
megyei könyvtár tíz gépén, valamint a
látogatók hordozható személyi számí-
tógépén ingyenesen rá lehet kapcso-
lódni a világhálóra. Az országban
elsőként Dorin Florea polgármester fel-
ajánlotta, a polgármesteri hivatal át-
vállalja az internet havi költségeinek
fedezését, hiszen az akció jól illeszkedik
a városháza Digitális város projektjébe.
„A Gates Alapítvány kezdeményezése,
a lakosok internet-hozzáférési fokának

növelése érdekében, a közkönyvtárak
korszerű felszerelésén keresztül, egy-
beesik a Digital Mureş Stratégia azon
törekvésével, hogy Marosvásárhelyt
Románia első digitális városává alakít-
ják, valamint a világ első digitális váro-
sai közé emeljék. Azok számára, akik
nem rendelkeznek otthon vagy a mun-
kahelyen internet-hozzáféréssel, az
egészségügyi, nevelési, valamint mun-
kahelyi lehető ségekkel kapcsolatos in-
formációk ezentúl a közkönyvtárakban
ingyenesen elérhetővé válnak. Mi több,
a könyvtárosokat kiképzik arra, hogy
segítséget nyújtsanak azon személyek-
nek, akik nem jártasok az internet
használatában a számukra fontos infor-
mációk megkeresésében” – méltatta a
program fontosságát a polgármester.

Sylvia Mathews Burwell, a Globális
Fejlesztési Program elnöke üdvözölte a
polgármester kezdeményezését és a
megye aktív hozzájárulását: „Az orszá-
gos és helyi támogatás alapvető fon-
tosságú, hogy a közkönyvtárak minél
jobban betölthessék információs szere-
püket, és a modern technológiák által
is kiszolgálják a társadalmat.”

Az ünnepség keretében Sylvia Mat-
hews Burwell elnök asszonyt aranyme-
dállal, Valerian Vreme távközlési
minisztert Pro Urbe-díjjal tüntette ki a
városvezető.

A 26,9 millió dollár összértékű, 5
évre szóló országos program Románia

szerte 2000 könyvtárat lát el kábel nél-
küli internettel és az internet elérésé-
hez szükséges felszereléssel, valamint
háromezer könyvtáros ez irányú szak-
mai képzését is vállalja. Maros megye
szintjén az ország leggazdagabb me-
gyei könyvtára, valamint tíz vidéki

könyvtár vesz részt a programban. A 21
könyvtárat 172 ezer dollár összérték-
ben jelenleg 99 számítógéppel és a
hozzátartozó programokkal, valamint
internettel látták el. 

Balogh Erzsébet

I. Marosvásárhelyi Oktatási Vásár

Továbbtanulás okos választás alapján

Maros, Kolozs és Szeben megye kö-
zépiskolái és egyetemei várták az ér-
deklődőket Marosvásárhely központi
malljába, információkat, tapasztalato-
kat osztottak meg saját intézményük-
ről. Külön standnál lehetett érdeklődni
az Orvosi és Gyógyszerészeti, a Petru
Maior, a Babeş–Bolyai marosvásárhe-
lyi fakultása, a Színháztudományi, a
Dimitrie Cantemir, valamint a szebeni
Lucian Blaga egyetemekről. Jelen vol-
tak többek közt a Gheorghe Marinescu
és a Dimitrie Cantemir posztlíceumok,
a Bolyai Farkas, az Unirea, a Papiu Ila-
rian líceumok és a Szász Adalbert
Sportlíceum, a Constantin Brâncuşi és
Gheorghe Marinescu iskolaközpontok.
A péntek déli megnyitón a városveze-
tőség, a tanfelügyelőség illetékesei,
valamint az egyetemek vezetői jelen-
létében adták át a terepet az érdeklődő

diákok számára. 
„Úgy gondoltuk, ez egy jó lehető-

ség az egyetemek, posztlíceumok és lí-
ceumok számára, hogy bemutassák
kínálatukat, találkozhassanak a jövő-
beli diákokkal és egyetemistákkal,
szóba állhassanak a nyolcadikos és ti-
zenkettedikes tanulókkal, beszélhes-
senek az oktatási ajánlatukról, az
anyagi és logisztikai lehetőségekről,
mindarról, ami a lehetséges célközön-
ségüket érdekli” – mondta a projekt
menedzsere, Florin Marcel Sándor, a
Transilvania Business folyóirat marke-
tingigazgatója.

Claudiu Maior alpolgármester üd-
vözölte a kezdeményezést, aminek
legnagyobb erényét abban látja, hogy
a konkurencia megteremtése által si-
került haladást elérni, ezúttal az okta-
tás terén is. „Azt hiszem, a

legfontosabb, hogy sikerüljön meg-
győzni a tizenkettedikes diákokat,
hogy a marosvásárhelyi felsőoktatási
kínálatból válasszanak, hiszen szeren-
csére van mivel büszkélkednünk. Ami
pedig a líceumokat illeti, bátran kije-
lenthetem, van mivel dicsekednünk.”

A rendezvényt méltatta továbbá Vi-
orel Socol tanfelügyelő-helyettes, Liviu
Marian, a Petru Maior Egyetem rek-
tora, Leonard Azamfirei, az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem orvosi kará-
nak dékánja, Gáspárik Attila, a Szín-
háztudományi Egyetem rektora, Doina
David, a Dimitrie Cantemir Egyetem ré-
széről, valamint Alexandru Todoran, a
szebeni Lucian Blaga Egyetemről.

A felszólalásokat követően a fősze-
rep a diákoké volt, akik végigjárva a
standokat, feltérképezhették a jövő évi
oktatási kínálatot, mérlegelhettek a le-

hetőségek közt, keresgélhettek a több
száz ajánlatból, vagy a már kiszemelt
intézmény felől érdeklődhettek köz-
vetlen környezetben. A háromnapos
rendezvényen az odalátogató tanulók
nyereményjátékban is részesültek, a

2500 lej értékű tombolán a diákok kö-
zött hasznos felszereléseket: adathor-
dozókat, táskákat, hátizsákokat
sorsoltak ki.

B. E.
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A fuldokló kihalászásán ügyködő
szakminisztereknek Portugália ismét
lehetőséget ad arra, hogy az eddig kö-
vetett neoliberális gazdaságpolitika
csődjén elgondolkodjanak. S ha a kiu-
tat keresik, szerencsének könyvelhetik
el, hogy mostani tanácskozásuk hely-
színe az uniós elnökséget betöltő Ma-
gyarországon van. Jó helyre jöttek: a
sajátos magyar út, az Orbán Viktor által
jellemzett gazdaságpolitikai „mixtúra”
e szempontból egyfajta kísérleti labo-
ratóriumnak is felfogható.

A befektetők és a bankok végtelen
mohósága miatt kitört pénzügyi vál-
ság véget vetett egy korszaknak. Az új
világ azonban még várat magára. Je-
lenleg átmeneti időt élünk, a krízis

cechjét fizetjük, egyik adósságból a
másikba bukdácsolunk – állapították
meg egy, a hivatalos pénzügyminisz-
teri csúccsal szemben szervezett teg-
napi budapesti rendezvényen
alternatív közgazdászok. S csakugyan:
Európa most leginkább egy agyonfol-
tozott ruhára hasonlít, amelyen egyre
több szakadás keletkezik. Már meg-
érett az idő arra, hogy öltözetet vált-
sunk. A kontinens politikusai azonban
még mindig a lyukak bevarrásával és
eltüntetésével foglalatoskodnak. A
magyar kormány viszont emellett egy
új ruha szabásmintáján is dolgozik. A
vonalak még bizonytalanok, a forma
és a méret korántsem végleges. S bár
itt-ott kényelmetlen, ráadásul szorít,

ezt az öltözetet felpróbálni másoknak
is érdemes.

A közösségi, társadalmi felügyelet
visszaállítása a szabadon garázdálkodó
tőke felett – ez volna a kor parancsa a
gazdaságpolitikusok számára. Erről
beszél szinte már mindegyikük, bár ke-
vesebben vannak, akik cselekednek is.
Az utóbbi körbe tartozik Magyaror-
szág, s ez a tény talán lassan már más-
hol is elismerésre talál. Figyelemre
méltó, hogy míg a tabudöntő magyar
lépéseket – így például a köztehervi-
selés súlyos aránytalanságain javítani
hivatott válságadókat – kezdetben ál-

talános felhördülés fogadta, most már
a legújabb OECD-jelentés is legfeljebb
csak finom aggályokat fogalmazott
meg, és e közterhek létjogosultságát
– leginkább a bankadóval kapcsolat-
ban – egyre több országban emlege-
tik. De az uniós államok többségét
fojtogató államadósság leépítésével
kapcsolatban is élenjáró lehet hazánk.
Legalábbis, ha a Széll Kálmán-terv
nem csak írott malaszt marad, és nyak-
törés nélkül sikerül az a kormányzati
mutatvány, amelyik az állami kiadások
leépítésével párhuzamosan munkahe-
lyeket is teremt, és tartósan beindítja
a magyar gazdaság növekedését.

Van tehát itt egy kis ország Európa
közepén, amelyik emberfeletti erőfe-

szítésekkel próbál kikapaszkodni abból
a mocsárból, amibe egyre több uniós
tagállam ragad bele. S most úgy tűnik,
hogy a magyar példát a befektetők is
értékelik, legalábbis az elemzők több-
sége szerint ezzel függhet össze az,
hogy nemzeti ünnepünk óta – líbiai
háború ide, japán földrengés oda – fo-
lyamatosan jó bőrben van a forint. Las-
san kiemelkedünk a bukdácsolók és
vergődők közül, és biztonságos terep-
ként tartanak nyilván bennünket. S ezt
a kegyelmi állapotot már csak a kor-
mány ronthatja el. Elég, ha adósság-
csökkentő vállalásunk bármelyik
eleme felhígul, és – pestisen szólva –
máris mehetünk vissza a levesbe.

Nánási Tamás

A magyar szabásminta
Minden előzetes napirendet lesöpört az asztalról az uniós pénzügyminiszterek kétnapos gödöllői tanácskozásán a közös Európa legújabb válsággóca:
Portugália. Az adósságdominó harmadik eleme is feldőlt. Athén és Dublin után a héten Lisszabonban is mentőövért kiáltottak. A segélykérést a
költségvetési hiány kezelésébe belebukott José Sócrates, szocialista kormányfő jelentette be, akinek már csak hetei vannak hátra jelenlegi pozí-
ciójában.

Szombaton tartják a Magyar Koalíció Pártja tisztújító közgyűlését a tavaly júniusi választási vereség utáni átmeneti időszakot követően. Csáky Pál
a választási kudarc után, júliusban távozott a párt éléről. Most visszatérne a vezetésbe. Az elmúlt időszakról és a terveiről kérdeztük.

Csáky visszatérne
A volt MKP-elnök szerint Bugár Béla magyarul beszélő szlovák politikus lett

– Kilenc hónapja távozott a
pártelnöki tisztségből. Mivel telt
ez az időszak?

– Továbbra is vallom, hogy
a közéleti történések nem le-
hetnek következmények nélkü-
liek. Mivel a választási
eredmények nem voltak kielé-
gítők az MKP számára, úgy
döntöttem, hogy erre az átme-
neti időszakra nem vállalok
funkciót, de a munkában to-
vábbra is részt vettem. Most
pedig egyértelmű nyomás ne-
hezedik rám, hogy térjek vissza
a párt vezetésébe.

– Ez az elnöki tisztség meg-
pályázását jelenti? Milyen posz-
ton tudja elképzelni magát az
MKP-n belül?

– A tavalyi parlamenti vá-
lasztásokat követően beálltam
a sor végére. A pozsonyóvárosi
alapszervezet tagjaként kértem
bizalmat arra, hogy részt vehes-
sek a pozsonyi járási konferen-
cián, ezt titkos szavazással meg
is kaptam. És majd most, a
kongresszuson fogunk foglal-
kozni azzal, hogy részt vehetek-
e a párt vezetésében.

– De milyen poszton?

– Kicsit zavar, hogy minden-
kit csak a posztok érdekelnek.
Ezt nem tartom szerencsésnek.
Tudatosítani kell, hogy az MKP
nincs könnyű helyzetben.

A jövőről, a tervekről, az
irányvonalról, a prioritásokról
kell beszélni. És arról, hogy ezt
milyen csapattal tudjuk megva-
lósítani. Tágabb értelemben a
nemzeti közösség jövőjéről van
szó. Ma Szlovákiában a nemzeti
politizálás jövője a tét. Sajnálat-
tal látjuk, hogy a magyar–szlo-
vák vegyes párt alternatívája, a
Most-Híd, amelyet volt kollégá-
ink alapítottak, nem működik.
Bugár Béla magyarul beszélő
szlovák politikus lett, néha dur-
vább kritikákat fogalmaz meg a
regnáló magyar miniszterelnök
személyével kapcsolatban,
mint Robert Fico vagy Ján Slota.

– Tavaly júniusban a szlová-
kiai magyarok mégis ennek az
alternatívának szavaztak bizal-
mat. Bizonyára elemezték a vá-
lasztási vereség okait. Minek
tulajdonítják azt?

– Kollégáimmal együtt azt
gondoltuk, hogy a szlovákiai
magyarság sokkal jobb mentá-
lis állapotban van. Sajnos lelki-
leg megosztottabbak vagyunk.

Azt látom, hogy míg Erdélyben
vagy a Délvidéken egyfajta lelki
megerősödés és szellemi rene-
szánsz tapasztalható, addig ná-
lunk a megosztottság és a
félelem az úr. Tartunk tőle, hogy
ez a népszámlálási folyamatra
is rányomja a bélyegét. Az én fi-
lozófiám az volt, hogy ne hagy-
juk magunkat megfélemlíteni a
szlovák nacionalisták hőzöngé-
sétől, hanem merjük büszkén
vállalni a magyarságunkat. Ál-
momban sem gondoltam
volna, hogy ezzel a következe-
tes hozzáállással nem jutunk be
a parlamentbe. Ezt követően le

is vontam a megfelelő követ-
keztetéseket, de azt hiszem, a
valódi probléma ennél sokkal
mélyebb, mint már említettem,
a szlovákiai magyarság mentá-
lis állapotában keresendő.

– Hogyan jellemezné ezt az
állapotot?

– Mintha elbizonytalanod-
tunk volna, és mintha az erőnk
is megfogyatkozott volna. És
ehhez most még társult szlovák
sugallatra egy szlovák–magyar
vegyes párt, amely egyre nyíl-
tabban fordul a magyar érde-

kek ellen, teret és szellemi hát-
teret ad a beolvadóknak. Ez tu-
datilag nagyon komoly
rombolást okoz. Elszomorító,
hogy ezen a téren a Radicová-
kormány hivatali ideje alatt
sem történt lényegi változás,
nagyon félnek a magyar té-
máktól. A Robert Fico által ho-
zott deformált törvényeket ők
sem változtatták meg, csak az
államnyelvtörvényen módosí-
tottak, de a büntetések abban
is benne maradtak. Ez a helyzet
azt mutatja, hogy széles körű
társadalmi összefogásra van
szükség, szükség van minden
emberre, a kulturális és a társa-
dalmi szervezetekre, de a gerinc
azért mégiscsak az MKP. Ezért
fontolgatom a visszatérést a
pártvezetésbe.

– A közbeszédben is ez a vo-
nulat tematizálódik erősebben.
A posztokról több szó esik, a
programról annál kevesebb.

– Pedig ennek kellene do-
minálni. A „posztozkodás” visz-
szatetsző, és nem a valódi
problémákra irányítja a figyel-
met. Az elnök személye önma-
gában nem jelent megoldást,
ezért is beszélek a vezetésről.
Nem azt mondom, hogy a funk-

ciókról ne beszéljünk, de nem
csak azokról kellene. Az MKP-
nak a komoly társadalmi prob-
lémákra kell reflektálnia.

– Ezekről szó esik majd a
kongresszuson?

– Kicsit zavar, hogy erről
nem folyik – akár a párttól füg-
getlenül is – társadalmi közbe-
széd. A már említett mentális
állapot mellett újra kell gon-
dolni az oktatási és a kulturális
intézményrendszert, a regioná-
lis politikát. A jelenlegi kor-
mány gyorsforgalmi utat ígért.
Egyelőre úgy fest, 2014-ig egy
kapavágást sem tesznek. A vas-
úti szárnyvonalak bezárását is
Dél-Szlovákiában kezdték meg.
Harminckét ipari park kiépíté-
séről tárgyal a kormány, ezek
közül sajnálatos módon egyik
sincs Dél-Szlovákiában, pedig
az itteni városok is készek len-
nének arra, hogy befogadjanak
ilyen létesítményeket. Egyre
komolyabb gondot jelentenek
a szociális problémák. Ebben a
helyzetben a szlovákiai magyar
kisember megfelelő érdekkép-
viselet híján úgy érezheti, hogy
magára maradt.

Kocur László
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Április 7–8-án a román kosárlabda fővárosa volt Marosvásárhely, ugyanis itt rendezték meg a Román Kupa négyes döntőjét. Egy ilyen esemény létre-
jötte még akár egy éve is hihetetlennek tűnt, most mégis megvalósult.

A tavaszi idény 24. és 25. fordulójának keretén belül a marosvásárhelyi FCM együttese egy hét leforgása alatt két mérkőzést is játszott, egyiket ide-
genben, a medgyesi Gaz Metan otthonában, a másikat hazai pályán, a Sziget utcában, a bajnok kolozsvári CFR ellen.

Kosárlabda Románia-kupadöntőt
rendeztek Marosvásárhelyen

– Nem csak arról van szó,
hogy itt a kétnyelvűség érvé-
nyesül. Ez a hangulat  felülmúl-
hatatlan, ezt a négyes döntőt
megérdemli a szép számú ma-
rosvásárhelyi közönség, itt az
igazi fair play dominál. Itt az
emberek másképpen viselked-
nek, mint bárhol, nem valaki
ellen, hanem valamiért fognak
össze. Nagyon remélem, hogy
az együttesnek sikerül bejutnia
a döntőbe – mondta Borbély
László a Központnak, az első
napi, Gaz Metan elleni mérkő-
zés előtt. 

Sajnos, a döntőbe nem si-

került bejutnia csapatunknak,
ugyanis a jobb képességű, job-
ban felkészült medgyesi Gaz
Metan ellen vesztettünk
88:100 (28:30, 12:24, 23:23,
25:23) arányban. Ezt Déri
Csaba, a BC Mureş vezetőed-
zője is elismerte, aki a mérkő-
zés után a következőket
mondta: „Aki látta a két mérkő-
zést, a színvonalbeli különbsé-
get is észlelhette. Mi és
Med  gyes vagyunk a csúcson,
sajnos ma egymás ellen kellett
játszanunk. Nagyon bosszant,
hogy kikaptunk, mert volt egy
álmom ezzel a tornával kap-

csolatban, de kénytelen vagyok
elismerni, hogy ma Medgyes
jobb együttes, mint a mienk. A
második mérkőzésen, a Steaua

Turabo 75:60 (12:22, 17:12,
23:7, 23:19) arányban diadal-
maskodott a bajnokjelölt, plo-
ieşti-i Asesoft ellen, így a BC
Mureş másnap csak a kisdön-
tőben volt érdekelt.  

A ploieşti-i együttes játéko-
sai tapasztaltabbságának kö-

szönhetően nyerte meg 91:78
arányban a mérkőzést, így Déri
Csaba együttese a negyedik
helyen végzett, ami így is di-
cséretre méltó teljesítmény, az
ország jeles kosárlabda együt-
teseivel szemben. A vereség
azért bosszantó (sokkal fájóbb,
mint a csütörtöki, amikor Med-
gyes egyértelműen jobb volt),
mert az Asesoft, úgy tűnt, le-
győzhető, nem az a szupercsa-
pat, ami a korábbi években, s
húsz percig erősen élt is a re-
mény erre vonatkozóan a lelá-
tókban.

BC Mureş Marosvásárhely – Asesoft Ploieşti 78:91 (28:22, 17:21, 13:20, 20:28)
Vezették: Mircea Şerban (Piteşti), Alin Faur (Temesvár), Ciprian Stoica (Nagyszeben).
BC Mureş: Forte 31 (5), Mladenovics 14, Straight 14 (2), Cooley 11 (1), Dumitru 4, Căpuşan 4, Lăpuşte.
Asesoft: Qarraan 20 (4), Ford II 18, Burlacu 15 (1), Tudor 14 (1), Westrol 10 (1), Okoye 7, Szíjártó 4, Guţoaia 3.

Labdarúgás A-osztály

Gólnélküli döntetlen a négyzeten

Gaz Metan Medgyes – FCM Marosvásárhely 0–0
Vezették: Lucian Rusandu (Sepsiszentgyörgy) – Ionel Popa (Paşcani), Dorin Mudura (Nagyvárad).
FCM: Balauru – Rus, B. Fernandes, D. Matei, Iencsi, Szilágyi, Vasilache (60. Vagner), Fl. Dan, Astafei,
Răduţă (46. Vârtic), D. Zaharia (73. L. Munteanu).
Gaz Metan: Pleşca – R. Zaharia, Akaki, Lazăr (64. Trtovac), Markovics (30. Dudiţă), Todea, Hoban,
Al. Muntean (51. R. Miclea), Eric, Bauab, D. Roman.
Sárga lapok: Todea (31.), illetve Vasilache (9.), Matei (21.), Szilágyi (54.), Iencsi (86.).
Piros lap: B. Fernandes (20.). 

FCM Marosvásárhely – CFR Kolozsvár 0–0
Vezették: Andrei Chivulete – Andrei Constantinescu (mindketten Bukarest), Adrian Popescu (Craiova).
FCM: Balauru – Rus, Iencsi, Matei, Szilágyi, Vagner (85. Răduţă), Issa Ba, Fl. Dan (36. Petcuţ), Asta-
fei, Zaharia, Didi (65. Vârtic). Edző: Ovidiu Sabău 
CFR: Nuno Claro – Panin, Rada, Nuno Diogo, Bakary Sare, Kivuvu, Mureşan, E. Dică (87. Hora), Ni-
coară, E. Kone (90. Batin), Buş (82. Bud). Edző: Alin Minteuan
Sárga lapok: Zaharia (76.), illetve Mureşan (27.), Panin (37.)

Mondhatni, újabb jó hetet zárt
együttesünk, miután pontot rabolt Med-
gyesről. A 20. perctől kezdve emberhát-
rányban játszottunk, miután Fernandes,
tavalyi csapattársa, Dan Roman ellen
szabálytalankodott, amiért piros lapot
kapott. Igaz, a kapufa is besegített, sőt
Balauru kapus remek védéseinek kö-
szönhetően született a gól nélküli dön-
tetlen, a bent maradáshoz fontos pontot
sikerült elrabolni Pusztai csapatától. Fer-
nandes kiállítása után Sabău kénytelen
volt taktikát változtatni, a hátvédsorba
állította Dan Mateit, amire Pusztai edző
válaszként a középpályán megüresedett
helyet, Markovicsnak Dudiţával történő

becserélése árán próbálta kihasználni. A
hősiesen védekező vásárhelyiek Răduţă
helyére becserélték Varticot, aki sikere-
sen töltötte be a csapattársa egy sorral
hátrébb vonásával a középpályán kelet-
kezett űrt. Az utolsó negyedórára Sabău
Zahariát is lecserélte, helyére egy újabb
védőt, Lucian Munteanut küldte, aki tár-
saival együtt kibekkelte az ellenfél összes
támadását. 

A FC Snagovtól Marosvásárhelyre ke-
rült fiatal és tehetséges hálóőr, Balauru
kitűnő reflexeinek köszönhetően a tehe-
tetlen medgyesi csatároknak nem sike-
rült gólt szerezniük, így maradt a szinte
győzelemmel felérő döntetlen. 

Hétfőn a Pászkány Árpád által anyagi-
lag támogatott, de szebb napokat is
megért kolozsvári CFR érkezett váro -
sunkba. Nagy elvárásokkal, újabb
hazai győzelem reményében látoga-
tott ki a mérkőzésre a mintegy 4000
szurkoló, akiknek mindössze egy gól-
nélküli döntetlenben volt részük.
Mindkét együttes óvatosan kezdte a
meccset, a középpálya volt az a hely,
ahol a játékosok próbálták uralni a já-
tékot. Előbb a FCM játékosai támadtak
többet, majd az első félidő végén, va-
lamint a második játékrész elején a
bajnokcsapat szorította be ellenfelét a
tizenhatos előterébe. A 26. meg a 46.

percben Bakary Sare távoli lövéseit, a
48. percben Emil Dica mintegy 10 mé -
teres fejesét védte Balauru, az 52. perc-
ben ugyancsak ő hárította Rada 25
méteres bombáját, majd a kipattanó
labdát megrúgó Sare közeli lövését is.
A 65. percben Didinek sikerült kihagy-
nia a mérkőzés legnagyobb helyzetét,
miután Astafei kb. 30 méteres lövése
kipattant Nuno Claro kezéből, s a lab -
dát a hatos sarkáról Didi kisodorva a
vinkli mellé bombázta. A mérkőzés
során észrevevődött, hogy mindkét
együttes jobban összpontosított arra,
hogy ne kapjon gólt, minthogy gólt
szerezzen. Jól védekezett a FCM, amely

hátvédsoruk tengelyében jelest alko-
tott az eltiltott Fernandes helyébe be-
ugrott Dan Matei-jal, Iencsivel meg
Szilágyival közösen. A CFR halvány ár-
nyéka az előző évek hazai sikercsapatá-
nak, még távol áll a tavalyi, bajnoki
címet szerzett formájától is. Sabău
együttese ezzel a győzelemmel felérő,
két meccsen szerzett döntetlennel a ta-
bella 10. helyén van 31 ponttal, ami a
biztos bent maradást jelenti egyelőre. 
A 26. fordulóban Craiovára utazik
együttesünk, a 15. helyen tanyázó Uni-
versitatea otthonába. A mérkőzést csü-
törtökön a GSP TV 15 órai kezdettel
élőben közvetíti.

Virgil Căruţaşu, Steaua Turabo: Az, hogy döntőben ér-
dekeltek voltunk, nem kis teljesítmény számunkra,
viszont sajnálom, hogy nem sikerült győznünk a Gaz
Metan ellen. Nehéz mérkőzésünk volt az Asesoft
ellen is, habár időközökben szoros volt a játék a két
csapat között.

Szijártó Levente, Asesoft: Nagyon gyenge napot fog-
tunk ki az első mérkőzésen, hihetetlenül gyenge tel-
jesítményt értünk el. Hét éve sorozatban érdekeltek
vagyunk a bajnoki címért meg a kupáért való harc-
ban, ezért kudarcnak számít, hogy az idén nem
játszhatunk a döntőben…

A marosvásárhelyi
szurkolók egyetlen
vigasza, hogy a
szakemberek szava-
zata alapján a né-
gyes döntő legjobb
játékosának Jason
Fortét választották,
aki így az 500 euró
értékű MVP-Toyota
díjat vehette át.
A Románia-kupát, a
papírformának
megfelelően, a
medgyesi Gaz
Metan nyerte,
amely egy rendkívül
gyors ritmusú, óri-
ási test-test elleni
csatákat hozó mér-
kőzésen 71:61
arányban nyert a
Steaua ellen.
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Vízszintes: 1. Az orvos válasza,
első rész (zárt betű: I). 15. Köz-
célú ajándék. 16. Cukorka, csoki,
nyalánkság. 17. Taszít. 18. Szegedi
kézilabdacsapat. 20. Rendben van!
21. Ama ellentéte. 22. Utoljára,
végül, angolul. 24. Indíték. 26.
Arab állam, fővárosa: Doha. 28.
Ruhafoszlány! 30. Agancsos állat.
33. Autópálya. 34. Apró termetű
énekesmadár. 36. Elhallgattatja.
38. Az itteni. 39. Korareggeli idő-
pont. 41. Pintyféle. 42. … Kóbó,
japán író. 43. Maros-parti város.
44. Szerb férfinév. 46. Ferde. 47.
Oroz. 48. Szúró-vágó fegyver. 49.

Régi török megszólítás (=uram).
51. Hamis. 52. Törvényhozási
szerv. 54. Amely helyen. 55.
Római kettes. 56. Mosodai részleg.
58. Kaliber. 60. Altató szó. 63.
Csak a végén nyafog! 64. Tömött,
kövér. 66. Nagyhatalom. 67. Hol-
nap előtt. 69. Nagy ázsiai tó. 71.
Erika rövid alakja. 73. Temetői tu-
lajdon. 76. Szemközt. 78. Az
orvos válasza, második rész
(zárt betű: Y).
Függőleges: 1. Gonosztevő. 2.
Állami illeték. 3. Német vám. 4.
Lám. 5.Tápláló takarmánykeverék.
6. Az Anna név spanyol változatá-
nak becézett alakja. 7. New York
City. 8. Kérdés kezdete! 9. Teller

személyneve. 10. Timur …, másik
nevén: Tamerlán, Dzsingisz kán le-
származottja. 11. Párosan éles!
12. Élettől megviselt. 13. Hangta-
lan. 14. … Krisztina, ötszörös
olimpiai bajnok magyar úszó. 19.
A vicc poénjának befejező
része. 23. Város Pest megyében.
25. Felvidéki város, az egykori
Abaúj-Torna vármegye székhelye.
27. Nomád török népek sátortá-
bora. 29. Tarlóhántást végez. 31.
Erek! 32. …-java, lényege. 35.
Útszakasz. 37. A Nagy Varázsló.
38. Étkezéshez berendezett helyi-
ség. 39. Haldoklás. 40. Az Egyesült
Államok második elnöke (John).
42. Firenze folyója. 45. Úrnak szó-

lító. 46. Sem itt, sem ott. 48. Kicsi-
nyítő képző. 50. Deszkaraktár te-
rülete. 52. Mely személyt? 53.
Arrafele! 55. Finnország harmadik
legnagyobb tava. 57. Vályú. 59.
Stadion és labdarúgócsapat a nor-
végiai Bergen városában (BRANN).
61. Hull. 62. Magasba lendít. 65.
Ilyen hatalom is van. 68. A
mélybe. 70. Szerb. 72. Fölé, népi-
esen. 74. Üres has! 75. Fordított
kettős betű. 77. Halfarok darabja! 
(A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!)
Ami biztos, az biztos c. rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: – Ezek az
idegen csapat szurkolói. A mér-
kőzés után indul a vonatjuk. 

A kis Fruzsina kín(j)ai
Kovács elviszi a gyermekét az or-
voshoz.
– Doktor úr, a lányocskámnak pár
napja ferde lett a szeme, és állan-
dóan mosolyog. Mi a teendő?
– … (az orvos válaszát rejtvényünk
vízsz. 1-es és 78-as, valamint függ.
19-es sorai tartalmazzák)

Szőke nő sírva meséli a barátnőjének:
– Nem találom a kutyámat! Biztosan elveszett!
– Adj fel egy hirdetést az újságban!
– Hát kutyák nem tudnak olvasni! 

– Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó család
vagyunk.

– Na majd bemegyek, és elintézem a dolgot.
– Jó, jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön!

Egy ember elmegy a bölcs rabbihoz, hogy megtudja tőle a
hosszú élet titkát.

– Bölcs rabbi, mondja már meg nekem, hogy mi a hosszú
élet titka!

– Fiam, azt javaslom neked, hogy ne cigizz, ne piálj és ne nőzz.
– Akkor hosszú életem lesz?
– Azt nem tudom, de annak fog tűnni.

A zsiráf és a kisegér beszélgetnek:
– Te, Zsiráf. Miért jó az, hogy olyan hosszú a nyakad?
– Azért, mert mikor forrásvizet iszom, érzem ahogy a

vízcseppek végigsimogatják a hosszú torkomat.
– És mondd Zsiráf, hánytál már?!

Egy építkezésen az egyik munkás szaladgál az üres
talicskával. Megkérdezi a főnök:

– Te Gazsi, mit rohangálsz azzal az üres talicskával?
– Jaj drága főnök úr, hát akkora itt a hajtás, nincsen időm

megpakolni!

Viccek

A Lolita bizonyos értelemben túlságosan nagy
regény. Úgy zúdul rá az olvasóra, mint valami ká-
bítószer, mely erősebb, mint bármelyik, amit
eddig felfedeztek vagy létrehoztak. Ugyanúgy,
mint a narrátora, ellenállhatatlan és felejthetet-
len. „A Lolita kegyetlen könyv a kegyetlenségről.”
Martin Amis írta ezt Nabokov leghíresebb regé-

nyéről, mely az ötvenes évek második felében
meghozta számára a világhírt: a számos – vagy
inkább megszámlálhatatlan – olyan író egyike,
akikre a Lolita s szintúgy a szerző többi műve, stí-
lusa, erkölcsi szemlélete, esztétikai világnézete
mély hatást gyakorolt.

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ 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.: 0753.873.999, 0770.906.225
Lapunk előfizethető Maros megye

összes postahivatalában 
(katalógusszám: 15429 ).
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Játsszon velünk!
Megfejtését küldje el a Rózsák tere 16. szám

alá hétfőig. A helyes megfejtők között a Kobak
könyvesbolt jóvoltából hetente könyvjutalmat

sorsolunk ki.

Név:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cím:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Megfejtés:_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

REJTVÉNY

Vladimir Nabokov: Lolita

Múlt heti nyertesünk:

Szabó Ildikó
Nyereményét  szerkesztőségünkben a
Rózsák tere 16. szám alatt veheti át két
héten belül, naponta 9–13 óra között.

Nyerőszelvény
15.

REJTVÉNY

Töltse ki a szelvényt, és küldje el a szerkesztőség címére / Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám / vagy hívjon telefonon / 0265-250.994 / és ügynökünk házhoz megy.

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek
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Nyerőszelvény

Biciklitúra
A Pro Biciclo Urbo szervezet és a Neuzer kerékpárosok

egynapos kerékpártúrát szerveznek a következő útszakaszon:
Marosvásárhely – Koronka – Sóskút patak völgye – a

Nagyerdő gerince – Backamadaras – Szentgerice – Nagy
Gorsád – Csoloka – Gyulakuta – Balavásár –

Kóródszentmárton – Székelycsóka – Somosd –
Karácsonyfalva – Hagymásbodon – Marosvásárhely.

Össztávolság:
60 km. Szintkülönbség: kb. 700 méter. 

Nehézségi fok: közepes és nehéz.

Indulás: 
április 16-án, 8 órakor a Tudor negyedi Fortuna

autóbuszmegálló elől. 

További részletek: Both Károly, 0365-804.678. 
Rossz idő esetén a kerékpártúra elmarad.


