
Hír és hírháttér

„Nem valakiért, 
valamiért kell összefogni”

Újabb beszélgetésre került sor a marosvásár-
helyi helyhatósági választásokkal kapcsolat-
ban. A három erdélyi magyar politikai alakulat
képviselői ezúttal Bözödön, a 3. fiERD tábor-
ban ültek asztalhoz megvitatni a magyar pol-
gármesterjelölt állításának kérdését. Bár közös
nevezőre ezúttal sem jutottak, a beszélgetés
végére megígérték: lesz megegyezés.
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III. Nyárádmenti Napok 

A nyárádmenti önkormányzatok közötti partner-
ség és a civil, vállalkozói és önkormányzati együtt-
működés jegyében szervezte meg az idei Nyá-
rádmenti Napokat is a Nyárádmenti Kistérségi
Társulás a helyi önkormányzattal közösen. A
négynapos esemény célja a térség kulturális örök-
ségének bemutatása, hagyományaink, kézműves
termékeink értékesítése, valamint a közösség
tagjainak a térség fejlesztésére való ösztönzése.

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

Egyház és politika

A következőkben egy mindig aktuális, külö-
nösen a kisebbségi sorsban kiemelt fontos-
ságú kérdésnek próbáltunk utánajárni.
Tisztában vagyunk azzal, az, hogy politizál-
hat-e az egyház, azok közé a bonyolult és ár-
nyalt kérdések közé tartozik, amelyre a
lezáratlanság jellemző. Mégis, eligazításként,
három történelmi egyház elöljárójának vé-
leményét kértük ki a kérdésben. 

>>> 10. oldal >>> 11. oldal

Borbély kezében Verespatak sorsa
>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Sport

Egykor és most, azaz
múlt és jelen. Jövő?

A Marosvásárhelyi Tanácsnak és Polgár-
mesteri Hivatalnak köszönhetően, 19 év
után újra van A-osztályos labdarúgó
együttese városunknak. Sőt, a vásárhelyi
szurkolók nem kis örömére, mintegy 8000
férőhelyes stadiont „varázsoltak” városunk
vezetői a hajdani Matricon (Metaloteh-
nica) pálya helyére, mi több, két hete
felszerelték a négy villanyoszlopot, amely
szeptembertől kezdve biztosítani fogja az
esti megvilágítást. Eddig minden szép 
és jó.

Úgy tűnik, a Roşia 
Montana Gold Corporation
(RMGC) kanadai–román
bányavállalat hajlandó mindent
megtenni annak érdekében,
hogy kitermelje Verespatak
arany- és ezüstkészletét, azaz
330 tonna aranyat és 1600
tonna ezüstöt. A beruházó cián-
technológiát alkalmazna,
amivel sem a hazai, sem a
határon túli környezetvédők
nem értenek egyet, 
kockázatosnak tartván 
a bányatervet.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

A bizalmatlanok megnyerése lehet a siker titka
Korábbi ígéretünkhöz híven közöljük a

megbízásunkból a Metro-Polls által július
21-28. között végzett közvéleménykutatás
magyar szempontból általunk leglényege-
sebbnek vélt adatait. A felmérés során 702
személyt kérdeztek meg, a megbecsült hi-
balehetőség plusz-mínusz 3,8 százalék. A
felmérés adatainak elemzésére még vissza-
térünk.

Igen érdekes a vásárhelyi magyar poli-
tikusok iránt érzett bizalomra vonatkozó
rész. A megkérdezettek 46 százaléka egyet-
len politikusban sem bízik, 22 százalékuk
pedig nem tud egyetlen személyt sem

megnevezni, akiben megbízna. Ez összesen
68 százalék, azaz a megkérdezettek közel
háromnegyede nem bízik egyetlen vásár-
helyi magyar politikusban sem a felsoroltak
közül. 

A felmérésben szereplő magyar politi-
kusok ismertségi fokából az a következtetés
vonható le, hogy mind az EMNT által támo-
gatott Vass Levente, mind az RMDSZ által
esetleges jelöltként emlegetett Dávid
Csaba mondhatni ismeretlennek számít a
vásárhelyi lakosság körében.  

A vásárhelyi potenciális polgármester-
jelöltekre adandó voksok arányából az

tűnik ki, hogy a helyi politikai erők által
eddig esetleges jelöltként megnevezett
személyek egyike sem élvezi a helyi ma-
gyarság egyértelmű támogatottságát. Ezzel
szemben a jelöltségükről eddig még nem
nyilatkozó Frunda György, Benedek Imre és
az indulási szándékát már jelző Csegzi Sán-
dor áll az első három helyen. Mindebből a
magunk számára azt a következtetést von-
tuk le, hogy talán még nem késő újabb, a
választópolgárok által a felsoroltaknál el-
fogadottabb – és ami a legfontosabb: esé-
lyesebb! – jelölt, jelöltek felkutatására
fordítani az időt. 
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Névnapok
Augusztus 3. Hermina, István, Terézia
Augusztus 4. Dominika, Domonkos
Augusztus 5. Krisztina, Ábel, Emőd, Mária 
Augusztus 6. Berta, Bettina, Géza, Csobán
Augusztus 7. Ibolya, Ulrik, Albert
Augusztus 8. László, Hartvig, Eszmeralda, Gusztáv
Augusztus 9. Emőd, Roland, János, Román

Ajánló

Kos: Tüzessége és szenvedélye magával ragadja a körülötte
élőket – örül annak, hogy lelkesíteni tudja őket, és így rávenni
tervei megvalósítására. Ám nem kizárt, hogy épp azt az egy
embert, akit a leginkább szeretne inspirálni, hidegen hagyja.

Bika: Lehet, hogy kissé szeszélyesen viselkedik. Az egyik pil-
lanatban még magához akarja ölelni a világot, és talán úgy
érzi, mindenki a barátja, a másik percben viszont inkább
eltűnne a kíváncsi szemek elől. Próbáljon meg lehiggadni. 

Ikrek: Úgy érezheti, nehéz helyzetbe került, nem tud dön-
teni két egyformán fontos dolog között. Nem mer, illetve
nem akar tanácsot kérni, pedig érdemes lenne meghallgat-
nia egy külső szemlélőt is. Az őrlődés nem viszi előrébb, de
az idő sokat segít a megoldásban.

Rák: Hirtelen meggondolhatja magát, és nem kizárt, hogy
olyan felelősség alól akar mégis kibújni, melyet önként és
dalolva vállalt. Ezzel nagy fájdalmat okozhat valakinek, aki bí-
zott önben – jól gondolja meg, érdemes-e ezt kockáztatnia.

Oroszlán: Úgy tűnik, túldramatizál egy helyzetet, amit így
sokkal fájdalmasabbnak él meg, mint amilyen akkor lenne,
ha nem adná át magát az önsajnálat örvényeinek. Hiszen
még nincs veszve semmi, de ahhoz, hogy meg tudja menteni
a helyzetet, nem árt kicsit racionálisabban gondolkodnia.

Szűz: Lehet, hogy úgy érzi, szerettei túlzottan a nyakán lóg-
nak, ők viszont mindent megtesznek azért, hogy felvidítsák
önt. Ezért ne vegye zaklatásnak a jelenlétüket! Könnyebben
magára hagyják, ha azt látják, jól van, és most minden oka
meg is van az örömre.

Mérleg: Különös hódítások várnak önre , és könnyen csábító
hangulatba kerül. Flörtre és komoly kapcsolatra egyaránt
lehetősége nyílik a héten, és ön dönt arról, hogy mi lesz a
folytatás. Nem kizárt, hogy megtalálja élete párját.

Skorpió: Nem kizárt, hogy valaki új és szenvedélyes
érzéseket lobbant lángra a szívében, ám ön is meglepődve
áll az új helyzet előtt, és nem igazán tudja eldönteni, mit is
kezdjen vele. Jogosan félti eddigi életét, de muszáj átgon-
dolnia, hogy merre akar lépni, mielőtt túl késő lesz.

Nyilas: Szerencsecsillaga kíséri a héten, ezért a legtöbb
dolog, amibe belevág, sikerrel végződik. Vigyázzon azonban,
hogy ne adjon okot a pletykára, mert környezete visszaélhet
az öntől kiszivárgó információkkal.

Bak: Ha az utóbbi napokban pesszimista volt, most kitisztul
ön felett az ég, és már sokkal szebb színben látja a jövőt. Jól
teszi, mert pozitív beállítottsága valóban kedvező 
eseményeket hoz az életébe.

Vízöntő: Talán még magának is nehezen vallja be, de nem
kizárt, hogy fülig szerelmes kezd lenni, és az illető minden pil-
lanatban leköti a gondolatait. Talán babonából tart attól, hogy
nyilvánosságra hozza, és jól is teszi, ha még nem hirdeti ki. 

Halak: Az otthonát érintő ügyek kedvezően alakulnak,
családjába béke és harmónia köszönt be. Váratlan pénzügyi
lehetőséghez vagy bevételhez jut a héten.

Horoszkóp

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

A Milvus Csoport Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület által szervezett har-
madik nemzetközi Milvus természetfotó-
pályázatra beküldött munkák tárlata a ma-
rosvásárhelyi KromArt Galériában
(Mureş Mall) tekinthető meg.

XV. Vajdaszentiványi 
tánc- és zenei tábor

A Vajdaszentiványi Hagyományőrző
Táncegyüttes és Zalai Táncegyüttes szerve-
zésében július 31. és augusztus 7. között
tartják a XV. Vajdaszentiványi tánc- és zenei
tábort. Napközben tánc -és zeneoktatás
mellett egyéb programok várják a résztve-
vőket, amelyben viseletkészítés, népi kéz-
művesség, lovaglás, íjászat, gólyalábazás,
vetélkedők, tábortűz és strandolás szere-
pelnek. Minden este előadások, koncertek.
A tábor pihenőnapjának délutánján (szer-
dán) 12 környékbeli együttes részvételével
hagyományőrző fesztivált rendeznek. A
tábor ideje alatt vajdaszentiványi, maros-

sárpataki, mezőpaniti és mezőmadarasi,
körtvélyfáji és Maros megyei cigánytánco-
kat oktatnak kezdő és haladó táncosok szá-
mára idős adatközlő táncosok. 

II. Nemzetközi Folklórfesztivál
Augusztus 2-tól kezdődően augusztus 5-

ig zajlik a II. Nemzetközi Folklórfesztivál Ma-
rosvásárhelyen. Augusztus 3-án és 4-én fél
11-től utcai fellépésekre (Főtér, Diamant-
park, Kövesdomb), este fél 8 órától nemzet-
közi folkműsorokra kerül sor a nyári

színpadon. A gálaest csütörtökön, 19.30-kor
kezdődik, szintén a nyári színpadon. Az elő-
adásokra a belépés ingyenes, a fesztiválon
hazai, bulgáriai, törökországi, izraeli, orosz-
országi, ciprusi, ukrajnai, csehországi és spa-
nyolországi művészegyüttesek lépnek fel.

XV. Textilművészeti Szalon
A Kultúrpalota földszinti kiállítóterme-

iben nyílt meg a textilművészek éves kiál-
lítása, az Ariadnae 2011 című tárlat, mely
augusztus 30-ig látogatható.

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

A világhálón is

Reklám
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Szánalmas
lavírozás

Mindenkinek vannak feladatai az életben, és az a
cél, hogy minél jobban teljesítse azokat. Vannak mun-
kahelyi feladatok, amelyeket „a főnök” ruház ránk, és
vannak az élettől „ajándékba kapott” nehézségek,
megpróbáltatások, problémák. A kihívásoknak általá-
ban lehetetlen teljességgel megfelelni, és ilyenkor
szükség van a „lavírozásra”, vagyis a gyakori irány- és
véleményváltoztatásra, hogy lehetőleg minél köze-
lebb kerüljünk a célhoz. A „csapásirányt” alapvetően
az aktuális „víz- és légáramlatok” szabják meg, annak
függvényében, hogy honnan hova szeretnénk eljutni.
Ez a stratégia nagyon jól alkalmazható a nyílt tenge-
ren, de még a mindennapi életben is, azzal a feltétel-
lel, hogy ne állítsunk fel magunknak olyan be nem
tartható szabályokat, hogy például a széllel vagy az
árral szemben „nem hajózunk”. Számolnunk kell a szél-
csend vagy a vihar hátrányaival és veszélyeivel is. A la-
vírozás lényege éppen az, hogy az adott helyzetben
úgy kell cselekednünk, ahogyan azt a célba érésünk a
leginkább megkívánja.

Talán ez a politika legnagyobb ellentmondása (és
hazugsága). Választások idején fűt-fát megígérnek a
választóknak, mert a feladat azt diktálja, hogy be kell
jutni a parlamentbe, a helyi tanácsba, a hatalmi szfé-
rába. Aztán jön a lavírozás következő szakasza, amikor
az „osztozkodásnál” már más körülmények között, más
feltételeknek kell megfelelni. És olyan „finoman kell
bánni” ezekkel a nyilvánvaló irányváltoztatásokkal,
hogy a párt választói rétege is megmaradjon, de a
funkcionáriusok hatalom-éhsége is csillapodjon. A köl-
csönt kölcsönre halmozó (tehát kiapadhatatlan) állami
költségvetés elkényeztetett haszonélvezői kétségbe-
esett harcot folytatnak az új mandátumok megszer-
zéséért. Ha eddig nem érdekelte senkit a választók
véleménye, most megint következik a „durva verseny”
minden egyes szavazat megszerzéséért. Egy kétség-
beesett manőverezés a jobb- és a baloldali szavazato-
kért, a román és a magyar választók kegyeiért, a
szegények és a gazdagok bizalmáért és pénzéért. 

A hatalmon lévő politikai erőknek szükségük van
az autonómia-törekvésekre, de nem viszik túlzásba,
nehogy a pozíciójuk kárára menjen. Az ellenzék ennek
a hátszelét próbálja kihasználni (a román ellenzéknek
ez is túl sok, a magyar ellenzéknek ez is túl kevés).
Nagy dobverésük van a környezetvédelmi projektek-
nek, de ha igazi politikai akarat lett volna mögöttük
(lásd például a vásárhelyi „kerékpársáv-délibábokat”),
akkor már évekkel ezelőtt megvalósulhattak volna. A
verespataki bánya ügye (akárcsak a marosvásárhelyi
vegyipari kombináté vagy a kerülőutaké) nem elvi,
hanem inkább anyagi kérdés. Az autópályákról és a
gazdasági fellendülésről is főleg a tervek és a nyilat-
kozatok szintjén lehet csak hallani. A megalapozatlan
ígéretek, a fontos kérdések melletti és szembeni állás-
foglalások egyértelműen jelzik, hogy újra szánalmas
lavírozás folyik. Természetesen, az erdélyi magyar po-
litikai erők is hasonló lavírozási kényszerrel küzdenek.
Mindenki azt keresi, melyik szélbe kell kapaszkodnia
a lehető legjobb választási eredmények érdekében.
Ezért van az, hogy ma már a közember, azaz a válasz-
tópolgár úgy tekint a politikusi pályára, mint a hata-
lomvágy mindenáron való kielégítésének eszközére. 

Ferencz Zsombor

A lopások járulékos nyertesei az ügyvé-
dek, mert egyenként kell perelni minden
egyes tolvajlásért a kormányt. Természete-
sen ezek az ellopott pénzek nem az állam-
kasszába vándorolnak (ebben az esetben
talán még vissza is igényelhettük volna),
hanem mind az utolsó baniig elköltötték,
és „befektették”. A nagyfokú elszegényedés
mellett megnőtt a romániai milliárdosok
száma is. Ha jobban belenézünk ezekbe az
ügyletekbe, az egyik leghatékonyabb nye-
reségforrásként a mi adópénzeinkből fenn-
tartott gazdasági egységeket, hatalmi
szerveket, állami bereuházásokat találjuk.
Szóval meg lehet keresni, hogy hova folytak
az ellopott pénzeink, de nincs honnan visz-
szaszerezni, mert mind elköltötték.

A hitelesség kedvéért – a teljesség igé-
nye nélkül – tekintsük át a közelmúltban
elkövetett közismert állami lopásokat.

A regisztrációs adó jelenleg a legtöb-
bet vitatott, és végérvényesen megbukott
kizsákmányolási forma. A román kormány
kitalálta (sajnálatos módon éppen egy er-
délyi magyar politikus fővédnöksége mel-
lett), hogy az Európai Únióban „minden
ország egyenlő, de vannak akik egyenlőb-
bek”, és előírta ezt a diszkriminatív adózási
formát. A sorozatos törvényszéki fellebbe-
zések során, utólag kiderült, hogy ez ellen-
tétben áll az uniós előírásokkal, és vissza
kell vonni a törvényt, sőt vissza kell(ene)
adni a pénzt a károsultaknak. De az a pénz
már rég elúszott, ezért a kormány mindent
elkövet, hogy ne kelljen visszafizetnie az
évek során összegyűlt, közel egy milliárd
eurós összeget. Azt javasolja, forduljon
mindenki ügyvédhez, így próbáljon szeren-
csét a jogtalanul elvett javainak visszaszer-
zésében. Miért nem lehetett előbb egy
szavahihető jogászt megkérdezni, hogy
jogos-e a regisztrációs adó bevezetése?
Egy-két szakértői tévedésen múlott csupán
a milliárdos lopás létrejötte? Számtalanszor
kapott hivatalos felszólítást és elmaraszta-
lást a kormány emiatt, tehát tudatosan el-
követett lopásról van szó!

A rádióadó egy másik tipikus esete a
lopásnak. Nem kérdezték meg, hogy kíván-
csi-e az állami rádióra valaki, van-e egyál-
talán rádiója, vagy véletlenül nem
szenved-e nagyothallásban, mégis létre-
hozták a rádióadót. Az adóbehajtást a vil-
lanyenergia-elosztó vállalatra bízták
(szintén a mi pénzünkért), és egyenként
kellett mindenkinek bejelentenie, ha pél-
dául éppen nem rendelkezett rádiókészü-
lékkel. Emellett pedig a cégeket is

rádióhallgatásra (vagyis rádió-adó befize-
tésére) kötelezték, még akkor is, ha ugyan-
azok a „fülek”, amelyek a cégben
tevékenykedtek, egyszer már kifizették ezt
az adót magánszemélyi minőségükben. Bí-
rósági eljárással megtámadták ezt az elő-
írást is és utólag bebizonyosodott, hogy
alkotmányellenes valakit egy (köz)média
hallgatására kötelezni, vagy valakitől olyas-
miért pénzt kérni, amiből nem részesül.

A kárpótlások körül is többször, több-
féle diszkriminatív határozatot hozott a kor-
mány, amelyben eleinte a természetben
való visszaszolgáltatást tagadta, aztán a
kárpótlás mértékét korlátolta. Jelenleg az
ügyet egy olyan központi kárpótlási bizott-
sághoz utalták, amely, bár a kormány fel-
ügyelete alatt áll, semmilyen
átláthatóságot sem biztosít a kárpótlásokra
vonatkozóan. Talán egyszer, valamikor min-
denki sorra kerül. Persze, „egyesek” már rég
megkapták a teljes kárpótlást, mert egy
„szubjektív ügyességi teszten” jól szerepel-
tek. A károsultak többsége azonban csak az
ígéretekkel maradt.

A leválási díjjal a központi fűtésről
való lemondást próbálták megakadályozni.
Aki rosszkor és rossz helyen akarta ezt a lé-
pést megtenni, több ezer lejes díjjal kellett
megajándékozza az azóta már csődbement
önkormányzati vállalatot. A szerencsések
viszont ingyen megúszták. Hol van itt az al-
kotmányosság, az egyenlőséghez való jog? 

A Dacia-csekk is egy hasonló lopási
eszköz volt. A befizetések elértéktelened-
tek, és az áhított autó árából legfennebb
egy színes tévét lehetett vásárolni. Utólag
megszavazták ugyan a kártérítést, de csak
azoknak, akik bizonyos szigorú feltételek-

nek eleget tettek. Mindehhez pedig szük-
ség volt arra, hogy évekig pereskedjen a ká-
rosultak szövetsége a „demokratikus”
állammal.

A kötelező lakásbiztosítás is csak egy
önkényes visszaélés a kormány részéről,
mert mindenkinek jogában áll eldönteni,
be akarja-e biztosítani lakását vagy sem.
Ráadásul itt a biztosítás formája és mini-
mális értéke is meg van szabva, pedig va-
lószínűleg a legtöbb személynek sokkal
komolyabb gondjai is vannak, mint ez a
biztosítás. Országos szinten több százmillió
eurós kényszerkiadásról van szó!

A kötelező egészségügyi biztosítás
is egy olyan egyoldalú megállapodás,
amelyben az adófizető azonnal elesik az el-
látástól, ha nem fizet, viszont az állam,
mint a befizetett pénz haszonélvezője és az
egészségügyi szolgáltatás biztosítója, sem-
milyen felelősséggel nem rendelkezik. Min-
denki mossa kezeit, akárhányszor nem
adnak ki ingyen gyógyszert, nem végeznek
ingyenes kivizsgálást vagy nem kapunk
megfelelő ellátást, amikor erre éppen szük-
ségünk volna. Egy normális egyezségben,
ha az egyik fél nem tudja biztosítani a fel-
vállalt juttatásokat és szolgáltatásokat, a
szerződés azonnal semmisnek minősül, és
megszűnik a fizetési kényszer. Emellett kár-
térítés fizetésére is kellene kötelezni a szer-
ződést megszegő felet, vagyis a „tolvaj”
román államot. Gyakorlatilag szinte min-
den romániai állampolgár fel kellene füg-
gessze a kötelező egészségügyi biztosítás
befizetését, sőt komoly kárpótlást kellene
igényeljen az évek során elszenvedett visz-
szaélésekért!

Ferencz Zsombor

A román kormány
milliárdos lopásai

Sajnos nem kell a régmúlt időket felidéznünk ahhoz, hogy a román kormány lopásairól (azaz a
hatalom nevében, törvénytelenül okozott anyagi károkról) szót ejtsünk. A háborús körülmények
vagy a diktatórikus államformák nagyon sok visszaélésnek helyt adtak, számtalan ártatlan
szenvedést és kárt okoztak a lakosságnak. Ugyanakkor a több mint húsz éve kikiáltott
„demokráciában” is folyamatosan lopkodták, és ma is lopkodják az állampolgárok zsebéből a
pénzt azok, akik a kormányzói szerep élvezői. 
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Miután a MOGYE román többségű vezetősége kihasz-
nálva, hogy csak a tandíjmentes helyek számának tago-
zatonként szerinti megoszlása van rögzítve az egyetem
belső szabályzatában, a tandíjas helyeket az általános
orvosi karon, Constantin Copotoiu rektor javaslatára, az
egyetemi felvételin elért jegyek szerint töltötték fel. Így az
összesen 80 tandíjas helyre csak a román tagozatra je-
lentkező diákok jutottak be. Történt ez annak ellenére,
hogy korábban az egyetem úgy hirdette meg a felvételit,
hogy a tandíjas helyek is fele-fele arányban oszlanak meg
a román és a magyar tagozat között. 
Ezt követően került sor a Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes és Daniel Funeriu oktatási miniszter közötti tár-
gyalásra, aminek következményeként megállapodásra
jutottak arról, hogy a magyar diákoknak járó tandíjas he-
lyek számát az Általános Orvosi Karon a minisztérium ki-
egészíti negyven hellyel. 
Az eset – amiként az egyetemi szenátusban történtek is,
ahol a kétharmados román többség ismételten megaka-
dályozta a magyar tagozat felállítását – újabb érvekkel
szolgál az önálló magyar orvosképzés mellett síkra szál-
lóknak. 

-györgyi

Az üzleti turizmusban látják a kiutat 
Csupán idén három luxusszállodát adtak át Maros-

vásárhelyen: a Premier, a Plaza és a Grand szállót. A
szakemberek szerint ezeket a hoteleket egyértelműen
az üzleti turizmus tarthatja fenn. Az új módi szerint
ebbe fektetnek a cégek a legtöbbet, egymást követik a
különböző szemináriumok, konferenciák, teambuilding
típusú összejövetelek, képzések. Hétvégén pedig az üz-
letemberek és turisták kipihenhetik magukat a szállók
által biztosított wellness-spa központokban. Ez lehet a
magyarázata annak, hogy sorba nyitják a hoteleket,
panziókat. Míg 1990-ben csak 12 hasonló helyiség mű-
ködött Marosvásárhelyen, ezek száma 2010-ben már
22-re nőtt. 

A magánszférát is bevonnák 
a helyi közvilágításba

A Városháza a magánszféra bevonásával újíttatná fel
a város közvilágítását. Az erre vonatkozó határozatot
már el is fogadta az önkormányzati képviselőtestület. 

A megvalósíthatósági előtanulmányra még nem bó-
lintottak rá, hisz többen kifogásolták, hogy nagyon
hosszú futamidőre, körülbelül 30 évre szólna a megál-
lapodás. Ha megvalósul az együttműködés a magán -
szféra és az állam között, jelentősen javulhat az
áramellátás, egyúttal korszerűsíthetnék a közvilágítást,
csökkenthetnék a szén-dioxid-kibocsátást és a szállí-
tási-fogyasztási veszteségeket, illetve egy optikai szálas
hálózatot is kiépíthetnének a tömegkommunikáció szá-
mára. 

Ugyanakkor egy integrált informatikai rendszer ki-
építése is lehetővé válna, amelyre komoly szükség
lenne, s amely a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
hatékony működését segítené. Mindehhez egy gyors-
reagálási rendszert is társítanának, amely vészhelyze-
tek, katasztrófák esetén riaszthatná az illetékes
hatóságokat és a lakosságot egyaránt. 

Gazdát cserél a Városháza
Sürgősségi ügyrendben fogadták el a vásárhelyi ön-

kormányzati képviselők azt a határozatot, mely szerint
a Bernády György polgármestersége idején épült régi
Városháza a város kezelésébe kerül. A kormányhivatal
adminisztrálta műemlék-épületet még az 1990-es évek
derekán igényelte vissza a város, majd legutóbb idén
februárban. Az önkormányzat múlt heti ülésén elhang-
zottak szerint a belügyi és közigazgatási tárca beleegye-
zett már, hogy a régi Városháza a kormányhivatal
adminisztrálásából átkerüljön a városéba.
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„Nem valakiért, valamiért kell összefogni”
Újabb beszélgetésre került sor a marosvásárhelyi helyhatósági választásokkal kapcsolatban.
A három erdélyi magyar politikai alakulat képviselői ezúttal Bözödön, a 3. fiERD táborban
ültek asztalhoz megvitatni a magyar polgármesterjelölt állításának kérdését. Bár közös
nevezőre ezúttal sem jutottak, a beszélgetés végére megígérték: lesz megegyezés.

A többségi tanács a tét

A tanácskozás moderátora Bíró Csaba
főszervező volt, aki arra kérte a beszélgetés
résztvevőit, hogy a magyar polgármester-
jelölt-állítás kérdésében fejtsék ki állás-
pontjukat. Dr. Benedek István, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének elnöke el-
mondta, szerinte megvan az esély az össze-
fogásra, viszont alaposabban ki kell ismerni
a lehetőségeket, olyan stratégiákon kell
gondolkodni, amelyekkel a jelenlegi, lát-
ványpolitikát folytató polgármestert le tud-
ják győzni. Az orvosprofesszor
hangsúlyozta: az összefogásnak nem csu-
pán egy közös jelölt állítása a tétje, hanem
a többségi tanács megszerzése legalább
ugyanolyan fontos feladat. 

László György, a Magyar Polgári Párt
Maros megyei elnöke gondolatait metafo-
rikusan indította: „2008-ban nem vették fi-
gyelembe a kicsit, de jelenleg más szelek
fújnak a Kárpát-medencében. A kicsi meg-
nőtt, megerősödtek a nemzeti politikai
mozgalmak”. László is egyetértett abban,
hogy egy olyan életképes koalícióra van
szükség, amely az általa állított jelöltet
helyzetbe tudja hozni a jelenlegi vásárhelyi
politikai porondon népszerű Dorin Floreával
szemben, aki eddig még a magyar szavazók
egy részét is el tudta vinni. A második hoz-
zászólótól hangzott el a beszélgetés egyik
kulcsmondata: nem valakiért, hanem vala-
miért kell összefogni. Ezt a gondolatot vitte
tovább Kali István, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács Maros megyei alelnöke, aki hoz-
zászólásában azt taglalta, fontos az
összefogás kérdése, de nem elhanyago-
landó szempont, hogy a vásárhelyi magya-
rok őszintén akarnak-e közös magyar
polgármesterjelöltet? „Nem politikai dön-
tésekre van szükség, hanem a választópol-
gárok szavazataira, akik ha otthon
maradnak, nem ér semmit az összefogás”
– mondta Kali, majd hozzátette – „nem
kampánytól kampányig terjedő vezetésre
van szükség, hanem folyamatos városfej-
lesztési programra, amely a várost Nyugat
irányába zárkóztatja fel”. Az EMNT képvise-
lője bizakodóan állította, lesz magyar vá-
rosgazdája Marosvásárhelynek. A sokat
hangoztatott koalíció egyelőre nélkülözi a
legrégebbi és számbelileg legnagyobb sza-
vazóközönséget megszólítani tudó politikai
alakulat aláírását, ez pedig Kali István sze-
rint azt vonja maga után, hogy minél ké-
sőbb egyeznek meg, annál kevesebb idejük
lesz a közös jelölt imázsának felépítésére.

Benedek István kifejtette: abban biztos,
hogy a polgármester kérdésében összefo-
gás lesz, ám a közös tanácsosi listaállítás
kérdése felől nincs meggyőződve. A városi
RMDSZ szervezetének elnöke az előző hoz-
zászóló felvetésére reagálva Ötvös József
református esperes gondolatát idézte, aki

szerint a koalíció kérdésében nemcsak a vá-
rosi, hanem a megyei és országos szintű
RMDSZ vezetők aláírására is szükség van.
„Jelen pillanatban nem lehet úgy polgár-
mesteri székben gondolkodni, hogy ne tud-
juk magunk mögött a megyei és országos
vezetés támogatását” – erősítette meg az
orvosprofesszor az előbb idézett gondola-
tot, majd hozzátette, a választások lebo-
nyolításában fontos az illetékes ellenőrző
szervek bevonása a törvénytelenségek el-
kerülése végett. 

Az EMNT Vass Leventét, 
az MPP Bölönit szeretné

A következő moderátori kérdés arra vo-
natkozott, hogy a beszélgetők szerint ki ve-
heti fel a harcot a jelenlegi
polgármesterrel? A hozzászólások legin-
kább Bölöni László, Csegzi Sándor, Vass Le-
vente alakját elemezték, de szó esett Dávid
Csabáról, Dávid Lászlóról és a magyar jelöl-
tek között Frunda György neve is felmerült.
Amikor a moderátor a beszélgetők által fa-
vorizált jelöltre kérdezett rá, Benedek Ist-
ván szerint Frunda György megnyerhetné a
választást, de volt már arra példa, hogy a
szenátor helyhatósági választások alkalmá-
val visszalépett. Az orvosprofesszor szerint
Floreát csak egy olyan ember képes le-
győzni, aki ismeri, a közelében volt évekig,
és a saját kártyáit ki tudja játszani ellene.

Az MPP-sek szerint Bölöni László lenne a
nyerő, az EMNT Vass Leventére teszi le a
voksát. A moderátor felvetette azt a plety-
kát is, mely szerint az RMDSZ felső vezetése
azért akarja Vass Leventét jelölni, hogy el-
veszítse a választásokat, ám ezt a szóbeszé-
det a városi elnök badarságnak nevezte. 

A beszélgetés azzal a gondolattal lát-
szott lekerekítődni, hogy a koalícióból nem
lesz semmi, de ezt a meghívottak cáfolták,
mindannyian meggyőződésüket nyilvání-
tották ki afelől, hogy sikerül megtalálni az
alkalmas embert, aki körül kialakulhat a
konszenzus. Ezen kívül van néhány olyan
kérdés, amelyben egyetértenek, például a
függetlenként indulni szándékozó szemé-
lyekről mindannyian úgy gondolják, meg
kell győzni őket arról, hogy lépjenek vissza.
A résztvevők abban ugyancsak egyetértet-
tek, hogy a román szavazók egy bizonyos
rétegét ugyancsak a magyar jelölt mellé
kell állítani. 

Vass Gyopár

Az EMNT Vass Leventét erőlteti

Nyárádmentéért érdemdíjak az RMDSZ-es politikusoknak
A III. Nyárádmenti Napok alkalmával került
sor a Nyárádmentéért érdemdíjak átadására
is. A díjat minden évben olyan közéleti sze-
mélyiségeknek ítélik, akik kitartó és odaadó
munkájukkal hozzájárultak a vidék fejlődé-
séhez. A zárt körű rendezvényen csak az
előre regisztráltak és a belépő díját kifizetők
vehettek részt. 
Ime az idei kitüntettek listája: Lokodi Edit
Emőke, a Maros Megyei Tanács elnöke, Bor-
bély László, az RMDSZ politikai alelnöke, kör-
nyezetvédelmi miniszter, Markó Béla,
miniszterelnök-helyettes, Kerekes Károly,

RMDSZ-képviselő, valamint dr. Jakab Sá-
muel, a nyárádszeredai kertészeti főiskola ta-
gozatvezető dékánja és Dászkel László,
Nyárádszereda polgármestere.
Már első látásra feltűnik, hogy a listáról hi-
ányzik a Kelemen Atilla neve. Felmerül ben-
nünk a kérdés: az RMDSZ Maros megyei
elnökét vajon miért hagyták ki? Arra gondolni
sem mernénk, hogy a nyárádszeredaiak sze-
rint nem tartozik azon „közéleti személyisé-
gek közé, akik kitartó és odaadó munkájukkal
hozzájárultak a vidék fejlődéséhez”.

F. T.

„Jelen pillanatban nem lehet
úgy polgármesteri székben
gondolkodni, hogy ne tudjuk
magunk mögött a megyei és
országos vezetés 
támogatását”



5. oldalHír és hírháttér <<augusztus 3–9.

Hunoriada – Mentsétek meg Verespatakot!

Közel 150 civil és környezetvédő tüntetett július 19-én a
Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium előtt, Kelemen
Hunor lemondását kérve. A jelenlevők azt nehezményezték,
hogy a miniszter nemrégiben kibocsátotta a verespataki Kir-
nyik-hegységre a régészeti mentesítési bizonylatot. A fővá-
rosi tüntetést követően ötvenen gyűltek össze Kolozsvár
főterén, ahol paródiával tüntettek a verespataki aranybánya-
kitermelés és az RMGC ellen. 

A felvonulók petíciót nyújtottak be a minisztériumba,
melyben konkrétan felkérik Kelement, hogy mondjon le
tisztségéről.

„Tisztelt Kelemen Hunor, Miniszter Úr,
a jelen petíció aláírói felkérik Önt a Kulturális és Örökség-

védelmi Minisztérium éléről való lemondásának benyújtására.
A kérésünk alapja a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium
azon döntése, amely régészeti mentesítési bizonylatot adott ki
a verespataki Kirnyik-hegyre, amely A-típusú, nemzeti érde-
keltségű, történelmi emlékmű.

Ennek a bizonylatnak a kiállítása az első lépés a Kirnyik-
hegy történelmi műemléklistáról való eltávolítására, így a te-
rület védettségének megszüntetésére. Ez a döntés ellentmond
a Brassói Fellebbviteli Bíróság 2007-ben meghozott végleges
döntésének, amellyel visszavont egy, ugyancsak a Nemzeti Ar-
cheológus Bizottság által kibocsátott, régészeti mentesítési bi-
zonylatot. Tekintve, hogy Románia jogállam, egy, a bíróság
által visszavont bizonylatnak ugyanazon intézmény általi újra
kibocsátása illegális.

Véleményünk szerint ezzel a döntésével megszegte az Önre
ruházott megbízást.

A 2010. február 2-án kibocsátott 90-es számú kormány-
határozat 4. cikkelyének c alpontja kimondja, hogy a kultúráért
felelős miniszter munkájának célja: „a kulturális örökség és
sokszínűség támogatása, nemzeti és a helyi közösségek szint-
jén is, ezen közösségek aktív bevonásával a kulturális életbe és
a nemzeti örökség értékeinek elismerésével.”

Döntésével, amellyel egy nemzeti és nemzetközi fontosságú
objektumra régészeti mentesítési bizonylatot adott ki, vélemé-
nyünk szerint megbukott a nemzeti örökség védelmezőjeként,
amely elsődleges feladata lett volna.

Mi is mentesítjük Önt a miniszteri megbízatása alól.”

36-szoros bért követelnek az orvosoktól
A Maros Megyei Tanács csütörtöki határozata szerint az

eddigi ár 36-szorosát kell fizetniük azoknak az orvosoknak,
akik az 1918. December 1. út  28. szám alatti (2-es Poli), il-
letve a Gheorghe Marinescu út 50. szám alatti (nagykórház)
ingatlanban bérelnek helyiséget, vagy üzemeltetnek szak-
orvosi rendelőket. 

Az eddigi ár 1 euró/négyzetméter/év volt, a testület vi-
szont – három szakcég felméréseit figyelembe véve – arról
döntött, hogy ezután havonta négyzetméterenként 3 eurót
fizessenek az orvosi rendelőket üzemeltetők. Az intézkedés
a következő 3 évre vonatkozik, ezután újratárgyalják a szer-
ződés feltételeit. 

Bicikliút a Maros-partján 
Novembertől kezdődően kerékpárúton lehet közlekedni

a Maros-parton az Egyesülés negyed és a Víkendtelep között.
A bicikliút az Országos Vízügyi Hatóság projektjének része,
amelybe beletartozik a százéves egyes gát – a vasbeton-gát
1912–1916 között készült – felújítása is.

Az említett kerékpárút a turbinaárok Víkendtelep felőli
részén indul és a Maros töltésén lefele haladva visz majd a
gyaloghídig, amely összeköti a Kárpátok sétányt a vasárnapi
piaccal, majd a Maros jobb partján folytatódik egész a Maros-
híd jobb oldali lábáig. 

A teljes beruházás összesen 4 és fél millió lejbe kerül, s
ennek 96 százalékát a gát felújítására költik. A munkálatokat
a tervek szerint október 30-áig kell befejezni, költségeit az
EU szolidaritási alapjából fedezik. 

HIRFOLYAM 

Úgy tűnik, a Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) kanadai–román bányavállalat hajlandó
mindent megtenni annak érdekében, hogy kitermelje Verespatak arany- és ezüstkészletét,
azaz 330 tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt. A beruházó ciántechnológiát alkalmazna,
amivel sem a hazai, sem a határon túli környezetvédők nem értenek egyet, kockázatosnak
tartván a bányatervet.

Ennek ellenére az RMGC-nek már csak a
környezetvédelmi engedélyt kell megszerez-
nie és hozzáláthat a munkálatokhoz. Míg az
Országos Műemlékvédelmi Bizottság évek
óta Verespatak világörökséggé nyilvánításá-
ért harcol, addig Kelemen Hunor úgy véli, az
UNESCO-listára való felkerülés nem hoz
pénzt a beruházáshoz. A környezetvédő szer-
vezetek által végzett kutatások értelmében
a bánya megnyitása nagymértékben érin-
tené és rombolná a környék kulturális örök-
ségét, nem beszélve a több tonna hulladék
felhalmozásáról.

Kibocsátották a 
Kirnyik-hegység régészeti
mentesítési bizonylatát

Július 12-én a Fehér Megyei Kulturális és
Örökségvédelmi Igazgatóság jóváhagyta a Kir-
nyik-hegységen az RMGC örökségmentési ter-
vét, majd kibocsátotta a régészeti mentesítési
bizonylatot, annak ellenére, hogy körülbelül fél
évvel ezelőtt jelent meg az a minisztériumi ren-
delet, melyben a Kirnyik-hegység A-kategóriás
műemlékként szerepelt. 

Mint az kiderült, a kulturális minisztérium
egy olyan megállapodást kötött a beruházó
céggel, melynek értelmében a vállalat 140
millió dollárt fog költeni romániai műemlékek
felújítására, restaurálására. Kelemen Hunor
kulturális miniszter a sajtó képviselőinek el-
mondta, a mentesítési bizonylat biztosítja a
verespataki régészeti és építészeti örökség 80
százalékának megmentését, valamint azt,
hogy az RMGC 70 millió dollárt kizárólag a ve-
respataki örökségvédelemre fordít. 

Eckstein Kovács Péter: 
„A Verespatak-projekt káros,
káros, káros!”

Eckstein Kovács Péter államelnöki taná-
csos nem ért egyet Kelemen Hunor döntésé-
vel, és véleménye szerint rossz irányba halad
az ügy. Eckstein a sajtónak adott nyilatkoza-
tában elmondta: a kibocsátott engedély és
az RGMC-vel megkötött megállapodás kö-
vetkezményeképp Kelemen a verespataki ré-
gészeti és építészeti örökség húsz százalékát
feláldozta, és csak 80 százalékát mentette
meg, holott száz százalékot kellett volna. A
hotnews.ro hírportálnak adott interjúban az
államelnöki tanácsos kifejtette, a Verespa-
tak-projektet egyenesen károsnak tartja, a
beígért pénzösszeg elfogadása pedig azt ve-
títi elő, hogy zöld utat adnak a projektnek.

Mint ismeretes, a verespataki aranybánya
megnyitásához két engedély szükséges:
egyik a környezetvédelmi minisztérium, a
másik pedig a kulturális minisztérium részé-
ről. Eckstein szerint a kulturális miniszter által

tett lépést követően Borbély László kezében
maradt a végleges döntés. Abban az eset-
ben, ha a környezetvédelmi tárca rábólint a
beruházásra, kezdetét veszi az arany kiter-
melése és a Nyugati Szigethegység zaggyal
való elöntése. 

A Román Tudományos
Akadémia is ellenzi a
beruházást

– tájékoztat az Agerpres hírügynökség.
Az akadémia arra kérte fel a hatóságokat,
hogy akkurátusan elemezzék a beruházási
terv negatív és pozitív hatásait, oly módon,
hogy az ország érdekei ne sérüljenek. A tes-
tület a terv közép- és hosszú távú következ-
ményei és kockázatai miatt aggódik, és
mindenáron a népszavazást szorgalmazza.
Az akadémia két évvel ezelőtt kifejtette, a
beruházást nem tartja közérdekűnek, és
emiatt nem indokolhatók a kitermeléssel
együtt járó negatív hatások.

Fodor Tekla

Borbély kezében
Verespatak sorsa

Ilyen és ehhez hasonló feliratú táblák-
kal felvértezett civilek és zöld aktivis-
ták hemzsegtek kedden délben
Bukarestben, a Művelődési és Örökség-
védelmi Minisztérium székháza előtt.
Mindannyian Kelemen Hunor tárcave-
zető lemondását követelve. A tiltakozás
– akárcsak tavaly, vagy tavalyelőtt – idén is
nevetségességbe fulladt. Az, hogy ezt a da-
rabot több felvonásosra tervezték, tele olyan
szereplőkkel, akik következetlenségükkel és
köpönyegforgatásukkal felháborították a
közvéleményt, ez természetesen a színjáték
része. Hogy ennek a tragikomédiának a ki-
csúcsosodása éppen Kelemen Hunor kultu-
rális (!) miniszter közbenjárásával történik,
már csak hab a tortán. A kormányhatározat
kimondja, hogy a miniszter elsődleges fel-
adata „a kulturális örökség és sokszínűség tá-
mogatása, nemzeti és a helyi közösségek
szintjén is.”

Kérdem én, milyen legitimitással bír egy

olyan miniszter, aki néhány tízmillió dollárért
eladja Verespatakot? Aki a 2010-es év elején
még azt állította, hogy soha nem tudná el-
fogadni a templomok, a temetők és a kétezer
éves római bányajáratok megsemmisítését,
valamint azt, hogy nem létezik olyan meg-
oldás, amely által elkerülhető lenne a helyi
kulturális örökség megsemmisülése, ha a bá-
nyaprojektet életbe ültetnék. Persze a fáma
másról szól: a miniszter úr „megmenti a kul-
turális örökséget” azzal, hogy elfogad né-
hány millió dollárt a kanadai–román vegyes
vállalattól, s a pénzt állítólag örökségvéde-
lemre fordítják. Mi ez, ha nem kenőpénz? 

A baj az, hogy Verespatak sorsa úgy ala-
kul, ahogyan a politikai szelek éppen fújnak.
Gondoljunk csak Korodi Attila volt környezet-
védelmi miniszter álláspont-változtatására,
vagy arra, miként revideáltatta Borbély
László miniszter Svédországban tett látoga-
tása után a ciántechnológiás bányászatról
előzőleg hangoztatott véleményét.

Mi meg törődjünk bele abba, hogy több
száz millió tonna hulladék fog felgyülemleni,
egy több száz hektáros cianid-oldatot tartal-
mazó zagytározó fog létrejönni? Legyintsünk
rá az eltüntetett falvakra, templomokra, és
az emberek kilakoltatására?

Higgyük el azt is, hogy a beígért nyeresé-
get visszafordítják a kulturális örökség meg-
mentésére? De mi lesz majd, amikor addig
csűrik-csavarják a jogszabályokat, hogy „va-
lahogy” az aranyrudak Kanadában és politi-
kusaink széeiben fognak landolni? Bukarest
persze meg fogja kapni az arany elenyésző
töredékének ellenértékét, amit valószínűleg
a Kárpátokon kívül fog elkölteni, mi meg
nem maradunk semmivel Európa legna-
gyobb aranylelőhelyéből, a felbecsülhetetlen
ökológiai károkkal.

Nem kell politikai szakértőnek vagy fana-
tikus zöld aktivistának lennünk ahhoz, hogy
ez kihozzon a sodrunkból!

Pál Piroska

PD-L+UDMR+RMGC = LOVE
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Verespatak – környezetvédő
és civil szemmel

Kósa István, 
Fókusz Öko Központ

Véleményem szerint a Roşia Montana Gold Corporation
bányaprojektje iskolapéldája a profit maximalizálását
egyetlen elérendő célként meghatározó gazdasági rendszer
és a való világ kapcsolatának. Az anyacég Föld túloldalán élő
részvényeseinek egyetlen érdeke, hogy a cég részvényeinek
árfolyama növekedjék. Ehhez a gyakorlatban az szükséges,
hogy a lehető legrövidebb időn belül jó sok, aranyat
tartalmazó, Verespatak alatti kőzetet robbantsanak ki,
őröljenek le és mossanak át cianidokkal. A cég szerint
körülbelül másfél évtizedig lenne kifizetődő ez a folyamat.
Addig jónéhány környékbeli személy bérmunkásként
dolgozhatna a kitermelésben, így néhány család megélhetése
helyben megoldódna. 16 év múlva bezárnák a bányát, a
munkások újra munkanélküliekké válnának. Verespatak falu
viszont már nem létezne. De létezne sok százezer tonna
mérgező meddő és az egyik völgy helyett több száz hektáros
cianidos zagytározó. 

Tehát két út létezik: vagy a környék nagyjából
kihasználatlan adottságainak (pl. turisztikai potenciál és az
ismertség) sok munkával való hasznosítása, továbbéltetve
ezáltal az évezredes települést, életben hagyva a kaszálók,
erdők és tavak élővilágát, vagy a másik lehetőség, hogy 16
évnyi pénzügyi juttatásokért cserébe örökre eltüntetni egy
települést és környékét, és több ezer kilométernyi
folyórendszert veszélyeztetni. 

Én azt hiszem, maradnék az első lehetőségnél... 

Remus Cernea, 
Zöldek Mozgalma

A Zöldek Mozgalma megdöbbenéssel vette tudomásul a
román művelődési minisztérium közleményét, melynek
értelmében kiadták a Kirnyik-hegység egy részére vonatkozó
régészeti bizonylatot, amelyet Kelemen Hunor sietett aláírni.

Ezek után újabb akadály hárult el a verespataki
aranybányát megnyitni akaró Roşia Montana Gold
Corporation (RMGC) elől. Az RMGC projekt rendkívüli
politikai támogatása bizonyítja, hogy a jelenlegi
kormánykoalíció támogatja a bányászati projektet, annak
ellenére, hogy a legtöbb román állampolgár, a civil
szervezetek, a helyi közösség, a felelős politikusok ellenzik,
sőt az európai politikusok is, akik korábban már szavaztak az
Európai Parlamentben az ilyen jellegű bányászat ellen.

Felhívjuk a hatalomban és az ellenzékben lévő pártok
figyelmét arra, maximális felelősséggel kezeljék ezt a
problémát, hogy álljanak ellen a kísértéseknek, a gazdasági
nyomásoknak, egy ilyen projektnek, amelynek negatív
hatása van az emberekre, a környezetre és az élő örökségre
egyaránt.

Hisszük, hogy sok más módon lehetne fenntarthatóan
fejleszteni a verespataki területet, ami az RMGC miatt jelen
pillanatban kizárt.

A Zöldek Mozgalma üdvözli az USL (PSD, PNL és PC)
koalícióban lévő pártok megismételt állásfoglalásait a
verespataki bányaprojekt ellen, és felkéri őket, hogy annak
esetében, ha megnyerik a következő parlamenti
választásokat, nyilvánosan vállalják, hogy mindent
elkövetnek a bányanyitás megakadályozása érdekében.

A Zöldek Mozgalma kéri a román jogszabályok
módosítását, a ciánalapú bányászat betiltását.

Kovács Zoltán Csongor, 
Zöld Erdély Egyesület

A Verespatakot ma körülvevő négy hegyet robbantásokkal
és külszíni fejtéssel teljesen eltüntetnék, helyükön 200 hektár
felületű kráterek maradnának. A bányászati tevékenység köz-
vetlenül 1258 hektárnyi területet érint, és 235 hektár erdő
kiirtását feltételezi. Az üzemeltetés 15 éve alatt 215 millió
tonna ércet dolgoznának fel, közel 200.000 tonna cianid fel-
használásával(!). Jelenleg évente 1000 tonna nátrium-ciani-
dot használ fel egész Európa aranybányászati szektora. A
verespataki bányaterv évi 13.000 tonna nátrium-cianid-
felhasználással számol! Mindemellett az Európai Parlament
2010 májusában elsöprő többséggel fogadta el azt az állás-
foglalást, amely a cianidos bányászat európai szintű betiltá-
sát javasolja.

A technológiai folyamatból kikerülő aprószemcsésre ösz-
szezúzott, nehézfémekkel, valamint ciánkomponensekkel
terhelt 215 millió tonna hulladékot egy 180 méter magas kő-
gáttal elzárt völgyben helyeznék el. A 360 hektáron elterülő
zagytározó alját semmilyen módon nem tervezik szigetelni,
így az elhelyezett veszélyes hulladék biztos és folyamatos
szennyezéssel fogja terhelni, a levegő mellett, a felszíni és
felszín alatti vizeket is. Ez a völgyzáró gát és a mögötte fel-
halmozott töméntelen veszélyes hulladék évszázadok múlva
is ott lesz és gátszakadás esetén példanélküli katasztrófát
okozhat.

Verespatak kétezer éves történelmi, kulturális és építé-
szeti öröksége egyedi és felbecsülhetetlen érték, amelyet
szintén megsemmisítenének. A római kori leletek és bánya-
járatok elpusztítása, a templomok lerombolása, a halottak
kiásása és a műemléképületek tönkretétele pénzben megfi-
zethetetlen, erkölcstelen vétek. Ezek megőrzése egy 1258
hektárnyi bányaterület kellős közepén, négy kráter között,
ahol napi 10 tonna dinamittal robbantják a kőzettesteket és
percenként járnak a 150 tonnás tehergépkocsik, teljesen kép-
telenség.

A Gabriel Resources Rt., amely  a bányatervet szövő RMGC
főrészvényese és ötletgazdája, eddig semmiféle bányászati
tevékenységet nem folytatott, hiszen kifejezetten a merész
verespataki bányaterv kedvéért hozták létre, adóparadicso-
mokban bejegyzett fantomcégeken keresztül. Magyarán kép-
telenség lenne bárkit is felelősségre vonni, kártérítésre
kötelezni egy esetleges katasztrófa esetében.

Tudjuk, az RMGC fizetett reklámüzenetei a romániai ál-
lampolgárok százezreire próbál hatni nap mint nap, hogy las-
san elaltassa a közvélemény ellenállását. Ugyanakkor azt is
tudjuk, hogy ha a bányaprojekt annyira tiszta, törvényes,
hasznos és jó, mint hirdetik és hitetik, semmi szükség nem
lenne dollármilliókat költeni fizetett reklámokra, hiszen nem
akarnak eladni semmit az embereknek.

Az itt röviden felsorolt tények ismeretében és tükrében
kijelenthetjük, a Verespatakra tervezett aranybánya sohasem
valósulhat meg. Nem valósulhat meg, amíg Románia, jogál-
lamhoz illően, biztosítja minden egyes állampolgára számára
az Alkotmány által is szavatolt emberi jogainkat a tiszta és
egészséges környezethez, a közérdekű információkhoz való
hozzáféréshez és a döntéshozatali részvételhez, a kulturális
örökségünkhöz és a magántulajdonhoz.
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élet-módi

amelyben hat 
a kínai gyógymód

Dzsesszi általában nem szokott panaszkodni vagy elkese-

redni az anyagiak miatt, de múlt héten olyan, pénzügyekkel

kapcsolatos, lélektani pont érkezett el az életében, amikor

és amitől meglehetősen elkeskenyedett: semmibe néző sze-

mek, lekonyuló száj és mély, feloldozhatatlannak tűnő

rosszkedv. (Különben hősnőnk ebben a mimikai kombiná-

ciós számban a tökéletességig fejlesztette magát, annyira,

hogy olykor valóságos szellemi-fizikai megerőltetést jelent

szája vonalának felfelé íveltetése, ... de ennek véget nem

érő mozgatása igazi gyönyörűséget jelent gazdájának –

legalábbis a maliciózus Zb szerint.)

Persze rosszkedve hamarosan elindult a visszafelé vezető

úton. Először is Dzsesszi felhívta Zb-t a munkahelyén Né-

metországban, és csak sírt-sírt, és Zb csak vigasztalta.

Aztán megvigasztalódott. De aztán megint elkezdett sírni,

hogy éhes, és Zb mondta, hogy ne kezdjen el bőgni megint,

hanem menjen el, és egyen közös kedvenc kínai éttermük-

ben, az Aranypálcikában. Á, tényleg! – csillant fel hősnőnk

szemében az étvágy tüze, majd eképpen cselekedett, igaz,

hogy közben még egy kicsit sírt, mert egyedül érezte magát. 

Dzsesszi nem győzi dicsérni az Aranypálcika étterem főztjét

és a kínaiakat, akik a rájuk jellemző derűs alázatosságot,

csendes megelégedettséget, harmóniát az ételeikben is rep-

rezentálni tudják – (persze sosem beszélt egyetlen kínaival

sem, nem is olvasott különösebben utána kultúrájuknak,

gondolatait az ételeik ízvilágából következtette ki). Bármit

is egyen az Aranypálcikában, hősnőnk a lukullusi lakoma

végét szezámmagos édespanírban sült csirkével koronázza,

ami megpecsételi az előbb elmondottakat, plusz azt a fel-

tételezését, hogy a kínaiak szeretnek élni. A kínaiak és kony-

hájuk közvetetten arra tanítják Dzsesszit, hogy nem kell

aggódni a dolgok miatt, mert „minden megoldódik” – és

ezt az Öreg és Zb sem győzi hangoztatni,  – ... hm, de  lehet,

hogy erre egy mindennapi kínai menüvel is rá kellene erő-

síteni?

Na, de igazuk van, és múlt heti sötét pénz-okozta rosszked-

vének is vége szakadt. Ezután olyan napok sorozata követ-

kezett egymás után, mint eddig soha. A rosszkedvű nap

után a sarki fehér hotel éttermében ebédelt keresztmamája

jóvoltából, amely esemény igazi élményszámba ment. Az

ezt követő napon egy főtéri belső teraszon ücsörgött a Rövid

Hajú Nővel, akivel azután visszamentek az Aranypálcikába,

ezt követően pedig egy második emeleti teraszon kávéztak.

Utóbbi helyre még aznap este Igazi Turistáékkal is vissza-

ment, amikor tonhalas olasz kenyérkülönlegességet evett,

de előtte Igazi Turistánéval orgonakoncerten voltak, ahol

rövid meditálás során hősnőnknek különös találkozása volt

a zenével. Ismét másnap este akciós áron egy wellness-köz-

pontban ücsörgött más hat nő társaságában, és megfeszí-

tetten gondolkodott arról, hogy szereti vagy sem az ilyen

helyeket. Itt is evett, kukoricapehelyben panírozott csirke-

mellcsíkokat szalmakrumplival és fokhagymaszósszal.

Újraolvasva az írást, hősnőnk sem érti, miért panaszkodott

pénzügyi gondjairól. 

(vassgyopi)

Egyetlen érdeklődője sem volt a 3. fiERD tábor vasárnap déli előadásának, melyben Cseke Mónika
Zsófia programszervező a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület munkásságát ismertette
volna. Mónikával a rockzene és a szél hangerejének kihívásait legyőzve beszélgettünk. Ketten!...

Erdélyben sok
Nyilas Misi él!

– Mit kell tudni a Nyilas Misi Tehetségtá-
mogató Egyesületről?

– Egyesületünk 2003 óta létezik, szék-
helye Kolozsváron van. Tulajdonképpen egy
erdélyi ösztöndíjprogramról van szó, mely-
nek célja minél több kilátástalan helyzet-
ben élő, erdélyi, magyarul tanuló,
tehetséges gyermeknek esélyt és biztatást
nyújtani a tanuláshoz. Az ösztöndíj elbírá-
lásakor szociális és tanulmányi szemponto-
kat veszünk figyelembe. Nem kizárólag a
mély szegénységben élő gyerekeket támo-
gatjuk, hanem azokat, akiknek családjában
olyan problémák vannak, amelyek akadá-
lyozzák őket a továbbtanulásban: a szülők
vagy nevelők alacsony jövedelme, csonka-
család, betegség stb. Ezeken a szociális
szempontokon túl, egyesületünk egyik fő
kritériuma a gyerekek tanulmányi teljesít-
ménye, év végi médiájuk nem lehet 8,50-
nél kisebb. De elmondhatom, hogy
támogatottjaink több mint 80%-a ennél az
alsó határnál jóval magasabban teljesít. 

– Hogyan működik ez a támogatási
rendszer?

– A támogatás nyolcadik osztálytól kez-
dődhet, és amennyiben a tanuló szociális
és tanulmányi körülményei nem változnak,
érettségiig vagy éppen az egyetemi tanul-
mányok lezárásáig tarthat; utóbbi esetre a
Barátság program nyújt lehetőséget. 

A havi ösztöndíj 10.000 forintnak meg-
felelő lej, ennek 10%-át az egyesület fenn-
tartási költségeire fordítjuk, a maradék
összeg a támogatott gyereket illeti meg.
Évente 350–400 gyerek vesz részt a prog-
ramban. A 2010–2011-es támogatási
évben körülbelül 50 támogatottunk Maros
megyei volt.  Működésünk 8 éve alatt több

mint 700 tanulónak nyújtottunk anyagi se-
gítséget. A 2007-ben érettségizettek az
első ösztöndíjasaink, azóta minden évben
vannak végzőseink. Jelenleg összesen 305
támogatottunk érettségizett, többségük
egyetemen folytatja tanulmányait. Ösztön-
díjprogramunk keretében közel 250 millió
forintot (mintegy 1 millió eurót) továbbí-
tottunk támogatottjainknak. Felméréseink
szerint az egyesületünk által támogatott
családok 76%-ánál az egy főre eső havi
nettó jövedelem kevesebb mint 180 lej,
míg összehasonlításképpen megjegyez-
ném, hogy egy gyermek iskoláztatási költ-
sége átlagosan havi 200 lejbe kerül. 

– Kitől származik a Tehetségtámogató
Egyesület ötlete?

– Az egyesület elnöke és egyben alapító
tagja Péntek János akadémikus, a kolozs-

vári Babeş–Bolyai Tudományegyetem pro-
fesszora. A másik alapító tag a budapesti É.
Kiss Katalin akadémikus.  

– Hogyan lehet ebbe a programba bekerülni?

– Minden évben meghirdetjük ezt a
fajta támogatási lehetőséget, a programba
pedig pályázati úton lehet bekerülni. A pá-
lyázati felhívást minden olyan iskolába el-
juttatjuk, ahol magyar nyelvű oktatás is
folyik, és a médiában is népszerűsítjük
programunkat. A kedvezően elbírált pályá-
zat alapján az egyesület a pályázó szülővel
szerződést köt, amelyben a szülő többek
között vállalja, hogy a támogatás teljes ösz-
szegét a gyermek javára fordítja.

– Egy helyen az olvasható a honlapoto-
kon, hogy „fájó pontja a programnak, hogy
ismételt felhívásainkra is csak nagyon kevés
erdélyi támogató jelentkezett”...

– Igen, ez jelen pillanatban is érvényes
igazság. Támogatóink külföldiek, zömében
magyarországi magánszemélyek és néhány
vállalat. Erdélyi támogatóink is nagyrészt ér-
telmiségi, közéleti személyiségek, akiknek
listáját megtekinthetik a honlapon. Azt gon-
dolom, nem az anyagiak nélkülözése az, ami
megakadályozza az itthoni támogatók lelkes
jelentkezését, hanem a támogatásnak ez a
fajta kultúrája ismeretlen még nálunk. 

Vass Gyopár

Ha többet szeretne megtudni
az ösztöndíjprogramról, 
látogassa meg az egyesület
honlapját: www.nyilasmisi.ro

Cseke Mónika Zsófia
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Rehabilitálási munkálatok a
Kövesdomb lakónegyedben

Új sétányok, új játszóterek, 120 új parkolóhely a Koós Ferenc és Godeanu utcákban
Megtartva tett és felvállalt ígére-

teit, Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala folytatja a város
lakó negyedeinek rehabilitálási mun-
kálatait. Ennek értelmében, a Koós Fe-
renc és a Godeanu utcai tulajdonosi
társulások részéről érkezett kéréseknek
eleget téve, a polgármesteri hivatal
egy sor övezet-rendezési munkálatot
kezdett el. Fontos célkitűzés volt a Koós
Ferenc utca 12. szám alatti tízemeletes
tömbház hőfelújítása, ahol Gáspár Zol-
tán, a 983-as számú tulajdonosi társu-
lás elnöke a következőket nyilatkozta:
„Nagy és komplex munkálatokról van
szó. Nem sok tízemeletes tömbházat
rehabilitáltak, s a kötekedők azt mond-
ták, hogy az ilyen tömbházakra nem
lehet felszerelni az állványokat. De be-
bizonyosodott, hogy lehet. A munká-
latok a tervek szerint haladnak, s
ezúton mondunk köszönetet Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatalának a
tömbházunk felújításában nyújtott tá-
mogatásért. Ezen felül ki szeretném
emelni a gyalogsétányok rehabilitá-
lási, valamint a parkolók rendezési

munkálatait, amelyek szintén a Köves-
dombon folynak. A mi felújított tömb-
házunk szebb és jóval komfortosabb –
nyáron hűvös, télen meleg.” 

A munkálatokra vonatkozóan 
Claudiu Maior alpolgármester a követ-
kezőket nyilatkozta: „A Kövesdomb –
1848 lakónegyed számunkra fontos
objektum. Sok tennivalónk van itt, s
arra törekszünk, hogy minél több
munkálatot befejezzünk. A Ion 
Buteanu utcai övezet rehabilitálása
után, ahol leaszfaltoztuk a teret és a be-
kötőutakat, jelenleg a Koós Ferenc–
Godeanu környékére összpontosítottuk
figyelmünket, rendbetéve még a csor-
góhoz vezető ösvényt is, hogy az idős
embereknek ne kelljen sárban járniuk. 

Az első célkitűzés az volt, hogy te-
rületet rendezzünk be a tömbházak
között, ahol az idők során meglehető-
sen sok szemét gyűlt fel. Most ezen a
területen ökológiai parkolókat létesí-
tünk, amelyeket fűvel benőtt díszkö-
vekkel rakunk ki. Minden egyes
centiméter felületet kihasználunk,
hogy felszabadítsuk a járművektől

megfojtott utcákat. Talán nehezen hi-
hető, de Marosvásárhelyen több a
jármű, mint a családok száma, a csalá-
dok 72%-ának legalább egy autója
van, másoknak kettő is. A helyzetet or-
vosolni kellett, mivel a gyalogosoknak
már nem maradt hely a járdákon. Ösz-
szesen 120 parkolóhely létrehozását
tervezzük.” Ugyancsak ezen munkála-
tokkal kapcsolatosan, Nyíri József, az
55-ös számú tulajdonosi társulás el-

nöke elmondta: „Az egész zóna felsza-
badult. A járművek már nem foglalják
el a járdákat, s felszabadultak a bekö-
tőutak. Sok éve vártuk már ezeket a
munkálatokat. A polgármesteri hivatal
jó munkát végzett, s köszönetet mon-
dunk Dorin Florea polgármesternek és
Claudiu Maior alpolgármesternek
igyekezetükért.”

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

„A Kövesdomb –1848
lakónegyed számunkra
fontos objektum. Sok
tennivalónk van itt, s
arra törekszünk, hogy
minél több munkálatot
befejezzünk. A Ion 
Buteanu utcai övezet re-
habilitálása után, ahol
leaszfaltoztuk a teret és
a bekötőutakat, jelenleg
a Koós Ferenc–Godeanu
környékére összpontosí-
tottuk figyelmünket..."

Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

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

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

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

0265-269140
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A következőkben egy mindig aktuális, különösen a kisebbségi sorsban kiemelt fontosságú kérdésnek próbáltunk utánajárni. Tisztában vagyunk azzal,
az, hogy politizálhat-e az egyház, azok közé a bonyolult és árnyalt kérdések közé tartozik, amelyre a lezáratlanság jellemző. Mégis, eligazításként,
három történelmi egyház elöljárójának véleményét kértük ki a kérdésben. 

Egyház és politika

Az Unitárius Egyház nem tiltotta
meg a politikában való szerepvállalást,
véleménynyilvánítást. Dr. Szabó Árpád,
néhai püspökünk nyíltan ki is mondta,
hogy a lehetőségek szerint, a lelkész
vegyen részt a település önkormány-
zatának tanácsában, ne döntsenek a
sorsunk felől úgy, hogy a közösséget
érintő kérdéseknek az egyház képvise-
lői ne lennének ismerői, beavatottjai.
Megtörténhet, hogy vannak híveink
bizonyos döntéshozó alakulatokban,
de emellett azt is fontosnak tartom,
hogy a lelkész is része legyen a telepü-

lés közéleti-politikai életének, érezze
a település ütőerét. 

És ha arról van szó, hogy Marosvá-
sárhelyen egy egyházi képviselő részt
vehet-e a politikában – anélkül termé-
szetesen, hogy hivatalosan tagja lenne
valamelyik politikai pártnak, alakulat-
nak – azon a véleményen vagyok,
hogy igenis részt vehet, sőt, legyünk is
jelen.

Az más kérdés, hogy a politikum-
nak nem szokása minket felkeresni és
kikérni a véleményünket. Pedig én, és
hiszem, hogy kollegáim is, érdeklődés-

sel vennénk részt azokban a döntésho-
zatali folyamatokban, amikor rólunk,
a mi sorsunkról döntenek. A közelgő
helyhatósági választásról elmondha-
tom, nem szeretném azt, ha az egyhá-
zak megkérdezése nélkül döntenének
majd a jelölt kiléte felől. Személy sze-
rint igénylem, hogy ott legyünk eze-
ken az egyeztetéseken, fórumokon,
hiszen nekünk is van véleményünk,
nem puszta szavazógépek vagyunk.
Egyetlen egy alakulat, az EMNT kere-
sett meg személyesen és kért véle-
ményt tőlem a kérdésben. 

Úgy vélem, nem annyiban kellene
kimerüljön az egyház és politikum vi-
szonya, hogy a négyévente sorra ke-
rülő választásokkor a lelkészeket
felkérik, hogy szólítsák fel híveiket a
szavazásra, majd négy évig ismét
megfeledkeznek rólunk. Szeretnénk
tudni mi is, mit főznek a fazékban,
mert az asztal mellé nekünk is majd
oda kell ülni és enni kell – ha szeretjük,
ha nem –, amit megfőztek. Mert val-
lom, hogy egyház akkor is lesz, amikor
a politikai pártokat már rég elfelejtet-
ték, már rég nem lesznek. 

Ötvös József generális direktor, esperes, lelkész

A lelkipásztort politikai függetlensége segíti munkájában
A János írása szerinti evangéliumban

olvasható Jézus főpapi imádsága, amikor
elköszön az övéitől és megfogalmazza
testamentumát. Az evangéliumban meg-
örökített jézusi kérés így hangzik: „Nem azt
kérem, hogy vedd ki őket a világból,
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól”.
Egyházunk álláspontja ezek alapján az,
hogy a mindenkori egyház a világban él
és szolgál, tehát közvetlenül érintkezik a
világ kihívásaival és áldásaival egyaránt.
Mivel az egyház benne él a világban, ezért
szolgálatát a világi közösség életében,
azaz a köz-életben fejti ki. Így nem von-
hatja ki magát annak dolgaiból.

Az erdélyi református egyház kezde-

tétől már felvállalta ezt a szolgálatot, ami-
kor csak itt Marosvásárhelyen 1557-ben
iskolát alapított, amely ma is a város
egyetlen magyar tannyelvű iskolája. A ma
is működő Kemény Zsigmond Társaság
megálmodója, létrehozója Tolnai Lajos
vártemplomi református lelkipásztor volt.
Ez a pár konkrét adat is igazolja, hogy az
erdélyi református egyház a világért való
közszolgálatot felvállalta a múltban.

Egy másik fajta teológiai megközelí-
tése is van az egyház közéleti szolgálatá-
nak. Az ószövetségi próféták küldetése az
volt, hogy a fogságba került közösségben
tartsa a túlélés reményét, az eltévelyedett
közösségeket jó útra térítse vagy a rossz

útra tévelyedett közösségekért kiáltson. A
mai egyház örökségképpen fel kell vállalja
ezt a prófétai szolgálatot: kiáltania kell a
rábízott népért, közösségért. A minden-
kori egyház a nép lelkiismerete kell legyen
ebben a prófétai küldetésben.

Közel egy évtizeddel ezelőtt az Erdélyi
Református Egyházkerület Igazgatótaná-
csa hozott egy határozatot, amely ki-
mondja, hogy erdélyi református
lelkipásztor csak akkor vállalhat aktív po-
litikai pártfeladatot, ha közben felfüg-
geszti lelkipásztori szolgálatát (lásd Sógor
Csaba református lelkipásztor esetét, aki
ma EU-képviselő). Érdekes, hogy az igaz-
gatótanács döntése idején még csak egy

hivatalosan bejegyzett „magyar párt” lé-
tezett, az RMDSZ. Ez az egyházi döntés egy
jó védelmet jelent ma, amikor csak a vár-
templomi presbitérium tagjai között
RMDSZ-es, MPP-s és EMNT-s aktív politi-
kusok ülnek egymás mellett. Egy lelki-
pásztor mindenik presbiterrel ugyanolyan
őszinte kapcsolatban kell legyen, és hiva-
talosan politikai függetlensége ebben se-
gíti is.

Saját véleményem szerint az egyház
sohasem lehet ellenzéki vagy hatalmon
lévő, mert neki az ún. századik juhig is el
kell menni, és nem az számít, hogy a rá-
szoruló jobb- vagy baloldali, hanem a rá-
bízott közösség.

Oláh Dénes címzetes esperes, főesperes-plébános

A politika közszolgálat, de ez a fajta 
közszolgálat nem lehet az egyházi személyek kenyere

Nyilvánvaló, hogy az egyház politi-
zál, hiszen a politika nem más, mint
közszolgálat, és azok az emberek, akik
hivatásszerűen a politika szereplői, va-
lamely egyházhoz tartoznak, ha ezt fel-
vállalják. Az egyházi személyek viszont
– felszentelt püspökök, papok vagy di-
akónusok – nem politizálhatnak, nem
vállalhatnak olyan közszerepet, ami a
politikával van összefüggésben. 

Az 1989-ben történt változáskor Al-
sócsernátonban voltam plébános és
megalakult a Nemzeti Megmentési
Front, ahová a település közismert em-
bereit szervezték be. Rögtön mondtam,
odafigyelek majd arra, hogy ennek ke-
retében mi történik, de nem vehetek

benne részt, mert a mi egyházunkban
az egyházi személyek nem politizálhat-
nak. Viszont azzal, akit jelöltünk, ismer-
tettük álláspontunkat. 

Amikor választásokra készülünk,
akkor minden alkalommal érkezik egy
körlevél, amely soha nem nevez meg
egyetlen pártot sem, hanem azt
mondja ki, hogy mindenkinek lelkiis-
mereti kötelessége szavazni, és arra
szavazni, aki azt képviseli, amiben mi
hiszünk, amit mi remélünk, ami a mi
álláspontunk. 

A Zsil-völgyében töltött szolgálati
éveim alatt történt meg az, hogy a
helyhatósági választásokra nem sike-
rült elég magyar nevet keríteni, és így

a tanácsosi lista 7–8-ik helyére engem
is felírtak. A hívek jogosan megbotrán-
kozva érdeklődtek, hogy a plébános úr
tanácsos akar lenni? Erre én felvilágo-
sítottam, hogy ha kitűnően sikerülné-
nek is a választások, akkor is csak az
első két listatag jutna a tanácsba, mi
hátul csak „tölteléknevek” vagyunk, de
már ezt sem vették jó néven, és ez azt
jelenti, hogy az egyháziasság valahol
jól működött bennük. Mi, papok, ma-
radjunk ki a politikának abból a kon-
frontatív megnyilvánulásából, ahol
emberekkel kell vitatkozni, alkudozni.
Ez az egyházi személyeknek semmi-
képpen nem lehet a kenyere.

A politikán túl a közéletnek renge-

teg szegmense van. A kulturális életben
például bárhol részt lehet venni. Ezen
kívül a sajtóban is hallathatjuk vélemé-
nyünket, de olyan árnyaltan fogal-
mazva, hogy senki ellen kifejezetten ne
szóljon. Én nem indíthatok sajtókam-
pányt senki ellen. Egyrészt mert etikát-
lan volna, másrészt a rám bízott hívek
körében lehet, hogy az illető köztiszte-
letben álló ember. Az egyház valójá-
ban azért óvja az egyházi személyeket
a politikától, mert az személyességig
fajulhat. A választás mindenkinek a
szabad döntése. Természetesen sza-
bad, sőt, kell is, hogy a jó irányába te-
reljük az embereket.

Nagy László, unitárius lelkész-főjegyző

Részt vehetünk, és részt is szeretnénk venni 
a közösséget érintő döntésekben

Szerkesztette: Vass Gyopár 
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A nyárádmenti önkormányzatok közötti partnerség és a civil, vállalkozói és önkormányzati együttműködés jegyében szervezte meg az idei Nyárádmenti
Napokat is a Nyárádmenti Kistérségi Társulás a helyi önkormányzattal közösen. A négynapos esemény célja a térség kulturális örökségének bemutatása,
hagyományaink, kézműves termékeink értékesítése, valamint a közösség tagjainak a térség fejlesztésére való ösztönzése. 

III. Nyárádmenti Napok

A program pénteken este Pest
megér egy estet című, borkóstolóval
egybekötött előadással kezdődött.
Szombaton délelőtt a művelődési ott-
honban LEADER-program a Nyárád-
mentén – III. nyárádmenti
vidékfejlesztési konferenciára került
sor. Márciusban nyertesnek bírálták el
a 2,5 millió euró értékű pályázatot, va-
lamint a Nyárádmente elnyerte a Lea-
der-státust. Ennek eredményeként 13
nyárádmenti település vállalkozói, civil
szervezetei, intézményei, önkormány-
zatai hamarosan pályázhatnak az inf-
r a s t r u k t ú r a - f e j l e s z t é s ,
környezetszépítés, kultúra terén lehív-
ható összegekre. A tanácskozáson Gli-
gor Róbert a tavalyi, előkészítő
munkafolyamatot ismertette, Antal
Zoltán, a Kistérségi Társulás ügyveze-
tője a stratégia felépítését taglalta.
Magyarországi vendégek tapasztala-
taikat osztották meg a hallgatósággal,
felhíva a figyelmet a felmerülő bukta-
tókra is. Már István, az udvarhelyi Ci-
vitas Alapítvány projektvezetője a
tavaly elindított Székelygyümölcs
programot ismertette. Délutánra a
miccs- és flekkensütőktől, sörsátraktól
körbekerített téren autósok, majd mo-
torosok jelentek meg, s csaptak zajt, s
még nagyobb füstöt. 

A többször eleredt eső ellenére is

késő estébe nyúló koncertek fáradal-
mait még ki sem pihenő ünneplőket
vasárnap is újabb programok várták. A
helyi sportcsarnokban nyárádmenti
kézműves-kiállítás, helyi termékek vá-
sárát tartották. Bárki kedvére cipeked-
hetett a kibédi húsokból,
székelytompai tejtermékekből, backa-
madarasi házikenyérből, amelyet rig-
mányi pálinkával csúsztathatott le. De
voltak ott koronkai kerti bútorok, sze-
redai horgolt ékszerek, neccek, szőtte-
sek, backamadarasi székelykapu, házi
készítésű szappan, gyertya, mézeska-
lács, méz, biozöldség. 

A kóstolgatásba és vásárlásba be-
lefáradt látogatókat népzene, néptánc,
citera- és fúvószene, magyarnóta-
műsor, könnyűzene-koncertek várták,
de sikernek örvendett a PPP-típusú
labdarúgó-mérkőzés (pocakos papok
és polgármesterek) is. 

Bővül a csatornahálózat 

A Regionális Fejlesztési Miniszté-
rium jóváhagyta a Nyárádszeredai Pol-
gármesteri Hivatal előtanulmányát a
szentannai és demeterfalvi csatorna-
hálózat bővítésére. Ennek eredménye-
ként 80 milliárd lejes beruházással
közel 3,5 kilométeres hosszúságú csa-

tornahálózatot valósítanak meg. Tóth
Sándor alpolgármester szerint a mun-
kálatok végére minden nyárádszeredai
lakás számára hozzáférhetővé teszik a
korszerű szolgáltatást. A fejlesztés ke-
retében a már meglévő csatornarend-
szert is bekötik a kapukig ott, ahol ez
eddig nem történt meg. A tényleges
munkálatok elkezdéséig azonban még
sok feltételnek kell teljesülnie: az elvi
jóváhagyást követően a hivatalnak ki
kell írnia a közbeszerzési eljárást, a
munkálatokat elnyerő cégnek pedig ki
kell dolgoznia a beruházás technikai és
kivitelezési tanulmányait. A szakértők
szerint a csatornahálózat kiterjesztése
nyomán a tavaly elkészült víztisztító-
állomás eléri a feldolgozó kapacitásá-
nak 100%-át, így a további esetleges
csatornarendszer-bővítés az állomás
fejlesztését is szükségessé teszi. A tá-
mogatás elnyerése jelentős részben az
RMDSZ kormányzati jelenlétének és
támogatásának köszönhető. 

Mindenhova 
elvinni a néptáncot

A Bekecs Táncegyüttes immár 14
éve Nyárádszereda egyik legközked-
veltebb és legmegbecsültebb kulturá-
lis intézménye. Céljuk: olyan helyekre,
településekre  elvinni a néptáncot,
ahová a nagyobb, hivatásos együtte-
sek nem jutnak el. Három-négy éve az
együttes érezhetően egy felfele ívelő
trendet követ, egyre nagyobb közön-
ség előtt játszanak, egyre több előadá-
suk van. A tavaly óta nem kizárólag
csak néptáncot, hanem táncszínházat
is művelnek, ebben több a színészi
elem. Az általa képviselt magas szak-
mai és művészi szintet mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy a Maros
Művészegyüttes után a Bekecsnek van
a legtöbb fellépése a megyében. De az
igényességnek ára van: hiszen nem-
csak a fellépések száma és a bevétel
nőtt, hanem a szükségletek is. Az idén
például 400 millió régi lej értékben vá-
sároltak fénytechnikát. Támogatókra
leltek a Maros Megyei Tanácsban, a
Kulturális Minisztériumban és a Com-
munitas Alapítványban. 

Utánpótlásból sincs hiány. Jelenleg
a középcsoport 35 tagot számlál, ezt a
létszámot viszont csak úgy sikerült
fenntartani, hogy Szentháromságon és
Nyárádmagyaróson megszűnt a nép-
táncoktatás, a tanács biztosít iskola-
buszt számunkra. A nagycsoport
esetében is ugyanez a helyzet: kezdet-
ben Nyárádszeredából nagyon sokan
jöttek, idővel azonban itt is sokan le-
morzsolódtak. Emellett van egy kisebb
csoport, az I–IV. osztályosok. Ebben a
csoportban is 30 és 40 közötti a létszám. 

Túljelentkezés 
az öregotthonban 

2007. február 15-én nyitotta meg
kapuit a Phare-pályázat elnyerésével
épült öregotthon. A korszerű, európai
normáknak megfelelő intézményben
kilenc időset – három nő és hat férfi –
ápolnak hozzáértéssel. 

– A kórház épületének folytatása-
ként épült az öregotthon, s így a kony-
hát a kórházzal közösen használjuk. Az
új pályázat gyakorlatba ültetésével ezt
a gondunkat is megoldjuk – avat be
terveibe Szentgyörgyi Ildikó, az idősott-
hon vezetője. A fiatal jogtanácsos öt
éve munkálkodik azon, hogy az idős-
otthon gondozottjai semmiben se
szenvedjenek hiányt: jó lakhatási körül-
ményeket, napi három étkezést, folya-
matos orvosi ellátást és 24 órás
felügyeletet biztosítanak számukra. A
háromágyas szobák termopán nyílás -
zárókkal, szalagparkettával vannak el-
látva, minden szobában beépített
szekrények, színes tévé, asztal és szé-
kek, akárcsak a társalkodóként és ebéd-
lőként használt hallban. A szobákhoz
akadálymentesített fürdőszoba is tar-
tozik. Várólistájukon közel 20 személy
szerepel, ezért vált szükségessé egy új
szárny építése. Egy éve nyújtották be a
pályázatot a Regionális Operatív Prog-
ram keretében (ROP), amely az otthon

15 fővel való bővítését célozza. A pályá-
zat most éppen elbírálási szakaszban
van, és eddig minden jel arra mutat,
hogy a leadott dokumentáció rendben
van. A közel 1 millió euró értékű beru-
házás során a jelenlegi öregotthont te-
tőtérrel építik be, valamint új szárnyat
létesítenek. A kórház udvarán levő régi,
használhatatlan ingatlanokat bontják
le, s azoknak helyébe korszerű épületet
emelnek. Ennek alagsorában lesz a kór-
háztól ily módon levált konyha, a föld-
szinten nappalit, valamint ugyanitt
szobákat alakítanak ki a súlyosabb ese-
teknek, az emeletre felvonóval történik
majd a gondozottak közlekedése. 

A központ nemcsak nyárádszeredai
igényeket szolgál ki. A nyárádszeredai
tanácsnak az volt a kérése, hogy el-
sőbbséget élvezzenek a helybeliek,
utána a nyárádmentiek, de természe-
tesen – amennyiben erre lehetőségük
van – máshonnan érkező személyeket
is fogadnak. 

Az ellátottak havonta 500 lejjel járul-
nak hozzá a költségekhez, ami a teljes
költségek mintegy egyharmadát fedezi.
Ahhoz, hogy fenntartható legyen az in-
tézmény, jelentős támogatást kaptnak a
Maros Megyei Tanácstól, valamint a
Pénzügyminisztériumtól. Az önkor-
mányzatnak számos más közérdekű in-
tézményt kell fenntartania, így képtelen
lenne az öregotthont is finanszírozni. 

Nagy Annamária

Fotók: Nagy Annam
ária

Térségfejlesztés örökség-megőrzéssel
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Autó- Motó

Eladó 1 darab, Opelnek való gumiabroncs fel-
nivel, 175/70R1484T.  Tel. 0742-798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő 1995-ös évjáratú
BMW 316i, beíratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró, alkudható. Ér-
deklődni 0744-253.026-os telefonszámon. 

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

Lakás

Eladó háromszobás tégla, földszinti tömbház
lakás a Kövesdombon. A terasz alatt saját pince,
a lakás víz- és gázórával van ellátva, 1 szobában
termopán ablak. Tulajdonosok vagyunk. Alkud-
ható ár. Telefon 0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

Eladó 1 szobás lakás a Rózsák terén. Ára:
30.800 euró. Telefon: 0748-115.541.

Eladó 1 szobás lakás, saját hőközponttal, a

Tudor negyedben. Ára: 20.500 euró. Telefon:
0744-500.736. 

Eladó 1 szobás lakás, az Újkórház környékén,
saját hőközponttal, bútorozva. Ára: 32.000
euró. Érdeklődni a 0265-269.959-es telefon-
számon, naponta 17–22 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a központban. Azonnal
foglalható. Ára: 38.000 euró, alkudható. Érdek-
lődni a 0720-062.037-es telefonszámon, na-
ponta 16–21 óra között.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben. Ára: 33.500 euró. Telefon: 0722-
322.128.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Kövesdom-
bon, saját hőközponttal. Ára: 40.000 euró. Te-
lefon: 0758-323.509.

Eladó II. osztályú 3 szobás lakás a II-es Polikli-
nika környékén. Ára: 35.000 euró, alkudható.
Telefon: 0740-477.091.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás a November 7
negyedben, saját hőközponttal, termopán ab-
lakokkal, bútorozva. Ára: 52.000 euró. Telefon:
0744-500.736.

Sürgősen eladó 3 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben. Megfelelő irodahelyiségnek. Ára: al-
kudható. Telefon: 0753-080.482.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás az Egyesülés
negyedben. Ára: alkudható. Telefon: 0744-
500.736.

Egyebek

Sportedzéseket szervezek olyanok számára,
akik szeretnének szebb és harmonikus testet
formálni, zsírégetést elérni sportolás segítsé-
gével, fejleszteni állóképességüket és kondíci-
ójukat. Mindezeket rendszeres, folyamatosan
végzett sportedzéssel!
Érdeklődni a 0741-597.538-as telefonszámon,
vagy kicsi_10@yahoo.com e-mail címen. 

Elektronika

Eladó Nokia 2730 Clasic, töltővel és egyéb tar-
tozékokkal. Ára: 200 lej. Telefon: 0770-224.912,
naponta 9–21 óra között.

Sürgősen eladó Nokia 6230i, töltővel. Ára: 50
lej. Telefon: 0746-111.613.

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Dub FX, Danko Jones, zöld vetélkedő és 
pólótervező verseny a Tuborg Green Fest Félszigeten

Újabb nemzetközi sztárok a fesztiválon
Vannak világsztárok, akiknek a kedvencei közé

tartozik a Félsziget: tavalyi hatalmas sikerű kon-
certje és a Marosvásárhely központjában tartott
performansza után visszatér a Tuborg Green Fest
Félszigetre a világ legnépszerűbb utcazenésze, az
ausztrál Dub FX. A modern trubadúr idén sem
egyedül érkezik: vele tart menyasszonya, Flower
Fairy is, hogy közösen plusszoljanak rá a 2010-es
sikerre. Benjamin Stanford, ismertebb nevén Dub
FX a modern zene egyik csodája: csupán saját
hangját használva, azt élőben loopolva készíti ze-
néjét, amely a reggae, a drum and bass, a dubstep
és a hip-hop határmezsgyéjén mozog. A zenész és
csapata Észak-Amerikában turnézta végig a nyarat,
és eddig egyetlen hivatalosan bejelentett fellépése
van Európában a Tuborg Green Fest Félszigeten
kívül. Természetes hát, hogy kiemelt szerepben, a
fesztivál utolsó élő előadójaként ő zárja a rendez-
vényt augusztus 28-án éjjel a Kiss Teraszon.

Egy másik tengerentúli előadó is a Tuborg Green
Fest Félszigetre érkezik: augusztus 26-án a kanadai
Danko Jones rocktrió pörgős rockzenéjétől lesz han-
gos a Tuborg Main Stage környéke. A csapat, amely
rajongói között tudhatja a Motörhead-vezér
Lemmyt, a Gyűrűk ura sztárját, Elijah Woodot és az

egykori Karate Kid Ralph Macchiót, tavaly mutat-
kozott be Romániában, a Guns`n Roses előzeneka-
raként, akkori meggyőző fellépésüket pedig egy új
dalokat is felvonultató show-val fogják túlszár-
nyalni a fesztivál nagyszínpadán.

A tavalyi Félsziget egyik legegyértelműbb kö-
zönségsikerét arató zenekara, a N.O.H.A. is visszatér
a rendezvényre. Flamenco, drum and bass és bre-
akbeat élőben, magas hőfokon egy kölni billentyűs,
egy prágai szaxofonos, egy New York-i MC és egy
spanyol énekesnő előadásában: erre az egyedi kul-
túrmixre bulizhatnak idén augusztus 26-án a Kiss
Terasznál a Tuborg Green Fest Félsziget résztvevői.

Szintén a napokban igazolt vissza a magyaror-
szági Intim Torna Illegál. Néhány nappal ezelőtt
tusnádfürdői fellépésüket elvitte a vihar, így most
a Tuborg Green Fest Félszigeten kárpótolhatják ra-
jongóikat a Hipnotizőr király című sláger szerzői a
Talent Stage színpadon, augusztus 26-án. A Kiss Te-
rasz programja hazai előadókkal bővült: a fesztivál
első napján az egyik legnépszerűbb román under -
ground DJ, Gojira szettje öleli körbe a Foreign Beg-
gars koncertjét, míg augusztus 27-én a csíkszeredai
Goranga&Missile páros vezeti fel és le a Chase&Sta-
tus dj-szettjét.

Fesztivity: Greening@Festival

Július 27-én indult a jelentkezés a Tuborg Green
Fest Félsziget és aTransindex közös online vetélke-
dőjére. A Fesztivity: Greening@Festival tematikája,
mint a név is mutatja, a környezetvédelem, célja,
hogy a négy napos fesztiválélményt még zöldebbé,
élhetőbbé tegye a fesztiválozók számára. A képlet
ugyanúgy egyszerű: kicsit valóságshow, kicsit acti-
vity, és nagyon buli. A díjak VIP jegy, póló, kaja a Tu-
borg Green Fest Félszigeten. Az augusztus 3-án
rajtoló, 15 napig tartó versenybe háromfős csapatok
jelentkezhetnek a fesztivity.transindex.ro címen.

Pólódizájn verseny

Aki szeretné, hogy Románia legnagyobb feszti-
válján az általa tervezett trikóban járjanak az em-
berek, figyeljen: indul a Tuborg Green Fest Félsziget
pólódizájn versenye, amelynek tétje a fesztivál hi-
vatalos pólójának megtervezése. A nyertes mun-
kája bekerül a Félsziget-shop kínálatába, az
eladásokból származó profit pedig szintén az ő
markát üti. Részletek hamarosan a
www.felsziget.ro oldalon.

A Tuborg Green Fest Félsziget 2011-es kiadására augusztus 25–28. között kerül sor Marosvásárhelyen, a Maros partján, a Víkendtelep szomszéd-
ságában. A rendezvényre jegyeket az Eventim hálózatában és a www.eventim.ro oldalon lehet vásárolni. További információk: www.felsziget.ro

A Tuborg Green Fest Félsziget
2011 eddig bejelentett fellépői:

Aug. 25: Guano Apes * Tankcsapda * Foreign
Beggars * K's Choice * Zdob si Zdub * Palotai vs.
DJ Vasile * Parno Graszt * R.O.A. * Magashegyi
Underground * Urma * Stereo Palma * Recycle
Bin * Katapult * Kid Chriss 

Aug. 26: Kasabian * Danko Jones * Markus
Schulz * Andy C * N.O.H.A * Sunnery James &
Ryan Marciano * Belga * Intim Torna Illegál * Tün-
dérground * Grimus * Reality Engine * Les Elep-
hants Bizarres * The MOOoD * Fading Circles

Aug. 27: Iggy & the Stooges * Chase & Status
and MC Rage * Nick Warren * Subscribe * Şuie
Paparude * Moby Dick * Anima Sound System
* Vad Fruttik * Alvin és a mókusok * Luna Amară
* Horace Dan D * Goranga&Missile * AIM

Aug. 28: Within Temptation * Hammerfall *
Gentleman and the Evolution * Dub FX * Tiga *
Borgore * Pokolgép * Ganxsta Zolee és a Kartel
* Compact * Vunk * Guess Who * Mihai 
Popoviciu * Toulouse Lautrec
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

SOKAN VAGYUNK 
SOKFÉLÉK

- kevésbé ismert fogyatékosságok, 
fóbiák, perverziók és egyéb pszichés zavarok -

– poligofrénia: skizofréniával társult súlyos értelmi
fogyatékosság;

– asztrofóbia: mennydörgéstől, villámlástól való félelem;
– gasztrofóbia: félelem az ételektől, főzéstől, evéstől;
– lábjetisizmus: szexuális vonzalom szőrös, nagy lábú nők

iránt;
– zoofília: kényszeres és gyakori állatkert-látogatás;
– fofofofóbia: félelem a dadogástól;
– antifaszizmus: leszbikusság;
– klaptopmánia: kizárólag laptopokra irányuló lopási

kényszer;
– vajonopátia: tépelődési kényszer; a beteg állandóan

ostobaságokon rágódik, például: vajon mi történne, ha
kiharapnám az egyik hónaljmirigyemet? Vajon mi lenne, ha
minden fordítva lenne? Vajon mit álmodnak a káposzták?
Satöbbi…;

– bocofília: törpék iránti vonzódás;
– József Attila- szindróma: a beteg folyton az anyjára gondol;
– Petőfi Sándor vagy Füstbe ment terv-szindróma: az előbbi

enyhébb válfaja – a beteg csak hazafelé menet gondol
folyton az anyjára;

– ánuszocefália: seggfejűség;
– vedervízofóbia: attól való félelem, hogy az ajtó kinyitásakor

a nyakunkba ömlik egy veder víz;
– irritofóbia: attól való félelem, hogy valamilyen

közegben/társaságban zavarsz, vagy azt hiszed, hogy
idegesítő vagy; sajnos igen ritka;

– homofóbia: a homoszexuálisokkal szemben érzett averzió,
lenézés, félelem;

– Ecce homo-fóbia: Jézustól való félelem;
– araknofóbia: pókoktól való félelem;
– Karaknofóbia: Vuk nagybátyjától való félelem;
– vermifóbia: félelem a férgektől;
– vernifóbia: félelem a maszturbálástól;
– pofofóbia: a felképeléstől való félelem;
– autofóbia: magánytól való félelem;
– umlautofóbia: tőbelseji magánhangzó ragozott szóalakban

történő szabályos megváltozásától való félelem;
– koprofágia: zsugoriság
– hexakosioihexekontahexafóbia — a 666-os számtól való

félelem;
– hexakosioihexekontaheptafóbia — a 667-es számtól való

félelem;
– Up&Down-kór: a mániás depresszió (bipoláris zavar) régi

neve.

Szégyenlős nácik. Hitler ren-
delete ellenére sem használták
az árja felfújható gumibabákat
a német katonák a második vi-
lágháborúban. A szőke és kék
szemű szexuális játékszereket,
amelyeket könnyen magukkal
hordhattak volna, azért kapták,
hogy ezzel megakadályozzák a
szexuális betegségek terjedé-
sét, amelyek miatt sokuknak
távol kellett maradniuk a front-
ról. Az akció azonban sikertelen
volt, mert a katonák, attól
tartva, hogy kínos lesz a szá-
mukra, ha elfogják őket a bri-
tek, mégsem hordták
magukkal a gumigésákat. A
Borghild Projekt 1940-ben in-
dult, kevéssel azután, hogy 
Heinrich Himmler, az SS főpa-
rancsnoka azt írta Hitlernek: „A
legnagyobb veszély Párizsban a
kurvák széles körű és ellenőriz-
hetetlen jelenléte, amelyek
vonzzák a katonákat a bárokba,
táncos klubokba és más szóra-
kozóhelyekre. A mi feladatunk
megakadályozni, hogy a rövid
kalandok egészségügyi kocká-
zatot jelentsenek.” Hitler jóvá-
hagyta a gumibabák gyártását,
de a projekt a fent említett
okból kifolyólag 1942-ben fél-
bemaradt. Az eseményeket egy
amerikai író-újságíró tárta fel
nemrégiben, miközben a Bar-
bie babák történetét kutatta,
azok ugyanis állítólag a német
gumibabák alapján készültek.
Na, hát így vegyünk annak a
gyereknek Barbie babát!

Be vagyunk tojva: pénzbír-
ságot kap az, aki nem közli
az adatait népszámlálás-
kor. Vergil Voineagu, az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS)
vezetője szerint akár 1000 lejes
bírságot is kaphat az, aki meg-
tagadja a válaszadást nép-
számláláskor. A törvény
értelmében minden állampol-
gárnak kötelessége megadni a
kérdőívben kért adatokat. A
statisztikai intézet vezetője
annak kapcsán beszélt a pénz-
bírságról, hogy a népszámlálás
májusi próbakérdezése alkal-
mával nagyon sokan megta-
gadták, hogy válaszoljanak a
kérdezőbiztosok kérdéseire. A
népszámlálást október 20. és

31. között fogják megszervezni.
Na, ne már, tényleg? És ha ajtót
se nyitok a kérdezőbiztosnak,
akkor mi van? Tudtommal
egyedül a rendőrt köteles az
ember beengedni, azt is csak
bizonyos feltételek esetén (ház-
kutatási vagy letartóztatási pa-
rancs birtokában). És akkor
még örvendjen, ha ennyivel
megússza, hogy nem engedik
be, mert járhatna rosszabbul is,
mint például ama népszámláló
A bárányok hallgatnak című
filmben, akit a pszichopata,
kannibál pszichiáter kedvesen
beinvitált, elbeszélgetett vele,
majd megette a máját hirtelen
kisütve, és leöblítette egy pohár
Chiantival. Kedves leendő kí-
váncsiskodók, biztos megéri
azért a napi ötven lejért ekkora
reszkírt vállalni?

Silent night…, izé, csaj: fel-
jelentette a szexshopot egy
pacák – nem nyögött a gu-
minő! Egy brassói férfi gumi-
nője elnémulása miatt fordult a
fogyasztóvédelemhez, a hivatal
pedig jogosnak találta a pa-
naszt. A negyvenes éveiben
járó muki először a szexboltban
reklamált, amiért a műhölgy
nem hallat kéjes nyögéseket
akció közben, holott arra ké-
pessé teszi a beleszerelt elekt-
ronika. Emellett azt is
felpanaszolta, hogy guminője
nem bírja kellő ideig „szusszal”:
túl gyorsan leenged. A bolt
nem volt hajlandó se cserére, se
javításra, a férfi pedig az illeté-
kes hatósághoz fordult, amely
a felfújható bábu minőségi el-
lenőrzése után – vajon van erre
egy külön emberük? – a vevő
javára döntött. Az üzletet egy-
részt megbüntették háromezer
lejre, másrészt kötelezték, hogy
adjon a férfinak új műnőt. Vél-
hetően lesz majd annyi esze a
pasasnak, hogy először ne ren-
deltetésszerűen, hanem pél-
dául egy bottal próbálja ki,
mert lenne pár ötletünk, ho-
gyan tudna az üzlet bosszút
állni…

Az ember legjobb ba-
rátja… Meghalt egy nő az ír-
országi Limerick városában azt
követően, hogy közösült egy

német juhásszal. Pardon, ez így
nem teljesen pontos: egy
német juhász fajtájú kutyával.
A nő egy ír lap szerint a kutya
spermájától halálozott el, mert
allergiás volt rá; a kis rosszaság
a kutyás szex után egyre
roszszabbul érezte magát, és ki-
hívta a mentőket. Az orvosok
megállapították, hogy a négy-
lábú spermája okozott súlyos
komplikációkat, és itt meg is
állt a tudományuk: a nőt már
nem tudták megmenteni. Az
ügyben nyomozó rendőrök el-
mondták, Írországban is dívik a
zoofília, sokan pedig állatokat
idomítanak be, hogy emberek-
kel szexeljenek. Amin túl sok
csodálkoznivaló nincs is: köztu-
domású, hogy – finoman
szólva – a Miss World versenye-
ket általában nem angol csaj-
szik nyerik; na, hát az írek is
pont olyanok, csak ráadásul vö-
rösek is, és kissé tömöttebb a
bajszuk.
Mivel a fenti eset pont Limerick
városában történt, búcsúzzunk
szegény kutyusondó-allergiás
spinétől egy limerickkel (még
mielőtt bárki is megbotrán-
kozna, idézzük a Wikipédiát: a
limerick kötött formájú, ötsoros
vers – rímképlete AABBA –, jel-
lemzően abszurd, humoros
vagy obszcén elemekkel):

Egyszer egy ír asszony – férj
híján –
Lovagolt kutyája brokiján.
Azzal vette be a cumit,
Hogy nem húzott reja gumit:
Elpatkolt a szajha emián.

Pizza Hot. Majdnem vereke-
désbe torkollott egy városi le-
gendákat vizsgáló csapat
tesztje, melyet két szőke nő és
egy férfi talált ki. A fiatalok kí-
váncsiak voltak: arra hivat-
kozva, hogy nincs készpénzük,
el tudják-e csábítani a pizzafu-
tárt, hogy természetben fizes-
senek neki. A megrendelt
pizzákat a fiú ki is szállította, a
lakásban viszont legnagyobb
meglepetésére nem a kikészí-
tett pénz várta, hanem két fél-
meztelenre vetkőzött, igencsak
dögös-bögyös cicababa. A ma-
gukat és egymást simogató rá-
nyik gátlástalanul közölték a

csávóval, hogy gruppenszexszel
fizetnének az ételért. A fiú kez-
detben nem nagyon akart be-
lemenni, de a szőke bombázók
aztán hamar levarázsolták róla
a pólót. Reszkető kézzel már
éppen a cipzárjával matatott,
amikor jött a kellemetlen meg-
lepetés: egy kamerázó férfi elő-
bújt a másik szobából, és
elmondta, mindez csak teszt.
Nem sok hiányzott, hogy nem
gyúrták le a kamerát a torkán.
Csak az a kár, hogy egy kis vé-
konydongájú ázsiai gyerek volt
a pizzafutár, és nem egy két-
méteres, kigyúrt állat, aki azt
mondta volna a kamerás fószer
megjelenésekor: idefigyelj,
apja, teszt, nem teszt, én most
már befejezem, amit elkezd-
tem.

Lábak. Kettős lábátültetést vé-
geztek a napokban Spanyolor-
szágban; a különösen bonyolult
beavatkozást Pedro Cavadas se-
bész vezette, aki rekorder a
transzplantáció területén:
2006-ban kettős kézátültetést
hajtott végre, és nevéhez kötő-
dik az első teljes pofaátültetés
(arctranszplantáció) is. A lábát-
ültetést nehezítette, hogy a
csapat nem tudott korábbi ese-
tekre és tapasztalatokra tá-
maszkodni: a komplikált műtét
vasárnap estétől hétfő délutá-
nig tartott. A doki egyelőre nem
akar részleteket közölni a
transzplantációról, annyi azon-
ban kiszivárgott, hogy véletle-
nül két bal lábat varrt fel a
páciensre, de az így is boldog.
„Mindig is kétballábas voltam,
így ezután sem fog zavarni” –
nyilatkozta a vidám amigó.

Dél-Koreában a 2018-as téli
olimpia. A Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB) legutóbbi,
durbani ülésszakán eldőlt, hogy
Pjongcsang adhat otthont a
XXIII. téli játékoknak 2018-ban.
A dél-koreai város München és
a franciaországi Annecy előtt
nyert a szavazáson, ráadásul
már az első körben. Az ázsiai
kontinensen eddig csak Japán
rendezhetett téli olimpiát:
Szapporó 1972-ben, Nagano
1998-ban volt házigazda. A
szervezők elmondása szerint a

versenyhelyszínek közül mind-
egyik elérhető harmincpercnyi
autózással, erős támogatással
a lakosság, a kormány és az üz-
leti szféra szereplői részéről
egyaránt, blablabla… Nem ez
az érdekes, hanem az, hogy a
Koreai-félsziget 1953 óta tulaj-
donképpen háborús övezet:
Észak- és Dél-Korea fegyveres
konfliktusa nem békeszerző-
déssel zárult, hanem csak fegy-
verszünettel. A demilitarizált

zóna (olyan, egyezményben
meghatározott fegyvermentes
terület, ahol sem fegyvereket,
sem katonai egységeket és lé-
tesítményeket nem lehet tele-
píteni) Kangvonon keresztül
húzódik, vagyis azon a tarto-
mányon át, amelyben Pjong-
csang található. Tehát nem
kizárt, hogy eseménydús olim-
pia lesz…



Eckstein Kovács Péter Roşia Montanáról: Kelemen lépése kellemetlen helyzetbe hozza Borbély 
minisztert, aki tulajdonképpen az utolsó akadály maradt a szerintem veszteséges projekt útjában. 

14. oldal >>  Figyelő augusztus 3–9.
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Dél-Európa már elesett 

Fellélegezhetnek a görögök. Európa fejlett piacgazdaságai
pedig nyelhetnek egy nagyot. Ismét. 109 milliárd eurós
újabb segélyt szavaztak meg a görög államcsőd azonnali
elkerülésére. A bruttó hazai terméke 140 százalékára rúgó
görög államadósság csökkentése persze hiú ábránd, naiv
elvárás továbbra is, de a fő szempont a láncreakciószerű
hatások elkerülése, nehogy tovább terjedjen a válság
Európa más országaira. 

Főleg a francia, olasz, német választások előtt ne gyengüljön
vezetőik megítélése. Nem oldódott meg azonban semmi.
Görögország költségvetési hiánya – a brit The Economist legfrissebb
adatai szerint – 9,6 százalékos. És 15,8 százalékos a
munkanélküliségi rátája. Az ipari termelés tíz százalékkal esett
vissza az egyébként sem túl magas tavalyi évhez képest. Hónapok
óta sztrájkolnak a görögök a megszorítások ellen. Elijesztve az
országba évtizedek óta utazó turistákat, a kormányuk ellen rázzák
az öklüket, kirakatokat gyújtogatnak. A legkisebb esélye sincs
annak, hogy Görögország vezetése úrrá tudna lenni a problémákon,
fegyelmezettebb költségvetési politikát tudna folytatni.

Spanyolország a stagnáló ipari termelésével, 21 százalékos
munkanélküliségi mutatójával és a megszorítások ellen ugyancsak
tiltakozó polgáraival aligha lehet a változások elindítója. Esély nincs
erre. A hasonló pozíciókkal rendelkező Portugália a bóvli
kategóriába sorolt államkötvényeivel az összeomlás szélére került.
És van egy új „válságfolt” a Földközi-tenger térségében: Olaszország.
Gazdaságát nem a marokkói hastáncosnővel folytatott
miniszterelnöki viszony rengeti meg, hanem a csaknem
kétezermilliárd eurós államadóssága.

Az előremenekülés stratégiáját alkalmazva az Európai Központi
Bank, az IMF, a Világbank ezekbe az országokba rengeteg pénzt
öntött, és további milliárdokat önt. Jóllehet a segélyekből soha nem
lesz gazdasági növekedés, soha nem lesz versenyképes gazdaság.
Kulcseleme, elvárása lenne az évek óta folyósított segélyeknek,
hogy az adott országok vezetői szigorú irányítás alatt tartsák
országaik gazdasági életét. De vajon mit tart az irányítása alatt a
magánéleti és vállalati botrányokban vergődő Silvio Berlusconi? Van
erkölcsi hitele Papandreu görög miniszterelnöknek, amikor éveken
át meghamisította országa költségvetési adatait? A túlköltekező, a
spanyol ingatlanpiac összeomlását tétlenül néző spanyol
miniszterelnöknek, becenevén Bambinak? Európa jobb vezetőkre
érdemes.

Az összeomlás, ha talán nem is holnap, de hamarosan
bekövetkezhet. Az eurózóna vezetői a legtöbbet a dél-európai
országok államcsődjeinek átgondolt levezénylésével tehetnék. El
kell engedni a görögök, spanyolok, portugálok, majd ha nem javul a
helyzet, az olaszok kezét is. A német, a francia adófizetők pénzét, az
IMF és a Világbank stratégiai tartalékait nem önthetik
számolatlanul a dél-európai mediterrán tengerekbe. Van persze
azonnali eredménnyel kecsegtető megoldás is: a 15 százalékos
dübörgő növekedést és 175 milliárd dollár külkereskedelmimérleg-
többletet évek óta felmutató kínai források átszivattyúzása
Európába. Persze ennek hatása a jaltai konferencia után létrejött
politikai, gazdasági átrendeződések hatásaihoz lenne hasonlatos. Ez
a világpolitika, a gazdaság, az erőviszonyok olyan átrendeződésével
járhat, amely százévenként csak egyszer fordul elő. Ezt még
szemérmesen elhallgatják, erről még nem beszélnek José Manuel
Barossóék. Egyelőre bizonyítani próbálnak. Bár a német adófizetők,
egyidejűleg választópolgárok, már sejtik a bajt, s véges a türelmük.
Véges az adakozókedvük a reformokat rendre elodázó, alacsony
hatékonyságú termelést felmutató dél-európai térség irányába.

A nemzetközi pénzügyek zavarodottságából adódóan a
devizahiteles magyar családok reménytelenségét, egyidejűleg a
megszorítások ellen lázadozó rendvédelmisek dühét a
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának semmitmondó,
fajsúlytalan nyilatkozata sajnos csak fokozza. A mediterrán térség
által kiváltott euróövezeti válság kezelését és Magyarország ehhez
való viszonyát firtató kérdésre nem az a helyes válasz, hogy hazánk
érdekelt minden olyan megoldásban, amely erősíti az eurót. Hanem
az, hogy 2010 májusától, a második Orbán-kormány szerkezeti
reformokat megkezdő, költségvetési hiányt csökkentő
gazdaságpolitikája helyes volt. Helyes volt, mert ha nem állunk át a
szocialistáktól megörökölt államadósság csökkentésére és annak
piaci alapon történő finanszírozására, ugyanúgy csődbe jutunk,
mint a dél-európaiak. És mivel Magyarország még csak nem is
euróövezeti tag, hasonló léptékű segítségre, mint a görögök, nem is
jogosult. Másrészt a segélykasszák is lassan kiürülnek.

Lentner Csaba

Eckstein-Kovács Péter a verespataki bányatervről:

„Szerintem káros, káros, káros...”

A bálványosi Nyári Szabadegyetemen
jelen levő Eckstein Kovács Péter elnöki ta-
nácsos a HotNews.ro-nak adott interjúban
kifejtette, hogy a Kelemen Hunor kulturális
miniszter jóváhagyása újabb lépés a zöld
jelzés felé a Roşia Montana projektet ille-
tően. Eckstein megítélése szerint ez a be-
ruházás Románia számára káros, továbbá
úgy véli, hogy Borbély László miniszter az
utolsó akadály a terv útjában. Az elnöki ta-
nácsos vészharangot kongat a magyar
nemzetiségű lakosság számát illetően is,
azt nyilatkozva, hogy a birtokában levő
adatok annak csökkenését bizonyítják. 

Riporter: Idén megtörténik a magyar
nemzetiségű lakosság népszámlálása is. Tu-
domásom szerint aggodalomra adhat okot
a magyar lakosság számának csökkenése. 

Eckstein Kovács Péter: Az utolsó két
népszámlálás adatai a magyar nemzeti-
ségű lakosok számának jelentős csökkené-
sét mutatják. Statisztikai adataink vannak
arra vonatkozóan is, hogy Románia magyar
lakossága meglehetősen elöregedett, hogy
ezt a kifejezést használjam. A demográfiai
valóságot azonban mindössze a szeptem-
beri népszámláláskor ismerhetjük meg.
Más népszámlálás nem lesz. 

Riporter: Csökken a magyar nemzeti-
ségű lakosság aránya a román lakossághoz
viszonyítva? 

Eckstein Kovács Péter: Közismert
tény, hogy Románia lakossága csökkenő-
ben van. A demográfiai mutatók egyfor-
mák mind a román, mind a magyar
lakosság esetében, talán egy kissé hangsú-
lyosabban van csökkenőben a magyarság,
amely kevésbé termékeny. 

Riporter: Habár az RMDSZ nem értett
egyet a Roşia Montana tervvel, azt figyeltem
meg, hogy megváltozott a hozzáállásuk. Ke-
lemen Hunor azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ
több vezéregyénisége egyetértene ezzel a
projekttel. Mi történik, ami ekkora pálfordu-
lást eredményezett? 

Eckstein Kovács Péter: Az RMDSZ-nek
soha nem volt egységes nézőpontja, ame-
lyet a politikai vezetők, és a lakosság egya-
ránt osztott volna. Parlamenti képviselői
mandátumom alatt kidolgoztam egy tör-
vénytervezetet erre vonatkozóan. Nemzeti
érdekről van szó, amelyben szerintem a po-
litikai pártokat szétválasztó vonalaknak
meg kell szűnniük. Léteznek emberek, akik
hiszik, hogy ennek a beruházásnak nem
kell megtörténnie, mivel Románia számára
több szempontból nézve is előnytelen –
akár részletekbe is bocsátkozhatnék –, egy
másik csoport pedig vagy közömbös, vagy
támogatja a meglévő projektet.  

Jómagam nyilvánosan adtam hangot
sajnálatomnak, amiért Kelemen Hunor mi-
niszter kezdeményezte a feladat-mentesí-
tést. Szerintem túl kicsi tapasz ahhoz, hogy
befedje az illető aláírással ejtett sebet. Seb-
tapasz, mivel alapokat hívtak le az RMGC-
től a történelmi műemlékek restaurálására.
Mi több, azon tény, hogy tárgyalásokat foly-
tattak és nagyobb pénzösszeget utaltak ki
ebbe az alapba, gyakorlatilag azt bizo-
nyítja, hogy a következő lépés – az övezet-
nek az A-kategóriájú történelmi
műemlékek névjegyzékéből való levétele –
a pénzösszegek elnyerését és a zöld jelzés
felmutatását vetíti elő. 

Természetesen a probléma lényege, a
legfontosabb és legvitathatóbb a környe-
zetvédelemre vonatkozik, hiszen a Roşia
Montana jelenség rendkívül összetett, de

elvileg az ökológiai övezet a probléma. A
legfontosabb, hogy a Kelemen miniszter
által megtett lépés nehéz helyzetbe hozza
Borbély miniszter urat, aki tulajdonképpen
az utolsó akadály maradt, ha egyáltalán
annak lehet nevezni, ezen projekt útjában,
amely szerintem káros, káros, káros... 

Riporter: Nem kellene határozatot
hozni ez irányban az RMDSZ-en belül? 

Eckstein Kovács Péter: Én nem va-
gyok tagja az RMDSZ vezetőségének, de
nem hiszem, hogy a feladat-korlátozásra
vonatkozó határozatot megvitatták volna
az RMDSZ-en belül. Valószínűleg technikai,
de politikai téren hosszú lefolyású ténynek
minősítették, s én remélem, hogy bármi-
féle döntés meghozatala előtt – ami
egyébként nagyon fontos – az RMDSZ-en
belül is megvitatják politikai szinten.

Riporter: Jelzés ez arra, hogy a művelő-
désügyi miniszter ezen határozata zöld utat
nyit a Roşia Montana terv előtt? 

Eckstein Kovács Péter: Egy lépés. Ha
eddig a projekt ellenzőinek volt két bástyá-
juk, akkor most ezek közül az egyik elesett.
Ne feledje: véleményemet politikusként, és
nem elnöki tanácsosként osztottam meg
önökkel.

Luminiţa Pîrvu 
HotNews.ro 



A Marosvásárhelyi Tanácsnak és Polgármesteri Hivatalnak köszönhetően, 19 év után újra van A-osztályos labdarúgó-együttese városunknak. Sőt, a vásárhe-
lyi szurkolók nem kis örömére, mintegy 8000 férőhelyes stadiont „varázsoltak” városunk vezetői a hajdani Matricon (Metalotehnica) pálya helyére, mi
több, két hete felszerelték a négy villanyoszlopot, amely szeptembertől kezdve biztosítani fogja az esti megvilágítást. Eddig minden szép és jó.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Az önkormányzat 2010-ben meg-
kapta a területet az Iúsági és Sport-
minisztériumtól, a Víkendtelepen lévő
sportpályákkal együtt, a híres ligeti
stadiont is. Dorin Florea polgármester
akkor még úgy nyilatkozott, hosszas
harc eredményeképpen sikerült végre
visszaszereznie a városnak a stadiont,
amelynek vissza fogják állítani egykori
pompáját és vonzerejét. Azóta azon-
ban semmi változás nem történt, a
stadion tovább omladozik.

Aurelian Băbuţan, a FCM sportigaz-
gatója úgy nyilatkozott, amennyiben
megadatna a lehetőség, bármikor át-
költözne a FCM a municípiumi stadi-
onba játszani. Véleménye szerint úgy
a helyi csapat, mint maga a város is
megérdemelne egy  korszerű stadiont
– indokolta az igazgató. Ezért, ha úgy
adódna, a Transil felszereléseit és be-
rendezéseit minimális költségekkel át
lehetne vinni – magyarázta Băbuţan.

Ezzel Ioan Nucu Man, a FCM Igaz-
gatótanácsának elnöke is egyetértett,
úgy nyilatkozva, csak az önkormányzat
döntésére várnak arra vonatkozóan,
hogy mi lesz a ligeti, Bölöni László
névre keresztelt stadion sorsa. Mert ha
felújíttatnák, akkor a Transil körüli be-

ruházásokat azonnal átirányítanák a
municípiumi stadionnak – erősítette
meg Man.

Egyelőre az biztos, hogy 2011–
2012 között a FCM hazai mérkőzéseire
a Transil Sziget utcai pályáján kerül sor.
Azt viszont nem tudni, mennyi idő fog
eltelni addig, míg Marosvásárhely egy-
kori legendás stadionja ismét életre
kel.

A szebb napokat is megért ligeti
stadiont 1948 júniusában adták át, az
OSP hathatós támogatásával (366.460
lej), 5768 munkaórát rááldozva, neki-
fogtak a „nagypálya” füvesítéséhez,
7500 négyzetméternyi felületet öltöz-
tetve zöldbe. A ligeti pálya, mely körül
atlétikapálya is van, 12.500 nézőt volt
képes befogadni, de állítólag, a hetve-
nes években, az ASA egykori aranycsa-
patának UEFA-kupa mérkőzésein
20.000 néző is jelen volt a lelátókon.  

A legelső mérkőzésre, az 1948-49-
es bajnoki év nyitányára bezöldült a
régi-új aréna, az avatásra azonban au-
gusztus 14-én került sor villanyfénynél
(láss csudát, marosvásárhelyi futball-
barát!). Az egykori Rata akkori ellen-
fele a medgyesi „gázasok” tizenegye
volt, melyet Pálfi 3 és Mihai C. góljaival

le is győztek 4–1-re. 
1948 októberére befejeződött a Cu-

korgyár saját pályája, megjelenését
nemsokára az Avântul sportegyesület
komplexuma követte (az ún. Obor-
telep), majd 1949 tavaszán a Ligetben
a korcsolyapályaként elhíresült „Göd-
röt” is labdarúgóméretekre szabták az
Augusztus 23-ra keresztelt létesítmény
keretein belül.

Egykori krónikák hasábjairól infor-
málódva, a hosszú évek során, a ligeti
stadionba látogatott, barátságos mér-
kőzések erejéig többek közt a Grosics
Gyula vezette egykori MATEOSZ
(1949), Bundzsák Dezső és Illovszky
Rudolf angyalföldi együttese, a Vasas
(1952), az egykori keletnémet FC Karl
Marx Stadt (1966), Masopust Dukla
Prágája (1967), Bicskei Bertalan kapus
budapesti Honvédja (1972) is. 

Kevesen tudják, hogy 1973. szep-
tember 19-én Balkán-kupadöntőre is
sor került itt, mely első összecsapásán
a helyi ASA a szófiai Lokomotiv együt-
tesét látta vendégül. Említésre méltó
az akkori ASA kerete: Nágel–Szöllösi,
Kiss, Ghinea, Czakó–Varodi (73.p. Pâs-
laru ), Bölöni –Kanyaró, Nagy M., Mu-
reşan, Hajnal. Az már más lapra

tartozik, hogy az 1–1-es (Kanyaró–
1.p. és Hadjiev (69.p.) hazai, majd a 0–
2-es visszavágó után csak az
ezüstéremnek örülhettek Bölöniék.

A mindenkori nézőcsúcsot meg-
döntő, 1975. szeptember 17-én meg-
tartott ASA–drezdai Dynamo
UEFA-kupabeli mérkőzés jelentette,
mely során a 2–2-es (Mureşan II., 10.
p és Fazekas (49.p.) hazai eredmény
nem volt elég a 4–1-es drezdai ,,hi-
degzuhanyhoz”.

1976. szeptember 15-én a ligeti
stadionba zágrábi Dinamo látogatott.
A Sólyom–Gligore, Unchiaş, Ispir, On-
uţan–Varodi, Pâslaru, Bölöni–Fazekas
(81.p. Márton Levente), Fanici (46.p.
Nagy Miki), Both II. összeállítású csa-
patunk, 0–1-es hazai vereség után 0–
3-as idegenbeli meccs során búcsúzott
az UEFA-kupától. 

O tempora! O mores! (Ó idő! Ó er-
kölcsök) – Cicero híres mondása jut
eszébe az idősebb, vérbeli marosvásár-
helyi futballszurkolóknak, a fent emlí-
tett nevek olvastán. De itt említhető
meg, hogy a jelenleg romokban he-
verő, gazzal, gyommal benőtt, szemét-
tel ellepett stadion 1983. március 9-én
történelmi esemény színhelye is volt.
A nemzeti válogatott meghatározó
frontemberének számító Bölöni László
tiszteletére a szakszövetség 30. szüle-
tésnapja alkalmából, két nappal 
megelőlegezett ajándékként, Maros-
vásárhelyre bízza a Románia–Törökor-
szág mérkőzés megszervezését. Bern
Stumpf keletnémet játékvezető sípjel-
zésére, az országos tizenegy 345. nyil-
vántartott találkozóján a következő
felállítással rukkolt elő Románia csa-
pata: Moraru (46.p. Lung)–Rednic, Ior-
gulescu, Andone, Ungureanu (64.p.
Munteanu II.)–Bálint (64.p. Ticleanu),
Bölöni, Klein, Balaci–Geolgau (46.p.
Gabor), Cămătaru (80.p. Coraş). Az
eredmény 3–1 (2–0) volt, a találato-
kat Balaci (7. perc, 19, perc; 11-esből,
Bölöni (87.perc, szögletből) illetve
Rasit (36.perc). 

Se szeri, se száma azoknak a híres

csapatoknak, labdarúgóknak, akik a
hosszú évek során megfordultak a
város stadionjában. Az idősebb szur-
kolók azok, akik mindezekre emlékez-
nek, akárcsak Hajnal Gyuszi, 1982.
szeptember 25-i, FC Olt elleni, vagy
Bölöni Laci 1984. május 13-i, FC Argeş
elleni, hazai pályán elért utolsó talála-
tára.

Az utolsó, valamire való, fontosabb
labdarúgó-mérkőzésre ezen a pályán
2002 májusában került sor. Akkor, az
utolsó, B divíziós találkozón a követ-
kező hazai játékosok játszottak: Far-
kas–Asztalos, Grama, Nicoară, Mihály
(67.p. Vancea)–Borz, Virág, Ötvös, Pop
Al. (46.p. Moldovan)–Ignat C. (46.p.
Stoica C.), Ignat Cr., s ezzel szép lassan
lezárult a történelem. Ami utána tör-
tént, az szinte említésre sem méltó. 

Az ASA megszűnése után, a stadion
elhagyatott állapotba került. Ismeret-
len tettesek ellopták a wc- és mosdó-
kagylókat, tusolókat, kispadot, a
vaskerítéseket, fémtárgyakat begyűj-
tőbe vitték. Hajléktalanok menedék-
helyévé váltak az öltözők, a stadion
belsejében lévő edzőterem, a kiváló
minőségű gyepszőnyegből gaz, bur-
ján-tenger lett. A stadion tribünjei om-
ladoznak, a fapadokat felszedték,
elégették, a gyepszőnyeget kiszárí-
totta a nap. A két kapufa még áll a he-
lyén, akárcsak a körülötte lévő néhány,
több tízéves jegenyefa, melyek a klub
híres szurkolója, Moldován Zoli idejé-
ben a nevezetesebb csapatok elleni
mérkőzések során több szurkolót 
elbírtak…

Hogy mikor lesz tatarozva, új ru-
hába öltöztetve a híres, egykor szebb
napokat is megélt ligeti stadion, az
még a jövő titka. Csak épp legyen még
A-osztályos csapatunk akkor! Addig is,
az egykori-jelenlegi szurkolók a két-
száz méterrel tovább tündöklő, Sziget
utcai Transil-pályára járnak biztatni vá-
rosunk együttesét. 

Az egykori-jelenlegi szurkoló
csak felsóhajthat: Ó idők! Ó erköl-
csök!

Magabiztos győzelmet aratott a por-
tugál kolóniával megtűzdelt kolozs-
vári CFR, a 2011–2012-es idény első
hazai, Sziget utcai mérkőzésén. 

A félig kicserélődött és átalakult hazai
együttes játékán látszott az összeszokott-
ság hiánya, melyet fegyverként használ-
tak ki a villámgyors kolozsvári csatárok,
Bastos és Sougou. A FC Portoval 2004-
ben Champions Leaque-t is nyert egykori
játékos,  Jorge Costa edző rövid időn belül
ütőképes csapatot alakított ki, amely lát-
szott is az együttes játékán. A mérkőzés
alatt több tiszta gólhelyzetet alakítottak
ki, amelyek vagy a hazai védelem lele-

ményességén, vagy a szerencsén és a ko-
lozsvári játékosok kellő összpontosításá-
nak hiányán múlott, hogy góllá érjen. 

A 37. percben egy villámgyors ellen-
támadás során a brazil Renan Garcia ide-
álisan tálalt az ugyancsak brazil Bastos
elé, aki a tehetetlen Balauru mellett
megszerezte együttesének a vezetést. 0–
1. A kapott gól után Sabău tanítványai
még idegesebben játszanak – példa erre
az öt sárga és egy piros lap –, még pon-
tatlanabbul adogatnak, alkalmat adva
ellenfelüknek a gyors ellentámadásokra,
indításokra. A 63. percben egy újabb fi-
gyelmetlenség következtében Halisson

ügyetlenül passzol Ghionea felé, a résen
lévő Sougou elcsípi a labdát, majd a há-
lóba lövi a második gólt. 0–2.

Két elveszett mérkőzés után a FCM 0
ponttal egyelőre a sereghajtók közt van.
Nehéznek ígérkezik a folytatás, mind-
amellett, hogy Sabău azt nyilatkozta a
mérkőzés után, hogy együttese számára
jól jön a mintegy két hetes bajnoki szü-
net, így alkalom adódik a csapat össze-
rázására. A harmadik fordulóban a FCM
az újonc nagyszebeni Voinţa otthonában
lép pályára hétfőn, augusztus 15-én. A
mérkőzést a Digi Sport 18.30-tól élőben
közvetíti. 

15. oldalSport <<augusztus 3–9.

Egykor és most, azaz múlt és jelen. Jövő?

Jöttek, láttak, győztek
FCM–CFR: 0-2 (0-1)
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Az orosz milliomos elmegy a fogorvoshoz. Az megnézi a
fogakat, majd így szól:

– Önnek semmi probléma a fogaival, gyönyörű aranyfogai,
ezüsttömései vannak. Mégis miért jött, mit szeretné, hogy
csináljak?

– Hogyhogy mit? Egy riasztót szereljen be!

Egy süket meg egy vak zenész zenélnek egy bárban.
Megszólal a vak:
– Mondd süket, táncolnak már az emberek?
Erre a süket:
– Miért? Már zenélünk?

Versenyt hirdetnek a világ elit alakulatai között: Egy tevét kell
megtalálni, mélyen a sivatagban. Összegyűlnek a harcosok,
elsőnek elindul az amerikai csapat. Eltelik 15 perc, hozzák a
tevét.

A következő a francia csapat, 23 perc alatt előkerítik az
állatot.

Most az oroszokon a sor: Elindul a csapat, 5 perc múlva
hoznak egy kékre-zöldre vert elefántot. A többiek
méltatlankodni kezdenek:

– Srácok, ez nem teve, ez egy elefánt!
Mire az elefánt:
– TEVE VAGYOK!!! TEVE VAGYOK!!!

Diszkóban táncol egy lány és egy pasi:
– Mielőtt megismertelek,- merő sivatag volt az életem! –

mondja a pasi.
– Akkor biztosan azért táncolsz úgy, mint egy teve!

Viccek

A világhírű etológus és több, kutyák-
ról szóló sikerkönyv szerzője egyre in-
kább szépíróként is meghódítja az
olvasókat! A Kannibálok című elbeszé-
léskötet után most egy vérbeli regénnyel
jelentkezik a szerző: A Bábosok rendkívül
olvasmányos, érdekfeszítő történet egy
ősi, erőszakmentes falu életéről, amelyet

tragikus módon semmisít meg a globa-
lizáció. A rendkívül gondolatgazdag és
szigorú dramaturgiával felépített regény
korunk alapvető kérdéseire keresi a le-
hetséges válaszokat. És mivel a szerző ki-
váló elbeszélő, az olvasó mindvégig azt
érzékeli, hogy ezek az ő kérdései is, va-
gyis róla szól a mese…

Könyvajánló

A Bábosok
Csányi Vilmos: 

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

Segítsenek Zoltánnak

Az ítélet kíméletlen volt: 
„Műtét nélkül meghalsz!” 
Ötórás műtét után a daganatnak mindössze
egy részét sikerült eltávolítani, rossz elhelyez-
kedése miatt (agytörzs). Ebből a maradékból
a daganat továbbfejlődik, s az évek során
újabb műtétekre lesz szükségem. A teljes el-
távolítása mindössze egy hannoveri (Német-
ország) klinikán lehetséges, a műtét költségei
azonban igencsak magasak (50.000 euró). 

Életem 2010 októberéig megszokott volt, akárcsak a többi 16 éves tinédzseré, akik próbálják
megtalálni helyüket az életben, ábrándoznak, s közben remélik, hogy álmaik valóra válnak.
De a tavaly felfedezett jóindulatú agydaganat (Astrcitom Pilocitar) mindezt áthúzta. 

Segítsenek, hogy
megélhessem álmaim,

kaphassak 
még egy esélyt az élethez! 

Bármely csekély, szívből
jött adomány, az Isten

segítségével, reményt jelent
számomra a továbbélésre! 

BCR: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO72RNCB0188122499050003 RON
RO02RNCB0188122499050002 EURO
BRD: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO25BRDE270SV63274932700 RON
RO67BRDE270SV63275062700 USD
RO63BRDE270SV63275142700 EURO


