
Találkozósorozatának második állomásául – a májusi mezőbándi után – Gernyeszeg
községet jelölte meg a MÚRE (Magyar Újságírók Romániai Egyesülete). A sajtó
képviselői és a helyi önkormányzat, valamint egyház képviselői, vállalkozók  közötti
ismerkedésnek, eszme cserének a körtvélyfájai református egyház gyülekezeti háza
adott otthont.

Juventus

Székely só diákul

Színes lobogók, csapat-egyenpólók, himnu-
szok és csatakiáltások kavalkádjában több
mint ezer fiatal részvételével zajlottak a XIV.
Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál,
mely idén Székely Só néven a góbévilágból
nyújtott ízelítőt. A vásárhelyi diákok mellett
más egyetemi központokból is érkeztek fesz-
tiválozni vágyók, akik csapatot alkotva vagy
csapatokat erősítve diáknapoztak.

Társadalom

Folynak az egyeztetések 
a polgármesterjelöltre

Egy hónapon belül megnevezik az RMDSZ polgár-
mesterjelöltjét a 2012-es marosvásárhelyi hely-
hatósági választásokra – közölte Benedek István,
a városi szervezet elnöke. A megyei elöljárókkal
és a körzetekkel való egyeztetés következtében,
valamint közvélemény-kutatás és felmérések
eredményeinek latba vetése után az RMDSZ
városi választmánya hivatott a végső döntésre.
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A jó szándék 
nélkülözhetetlen

Ki jelentkezhet a Gyulafehérvári 
Caritas önkéntes programjába és mi-
lyen képességek szükségesek az ön-
kéntes munkához – ezekre a kérdé-
sekre is válaszol Molnár Judit, a
Gyulafehérvári Caritas önkéntes prog-
ramjának egyházmegyei vezetője.

>>> 10. oldal

Sport

Szabó Gergő szerint is
három a magyar igazság

Interjú a budapesti születésű, kétszeres
román országos rali bajnok Szabó Gergővel,
aki másodpilóta társával, Kohler Zoltánnal
megnyerte a 2011-es Maros   vásárhelyi
Ralit, egy Mitsubishi Lancer Evo IX verseny-
autóval.

>>> 15. oldal
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

w w w . k o z p o n t . r o

Gernyeszegi anzikszÚj! Új! Új!
Ingyenes apróhirdetés.

Részletek a 12. oldalon.

Ön kit látna 
esélyes jelöltként?
Alig több mint egy esztendővel a jövő évi hely-
hatósági választások időpontja előtt egyre
több szó esik az esélyekről, arról, lesz-e esélyes
polgármesterjelöltje a vásárhelyi magyarság-
nak, illetve kerülhet-e újra magyar vezető a
megyei önkormányzat élére? Ön szerint kik le-
hetnek a legesélyesebb jelöltek? 

Szavazzon ön is a
www.kozpont.ro

weboldalon!

>>> 4. oldal
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Névnapok

a 7 képe : 

Május 11. Ferenc, Izidor, Fülöp, Jakab, Gujdó
Május 12. Pongrác, Gyöngyi, Johanna, Viktor, Germán, Dalma
Május 13. Szervác, Imola, Gerda, Fatime, Róbert, Gellért
Május 14. Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál, Bekény
Május 15. Szonja, Zsófia, János, Izidor
Május 16. Mózes, Botond, János, Simo
Május 17. Paszkál, Brúnó, Andor, Szolón, Szalók

Ajánló

Kos. Ideje bizonyos falakat ledöntenie maga körül ahhoz,
hogy igazán közel engedhessen valakit magához. Az illető
már régóta vár a falak leomlására.

Bika. Kivívja magának a tiszteletet egy olyan helyzetben,
amelyben szükség lesz a nagyfokú problémamegoldó
képességére. Bár nem is tud róla, de ezzel komoly viharfel-
hőket kerget el a feje felől. Nem lehet oka panaszra. A sors
kedvező helyzetet teremt minden új elképzelése meg-
valósításához. 

Ikrek. Partnerével le kellene ülniük átbeszélni problémáikat.
Mostanra rá kellett volna döbbennie, hogy a dolgok maguk-
tól nem simulnak el, és azért, hogy minden visszatérjen a
megszokott mederbe, önnek is tennie kell.

Rák. Társtalannak érzi magát, még akkor is, ha nincs
egyedül. Azt képzeli, hogy nem érti meg a környezete, és tel-
jesen magára van utalva. Valójában pedig nincs így, csak ön
kissé borúlátóbb a megszokottnál.

Oroszlán. Fejezze ki jobban érzelmeit párja irányában, mert
most az érzelmek hangsúlyos szerephez jutnak. A szerelem-
ben használjon ki minden kínálkozó alkalmat, mert ki tudja,
mikor lesz rá ismét lehetősége! 

Szűz. Fenntartás nélkül bízik mindenkiben, csak a jó tulaj-
donságait látja meg az embereknek. Feltételezni sem tudja
a rosszindulatot másokban, így hatalmas csalódás éri, ha
valakiben mégis felfedezi utólag. Most számítania kell egy
ilyen eseményre a környezetében. 

Mérleg. A hétvégén a barátokra kellene szentelnie egy kis
időt. Vegye elő a noteszát, hívja fel rég nem látott barátnőit
és csevegjen velük hosszan akár telefonon, akár egy szemé-
lyes találkozó során.

Skorpió. Ha hisz a sorsban, és hogy az élet megmutatja
mindig a helyes irányt, akkor a hétvégén legyen nyitott és
figyeljen meg minden apró üzenetet maga körül. Arra vi-
gyázzon, hogy okosan értelmezze a jeleket, amelyek ön felé
érkeznek.

Nyilas. Évfordulóhoz közelednek párjával, vagy valamelyik
családtagja fog ünnepelni valamit. Adja meg mindennek a
módját, úgyis nagyon szeret a részletekre odafigyelni!

Bak. Meg kellene hallgatnia amit kedvese javasol, mert az
nem megoldás, ha már reflexből visszautasítja más
véleményét. Próbáljon egy kicsit jobban hajlani a kompro-
misszumok felé.

Vízöntő. Megnyerő, okos, intelligens és művelt. Mindhárom
tulajdonságának hasznát fogja venni egy olyan szituációban,
amelyre korábban nem is számított. Most már úgy érzi,
éppen itt az ideje, hogy tisztázza magában az érzéseit. 

Halak. Első felindulásában olyan vádakat dobálhat mások
fejéhez, amiket utólag nagyon meg fog bánni, sőt szégyellni
fogja magát miatta. Próbáljon meg uralkodni magán és
előbb gondolja végig, mielőtt bármi bántó kifutna a száján.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!
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Kár kihagyni
Színház

Csütörtökön este 8 órakor a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata Dorota Maslowska Két lengyelül
beszélő szegény román című darabját
játssza a Nemzeti Színház kistermében. 

A marosvásárhelyi Ariel Színház magyar
társulata szerdán 9.30 és 11 órakor a Csip-
kerózsika című zenés gyerekelőadást adja
elő.

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar
Színház május 19-ig hét erdélyi városba,
köztük Marosvásárhelyre látogat idei évadi,
három előadásával: Veszedelmes viszonyok,
Mellékhatások, Zián és Kopik. A Veszedel-
mes viszonyok című musicalt – Puskás
Zoltán rendezésében – szerdán 19 órakor
láthatja a közönség. A Zián és Kopik című
gyerekelőadást – Palocsay Kisó Kata rende-
zésében – csütörtökön 11 órakor mutatják
be. Az előadásokat a Stúdió Színházban 

ját sszák. A Mellékhatások című stúdió-elő-
adás – Katona Gábor rendezésében – május
17-én lesz látható. További részletek a szín-
ház weboldalán: www.tm-t.ro.

Hangverseny

A szokásos, csütörtök esti szimfonikus
hangverseny a XLI. Marosvásárhelyi Zenei
Napok keretében zajlik. Vezényel Alexandros
Myrat (Görögország), közreműködik Dragos
Mânza hegedűművész (Németország). Mű-
soron Brahms művei: a 3. magyar tánc, a D-
dúr hegedűverseny és a 2. D-dúr szimfónia.

Súrlott Grádics

Szerdán a Súrlott Grádics irodalmi
kör vendége Király László. Bevezetőt
mond Nagy Pál, a költővel Bölöni Do-
mokos beszélget. Közreműködik Ka-
tona Éva színművésznő. Az alkalmon
a szerző fel is olvas verseiből, és köny-
veit dedikálja. A dedikálást követően
Seprődi József dicsőszentmártoni bo-
rász tar t bemutatót aranyérmes bo-
rairól. Helyszín a marosvásárhelyi
Bernády Ház, kezdésidő: délután 5
óra.
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Meghirdették a Szülőföldön magyarul oktatási és taneszköz-támogatási pályázatot, melyet idén a Romániai Magyart Pedagógusszövetség (RMPSZ)
bonyolít le. A magyar állami támogatást az eddig megszokott rendszer szerint lehet igényelni, ígéri az RMPSZ, csupán a postai cím és a beküldési
határidő változik. Az RMDSZ által létrehozott, 2003 óta ezt a feladatot ellátó Iskola Alapítvány viszont kormányközi megállapodás megszegéséről
beszél, és a támogatás összegének megadóztatását helyezte kilátásba.

A kezdeti találgatások után Répás
Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős
államtitkár-helyettes május 4-én beje-
lentette, a Szülőföldön magyarul prog-
ramot az Iskola Alapítvánnyal kötött
szerződés felbontásával a Romániai
Magyar Pedagógusszövetségre bízzák,
a kifizetéseket pedig a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. végzi.

Noha a támogatási program kezde-
tekor, 2002-ben a feladattal úgyszintén
az RMPSZ volt megbízva, és csak 2003-
ban, az MSZP-kormány idején vette át
a szerepet az RMDSZ által létrehozott
Iskola Alapítvány, ezúttal mégis politi-
kai részrehajlásként értékelik a magyar

kormány döntését.
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ

újonnan megválasztott elnöke, vala-
mint Lászlófy Pál örökös tiszteletbeli
elnök a sajtótájékoztatón, melyen be-
jelentették, hogy elfogadták a felké-
rést, azt hangsúlyozták, ők csupán a
lebonyolításban – pályázati csomagok
eljuttatása iskolákhoz, azok begyűjtése
és ellenőrzése – vesznek részt, a pén-
zeket a Bethlen Gábor Zrt. kezeli és fo-
lyósítja az elbírálás után. „Ez a feladat
erkölcsi felelősség, és csak erkölcsi si-
kerünk lehet” – nyilatkozta Lászlófy, aki
úgy értékelte, a korábban már a szer-
vezet által ellátott feladat az RMPSZ

megerősödéséhez is vezethet.
Az Iskola Alapítvány, valamint az

RMDSZ vezetősége közleményben és
sajtótájékoztatón reagált a magyar kor-
mány intézkedéseire. „Az elmúlt hét
évben az Alapítvány mind a pályázók,
mind pedig a megbízó számára átlát-
ható, hatékony rendszert működtetett
a támogatások lebonyolítására. 2004-
től az alapítvány 867.627 nevelési-ok-
tatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatást és 38.143 hall-
gatói támogatást folyósított
282.814.975 lej összértékben. Ezirányú
tevékenységével kapcsolatosan az évek
során soha nem merült fel panasz sem

a megbízó, sem pedig a jogosultak ré-
széről” – áll a hivatalos közleményben. 

Kelemen Hunor politikai döntésnek
minősítette az intézkedést, és a
román–magyar kormánymegállapo-
dás felrúgásáról beszélt: „Meg lehet ezt
tenni, de számolni kell a következmé-
nyekkel. Az ügyet a magyar kormány-
nak a román kormánnyal kell
rendeznie. A román kormányban az
RMDSZ is jelen van, így bármennyire is
szeretnék megkerülni a szövetséget, ez
nem lehetséges” – fogalmazott.
Ugyanakkor kilátásba helyezte annak
lehetőségét is, hogy amennyiben az
ösztöndíjat nem államközi megállapo-

dás alapján folyósítják, azt adóval ter-
helhetik, ami igencsak megemelheti a
támogatások összértékét.

A pályázatkiírás időpontjának csú-
szása okán a leadási határidő június 30-
ig tolódott ki, ez viszont nem érinti a
támogatások folyósításának idejét,
amit szeptemberre ígérnek a pályázta-
tók. Idéntől újdonságként a nevelési és
oktatási támogatásra, valamint a tan-
könyv- és taneszköz-támogatásra az
óvodás gyerekek is jogosultak. Az
RMPSZ mintegy 30–40 ezer óvodás,
120–125 iskolás, valamint 6–7 ezer
egyetemi hallgató pályázatára számít. 

Balogh Erzsébet

A sajtótájékoztatón, melyen
a városi költségvetést érintő vi-
tatott határozatokat tisztázták,
szó esett az egyre égetőbben
napirenden levő, az RMDSZ 
színeiben kandidáló polgármes-
terjelölt személyének meg -
nevezéséről is. Míg a másik
részről Dorin Florea, a PD-L szí-
neiben kormányzó városvezető,
valamint Smaranda Enache, a
Pro Európa Liga társelnöke, mint

független jelölt már bejelentet-
ték indulási szándékukat, az
RMDSZ háza táján egyelőre csak
találgatni lehet, ki lesz a kivá-
lasztott.  

„Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete hamarosan megjelöli
azt a személyt, aki képviselni
fogja a 2012-es helyhatósági
választásokon és harcba száll a
polgármesteri székért. Egy hó-
napon belül sor kerül a polgár-

mesterjelöltünk megnevezé-
sére, mert nem szeretnénk úgy
járni, mint a legutóbb, hogy az-
előtt pár héttel derüljön ki a
kandidáló kiléte. Jelenleg a me-
gyei szervezettel együtt dol-
gozva, konzultálni fogunk a
városi körzetekkel, de akár civil
szervezetekkel is, hogy Maros-
vásárhelynek megtaláljuk a
megfelelő jelöltjét” – jelentette
be Benedek István, aki arról is

tájékoztatott, hogy előválasztá-
sok helyett valószínűleg felmé-
réssel és közvélemény-
kutatással mérik fel a többség
akaratát. 

Bár a városi szervezet elnöke
nem kívánt neveket említeni,
újságírói firtatásra mégiscsak
szóba került a 2008-as jelölt,
Borbély László neve. „Több sze-
mély is szóba jött már, neveket
nem mondok, mert nem akarok

semmit sem befolyásolni. Ter-
mészetesen, amennyiben Bor-
bély László akarja, ő is egyike
lehet azoknak, akik közül kivá-
lasztjuk a végső indulót” – fo-
galmazott Benedek. 

Kolozsváry Zoltán, az önkor-
mányzati képviselőtestület
RMDSZ-frakciójának elnöke a
kérdés kapcsán személyes véle-
ményében úgy fogalmazott, a
város mindenkori vezetőjének
első sorban jó gazdának kell
lennie, amelyre Borbély szemé-
lyében garanciát lát, ugyanak-
kor szüksége van egy jó
csapatra is, akivel konzultálni
tud, és akik támogatják őt. „Pol-
gármestersége idején Bernády
feláldozta saját vagyonát a vá-
rosért, ez az utóbbi időben for-
dítva szokott történni. Sajnos a
rendszerváltás óta nem volt

olyan városvezetőnk, aki
egyensúlyt tudott teremteni és
minden szempontból jól gaz-
dálkodni. Ilyen értelemben
Borbély László személye meg-
felelő lenne. Senki nem kérdő-
jelezheti meg ezt a képességét,
annál is inkább, mivel ő volt az,
aki sikeresen túlélt több kor-
mányt is. Más kérdés a szemé-
lyes stílusa, de véleményem
szerint Borbély a város jó gaz-
dája lenne, azzal a feltétellel,
hogy egy csapat is van mö-
götte, amelyre hallgat is. Egy
polgármesternek nem szabad
csupán a saját feje szerint irá-
nyítania” – fogalmazott Kolozs-
váry, amire Benedek úgy
reagált, hogy az elmúlt válasz-
tások idején éppen ez volt Flo-
rea sikerének titka.

Balogh Erzsébet

Oktatási támogatás – Iskola
Alapítvány helyett az RMPSZ révén

Folynak az egyeztetések
a polgármesterjelöltre

Egy hónapon belül megnevezik az RMDSZ polgármesterjelöltjét a 2012-es marosvásárhelyi hely-
hatósági választásokra – közölte Benedek István, a városi szervezet elnöke. A megyei elöljárókkal
és a körzetekkel való egyeztetés következtében, valamint közvélemény-kutatás és felmérések
eredményeinek latba vetése után az RMDSZ városi választmánya hivatott a végső döntésre.

Tabletta 

Az Európai Egészségügyi és Környezetvédelmi Miniszteri Bi-
zottság társelnökévé választották Párizsban Borbély Lászlót,
Románia környezetvédelmi miniszterét – adta hírül a minap a
média. Nem tudom, milyen súlyú egy ilyen társelnöki pozíció,
milyen jogosítványai lehetnek, mit és mennyire tudna befolyá-
solni a titulus birtoklója, de Borbély eddigi tevékenységét is-
merve, előre borítékolható: nem sok vizet fog zavarni… Mert
nem is nagyon akar… Eddigi miniszteri, államtitkári pályafu-
tása alatt elsősorban önmaga imázsát fényesítette – a szolga-
lelkű média hathatós segédletével… Valószínűleg ezúttal is
valami hasonlóra fogja majd használni frissen megszerzett tró-
feáját, az említett titulust. Egyes hírek szerint újra indulna Ma-
rosvásárhely polgármesteri tisztségéért, kampánycélokra pedig
kiválóan megfelel az európai rangú politikusi minőség, ponto-
sabban annak látszata. Az RMDSZ erős embereként emlegetett
Borbélynak mindig volt miért nyomulnia: hatalom- és becsvá-
gya határtalan. Csakhogy őt mindig kinevezték, szabadverse-
nyen, azaz demokratikus választáson egyszer sem
diadalmaskodott… 

sztgyorgyi



Brüsszeli madártávlat
Sok jót lehet hallani a valamikor még az építés-

ügyekben jártas, a legutóbbi választásokon pedig a
környezetvédelmi miniszteri posztot megszerző ma-
rosvásárhelyi RMDSZ-politikusról. Többek között pél-
dául azt, hogy nagyon aktív, kitűnő szervező, jó
interjúalany, és általában „keményen megválaszolja”
a rádió- és tévébeszélgetéseken neki feltett, magya-
rokkal kapcsolatos kényelmetlen kérdéseket. A köz-
szférára jellemző átláthatósági előírásoknak
köszönhetően bárki meggyőződhet arról, hogy a mi-
niszteri munkatársak között több magyar ajkú ma-
rosvásárhelyi vagy más városbeli fiatalt is
megtalálunk. Mindenképpen dicséretre méltó ez a
„lokálpatrióta” humánerőforrás-stratégia, mindenki
ezt várná el a Bukarestbe delegált hazánkfiától. Még
azt is el kell fogadnunk, hogy a választás immáron
nem csak szakmai alapon történt, hanem politikai,
„megbízhatósági” és néhány esetben rokonsági ala-
pon is. 

Természetes dolog, hogy annak az iúnak, aki ne-
talán elkötelezte magát az MPP-nek vagy a leendő
EMNP-nek, nincs sok keresnivalója az RMDSZ húsos-
fazék közelében (és fordítva). Bármilyen jó és becsü-
letes magyarról legyen is szó. Annál is inkább
vitathatatlan ez az RMDSZ-kirekesztősdi az „idege-
nekkel szemben”, mivel világosan bebizonyosodott,
hogy a Fideszt kiszolgáló „tanács” sem szívbajos a va-
lamikori Gyurcsány-bérencek vagy a szociálliberális
magyar kormány által kiutalt pénzek fölött bábás-
kodó RMDSZ-vezetésű alapítványok leépítésében.
Sajnos, ma már teljesen elfogadottá vált a „saját em-
berek” beválasztása, és az „ellenségesek” kirekesztése
ebben a szegregált erdélyi magyar társadalomban.
A baj akkor ér minket, egyszerű halandókat, amikor
a sok bába (vagyis a sok politikai alakulat) között el-
vész a gyermek (vagyis választói érdek). 

„Sikeres” miniszterünket beválasztották az Euró-
pai Egészségügyi és Környezetvédelmi Miniszteri Bi-
zottságba. Ezalatt nyilvánvalóan, bizonyítottan és
folyamatosan szennyezi városunkat a vegyipari kom-
binát. Miközben a kényelmes brüsszeli bársonyszékét
elfoglalta a miniszter úr, a marosvásárhelyi kerékpá-
rosok egy újabb felvonuláson vettek részt, minden-
féle politikai támogatást nélkülözve. A főtérre most
sem engedték be őket, még felvonulni sem. Hadd
tüntessenek ott, ahol érik. Az oly nagy dobra vert
megvalósítást, a  kerékpárkölcsönzőt sem nyitották
újra meg. Közben jön a „jó hír”, hogy elektromos autó
vásárlásához is nyújt majd támogatást a kormány. A
kerülőutak kérdése is mindegyre csak a somostetői
fák kivágásával van egybekötve, pedig a városnak
szinte egyáltalán nincs körgyűrűje. Miért kellett Vá-
sárhelynek ez a miniszteri poszt, talán csak azért a
néhány bukaresti állami fizetésért? Azt kell monda-
nom, jó stratégiai lépés volt a miniszter úr részéről a
várost sújtó gondok elől előbb Bukarestbe, majd
Brüsszelbe menekülni, és minket magunkra hagyni.
Tüntetni, köhögni, szenvedni. Talán éppen a maros-
vásárhelyi madárvédő egyesülettől induló minisz-
teri-tanácsos javaslatára dönthetett a „kiszállás”
mellett, hiszen madártávlatból minden annyira szép-
nek tűnik. Így megszabadulhat a város gondjaitól, a
minket naponta sújtó környezeti károsodásoktól, leg-
alábbis a hátramaradt miniszteri mandátuma ide-
jére.

Ferencz Zsombor
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Eddig az övéik nyerték mindig a választásokat. Elosztották – egymás közt – a fontos pozíciókat,
de a pénzeket is. Kezet tettek a helyi sajtóra, helyi és regionális televízióadókat létesítettek, s
szert tettek még a sörözőkre is, amelyeket választási kampányukban szándékoznak használni, a
szavatok kifizetése érdekében. 

Alig több mint egy esztendővel a jövő
évi helyhatósági választások időpontja
előtt egyre több szó esik az esélyekről,
arról, lesz-e esélyes polgármesterjelöltje a
vásárhelyi magyarságnak, illetve kerülhet-e
újra magyar vezető a megyei önkormány-
zat élére? 

Az ma már talán mindenki előtt világos,
hogy mindkét tisztségre csupán egyetlen,
egységesen támogatott jelöltnek lehetnek

reális győzelmi esélyei. A legfőbb kérdés:
ki az a személy, aki maga mögé képes állí-
tani a város, illetve a megye magyarságát? 

A helyi politikai élet szereplői – pártok-
tól, alakulatoktól függetlenül – választás
előtt állnak: vagy sikerül megegyezniük,
vagy hosszú időre eljátsszák az együttmű-
ködés esélyeit – ami egyben a sikeres vá-
lasztási szereplés egyetlen záloga. 

Szerény eszközeinkkel magunk is meg-

próbálunk hozzájárulni az óhajtott siker-
hez, pontosabban az esetleges sikeres vá-
lasztási szereplés feltételeinek
meg teremtéséhez. 

Ezért arra biztatjuk olvasóinkat, szánja-
nak rá néhány percet, töltsék ki a mellékelt
szelvényeket, s küldjék, vagy személyesen
juttassák el szerkesztőségünkbe. Elektro-
nikus úton a www.kozpont.ro honlapunkon
szavazhatnak.

Ön kit látna esélyes jelöltként?

A. polgármesterjelölt:

1. dr. Benedek István o

2. Albert Attila o

3. Izsák Balázs o

4. Bölöni László o

5. valaki más o

B. megyei tanácselnökjelölt

1. Lokodi Edit o

2. Márton Zoltán o

3. Andrássy Árpád o

4. dr. Benedek Imre o

5.  valaki más o

Ön szerint az alábbiak közül ki lehet a legesélyesebb A: polgármesterjelölt, illetve B: megyei tanácselnökjelölt? 
Válaszát ikszelje be. 

Vásárhely – az övéik és az „övéik”
között . Nekünk mi marad?

Ők nyerték meg az összes versenytár-
gyalást, s még a falvak és a városok őrzését
is átvették, felkészülve a hatalomban való
biztos lehorgonyzásra. Mert a hatalom be-
folyást és pénzt jelent. S nem bármilyen
pénzt, hanem a tőlünk, a sokaktól össze-
gyűjtött pénzt. Ők és az „övéik” pedig sze-
retik a pénz ízét és a hatalom illatát.
Pénzért és hatalomért ők és az „övéik”
négy évente megígérik, hogy mindent
megtesznek, de soha nem tesznek semmit.
S miközben nem tesznek semmit, minket
sem hagynak valamit is tenni. Mert nem
szeretik, hogy megmutassuk nekik, hogy
létezik alternatíva. Mert, ha valaki megteszi
azt, amit ők és az „övéik” nem tesznek, már
nem oszthatják el a pénzeket, s nem hazud-
hatják tovább, hogy semmit sem lehet
tenni. Így hát akadályokat gördítenek, ök-

löket osztogatnak, és hazudnak. 
Románia húsz éve az övék, amiként

Maros megye és Marosvásárhely is – füg-
getlenül attól, hogy nemzetiségekről be-
szélünk. Ha veszítés szélén állnak, képesek
összecsókolózni, miután sárral fröcskölték
be és szidalmazták egymást, remélve, övék
marad a vezetés... Elfeledkeznek rólunk és
eszményeinkről. Mert nekik egyetlen céljuk
van: a pénz és a hatalom. S ezek eléréséhez
ránk, a sokakra van szükségük. A szavaza-
tainkra. S ha eddig ezeket könnyűszerrel
szerezték meg – mifelénk az etnikai krité-
riumokra hivatkozva –, ideje lenne már fel-
ébrednünk. Igyuk meg a söreiket, faljuk fel
csórékolbászaikat és berbécseiket, vagy gu-
lyásukat és flekkenjüket, vegyük el csizmá-
ikat és fényvisszaverő ruháikat, és
szavazzunk önmagunkért. A mi jövőnkre és

nem az ők dőzsölésükre. S minderre már
mostantól kell gondolnunk, mert az „aján-
latok” hamarosan megjelennek a politikai
kirakatokban, s ők és az „övéik” nemsokára
még a csillagokat is lehazudnák nekünk
mindazzal, amit majd tesznek értünk, ha
még alkalmuk lesz. S ha megint más krité-
riumokat veszünk figyelembe, s nem a mi,
az ittlakók közös jövőjét, újabb négy évig
nézhetjük, amint az „övéik” még egy eme-
letet húznak házukra, újabb autókat vásá-
rolnak. Miközben mi egyre könnyebben
tudjuk majd megszámolni fizetés gyanánt
kapott bérünket, mert az egyre kevesebb
lesz, ha nem fogadjuk el, hogy az „övéikké”
váljunk… 

Adrian A. Giurgea
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Új időknek, új dalai  
Részint gazdasági kényszerből, részint örökletes

kíváncsiságból, de tény, székely elődeim gyakran
vették nyakukba a világot. Kalandozásaik többnyire
sikerrel végződtek: voltak, akik „csak” megtalálták
számításaikat, voltak viszont, akik – többnyire saját
rátermettségük, állhatatosságuk okán – az anya-
giak mellé szakmai tudást, élettapasztalatot is sze-
rezhettek. Természetesen az utóbbiak jártak
jobban...

Amerikás székelymagyarok, regátot járt őseim
példáját követve, nemrég magam is útra keltem.
Csakhogy nem elfelé, hanem ellenkező irányba,
visszafelé az úton – Székelyvásárhelytől Székelyud-
varhelyig. Hogy sem anyagi, sem egyéb szempont-
ból nem találtam meg a számításaimat, kizárólag
magamat, élhetetlenségemet okolhatom. Az is igaz
viszont, hogy az idők sem kedveztek a hasonló ka-
landoknak... Vagy pusztán arról lehetett szó, hogy
eltévesztettem az irányt? Megesik ez az emberfiá-
val... 

Tévedésem fájó beismerése, valamint a hogyan
továbbot firtató rövidebb töprengés után, úgy dön-
töttem, újra útra kelek – ezúttal visszafelé. Ismerős
a mondás: új hely, új lehetőségek. De vajon fordítva
is érvényes? Így érvényes? Esetleg a régi hely, mind-
össze régi lehetetlenségeket tartogat? Idáig jutván
az okoskodásban, „hon(vissza)foglaló” kalandomat
megszakítva, egy Kis-küküllőmenti településen be-
tértem régi ismerősömhöz, szegről-végről rokonom-
hoz egy kis pihenőre, üdítő beszélgetésre. 

Alig mondtam el személyes történetemet, ő
máris a „lényegre” tért – vagy legalábbis arra, ami
őt egy ideje foglalkoztatja: a politikára. Pontosabban
arra kért: igazítanám el őt arra vonatkozóan, hogy
– ha valamilyen csoda folytán, esetleg arra fanya-
lodna, hogy mégis szavazzon – kire is kellene adnia
a voksát? Mert ő már nem képes eligazodni a dzsun-
gelben, amit romániai/erdélyi magyar politikai élet-
nek neveznek. Pedig a „hőskorban”, a ’90-es évek
elején még maga is aktívan kivette a részét a politi-
kacsinálásból, igaz, az érdekvédelmi politikusokból
már akkor kiábrándult. RMDSZ, EMNT, SZNT, MPP,
EMNP – hát lehetséges eligazodni ebben a kínálat-
ban? – kérdezte, közben meg úgy nézett rám, mint
aki megtalálta azt, akitől a megvilágosodást vár-
hatja. „Mi lesz ebből, tekintetes úr?” – nézett rám
szemérmes zavarában. 

Hogy miből gondolhatta, hogy eligazíthatom,
örök talány maradt számomra. Abban hamar meg-
egyeztünk, hogy a legjobb esetben is mindössze
másfél milliós erdélyi magyarságnak ennyi politikai
aktor sok. Túlságosan is sok. Abban is viszonylag
hamar kiegyeztünk, hogy az említett öt szervezet
közül kettő – legalábbis jogilag – akár nemlétező-
nek is tekinthető. Ebből kifolyólag pedig fölösleges-
nek. 

Ezek után a fennmaradó háromnak kell majd
megvetnie a lábát a politikai porondon. Közülük az
egyik, a hosszantartó kormányzati szerepvállalás kö-
vetkezményeként, leszálló ágba került, a másik, mi-
után sikeresen túljutott az indulás szakaszán,
vezetőségének következetlenségei miatt, úgy lát-
szik, nem képes a megkapaszkodásra... A harmadik
pedig egyelőre ígéret... 

Valamiben még megegyeztünk: a politika iránti
általános bizalomvesztést egyértelműen a politiku-
sok okozták. Ebből következően egyetértőleg vall-
juk: új politikai osztályra van szükség! Még mielőtt
túl sokan újra vándorbotot fognának. 

Szentgyörgyi László

MORGÓ

Szász Attila, a Görgényi Egyházmegye
esperese az 1441-es évi első okleveles em-
lítésű Körtvélyfája történelmét ismertette.
Tőle tudtuk meg, hogy a falu nevezetes
épülete az ismeretlen építési idejű reformá-
tus templom, amelynek ablakai és támpil-
lérei a gótika idejére emlékeztetnek. A
néhány éve átadott gyülekezeti otthon az
egyházi élet fellendítését szolgálja: biblia-
órákat tartanak, de kulturális központ is:
irodalmi esteket, könyvbemutatókat, kiál-
lításokat, gazdaköri esteket szerveznek itt.
Az 1228 református lelket számláló faluban
nemrég készült el a ravatalozó, a holland
testvérgyülekezet segítségével. 

Kolcsár Gyula polgármester elmondta,
néhány éve felmerült a kilenc falut magába
foglaló község kettéválása. Az elképzelések
szerint Körtvényfája lett volna a másik köz-
ségközpont, amit a lakosok támogattak, hi-
szen a disznóhizlalda működése idején
nagyon megoszlott Gernyeszeg etnikai fel-
építése, itt kizárólag román munkaerőt al-
kalmaztak. Végül a kezdeményezés
meghiúsult, a jelenlegi kormánystratégia
amúgy is a községek összevonása mellett
kardoskodik. Ezzel szemben aktuális téma
az ipari park létesítése a katonaság alsó
placcán, ahol biztosított a vasúti megköze-
lítés is. A park a helyi önkormányzatnak ko-
moly bevételi forrást jelentene, másrészt

munkahelyek teremtődnek. 

Szentpál sorsára jut 
a Teleki kastély? 

Két éve került vissza a család tulajdo-
nába a Teleki kastély. A polgármester el-
mondása szerint júniusban a jelenleg itt
működő TBC Preventóriumnak ki kell köl-
töznie az épületből, ezzel egyidőben 25
munkahely szűnik meg. „A Teleki családnak
sajnos semmiféle elképzelése nincs a kas-
tély további rendeltetésével kapcsolatosan.
Mivel magántulajdon lesz, az önkormány-
zat őrséget sem vállalhat, s félő, hogy rövi-
desen a szentpáli kastély, illetve a
disznóhizlalda épületeinek sorsára jut, amit
a romák szétlopkodtak”, fogalmazódott
meg a jelenlevő képviselők félelme. 

Bizonytalanság 
a mezőgazdaságban 

„Nem tudható, jövőre mennyi lesz a
gázolaj, illetve a különböző termékek fel-
vásárlási ára. Bizonytalan a termények ér-
tékesítése. Sok fiatal inkább
Németországban vállal munkát a mezőgaz-
daságban, ott vannak megfizetve”, muta-
tott rá az elöljáró. 

A jelenlegi bizonytalan gazdasági hely-
zet ellenére Balogh József mangalica-te-
nyészetet létesített farmján. Véleménye
szerint megéri a befektetés, a biotermé-
kekre van kereslet, s borsos áruk ellenére is
piacot lehet kialakítani. 

Válságidőben 
virágzó idegenforgalom

A végzettségét tekintve állatorvos Kol-
csár Károly Gernyeszeg és Körtvélyfája kö-
zött nyitotta meg a Fehér Ló panziót. A
tulajdonos véleménye szerint van igény az
idegenforgalmi, vendéglátóipari egysé-
gekre. 

A vidéki panziók létesítését vissza nem
térítendő hitellel támogató SAPARD pályá-
zatot nyújtott be, s a korábban működtetett
istállókat vendégfogadó egységgé alakí-
totta át. Az állatállomány értékesítéséből
teremtette elő az önrészt, s 2005 decembe-
rében aláírta a 100.000 eurós támogatási
szerződést, amiből két év alatt elkészült a
Fehér Ló fogadó hét szobával, vendéglátó-
részleggel. Inkább átutazó vendégeket fo-
gadtak. A fogadó 2008-ig jól működött,
akkor kezdődött a visszaesés. A világgazda-
sági válság miatt kevesebben utaznak, köl-
tenek pénzt vendéglőben. 

– Vállalkozásom megmentésére a me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési alapnál
meghirdetett pályázat keretében egy új
vállalkozással még egy panzió felépítésére
pályáztam, és nyertem. Az új beruházás
vissza nem térítendő összege mintegy
200.000 euró – meséli optimistán a fiatal
vállalkozó. Ezzel egy másik, addigi raktár-
épületet alakított át. Az új – Fekete Ló –
panzióban 15 szoba van, mintegy 300 fé-
rőhelyes konferenciateremmel, konyhával.
Elsősorban a konferencia- és a falusi turiz-
mus fellendítésében szeretnének nagyobb
szerepet vállalni. S nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy 25 helyi alkalma-
zottnak biztosít megélhetést. 

Nagy Annamária

Gernyeszegi anziksz
Találkozósorozatának második állomásául – a májusi mezőbándi után – Gernyeszeg községet
jelölte meg a MÚRE (Magyar Újságírók Romániai Egyesülete). A sajtó képviselői és a helyi önkor-
mányzat, valamint egyház képviselői, vállalkozók közötti ismerkedésnek, eszmecserének a 
körtvélyfájai református egyház gyülekezeti háza adott otthont. 



Romániában megszokott
látvány, hogy az út mentén, er-
dőben vagy akár egy tisztáson
tüzet raknak az arra járók, flek-
kent sütnek, majd a szemetet
maguk mögött hagyva,
tovább állnak. A törvényterve-
zet célja a lakosság környezet-
tudatosságra való nevelése,
valamint a környezetszennye-
zés csökkentése. Azon szemé-
lyek, akik mégsem tesznek
eleget a törvényben meghatá-
rozott kötelezettségeknek, 300
és 3000 lej közötti büntetést
kockáztatnak. 

Mi lesz a túrázókkal?

– Véleményem szerint alap-
jában véve nem tekinthető fel-
tétlenül rossznak a pikniktörvény.
Való igaz, hogy országunkban
igen elterjedt jelenséggé nőtte ki
magát a nyitott autóajtón kiá-
radó zenekíséret melletti hússü-
tögetés, ami sok esetben
zavaróvá válhat, viszont nem a
piknikezés teljes betiltását látom
a megfelelő megoldásnak – nyi-
latkozta lapunknak Kósa István,
a marosvásárhelyi Fókusz Öko
Központ munkatársa. Hozzátette,
mindenképp hasznos kezdemé-
nyezésnek vélhető a kijelölt he-
lyeken való tűzgyújtás, valamint
szükséges a szemetelés szankci-
onálása is, de a törvényhozóknak
nem szabad megfeledkezniük a
túrázókról sem, akik egy hosszú
út után megérdemelnek egy pik-
nikezést, azzal a feltétellel, hogy
a hulladékot elszállítják a termé-
szetből.

Vásárhely készen áll

Értesüléseink szerint a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat
felkészült a tervezett pikniktör-
vény gyakorlatba ültetésére,
azaz sikerült a helyiek két leg-
közkedveltebb kikapcsolódási
helyén (Somostető, Víkendte-
lep) olyan körülményeket te-
remteni, ahol a piknikezők az
előírt törvény értelmében sü-
tögethetnek. Ezenkívül a Se-
gesvári út menti erdő szélén is
kialakítottak egy piknikezésnek
megfelelő bázist, remélvén,
hogy ezáltal az erdőben meg-

szűnik a rögtönzött hússütés. 

Nonszensz
kezdeményezés?

Kíváncsiak voltunk arra, a
helyiek hogyan vélekednek a
tervezett törvényről, amit első-
ként körülbelül másfél évvel ez-
előtt egy bukaresti civil
szervezet kezdeményezett. Az
általunk megkérdezettek fölös-
legesnek tartják a pikniktör-
vény bevezetését, elmondásuk
szerint elsősorban az emberek
mentalitásán kellene változ-
tatni, nem pedig megfosztani a
környezetvédőket a természet-
ben való pihenéstől. 

– Számomra természetes,

hogy a családi piknikezés után
keletkezett szemetet össze-
gyűjtjük és a legközelebbi kon-
ténerbe dobjuk. Tapasztalataim
szerint viszont nagyon kevesen
cselekszünk ily módon, így ért-
hető, hogy az állam szeretne ja-
vítani a kialakult helyzeten. A
probléma mindössze annyi,
hogy szerintem senki nem fogja
ellenőrizni, hogy ki hol ver „sát-
rat” és süti meg a „miccseket”.
Ugyanakkor úgy gondolom, el-
sősorban valamilyen úton-
módon a társadalom
men talitásán kellene változ-
tatni, de kezdetnek a pénzbír-
ság is megteszi – nyilatkozta
lapunknak T. József. 

Fodor Tekla

6. oldal május 11–17.>> Zöldek

Véget érhet a helyiek körében nagy népszerűségnek örvendő rögtönzött piknikezés, ugyanis egy olyan törvénytervezet áll elbírálás előtt, aminek
értelmében csak és kizárólag az erre a célra kijelölt, mobilvécével és szemeteskukákkal ellátott területen lazíthatnak a kirándulók. 

A Só Útja

A Fókusz Öko Központ szeretettel meghívja önt a május 14-én, szombaton, immár negyedik
alkalommal megrendezésre kerülő Só Útja Nap rendezvényre. A helyszín, a gyalogtúrák célpontja
idén is a Jobbágyfalva melletti Tündér Ilona völgye lesz.

A rendezvény programja:

– 9 óra: Az autóbuszok indulása Marosvásárhelyről, a színház mögötti parkolóból; 
– 10 óra: A gyalogtúrák kezdete a Mikháza–Jobbágyfalva és Székelybő–Jobbágyfalva
útvonalakon; 
– 13–14 óra: Érkezés a Tündér Ilona völgybe, közös ebéd;
– 14: A kulturális műsor és sportvetélkedők kezdete;
– 16: Eszmecsere a Só Útja kulturális és természeti értékeiről;
– 19: Az autóbuszok visszaindulása Marosvásárhelyre. 
Részvételi díj: 15 lej az autóbusszal utazóknak, gyalogtúrázóknak
– 5 lej a Tündér Ilona völgybe érkezőknek

Kérjük, részvételi szándékukat, illetve a résztvevők számát jelezzék 
a focuseco@rdslink.ro e-mail címen, 

illetve a 0752-145.787-es telefonszámon (legkésőbb május 12-ig).

No piknik a senkiföldjén 
Piknik: a szabad természetben rendezett társas összejövetel, hozott étellel és itallal.
Hazai piknik: a szabad természetben rendezett társas összejövetel, hozott étellel és
itallal, valamint szanaszét hajigált és otthagyott szeméttel.

Szigorú keretek közé tervezi szorítani a
kormány a román nemzeti sportot, az erdőszéli
piknikezést. A több párt honatyái által közösen
benyújtott jogszabály-tervezet értelmében tilos
lesz bárhol tüzet gyújtani és a szabadban
zabálni, csak az erre kijelölt területek vehetők
majd igénybe. A polgármesteri hivatalok
szemetes konténereket és kék kakáldákat
(ökobudikat) fognak elhelyezni, a hulladék
elszállítása is az ő feladatuk lesz, sőt, még egy-
egy szemétsmasszert is alkalmazniuk kell. A
tilosban szemetelők és pottyantók 300 és 3000
lej közötti pénzbírságra számíthatnak, a tűzrakás
már valamicskével többet kóstál: akár 50.000
lejig – félmilliárd(!) régi lej – is felmehet a bünti.
Abszolút reális összeg, bármelyik sátoros cigány
kacagva, lájbi- vagy pendelyzsebből kifizeti. A
kifundálók szerint a pikniktörvénnyel elsősorban
a lakosság felelősségtudatát tennék próbára:
„tudatosan kell vigyáznunk a minket körülölelő
természetre, hogy mások is zavartalanul
élvezhessék a friss levegőt, a tiszta környezetet”.

Hogy körül ne öleljem magam! Az a halovány
érzésem, hogy ez bajosan fog menni; pipettával
nem lehet felelősségtudatot csepegtetni a
fejekbe, törvényi szabályozás útján környezet-
civilizálni még kevésbé. Ugyanis egy vonalnak
elég nehéz elmagyarázni, mi az a gömb; a román
városi paraszt olyan természetességgel hagyja
ott maga után a mocskát, mint macska a sajátját,
bár a jobbnevelt cicák néha elkaparják.
Ugyanazzal a hanyag eleganciával, mint
amilyennel a tökmaghéjat köpködi szanaszét
focimeccsen, kerthelyiségben stb., ugyanolyan
sztoikus nyugalommal, ahogy a csuláját vagy
orrszószát csattintja a főtéri piskótákra. Ezeknek
hozhatnak hatvanhat pikniktörvényt:
egyszerűen fel se fogják, miért kéne
összeszedniük a járbávérdéről való távozáskor a
kiürült nejlonzacskókat, tasakokat, flakonokat.

És itt a flakonoknál parkoljunk le egy cseppet,
mert abból nyílik legtöbb a tisztásokon,
folyóparton, erdőszélen. Evidens, hogy

elsősorban nem kellene szanaszét hagyni őket,
de ebben az orbitális PET-szennyezésben talán az
is közrejátszhat, hogy nálunk, ami folyékony, azt
mind műanyag flakonba, bidonba, tubusba,
palackba töltik, legyen az ásványvíz, sör, üdítő,
energiaital, olaj, ecet, tej, majonéz, mustár,
olcsóbb bor, vodka stb., de még az aceton és az
egészségügyi szesz is pillepalackba kerül.
Nyilvánvalóan azért, mert így a legegyszerűbb és
legköltséghatékonyabb (gyártás, szállítás stb.),
csakhogy belátható időn – tíz-tizenöt éven –
belül akár komoly környezeti katasztrófához is
vezethet, ha továbbra is ilyen iramban és
mennyiségben kerülnek ki a természetbe. Ebből
a szempontból – elméletileg – jó a
pikniktörvény, csak éppen kevés, mint dühös
oroszlán ellen a vízipisztoly; ezzel párhuzamosan
nem ártana bevezetni a betétdíj-visszafizetést,
legalább a víz, üdítő és sör esetében, különben
tényleg baj lesz. Ha az üzletek 1-2 lejért
visszavennék az üres palackokat, jóval kevesebb
maradna belőlük a piknikezés helyszínén; persze,
akkor se szedné össze és vinné vissza mindenki,
de sokan igen, vagy begyűjtenék helyettük a
kevésbé tehetős, színesfém-orientált
honfitársak. A kétliteres szódavíz kilencven
baniba kerül, ha viszed az üres csereflakont,
ellenkező esetben 5,90; aki látott már valahol
akár egyetlen eldobott ép szódavizes palackot, az
szóljon.

Ez a visszaváltósdi nyilván nem jelentene
általános megoldást a civil környezetszennyezés
problémájára, de amíg a környezettudatosság
ennyire a mélytengeri bányászbéka ülepe
tájékán levitál – a lesajnáló vigyor a
legpozitívabb megnyilvánulás, amit egy-egy
környezetvédő egyesület vagy zöld szervezet
nevének említése a legtöbbekből kivált –, addig
indulásnak megtenné. Tökmaghéj- és
nyálbegyűjtő-központokat nyitni talán még
korai volna…

Molnár Tibor

Piknikezés csak szigorú feltételek között
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élet-módi

amelyben az érem oldalait
vizsgáljuk meg

A történet kvintesszenciája: a zsizsik olyan, mint a tetű.
Nincs mit szégyellni rajta, mert önhibáján kívül is megtör-
ténhet bárkivel. 

És most a történet. Mely azokhoz az időkhöz nyúlik visz-
sza, amikor is Dzsesszika bevonult mindenestől és végér-
vényesen a Zöld Pikkelyes Palotába. Azelőtt hősnőnk olyan
tömbházban lakott, amelynek szeméttároló rendszere úgy
nézett ki, hogy volt egy hosszú cső, ami felért a 9. emeletig.
Minden emeleten volt a csőnek egy csőre, és a szemetet a
lakóknak ott kellett legörgetniük. Ez azért fontos, mert
Dzsessz addigi életében nem adódott gyakran alkalom
olyan emberekkel testközeli helyzetbe kerülni, akik – szó
szerint – a szemétből esznek. Ez a tény Dzsesszit lelki
egyensúlyából hónapokig kimozdítva tartotta (amit mel-
lesleg nem tartunk rossz dolognak, különösen azok fényé-
ben, hogy hősnőnk még mindig nem tudott szilárd
álláspontra helyezkedni a romakérdésben. Az „éremnek két
oldala van” igazságán túl hajlik viszont afelé az álláspont
felé, hogy a szóban forgó kérdésben az érem egyik fele erő-
sebb, következésképpen a másik gyengébb. És már gyer-
mekkorunkban megtanuljuk az erőviszonyokból fakadó
konfliktuskezelési mechanizmusokat – hacsak nem farka-
sok közt nevelkedünk, mert ugye, ott más törvények van-
nak. Olyan is megtörtént, hogy barátnőjétől, az Egyik
Legsikeresebb Ügynök (-...eladási) feleségétől telefonálás
közben aggódva megkérdezte, hogy vajon nem lesz ebből
baj, ha a több napja a hűtőszekrényben kallódott ételt le-
teszi a konténer mellé,  mire az Ügynökfeleség diplomati-
kusan hülyének nevezte Dzsesszt – aki vette a lapot. 

Mégis, hősnőnk a mai napig külön nejlonzacskóba cso-
magolja azt az élelmiszert, ami még fogyasztható állapot-
ban van, s úgy akasztja fel a szemeteskonténer kiálló
kampójára. Valami olyasmi jut mindig eszébe ilyenkor,
hogy úgyis kiszednék a szemétből, miért alázza meg még
jobban ezeket az embereket. (De kérem, ne gondolják,
hogy holmi naivitásból teszi. Tisztában van a dolgok állá-
sával, például tőle is szinte ellopták a pénztárcáját kétszer
is Krisna eltévelyedett alattvalói, de valamiért mégsem tud
másként tenni.) 

Vissza a zsizsikhez, akik megtöltötték a Z.P.P. éléspolcát
(kamra hiányában). És amik megszabadulásától az Öreg
szerint egy mód mutatkozott: mindent ki kell dobni. Mert
a zsizsik olyan egy dög, hogy még a külön védő nejlonzacs-
kóba csomagolt élelmiszerekbe is beleköltözik. Mit volt mit
tenni, Dzsessz – ismét – gumikesztyűt húzott, s nekifogott
kiszedni és kihordani mindent a szemétbe. Háromszor for-
dult, de amikor másodjára ment a zsizsikes nyersanyagok-
kal a szeméthez, már egy cigánycsalád pakolta azt, amit
két perccel azelőtt hordott ki. Szinte kikapták a kezéből a
zacskót. Persze a cigányokat valamilyen ismeretlen oknál
fogva nem nevelik környezettudatosságra, ezért néha óriási
rendetlenséget hagynak maguk után egy-egy szemétben
való portyázás kapcsán. Most is ez történt, de amikor
Dzsessz kérte őket, hogy szedjék össze a szemetet, megtet-
ték. (Lehet, hogy csak szoktatás és figyelmeztetés kérdése
a környezettudatosság. Nem a nevelés korlátlan erejébe ve-
tett hit mondatja az előbbieket velünk, de azt is figyelembe
kell venni, hogy a szemetelés-nem szemetelés szabályaira
őket tényleg senki nem tanította meg, míg minket erre
gyermekkorunk óta fegyelmeznek.) Visszatérve a zsizsikes
történethez: amikor harmadjára fordult, hősnőnktől nagy
buzgalommal kérdezték, hogy „még van?”. Mondta, hogy
nincs. 

De nem hitték el. És még órákon át várakoztak arra,
hátha kinyílik a tömbház ajtaja. 

(vassgyopi)

Az EMKE idei városnapokon való részvételének programja egyelőre nem végleges és az illetékesek
részéről elbírálásra vár, tudtuk meg dr. Ábrám Zoltántól, az egyesület megyei elnökétől. A nagy
népszerűségnek örvendő magyarnóta-est megszervezéséhez mindenképp ragaszkodnak, továbbá
köszönteni szeretnék Keresztes Gyulát 90. születésnapja alkalmából. Ezen kívül egy egyéni est
programja körvonalazódik, illetve a IX. Gyermek-gyöngykoszorú is a városnapokon kerülne
megrendezésre. Utóbbi részben a népi gyermekjátékok seregszemléje lesz, másrészt ezen belül
kerül megrendezésre a már hagyományossá vált népdalvetélkedő.

Az EMKE 2002 óta szervezetten vesz
részt a Marosvásárhelyi Napokon. Nagy
népszerűségnek örvendő programjaik van-
nak, ezen belül kiemelt jelentőségű a Nyári
Színpadon szervezett nótaestjük. 1997-
ben, az első Vásárhelyi Napok szervezésekor
az EMKE még nem külön szervezetként vett
részt, ám tagjai már akkor segédkeztek a
programok lebonyolításában, a megfelelő
kulturális értékeket képviselő magyar ren-
dezvényekről gondoskodva.

Az elmúlt években az EMKE a városna-
pokra díszpolgárokat is jelölt és javasla-
tukra három személy nyerte el a
megtisztelő címet (Kerekes Tóth Erzsébet,
Haáz Sándor és Hunyadi László), illetve köz-
benjárásuk eredményeként két személy
post mortem díszpolgári címet kapott:
Szabó György Pál és Trózner Sarolta. „Sajná-
lom, hogy a díszpolgári cím odaítélése po-
litikai zsákutcába vezetett és az ügyet a
jövőben talán más mederbe kellene terelni”
– fejtegette Ábrám Zoltán. 

20 éves az EMKE

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület 1885. április 12-én alakult, ezért is pa-
radox a két évtizedes fennállást ünneplő
évforduló. Mindez azért van, mert működé-
sét alakulásától kezdve többször betiltották.
Az újabb kezdetet – a két világháború kö-
zötti, majd a kommunista betiltást követő
évtizedek után – 1991 áprilisa jelentette. 

Április 12-e nemcsak az EMKE megala-
kulásának időpontja, hanem harmadik éve
az Erdélyi Magyar Közművelődés Napját is
ekkor ünnepeljük. Ez a nap az arra érdemes-
nek ítélt személyek díjazásának dátuma. Az
idén EMKE-oklevélben részesült Kovács
András karnagy, Ötvös József esperes, a Vár-
templom lelkésze, valamint Kádár Suba
Gyöngyvér Nyárádszeredából, az ottani kul-
túrház igazgatója, akinek nevéhez a legelső,
1991-es Gyöngykoszorú-találkozó megszer-
vezése fűződik.

20 éves a 
Gyöngykoszorú-mozgalom 

A Gyöngykoszorú-mozgalom indítvá-
nyozása a néhai Szabó György Pál, az újjá-
alakuló EMKE első Maros megyei elnökének
és feleségének, Szabó Évának nevéhez fű-
ződik. A fogalom a Szabó házaspár értel-
mezésében: néptánc, népdal, népzene és
népviselet találkozását jelenti, amelynek
közösségformáló ereje vitathatatlan. Az el-
múlt húsz esztendő alatt az EMKE szerve-
zésében több mint száz
Gyöngykoszorú-találkozóra került sor. A kó-
rusmozgalom mellett a néptánc az egyik
leginkább fennmaradó, legpezsgőbb mű-
faja a közművelődésnek. Maros megyében
az EMKE legfrissebb adatai szerint 50–60
amatőr táncegyüttest tartottak nyilván.  

Vass Gyopár

Mivel készül az EMKE az idei városnapokra?

Keresztes Gyulát 
szeretnék köszönteni
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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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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends



Önkéntesség 
mint célcsoport

A fogalom általános meghatározá-
sán túl a Caritasnál működő önkéntes
program érdekessége, hogy a szerve-
zet az ebbe a programba jelentkező
egyéneket mint célcsoportot határozza
meg. A többi foglalkoztatott célcsoport
mellett (gyerekek, betegek, sérültek,
romák stb.) hasonlóképpen kezelik és
figyelnek az önkéntesekre is. „Nem az
a cél, hogy az önkéntesség bevonásá-
val mennyiségében több munkát vé-
gezzünk el, hanem elsősorban az,
hogy az önkéntesség kultúráját ter-
jesszük” – magyarázza Molnár Judit.
Ezért úgy tekintenek az önkéntes prog-
ramra, az itt tevékenykedő emberekre,
mint a társadalom egy szegmensére,
és ezért van az, hogy a szervezet az ön-
kénteseket nem csupán erőforrásként
használja. A Caritasnak egyre több ön-
kéntest sikerül vonzania, és ebben a
fajta munkavégzésben a szervezet pró-
bál szakszerűen, az önkéntesmenedzs -
ment lépéseit felhasználva, betartva
foglalkozni „munkatársaival”. Ennek
nem csak az az eredménye, hogy a Ca-
ritas egyre több emberhez jut el,
hanem ahhoz is hozzájárul, hogy ez a
fogalom és tudás – az, hogy képesek
vagyunk változtatni a saját és környe-
zetünk életén – egyre szélesebb kör-
ben elterjedjen.

A Gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekséghez 9 megye tartozik, a szer-
vezet önkéntes programja azonban 3
megyében van hangsúlyosan jelen:
Kovászna, Hargita és Maros. Ebben a
földrajzi egységben a szervezet 350
olyan stabil önkéntest tart számon,
akik rendszeresen végzik vállalt mun-
kájukat. Vannak olyanok is, akik az

adatbázisban szerepelnek, de nem ak-
tívak, viszont szükség esetén megszó-
líthatóak. Maros megyében 80
önkéntest tartanak számon. Összessé-
gében elmondható, hogy a Gyulafe-
hérvári Caritas hatszáz munkatársat
foglalkoztat, akik harminc-negyvene-
zer segítségre szorulót látnak el.

A fogalom 
importált mivoltáról

A kérdésre, hogy mennyire külföldi
jelenség az önkéntesség, Molnár Judit
összegezte, tulajdonképpen az egész
önkéntes-téma egy importált kifeje-
zés, de úgy véli, ennél sokkal mérva-
dóbb az, hogy  mindezt mivel töltjük
meg. „Ennek a jelenségnek hagyomá-
nya van vidékeinken, lásd a kalákákat
– mutat rá a projektmenedzser. – Csak
egyszerűen az emberek nem nevezték
meg, hanem fogták a kapát és kimen-
tek a falu főterére közmunkázni.” Az
önkéntesség intézményes megjelené-
sének hátterében az urbanizáció áll,
amely megszüntette azt a hálót, ami
fenntartja az emberi segítési kapcso-
latokat. Ebben az állapotban ütötte fel
a fejét az igény arra, hogy az elmagá-
nyosodás és a segítségre szorulás ke-
zelését intézményes keretek közt
kelljen gondozni, mert ahogy jön a
nyugati hullám, úgy jönnek a fogal-
mak és a szociális feladatok.

A vallásosság kérdése 
nem kizáró tényező

A vallásosság nemcsak az önkénte-
sek, de a szervezet hivatalos munka-
társainak kiválasztásánál sem játszik
kizáró szerepet. Tagadhatatlan, hogy
az ember lelkisége és érzékenysége

szerepet játszik az ilyen típusú munka-
végzésben, ám éppen ennek felderíté-
sére alkalmazzák az ismerkedő
beszélgetéseket, találkozásokat. Nem
az a kérdés, hogy az illető vallásos-e
vagy sem, vagy éppenséggel, hogy mi-
lyen vallású. Sokkal fontosabb kérdés,
hogy az általa választott munkához
megvan-e a testi, lelki, szellemi képes-
sége. Azt nem firtatják, hogy a szemé-
lyes életében ki mennyire spirituális,
vallásos, hogyan éli meg a hitét. Már a
szervezet statútumában is benne fog-
laltatik, hogy a rászorultat nemre, ho-
vatartozásra, nemzetiségre való
tekintet nélkül ellátják, ezért van az,
hogy a Caritasnak többek között van-

nak ortodox, román ellátottjai is. Rövi-
den és egyszerűen az emberi jó szán-
dék az, ami nélkülözhetetlen. 

Az önkéntességhez szük-
séges alaptulajdonságok

A kérdésre, hogy ki lehet önkéntes,
Molnár Judit válasza rövid: bárki. Ha
valaki önkéntesnek jelentkezik, első lé-
pésként a szervezet szakprogramjának
munkatársai egy beszélgetésre invitál-
ják. Ennek lényeges mozzanata és
célja, megnézni azt, hogy a jelentkező
emberként fel tudja-e vállalni a válasz-
tott munkát, illetve hogy azon a terü-
leten, amelyet választ, helyt tud-e
állni, a munkáját el tudja-e végezni.
„Megtörténik, hogy az önkéntes által
választott területet nem találjuk meg-
felelőnek az ő személyiségéhez, ilyen-
kor megpróbáljuk valamilyen más
terület felé irányítani.” Az önkéntes
munka vállalásában az egyik legmeg-
határozóbb tényező az, hogy az illető
tud-e erre rendszeresen időt szánni.
Mivel ezen a területen emberekkel dol-
goznak, ezért nagyon felelősségteljes
munka. Amikor szociális önkéntesség-
ről beszélünk, akkor emberek számíta-
nak a másik emberre. Tehát két nagyon
fontos dolog ebben a munkában, hogy
az önkéntesnek legyen ideje és felelős-

ségteljesen vállalja fel a munkát. 

2011 az Önkéntesség 
Európai Éve

A 2011 az Önkéntesség Európai Éve
nevű rendezvényen való szerepvállalás
nem döntés kérdése, meséli a projekt-
menedzser, hiszen attól a perctől, hogy
önkéntesekkel formális, intézményes
keretek között foglalkoznak, és erre a
szervezetükön belül külön programjuk
van, szinte automatikusan bekapcso-
lódnak mindenbe, ami ezt a területet
érinti. 

A 2011 az Önkéntesség Európai Éve
program kapcsán próbálnak országos
szintű programokhoz kapcsolódni,
tudtuk meg Molnár Judittól, továbbá
a program szakemberei úgy vélik, az
esemény lehetőség az országban az
önkéntesség és az önkéntesség kultú -
rájának terjesztésére. A rendezvény
pozitívuma, hogy több pályázási és
összefogási lehetőség nyílik. Az éves
rendezvény befejezésére a Caritas ber-
kein belül egy nagyméretű gálát ter-
veznek, ahol az önkéntesek minden
városból összegyűlnek, és alkalom
adódik munkájuk megköszönésére és
megünneplésére.

Vass Gyopár
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Ki jelentkezhet a Gyulafehérvári Caritas önkéntes programjába és milyen képességek szükségesek az önkéntes munkához – ezekre a kérdésekre is
válaszol Molnár Judit, a Gyulafehérvári Caritas önkéntes programjának egyházmegyei vezetője.

A jó szándék
nélkülözhetetlen

Önkéntes program Marosvásárhelyen

Ezen a héten keddtől csütörtökig szervezi a Caritas Az önkéntesség hete nevű programsorozatát, tudtuk meg Biró Ágotától,
a Maros megyei regionális önkéntes program koordinátorától. A vásárhelyi munkaponton három programot szerveznek.
Az egyik alkalommal a Szivárvány Alapítványnál tanuló, főként cigány gyerekeknek szerveznek játékdélutánt a bolyais di-
ákokkal közösen. Egy másik napon a szervezet önkéntesei részére szerveznek kötetlen délutáni foglalkozást, a találkozás és
a játék öröméért. A harmadik esemény pedig a szervezeten belüli önkéntességet célozza meg, a Caritasnál dolgozó kollégáikat
szándékozzák bevonni az önkéntes munkába, a tervek szerint Búzásbesenyőben tartanak gyerekfoglalkozást. 

A Marosvásárhelyen tevékenykedő Caritas önkéntesek több területen is dolgoznak. Van egy kórházi meseolvasó csoport,
amely hetente kétszer látogatja a Maros Megyei Kórház gyerek részlegét, melynek keretében az önkéntesek délutáni fog-
lalkozást tartanak: játszanak, mesét olvasnak, illetve kézműves foglalkozásokkal töltik ki a gyerekek délutánjait. A Szivárvány
Alapítványnál szintén heti két alkalommal szerveznek délutáni foglalkozást, amelynek nevelési és szocializációs vonatkozásai
is hangsúlyosak, például segítenek a gyerekeknek házi feladataik elvégzésében. Egy másik programjuk az idős látogatás-
gondozás, amikor az önkéntesek sétálni, takarítani, bevásárolni segítenek. És arra is volt már példa, hogy az önkéntesek a
szervezet kollegáinak programjaiba is besegítettek.
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Töretlen sikerüknek köszönhetően újabb erdélyi turnésorozatra készülnek az X-Faktor sztárjai, ám ezúttal a mentorok sem maradnak le a gáláról.
A május 9–25. között sorra kerülő koncertek helyszínéül, a szervezők (Defender Productions rendezvényszervezői iroda) nyolc erdélyi várost válasz-
tottak. Köztük természetesen helyet kapott Marosvásárhely is, ahol a kilenc X-Faktoros, a két mentor és a partiumi Control Dance tánccsoport 
felejthetetlen estet varázsolnak majd a rajongók számára. 

Erdélybe hazajönnek Vecáék

Újra Erdélybe készülnek az X-Faktor sztárjai

A DEFENDER Productions rendezvényszervező iroda május 9–25. között újra megszervezi a jól

ismert X-Faktor tehetségkutató sztárjainak erdélyi turnéját. Úgy a műsor, mint a legjobb előadók

népszerűsége töretlen, az eddigi erdélyi koncertek óriási sikere után, újabb városokban varázsolják

el rajongóikat. Az esemény állomásai: Nagyvárad, Arad, Kolozsvár, Székelyudvarhely,

Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós és Zilah. 

A marosvásárhelyi gála rendkívül nagyszabásúnak és emlékezetesnek ígérkezik. A jó

hangulatról és a fergeteges buliról kilenc X-Faktoros versenyző gondoskodik majd: Vastag Csaba (a

verseny nyertese), Takács Nikolás, Király L. Norbi, Janicsák Veca, Vastag Tamás, Wolf Kati, Shodeinde

Dorka, Summer Sisters és a Non Stop. Ezenkívül színpadra lép Keresztes Ildikó és Nagy Feró, a műsor

két mentora, valamint a partiumi Control Dance tánccsoport is.

A koncertre május 23-án kerül sor, 19 órai kezdettel a marosvásárhelyi Sportcsarnokban. Jegyek

elővételben a GaGa Rádióban, a Kultúrpalota jegypénztáránál, valamint a Zebra CD Centerben. Egy

jegy ára: 25 lej, helyszínen 30 lej.

Névjegy
Janicsák Veronika 1898. október 19-én született Budapesten. 

Először a Csillag Születik tehetségkutatóban tűnt fel, ahol az akkor 17 éves fiatal lánynak
mindössze a középdöntőig sikerült eljutnia. 2010-ben az X-Faktor műsorban újra szerencsét
próbált, ahol a 4. helyen végzett. Első lemeze Az első X címmel jelent meg, melyre a műsor során
előadott dalok kerültek fel. Sikere hamar elkönyvelhető volt, hiszen 2011. elején több hétig
vezette a Mahasz Top 40 listáját, így lemeze a platina címet is kiérdemelte, megelőzvén az X-
Faktor első három helyezettjét. 

Az X-Faktor tehetségkutató
egyik legnagyobb ajándéka Ja-
nicsák Veronika, akinek tiszta-
sága, csodálatos előadásmódja
megérintette a nézők szívét a
határon túl is. Vecával nemzet-
közi sikeréről, a műsort követő
életéről, valamint erdélyi fellé-
péseiről beszélgettünk.

– Te hogyan éled meg a
nemzetközi sikert?

– Természetesen minden-
hol nagy öröm a közönség sze-
retete, és ez független az
országhatároktól, de az a szere-
tet, ami minket Erdélyben foga-
dott az eddigi fellépéseken, az
egészen rendkívüli volt. Nagyon
várom az újabb koncerteket.

– A műsort követően meny-
nyiben változott meg az életed?

– A verseny óta teljesen fel-
fordult minden! Reggeltől dél-
utánig interjúk, próbák,
egyeztetések a partnerekkel, a
stábbal, délután utazás, fellé-
pések, éjjel vagy hajnalban
haza.

– Miben változtatott meg a
verseny?

– Remélem semmiben.
Szeretnék ugyanaz a lány ma-
radni, nem akarok sztár vagy
celeb lenni. Az a cél, hogy igazi
művésszé váljak, aki a gondo-

lataival és a zenéjével varázsol.
Az érdeklődést semmiképp
nem a magánéletemmel sze-
retném felkelteni.

– A múltkor az egyik erdélyi
koncerten levetted a cipődet.

– Igen, akkor úgy kényel-
mesebb volt. Szeretek mezítláb
lenni, szabad érzés. Az egysze-
rűség híve vagyok, a verseny-
ben is az a dal hozta meg az
áttörést, amikor egyenes hajjal,
egyszerű ruhában énekelhet-
tem és saját magamat adtam.
A közönséget nem lehet be-
csapni, pontosan tudják, mi az,
ami szívből jön.

– A Most múlik pontosan
című dal előadása is szívből jött
és a szívekbe talált.

– Remélem, hogy így van!
Fantasztikus élmény, amikor
egy sportcsarnok közönsége
énekli velem a dalokat, vagy
éppen teljes csöndben hall-
gatja azokat. Szeretnék a kö-
zönség szeretetéből minél
többet visszaadni.

–Erdélyben rengeteg szere-
tetet kaptatok. Milyen érzés itt
fellépni?

– A csodálatos közönségen
túl személyes kötődésem is
van, nagymamánk nagyváradi,
keresztapánk aradi. Regina nő-

véremmel, aki a menedzserem,
különös lelkesedéssel készü-
lünk az utazásra, Erdélybe min-
dig hazajövünk. Január óta
terveztünk egy aradi közönség-
találkozót, de sajnos eddig ez
nem jött össze, most lesz alkal-
mam találkozni az ottani ra-
jongókkal és rokonokkal is.

– Híres vagy arról, hogy kö-
zönségtalálkozókat szervezel,
szívesen dedikálsz, fényképez-
kedsz a rajongókkal, viszont az
előző erdélyi turnédon ez még-
sem jött ez össze.

– Pontosabban eddig egy
volt, de hamarosan eljön az
ideje, hogy sűrűbben rendez-
zünk közönségtalálkozókat.
Szomorú is voltam, hogy nem
volt erre idő a múltkor, attól
méginkább, hogy félreértések
miatt csalódást kellett okoz-
nunk néhány érdeklődőnek.
Megpróbálunk erre jobban fi-
gyelni most, és a lehető leg-
többet adni Aradon és a májusi
turnésorozat többi állomásán
is.

Elérhetőség: Fülöp G. Imre (menedzser)
Telefon: 0040-744-288.570, 

E-mail: office@defender-productions.net
Web: http://www.defender-productions.net

DEFENDER Kulturális Egyesület
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Természetesen mindenhol
nagy öröm a közönség szere-

tete, és ez független az or-
szághatároktól, de az a

szeretet, ami minket Erdély-
ben fogadott az eddigi fellé-

péseken, az egészen
rendkívüli volt. Nagyon

várom az újabb koncerteket.

Pénteken, május 6-án a
General Ion Dumitrache
utcában eltűnt Bohóc
névre hallgató shih tzu
kutyám. A megtalálója
jutalomban részesül. 

Telefonszám:
0728-076.969.
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Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________
Tel.:  _______________________________
Település: _______________________________

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

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

Lakás

Kiadó 2 szobás lakás a Tudor
negyedben. A lakás bútorozott
(hűtőszekrény, mosógép stb.)
Ára: 150 euró/hónap, valamint
100 euró előleg. Érdeklődni a
0745-811292-es telefonszá-
mon lehet.

Kiadó garzon vagy 1 szobás
lakás érdekelne. Telefonszám:
0744-479.102. E-mail:
f_isty@yahoo.com. 

Kiadó egy szobás lakást vagy
kiadó szobát keresek a Köves-
dombon. A lakás legyen búto-
rozott (főleg a konyha),
valamint a központi fűtés se hi-
ányozzon. Ajánlatokat a 
darknesssy@yahoo.com e-mail
címre várok.

Garázs 

ELADÓ tömbház alatti garázs. 
Ára: megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 0741-380.283-as
telefonszámon. 

Elektronika

Eladó Fender Bullet Strat
elektromos gitár, valamint Iba-
nez IBZ10G gitárkombó és áll-
vány. Együtt mindez 600 lej. Ha
valakinek külön lenne szük-
sége bármelyik darabra, írjon
az antal_norbert90@yahoo.com e-
mail címre.

Eladó új, fekete Sandisk Sansa
Fuze 4GB mp3/mp4 lejátszó.
Csúcsminőségű MP3 lejátszó
zenék, képek, videók lejátszá-

sára támogatott fájlformátu-
mok: MP3, WMA, Secure WMA,
WAV, Audible, MPEG4, JPEG 4
GB beépített memória, 1,9"-es
kijelző, rádió, hangrögzítő, bő-
víthető memória. Érdeklődni a
nagyi84@yahoo.com e-mail
címen lehet. 

Eladó nagyon jó állapotban
Nokia C6 fehér színű telefon,
teljes tartozékkal, garanciával.
Ára: 380 lej. Érdeklődni a 0741-
636.610-es telefonszámon, il-
letve a dr_ige55@yahoo.com
e-mail címen lehet.

Eladnám 4 gigabyte-os mikor
sd memóriakártyám, vagy el-
cserélném 8 gigabyte-osra. A
különbözetet kipótolnám. Ér-
deklődni a 0742-901.941-es
telefonszámon lehet.

Vegyes

ELADÓ 60 literes akvárium tar-
tozékokkal és halakkal együtt.
A halak közül 6 arany kárász, 3
gurani, 2 tisztító, 2 szifó. Ára:
600 lej. Érdeklődni a 0746-
369.864-es telefonszámon,
vagy a karesz87@yahoo.com e-
mail címen.

Autó

Eladó VW Passat alumínium
felnik és nyári gumiabroncsok
(195/50 R15), részlegesen
kopottak. Ára: 100 lej/darab.
Érdeklődni: 0742-798.356. 

Veszek Ford Fiesta 117 köb -
centis személygépkocsinak
kar burátort. Gyártási év 1979.
Telefon: 0742-798.356.

Apróhirdetések

Még egy dal 
Szabó Elődtől

Az egyre népszerűbb, tehetséges és
kellemes hangú szászrégeni pop-rock
énekes, Szabó Előd jó ütemben halad
azon a kitaposott úton, melyre az X-Fak-
tornak köszönhetően is jutott. Bizonyos
okok miatt megszakadt az eddigi lemez-
kiadóval a kapcsolatuk és a menedzs -
ment is, de ettől Előd nem csüggedt el,
saját magukat irányítják, menedzselik.
Márciusban Budapesten egy vadonatúj
dalt készített egy ismert magyarországi
producerrel, aki az X-Faktorban eddig
részt vett, leendő sztárokkal dolgozik. A
dal zeneszerzője, producere a híres ma-
gyarországi Szabó Z., aki a hangszerelés-
sel is foglalkozik, míg a szövegíró Szabó
Előd. A dal címe: Még egy dal. Mint Szabó
Előd elmondta, rövidesen Erdélyben is
valamennyi kereskedelmi és közszolgá-
lati rádióban játszani fogják a fülbemá-
szó, melankolikus számot, sőt
Magyarországon is, ahol számos kereske-
delmi rádióban lesz hallható, s valószínű-
leg májusban kislemez is megjelenik.

Szabó Előd elmondta, hogy Zürich-
ben, az ottani magyar közösségek meg-
hívására márciusban egy fergeteges,
több mint 500 néző előtt koncertezett,
ahová novemberre visszahívták már
együttesével, a Titánnal, egy adventi
koncertsorozatra. A koncertturné három
állomása Genf, Bern és Zürich lesz. Az
énekes megjegyezte, jelenleg körvona-
lazódik az év végi, amerikai koncerttur-
néjuk, sőt Németországból is kaptak
meghívást. 

(czimbalmos)

Egyik leghangosabb és látványosabb eleme-
ként a hagyományokhoz híven ez alkalommal is
a főtérről az egyetemi bentlakásokig zene és
rendőri kísérettel vonultak fel a csapatok. A tisztes
embersereg egy percig sem hagyta figyelmen
kívül, hogy ezúttal ők a főszereplők, sikerült kel-
lőképpen magukra hívni a csodálkozó, bosszan-
kodó vagy éppen mosolygó városlakók figyelmét. 

A diáknapok legnagyobb szervezői kihívása,
hogy minden csapat igényét kielégítve érdekes,
újszerű programot állítsanak össze, melyben
megmaradjanak a közkedvelt játékok, viszont új,
ötletes feladatokkal is tudják meglepni a résztve-
vőket. A buli és szórakozás mellett a sportrendez-
vényeknek is minden évben hangsúlyos szerepük
van. A fesztivál délelőttjeit a víkendtelepi sport-
vetélkedők töltötték ki, melyben helye volt a fo-
cinak, röplabdának, kosárlabdának, lábtenisznek,
lányfocinak, emellett sakkban, tábléban, csocsó-
ban, dartsban és szkanderben is összemérhették
erejüket a csapatokat képviselő személyek. Az
idén is közkedvelt próba volt az örök megunha-
tatlan kincskeresés és harácsolás, ahol találékony-
ságban bizonyíthattak a csapatok. A fizikai és
szellemi megmérettetés mellett a négy nap alatt
a szervezők igencsak próbára tették a résztvevők
állóképességét, hiszen hajnalig tartó buliban „pi-
henhették ki” napi fáradalmaikat.

Bár a fesztivál alapvetően a csapatmegméret-
tetésről szól, sokak számára legalább annyira ér-
tékes az utolsó hely, mint a dobogó legfelső foka.

A szombat esti gálaesten már csak a legjobb öt
kapott helyet az Iúsági Ház reflektorfényében,
hogy színpadi képességeiket összevetve, végleg
eldőljön a díjazottak kiléte.

A negyven csapat közül a dobogó alsó fokára

a Pouk-rrr-face került, második lett a tavaly évben
is ezüstérmet nyert KGB. A bajnokoknak kijáró, ez-
úttal fenyőkoszorút, a 4fun csapat kapta meg. 

Balogh Erzsébet

Székely só diákul
Színes lobogók, csapat-egyenpólók, himnuszok és csatakiáltások kavalkádjában több mint ezer fiatal
részvételével zajlottak a XIV. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál, mely idén Székely Só néven a
góbévilágból nyújtott ízelítőt. A vásárhelyi diákok mellett más egyetemi központokból is érkeztek fesztiválozni
vágyók, így Kolozsvárról, Bukarestből, akik csapatot alkotva vagy csapatokat erősítve diáknapoztak, de idén
először külön tömörülve kapcsolódtak a rendezvényhez a városunkban tanuló külföldi diákok is.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Én kis kertész legény vagyok, blődsé-
geket mondogatok. Azt nyilatkozta Flo-
rea mester a minap, valamilyen városszépítő
akciónak becézett bohóckodás során, hogy
annyira szeret ültetgetni, kapálgatni, kapir-
gálgatni, legszívesebben gereblyére cse-
rélné a (kis)királyi, azaz polgármesteri jogart
(nem ilyen szépen mondta, de ez volt az ér-
telme). Dorinel, Dorinel, hogy is kérdezzük
finoman: hát ki a halál f*sza nem engedi?

Ne szólj szám… Nincs valami sok vásár-
helyi vonatkozása, de erőst jópofa hír: nem
beszél egymással a kihalófélben levő mexi-
kói bennszülött nyelv, az ayapaneco két
utolsó ismerője. Habár ugyanabban a falu-
ban laknak, nem messze egymástól, mégse
hajlandók kommunikálni. A 75 éves Manuel
Segovia bátyjával beszélgetett utoljára fo-
lyékonyan ezen a nyelven, aki már nincs az
élet sodrában, azóta csak a feleségével és fi-
ával, akik megértik ugyan, de ők maguk
csak néhány szót gagyognak (passzív nyelv-
tudás). A másik férfi, a 69 éves Isidro Velaz-
quez senkivel sem beszél. Azt nem lehet
tudni, hogy egymással miért nem állnak
szóba, de egy nyelvész-antropológus szerint
csupán nincs közös témájuk. Van ilyen, na!
(De tényleg van: egy ismerősöm idős, vidéki
szülei tizennégy éve nem szólnak egymás-
hoz – pedig nincsenek elválva, sőt, egy ház-
ban laknak –, és remekül elvannak. Nem
állítjuk, hogy ez lenne a követendő példa a
tartós családi béke fenntartása érdekében,
de egy próbát mindenesetre megér…)

Híradózni veszélyes. Az ember gyanútla-
nul rácuppan kora reggel a PRO TV-híradóra,
és mit lát? Alant a nagybetűs szalagcím: VI-
CEPRIMAR IMPUSCAT MORTAL, a tudósító
épp készül beavatni a részletekbe. Igen ám,
de melyik tudósító, és honnan készül? A vá-
sárhelyi, a Színház térről! Szó bennakad,
hang fennakad, lehelet megszegik, szinap-
szisok görcsben, adrenalinszint a plafonon,
szívbillentyűk üresjáratban: csak nem a mi
drága majorunkat puffantották le?! Aztán
kisvártatva megnyugtatnak: nem egy városi
paraszt alpolgármeister járt pórul, hanem
egy falusi. Huh, ez meleg volt!

Csodálkozik Mehemed: ilyenek a tehe-
nek? A modellügynökségnek kezdenek las-
san ráunni a csont és bőr anorexiás
manökenekre, és egyre gyakrabban külde-
nek ki duci (értsd: dagadt) csajokat a kifu-

tókra. Egy (minden bizonnyal igen értelmes)
olasz táplálkozási szakember szerint azon-
ban a beöltöztetett hurkahalmok szerepel-
tetése is legalább annyira káros lehet a
tinilányokra nézve, akik ezeket a csámpád-
mányokat tartják példaképnek, mint a mú-
miáké, magyarán ez sem jó. Feltesszük hát
a nagy kérdést, amely vélhetően önökben is
megfogalmazódott, hátha olvassák az ille-
tékesek a Központot: nem lehetne esetleg
átlagos testű csajokat kizavarni a nagyér-
demű elé?

Cseles törülközők. Intelligens lopásgátló
címkékkel fogják ellátni brit szállodákban a
törülközőket és fürdőköntösöket, mert meg-
elégelték, hogy sok vendég sajnálja ott-
hagyni őket távozáskor. A címkékbe rejtett
mikrocsipek rádióhullámokat bocsátanak ki,
és nyomban riadóztatják a személyzetet, ha
a drága frottírportékák elhagyják a hotel te-
rületét. A dolog egyetlen szépséghibája,
hogy valszeg a szállodai szarkák is értesültek
eme ördöngös tervről, és egy hanyag olló-
mozdulattal lenyisszentik majd a kifundá-
lónál valamivel intelligensebb címkéket
kicsekkolás előtt…

Erdély TV. Valamennyien aláírjuk ama köz-
helyet, mely szerint csak az nem téved, aki
nem csinál semmit, de a tévés aranyköpések
mellett mégse dzsesszelhetünk el szó nél-
kül; íme, egy újabb bokrétányi, egyébiránt
szimpatikus „gáfa”:
-…felszólítják a munkálatok leállítására, el-
lenkezőleg büntetést rónak ki rá (ellenkező
esetben valszeg le is sittelik a nyomorultat);
- sokat kellett gyerekkorodban mellőznöd?
(mert én, leendő riporter, nélkülöztem eleget
odahaza, valahányszor nekiszaladtam a fal-
nak, mindig egy fedő esett a fejemre értel-
mező szótár helyett); 
- hivatalos formaiságok (már csak formaság-
ból se illik közhelyesen fogalmazni); 
- (fogyasztóvédelmis pacáknak szegezve) a
tojás esetében elég, ha megnézzük rajta a dá-
tumot? (elvileg igen, de nem árt, ha megke-
ressük az illetékes tyúkanyót, biztos, ami
biztos alapon); 
- ugyanazok a törvények hivatkoznak rá is (az
ember tudjon néha elvonatkoztatni…); 
- a két férfi álrendőrnek adta ki magát (talán
több esélyük lett volna, ha csak simán rend-
őrnek adják ki magukat).

Volt egyszer egy Amerika. Valljuk be

férfiasan: többségünk kissé lenézi az am-
csikat, műveletlen bunkóknak tartjuk
őket, akik kábé annyit tudnak az Ameri-
kán kívüli dolgokról, hogy Párizs Francia-
ország fővárosa, esetleg még azt is, hogy
Ausztráliáé Sydney, de azt már rosszul.
Nádasdy Ádámnak, a kiváló magyaror-
szági nyelvésznek valamivel árnyaltabb a
véleménye erről: „Az európai műveltség
alapja a gyanú: azt tekintjük a műveltség
részének, amit nem illik megkérdezni. Ha
egy felnőtt ember megkérdezi, hogy ki is
az a Villa-Lobos, ettől még nem tartjuk
műveletlennek, de ha megkérdezi: ki is az
a Mozart, akkor igen. Mármost a művelt
ember sem tud mindent, és gyakran
szembesül olyasmivel, amiről meg kellene
kérdeznie, hogy kicsoda vagy micsoda –
ám ezzel reszkírozná, hogy műveletlennek
bizonyul, hiszen a dolog esetleg a kötelező
tudnivalók közé tartozik. Ekkor szegődik
mellé bölcs vezetője: a gyanú, mely meg-
súgja neki, hogy mire ne kérdezzen rá. A
gyanú a művelt európai ember hatodik ér-
zéke (…) Az amerikaiak mások, mint mi.
Nekik nem műveltségük van, hanem tu-
dásuk. Ők nem érzik, hogy Szűzanyám, itt
nekem valamit nagyon illene tudni, úgy-
hogy kussolok és rohanok haza megnézni
a lexikonban. Nem, ők megkérdezik: ki az,
és onnantól fogva tudják. Azt mondta egy
tanár a dimbes-dombos Iowában: maguk,
Európában, megtanítják a diákoknak,
hogy mit kell gondolni. Mi itt azt, hogy
hogyan kell gondolkodni.” No comment.

Szívatás. Amint az bizonyára köztudott,
Thomas Edison minden idők legterméke-
nyebb feltalálója, ezernél több szabada-
lom kapcsolódik a nevéhez; ő találta fel
többek közt a szénszálas izzólámpát, a
mikrofont, de még az mp3-lejátszó ősét,
a gramofont is. Tőle származik a híres
mondás: „a zseni egy százalék ihlet, ki-
lencvenkilenc százalék verejték”; büdös-
ség is volt a laborjában rendesen. Élete
végéig roppantul bosszantotta, hogy a te-
lefont nem ő, hanem nagy riválisa, a skót
születésű Alexander Graham Bell találta
fel. Ráadásul a pofátlan amerikai nem érte
be ennyivel, hanem – a nemrég közzétett
Edison-hagyaték tanúsága szerint – még
egy szamarat ábrázoló képeslapot is kül-
dött neki, ezzel a szöveggel: Dear Tommy!
Feltaláltam a telefont! Amint tudsz, hívjál
fel! A számom: 1.

– Csak minden huszonharmadik cseh kéményseprő szereti a
tökfőzeléket.

– Oroszlánszelídítők, tánctanárok és logopédusok csak elvétve
gyaláznak sírt.

– A horvát rablógyilkosok zömének gyerekkorában egy
számmal nagyobb hintalovat vettek.

– A svéd operaénekesek között alig van hajléktalan.

– Országonként átlagosan mindössze négy olyan parlamenti
képviselő van, akit kiskorában farkasok neveltek.

– Az ázsiai bevándorlók nem esznek pizzát, mert a
szervezetükből hiányzik a kör alakú ételek lebontásához szükséges
enzim.

– Svájcban udvariatlanságnak számít, ha vendégségben nem
dicsérjük meg a csillárt.

– A norvég nők zömének nemcsak G, de H, I, J és K pontjuk is
van. Olyan hangosak az ágyban, hogy csendórában tilos szeretkezni.

– A törökországi mecseteket csak egy speciális eszközzel, ún.
mecsetecsettel szabad kifesteni.

– Spanyolországban a férj büntetlenül megverheti a feleségét,
ha utánamegy a kocsmába.

Furcsa tények. Egy átfogó, egész Európára kiterjedő felmérés adatai szerint:

KÖZKEDVELT SLÁGEREK EREDETI,

KEVÉSBÉ ISMERT VÁLTOZATAI

– KOÓS JÁNOS: Kislány a zongorán áll

– PRINCE: Deep purple rain

– EDDA: Ökör (A kör)

– HOFI: Ha én nem lennék gazdag

– ZALATNAY SAROLTA: Ich bin keine apáca

– KOVÁCS KATI: Találkozás egy régi szerelőmmel

– ABBA: B.Ú.É.K.

– AMY WINEHOUSE: Sej, de az én rózsám örömére

visszafestem én a hajam feketére, csuhajja! (Back to Black)

– DANCS ANNAMARI: A bé se csúnya (Az a szép)

– CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ: Te turkálós élet

– V-MOTO’ROCK: Fekszem a lányon

– IRON MAIDEN: Ük-ük-ük-…….ükunoka (Seventh Son Of A

Seventh Son)

– STEVIE WONDER: Sok a percem (I Just Called To Say I Love

You)

– DEMJÉN FERENC: Defloráció (Szerelem első vérig)

– DEMJÉN FERENC: Menopauza (Szerelem utolsó vérig)

– GUNS N’ROSES: Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára

(November Rain)

– ISTVÁN A KIRÁLY: Hess a pics*ba! (Szállj fel szabad madár)

– SMOKIE: Jó bőr neighbour (Living Next Door To Alice)

– APOSTOL: Szervkereskedelem (Eladó, kiadó most a szívem)

– FONOGRÁF: Betöltöttem a 4,5 milliárdot (Vén vagyok, akár

a Föld)

– SZŰCS JUDITH: Mea culpa (Az én anyám)

– NEOTON: Cigidal (Monte Carlo)

– BRÓDY JÁNOS: Menstruáció (Egy hétig tart)

– BIKINI: Mássz odébb (Adj helyet magad mellett)

– BALÁZS FECÓ: Tavasz, nyár, ősz, tél

– MICHAEL JACKSON: A bárányok hallgatnak (Thriller)

– LGT: Neytiri (Kék asszony)

– BEATRICE: Iluska (Pancsoló kislány)

– KARÁDY KATALIN: Csikk

– U2: Cukrozott méz (Sweetest Thing)
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A magyar gazdaság- és pénzügypolitika fő irányairól, a gazdasági és politikai reformintézkedésekről
tartott előadást pénteken Frankfurtban Orbán Viktor.

Ismét megtiltanák
a magyar beszédet 
A szlovák alkotmányra fittyet hányva

kezdeményez népszavazást a
kórosan hungarofób Slota

Óriásplakát-kampányba kezdett a Szlovák Nemzeti
Párt (SNS), a szlovák nyelv kizárólagos hivatali
használatért indított petíciójának támogatására. Az
ország egész területén – a magyarlakta régiókban is –
azt üzenik plakátjaikon: „Nem akarunk otthon
idegenekké válni. Írja alá a petíciót. Nem akarunk a
Felvidéken élni!”

A nacionalista párt az aláírásgyűjtéssel azt szeretné elérni,
hogy Szlovákiában kizárólag a szlovák nyelvet lehessen
használni a hivatali érintkezésben. Ahhoz, hogy az
elnökválasztási kampány során általuk is támogatott Ivan
Gasparovic államfő kiírja a népszavazást a kérdésben, 350 ezer
támogató aláírásra van szükségük. Az SNS szerdán Pozsony
közelében tartott elnökségi ülésén Ján Slota pártelnök
elmondta, eddig 55–60 ezer támogató aláírást sikerült
összegyűjteniük. Aláírásgyűjtő akciójukat provokatív módon a
harminc százalékban magyarok lakta Érsekújvárott kezdték
meg. Az SNS a tavalyi parlamenti választásokon 128.490
szavazatot kapott, azaz a párt támogatottsága 5,07
százalékos volt. Elemzők szerint kétséges, hogy sikerülhet-e a
pártnak csaknem háromszor ennyi aláírást összegyűjtenie.
Rudolf Chmel Most-Híd párti miniszterelnök-helyettes úgy
véli, alkotmányellenes lenne, ha népszavazást tartanának
arról, hogy a szlovák legyen az egyedüli hivatalos nyelv. A
miniszterelnök-helyettes emlékeztetett, alapjogok és
szabadságok nem képezhetik népszavazás tárgyát, egyébként
pedig az alkotmány 34. cikkelye szavatolja a kisebbségi
nyelvek hivatali használatát.

A Magyar Koalíció Pártja nyilatkozatban ítélte el az SNS
plakátkampányát. „Azok az országszerte megjelent
provokatív óriásplakátok, amelyek ismételten a magyarokkal
szemben kívánják erősíteni a szlovák nemzeti identitást,
minden jó szándékú emberben negatív érzelmeket váltanak
ki, és borzolják a kedélyeket” – áll a nyilatkozatban. Az MKP
felszólítja a szlovák demokratákat, ne hallgassanak, mert
„meghunyászkodó hallgatásukkal erőt adnak a szlovák
nacionalistáknak”.

Kocur László

Orbán: A legegyszerűbb adórendszert teremtettük meg 

Orbán Viktor pénteken Ludwigshafenben
meglátogatta Helmut Kohl korábbi német
kancellárt. A találkozón szóba került a ma-
gyar belpolitikai helyzet, szóba kerültek az
Európai Unió előtt álló kihívások, a világpo-
litikai és világgazdasági változások. A volt
kancellár felidézte Orbán Viktornak a Nagy
Imre temetésen mondott beszédét és tetszé-
sét fejezte ki a magyar miniszterelnöknek a
német sajtóban csütörtökön megjelent, az
új alaptörvényről szóló írásával kapcsolatban.

Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvi-
vője az MTI-t tájékoztatva azt emelte ki: a
németországi pénzügyi befektetők és a kü-
lönböző cégek képviselői előtt a magyar
kormányfő megismételte, hogy 2014-re az
államadósság szintjét 65–70 százalékra
csökkentjük. Orbán Viktor utalt arra is, hogy
az úgynevezett foglalkoztatási aktivitási
rátát jelentősen növelni kell, mégpedig a
jelenlegi 55 százalékról először 65 száza-
lékra, majd 75 százalék körülire.

A magyar kormányfő németországi lá-
togatásának második napján az európai
pénzügyi világ központjának számító
Frankfurt városában – akárcsak előző este
Berlinben – a Deutsche Bank rendezvényé-
nek vendége volt. Ezúttal azonban kisebb,
mintegy 60 fős, de kifejezetten szakmai,
mégpedig pénzügyi és gazdasági szakem-

berekből álló közönség előtt szólalt fel.
A miniszterelnök szóvivőjének tájékoz-

tatása szerint Orbán Viktor elmondta, hogy
az előző nyolc év kormányzása miatt 2010-
re az állam a gazdaság tehertételévé vált.
Ezért – mint hangsúlyozta – komoly át-
szervezést kell végrehajtani. Ennek jegyé -
ben került sor Európa legegyszerűbb
adórendszerének kialakítására, csökkentet-
tük a társasági adót, és folyamatosan szo-
rítjuk vissza a vállalatokat terhelő
bürokráciát és adminisztrációt. A miniszter-
elnök hangsúlyozta, jó esély van arra, hogy
a következő évek sikerszereplője ismét
Közép-Európa legyen. Ennek stabilitásában
Magyarország kulcsszereplő – értékelte a
magyar kormányfő.

Az MTI értesülése szerint az előadást kö-
vetően, az euró bevezetését firtató kérdésre
válaszolva a miniszterelnök utalt arra:
ehhez teljesíteni kell a maastrichti feltéte-
leket, ugyanakkor szükség van egy verseny-
képes Európára és egy versenyképes
Magyarországra is. Mindennek alapján le-
hetségesnek tartotta, hogy a szükséges fel-
tételek 2020-ig teljesülnek, és az euró
bevezetése megvalósulhat.

Orbán előadását Matolcsy György nem-
zetgazdasági miniszter és Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter is saját pre-

zentációval egészítette ki. A pénteki fóru-
mot egyes források előzetesen összefüg-
gésbe hozták Magyarország
eurókötvény-kibocsátásával is. Az Állam-
adósság Kezelő Központ ugyanis április kö-
zepén a többi között a Deutsche Bankot
kérte fel az eurókötvény kibocsátásával
kapcsolatos találkozók megszervezésére.

A miniszterelnök ugyanakkor már előző
nap, Angela Merkel kancellárral tartott ta-
lálkozója után utalt arra, hogy a szerdai köt-
vénykibocsátással az erre az évre szükséges
pénzügyi eszközöket sikerült begyűjteni,
ezért – mint hozzátette – a kormány már
a 2012-es éven dolgozik.

Csütörtök este Berlinben a miniszterel-
nök szintén a Deutsche Bank szervezésében
rendezett üzleti fórumon vett részt. Orbán
Viktor a csaknem 300 meghívott vendég
előtt ismertette a magyar uniós elnökség
célkitűzéseit, szólt az EU előtt álló kihívá-
sokról és a német–magyar gazdasági, ke-
reskedelmi kapcsolatokról. A vendégek
között ott voltak a Magyarország iránt
immár hagyományosan elkötelezett német
vállalatok, köztük mindenekelőtt az Audi,
a Bosch és a Knorr Bremse vezetői, akik
méltatták a magyar befektetői környezetet.

(MTI)

2020-ra teljesülnek a
magyar euró feltételei?

Iszonyú látvány: Ezért is titkolják Bin Laden fotóit 

A halott Oszama bin Laden fotója
nem lesz győzelmi trófea

A Fehér Ház tudja, hogy Oszama bin
Laden halott, ennek igazolására tanúi,
DNS tesztje, fotói vannak, és eddig
semmiféle cáfolat nem merült fel, be-
leértve magát az al-Kaidát is.  

A döntést a nemzetbiztonsági ta-
nács vitája előzte meg, ahol a CIA-igaz-
gató, Leon Panetta a kép közzététele
mellett foglalt állást, Hillary Clinton
külügyminiszter és Robert Gates vé-
delmi miniszter vezette az ellenzők
sorát. A határozatot az amerikai tör-
vényhozók pártállástól függetlenül
többségében elfogadták, mondván
nincs szükség további hergelésre, ami
az Afganisztánban és az Irakban levő
csapatokon csapódna le. 

Az sem kívánatos, hogy bin Laden

„sírjánál táncolva” mártírt csináljanak
abból, akit a Nyugat a legveszélyesebb
terroristának, az amerikaiak történel-
mük egyik legnagyobb csapása, szep-
tember 11-e szellemi atyjának
tartanak. Nem kívántak a Bush-admi-
nisztráció hibájába esni, amelyik annak
idején közreadta Szaddám Husszein
halott fiainak fotóit, valamint Szaddám
Husszein kivégzését. Mindkettő részvé-
tet váltott ki a kivégzettek iránt. 

A huszonnégy órás hírközlés által
manipulált közönség csalódott. A bor-
zasztó látványon elidőzhettek volna,
nyomozhattak volna, elméleteket
gyárthattak volna. A Reuters vala-
mennyire enyhített a perverz kíváncsi-
ságon, amikor az épületben megölt

három férfi véres fotóját közreadta.
Egyikük állítólag bin Laden fia volt. 

A fotók, videók közzététele sokak
szerint elejét venné a konspirációs el-
méleteknek. Ennek hiányában Obama
hazai ellenfelei újabb bizonyítékot lát-
nak a félrevezetésre, annál is inkább,
mert a kommandós akció hivatalos
verziója változik. A tűzharc jellemzésé-
től odáig jutottak el, hogy az álmából
felzavart Oszama bin Laden pizsamá-
ban gyanús mozdulatot tett, amire a
speciális alakulatok azonnal reagáltak.
A további történetekért az Egyesült Ál-
lamok már nem felelős, hiszen a sebe-
sültek és túlélők pakisztáni felügyelet

alatt kiszivárogtatott tanúvallomása
ellenőrizhetetlen.   

Az amerikai igazságügyminiszter
törvényesnek minősítette az akciót. Az
Egyesült Államok nemzetvédelmi ér-
dekből cselekedett, amikor egy ellen-
séges erő vezetőjét akarta elfogni. A
parancs „elfogni vagy megölni” volt. A
veszély, az ellenállás mértékének meg-
ítélését a helyszíni speciális alakulatok
döntésére bízták.

Oszama bin Laden kivégzése furcsa
koalícióba kovácsolta az európai balli-
berálisokat és a terrorista vezér fanati-
kus muszlim követőit, amikor
egyértelműen elítélik az akciót, és az
Egyesült Államokban látják az ellensé-
get. Pakisztánban, Afganisztánban

tüntetnek, a német sajtó felelősségre
vonja Angela Merkelt, amiért gratulált
Obamának. Bár ideális lett volna,  ha
Oszama bin Ladent élve fogják el, bí-
róság elé állítják és azután ítélik ha-
lálra. De vajon ebbe a kockázatos jogi
folyamatba, a tárgyalás biztosításába
mennyit segített volna az az Európa,
amelyik az emberi jogok nevében lát-
ványosan követelte a Guantanamo
börtön bezárását, de amikor az elítél-
tek befogadásáról volt szó – a Wiki -
leaks dokumentumai szerint – zsarolta
Amerikát, feltételekhez kötötte az el-
ítéltek elhelyezését. Kivétel Magyaror-
szág volt. 

Balla Eszter

„Fontos, hogy egy fejlövést kapott személy szemléletes fotója ne propagandaeszközként kerüljön nyilvánosságra, ami további erőszakra sarkall.
Ilyen dolgokat nem trófeaként mutogatunk” – idézték Barack Obamát, mielőtt szerda reggel Washingtonban bejelentették, hogy az amerikai
kor mány semmiféle vizuális bizonyítékot – fotók, videók – nem hoz nyilvánosságra a vasárnap meggyilkolt terrorista vezérről, Oszama bin Ladenról. 
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A Marosvásárhely Rali május 6-án, pénteken este a Székely Vértanúk utcában rajtolt az
első szuperspeciálissal. Az igazi problémák azonban másnap okoztak gondokat a
versenyzőknek, elsősorban a Parajd–Borzont időmérő szakaszon, ahol váratlan havazás
tört az autósokra, akiknek a zöme száraz gumikkal indult neki a távnak. 

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Szabó Gergő szerint is
három a magyar igazság

Interjú a budapesti születésű,
kétszeres román országos rali baj-
nok Szabó Gergővel, aki másodpi-
lóta társával, Kohler Zoltánnal
megnyerte a 2011-es Marosvásár-
helyi Ralit, egy Mitsubishi Lancer
Evo IX versenyautóval.

– Hogyan emlékszik vissza a kezde-
tekre, mikor ismerkedett meg az autók-
kal, motorokkal?

– Korán megfertőződtem, ugyanis
édesapám műhelyében mindig ver-
senyautók álltak. Igaz, ő nem verseny-
zett, hanem a versenyautók
felkészítésében segédkezett. Nálunk
Magyarországon az akkori menők au-
tóikat ott készítették fel a budaörsi

műhelyünkben. Öt–hatévesen már a
bukócsövek között mászkáltam, nem
a játszótéren. Ahogy megszereztem
segédmotorra az engedélyt, 14 éve-
sen elkezdtem motorral versenyezni.
Magyarországon három bajnoki címet
szereztem endúróban és ennek kap-
csán kerültem ide Erdélybe is.

18–20 évesen kezdtem ralizni,
2011 a 20., jubileumi szezonom.
1991-ben mentem először rali verse-
nyen egy Ladával és azután nagyon
sok, a top kategóriától kezdve WRC-n
keresztül a mostani N-es autóig min-
dennel versenyeztem. Nem tudom,
meddig folytatom, arra is gondoltam,
hogy az aktív versenyzést most a 20.
szezonnal zárnám le.

Ahogy a magyar ember mondja,

három a magyar igazság, én úgy gon-
dolom, ez az aktív pályafutásomnak
méltó befejezése lenne, egy harmadik
román bajnoki cím.

– Volt-e még Marosvásárhelyen?
Egyáltalán szeret Erdélybe járni, verse-
nyezni?

– Persze, többször jártam már Ma-
rosvásárhelyen, Erdélyben. Az endúró
motorozásnak is az a szépsége, hogy
nagyon közel kerülsz a természethez
és ez volt az első dolog itt Erdélyben,
ami megragadott. Azok a hegyek,
meg az egész környezet iszonyú jó
adottságokkal rendelkezik a motoros,
illetve autós versenyzéshez. Ez veze-
tett szép lassan oda, hogy azt mond-

tuk három évvel ezelőtt, hogy indul-
junk egy román versenyen. Ralipara-
dicsomnak is tekinthető a murvás,
makadámos utak miatt, amik itt van-
nak a környéken. Először 2008-ban
álltunk rajthoz a Brassó Ralin, ami a
román bajnokság egyik futama. Min-
den terv nélkül szerettük volna meg-
nézni, hogy milyen Romániában a rali.
Mostanában annyira sok időt töltök Er-
délyben, hogy vásároltam egy ingatlant
Gyergyószentmiklóson és belekezdtem
egy építkezésbe. Simán el tudom kép-
zelni, hogy egy évben 5–6 hónapot Ma-
gyarországon vagyok és ugyanannyit itt
töltök el. Szeretek itt lenni.

– Eddigi pályafutásának melyik volt
a legnagyobb szakmai sikere, illetve
melyek voltak a legnagyobb megmé-
rettetések?

– Amire a legbüszkébb vagyok, az a
2009-es bajnoki címem, mert egy „ide-
gen országban”, egy idegen mezőnyben
mindig nagyon nehéz versenyezni, pont
azért, mert nem ismered a pályákat, az
ellenfeleket. De a rali erről szól, az im-

provizációról és a csapatmunkáról, hogy
összhangban legyél a navigátoroddal, a
csapatoddal. Fontos hogy egy olyan
technikával – mert technikai sportról
beszélünk – végig tudd tenni úgy, hogy
ne hibázz, ne ess ki, mert itt a pontok
összeadódnak a nyolc futam alatt. Úgy
felépíteni a teljes szezont, hogy minden
működjön, nagyon nehéz egy idegen
országban, annak ellenére is, hogy már
otthon érzem magam benne.

Mint versenyző, a legnagyobb élmé-
nyem a két világbajnoki futamom
Monte Carlóban és Norvégiában, de
rangos nemzetközi rali versenyeken vet-
tem részt többek közt Törökországban,
Oroszországban és szerte Európában.
Volt alkalmam befagyott tavon autózni,
meg olyan havas utakon és környezet-
ben, ahová bármikor visszamennék,
hogyha lenne rá lehetőségem.

– Jelenleg melyik csapatot képviseli
Szabó Gergő?

– Az idén is a Jack Daniels Rally Team
a főtámogatóm és velük állok rajthoz. 

A beruházás összértéke elérheti a 700 ezer lejt,
amiből az önrész megközelítőleg 20 ezer lej, ebből
tervezik a létesítmény világítását. Egyelőre 140
ezer lejt utaltak át a támogatásból, amivel a
sportpálya talajának minőségét javították fel. Le-
gyalultak 50 centimétert, kavicsréteg került alul,
majd 30 centiméter vastagságú termőföldréteget
tettek rá. A versenytárgyalásokat a helyi Multi -

prod Kft. nyerte, amely októberben kezdett hozzá
a munkálatokhoz. A sportbázist a 2007-ben épült
sportcsarnok szomszédságában, a volt focipálya
területén hozzák létre.

Jelenleg három labdarúgó-együttes működik
és szerepel rendszeresen különböző bajnokságok-
ban, focitornákon. A D-osztályos mérkőzéseken
küzd az AFC, hivatalos mérkőzéseken is pályára

lép a Zsigmond Vilmos tornatanár irányításával
működő gyerekcsapat, s a Berekméri János ve-
zette öregfiúk együttes is sokat hallat magáról. 

Kolcsár Gyula polgármester azt is megje-
gyezte, hogy az új sportbázis létesítésével, sőt, a
már meglévő sportcsarnok igénybevételével si-
kerül ezután is a községközpont és a környező te-
lepülések fiataljait jobban a sport, meg a mozgás

felé irányítani. Hozzáfűzte, a gernyeszegi általá-
nos iskola kézilabdacsapata a két hete véget ért,
Székelyudvarhelyen megtartott regionális kézi-
labdatornán, több ifi válogatottat is soraiban tudó
zetelaki együttes mögött, a második helyen vég-
zett. Ugyanakkor dicséretet érdemelnek a Mul-
tiprod SE kézilabdázói, akik eddig már több
rangos tornán értek el kiváló eredményeket. 

Fellendülőben a gernyeszegi sportélet

Pandúr skalp után
bukaresti pontszerzés
Május 4-én újabb minimális győzelmet szerzett Sabău legénysége a Sziget
utcában. Ezúttal is hosszabbításban a helyi illetőségű Astafei volt
eredményes, aki egy fordulóval korábban a Sportul otthonában is betalált a
hosszabbításban. Sok szurkoló a mérkőzés előtt bundázásra gyanakodott,
ami alaptalan volt, hisz meglett az újabb három pont. Szombaton a fővárosi,
szebb napokat is megért, de jelenleg európai kupahelyezettre esedékes
Rapid otthonába látogatott az együttes. A jövő évi A-osztályos jelenlétét
már biztosított FCM ezúttal gyengén kezdett, védekező stílusban, minden
elképzelés nélkül nélkül futballozott az első félidőben. Ez meg is hozta az
eredményt, mert egy jobbról beívelt labdát elnézett a védelem, Iencsi
lábáról óvatlanul pattant a hatos vonalán érkező N. Grigoréhoz, aki a hálóba
gurította a labdát. A szünetben Sabău biztos lemoshatta fiai fejét, hisz a
második játékrészben pontosabban adogatva, bátrabban támadva kezdtek
focizni a vásárhelyiek. Sabău L. Rust előrehozta a középpályára Cazan
helyett, helyébe L. Munteanu állt be hátvédnek, Didi helyett Vârtic állt be,
így megváltozott a játék képe is. Hat perccel a befejezés előtt a
marosszentkirályi születésű Fl. Dan bal lábas lövése a pipában kötött ki,
Coman kapus nem kis csodálkozására, beállítva a bukarestiek által nem
remélt, de számunkra igen kedvező döntetlent. Ezzel az újabb egy ponttal is
bebizonyosodott, hogy a FCM játékosai még a bajnokság végén is tudnak
borsot törni az ellenfelei orra alá. Összességben meglett a 45. pont is, ami 12
győzelem és 9 döntetlenből áll. Május 14-én a Steaua otthonában játszik
majd a vásárhelyi csapat. 

A 2006-ban átadott modern gernyeszegi sportcsarnok, majd a 2008-ban meglett, körtvélyfájai általános iskola tornaterme után, rövidesen elkészül az
a sportbázis is a községközpontban, amit kormánytámogatással, csaknem 700 ezer lejes beruházással épül. A korszerű létesítmény közepén futballpályát,
egyik oldalán lelátót és salakos futópályát, a másik oldalán öltözőket és zuhanyzófülkéket alakítanak ki. Kolcsár Gyula polgármester elmondta, 2008-
ban nyújtották be a pályázatot sportbázis létesítésére, és tavaly tudták meg, hogy próbálkozásuk sikerrel járt. 

A verseny legjobbjának a tavalyi bajnok, Szabó Gergő bi-
zonyult, aki kitűnően teljesített az extrém körülmények kö-
zött, s ezzel gyakorlatilag döntő előnyre tett szert legfőbb
versenytársával, Marco Tempestinivel szemben.

A verseny szombaton (május 7.) este a Székely Vértanúk
utcában megismételt szuperspeciálissal ér véget, gyakorla-

tilag Szabó Gergőnek, a román országos rali bajnoknak így
is maradt 12.1 másodperc előnye a végső összeszámlálás-
nál.

A szuperspeciálison ismét Titi Aur volt a leggyorsabb, míg
összetettben Szabó Gergő lett a győztes, Marco Tempestini
és Bogdan Marişca előtt.
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Megy a lejtőn lefelé egy cigány a frissen bugázott kerékpár-
jával. Kiugrik elé egy rendőr:

– Állj meg cigány, nincs lámpád!!!
– Én vigyáznék, mert fékem sincs...

Két rendőr unatkozik a szolgálatban. Azt mondja egyik a
másiknak:

– Találd ki, hány százas van a zsebemben!
– Ha kitalálom, egyiket nekem adod?
– Nem, akkor mindkettőt neked adom.

A skót kérdezi a szomszédját:
– Mi volt nálatok tegnap? Láttam, hogy a lámpa egy-két

percenként elaludt egy rövid időre, majd ismét felgyulladt.
– Semmi, semmi. Csak olvastam, és rájöttem, hogy lapozni

sötétben is tudok.

Egy amerikai, egy svájci, meg egy székely azon vitatkoznak,
hogy melyik hegységben a leghosszabb a visszhang. Mindenik
erősíti az igazát, mikor megszólal a székely: 

– Na figyeljetek ide, nálunk a Hargitán a leghosszabb a
visszhang. 

– És miért lenne ott? – kérdi az amerikai.
– Azért, mert este ha én kinyitom az ablakot és elkiáltom

magam, hogy alkohol, másnap reggelig csak azt hallod: hol?,
hol?

Viccek

Gonosz boszorkány, vasorrú bába, vénsé-
ges banya, ugye ilyesmik jutnak eszedbe a bo-
szorkányokról? A mi boszorkányunk, Amália,
szépséges szép, ért az állatok és a növények
nyelvén, csöppet sem gonosz, legfeljebb néha
szomorú. És ami a legfőbb: csodás meséket
mesél. Mesél az esőről, a napról, a holdról,
csillagokról, felhőkről, virágokról, madarakról,
színekről és árnyékokról, és a mesék boszor-
kányos varázslata hatalmába kerít mindannyi-
unkat, kicsi és nagy olvasót egyformán. Az
olvasó kedve szerint olvashatja különálló me-

seként vagy kerettörténetbe ágyazott össze-
függő mesefolyamként a kötetet. A mesékben
felfedezhetjük mítoszok, legendák és mondák
motívumait, játékosan átalakított változatait,
sosem látott, mégis mintha népmesékből elő-
lépett lények alakját. A változatos történetek
eredeti ötleteket villantanak fel, plasztikus fi-
gurákat vonultatnak fel, finom nyelvi ízeket
kínálnak. A megvalósítható (erkölcsi-esztéti-
kai) világrend és az eleven valóság sokszínű-
sége nyújtotta szépségélmény adja e magával
ragadó mesevilág vonzerejét.

Könyvajánló

B o l d i z s á r  I l d i k ó :  B o s z o r k á n y o s  m e s é k
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Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám


