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Hír és hírháttér

Politikai ciánszennyezéstől
retteg Markó
Félórás késéssel és félhomályban vette kezdetét
a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT)
szeptember 17-i ülése, ezúttal a Maros Művész-
együttes előadótermében. Az ülést megelőzően
a jelenlevőek elutasították az Eckstein Kovács
Péter által benyújtott határozattervezet napi-
rendre tűzését, amelynek értelmében az RMDSZ
hivatalos álláspontot alakított volna ki a 
Verespatakra tervezett aranybánya kérdésében.
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>>> 4. oldal Riport

A pálinka – akár az isteneink – 
erős, tömény és mindenható

Talán már nincs olyan falunap, hagyományos ter-
mékeket bemutató vásár, ahol nem ismerősként
köszönthetik Csípán Csabát. Formás hordóinak
csapjai soha nem vesztegelnek szárazon, gyakran
sorok kígyóznak standja előtt, s a szakavatott íz-
lelők mosollyal ráduplázott bólintása jelenti az
igazi cégért az alig 31 éves nyárádszentsimoni vál-
lalkozó számára. 

Sport

A hosszabbításban 
sikerült pontot
menteni

Újabb hazai mérkőzésen sem sikerült a
FCM-nek győznie, ezúttal a kolozsvári
egyetemisták legénységével osztozkod-
tak meg a pontokon. Azaz szerencsére
osztozkodtak, hiszen a 90+3. percben Fl.
Dan beívelt szöglete során, egy kavarodás
után Busnak sikerült gólt lőnie, s itthon
tartania az egy pontot. Sabău ezúttal
újabb, hátvéd- és csatársorral próbálko-
zott, a sérült és le is tiltott Szilágyi helyére
a mindössze 18 éves, Craiovai U-tól ide-
került Costinel Gugut játszatta, a hátvéd-
sor tengelyében Ghionea párja ezúttal is
Dan Matei volt, a középpályán Jamal Mo-
hammed kezdő volt, noha az előző mecs-
csen tartalék sem volt. 

>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Mennyibe kerül az
ingyenes oktatás?

Újabb tanév kezdődött. Idén az előző
évekhez képest hamarabb, és tovább tart.
Ami azt jelenti, hogy többe is kerül, már-
mint az ingyenes romániai oktatás. S óvó-
nők, tanítónők, osztályfőnökök, igazgatók
már az első héten gyűlésre hívták a szülő-
ket, mélyen zsebükbe nézni. A gyerekek jó
fejlődése irányszó alatt. 

>>> 4. oldal

Zöldek

VeszélyesEk

Vásárolni nem is olyan egyszerű dolog. A
kevés információ, a temérdek választék sok-
szor megnehezíti az egészséges terméket vá-
sárolni kívánók helyzetét. Ezen szeretne
segíteni a Zöld SzékelyFöld Egyesület Veszé-
lyes(E)k elnevezésű kártyája, melyen 
tömören megtalálhatók azon élelmiszer-
adalékanyagok nevei, amelyek károsak le-
hetnek a szervezetre nézve.

>>> 6. oldal >>> 11. oldal

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

MOGYE: 
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Rosszindulatú daganatként burjánzik tovább a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ügye. Magyar helyek csökkentése, illegális charta
kibocsátása, tapasztalt magyar professzorok menesztése. Mi jöhet még?

Egy szekér – 
sok ló, sok irány



Kiállítás a Bözödi
György-teremben

A marosvásárhelyi unitárius 
egyházközség kövesdombi 
templomában, a Bözödi György-
teremben megtekinthető Incze
László Gyökerek-fák és Koszta
Árpád Csontékszerek című ki-
állítása. A kettős tárlat október
11-ig látogatható.

Újraindul a gyerekklub

Szeptembertől 27-től, délután 5
órától újraindul a Philotheában
(Kossuth utca 2. szám) a német
gyerekklub, ahol játékos tanu-
lás, ének, barkácsolás várja az I–
VI. osztályosokat. Érdeklődni és
jelentkezni lehet a 0365-
806.732-es telefonszámon vagy
az office@philothea.ro e-mail

címen. Jelentkezési határidő:
szeptember 23.

Útitársak fotókiállítás

Szeptember 25-ig még meg-
tekinthető Tamás András 
Útitársak 1982–1985 című
fotókiállítása a Várgalériá -
ban.

Emlékképek

Huszadik század eleji feliratos
falvédőkből és katonai emlék-
képekből álló tárlat látogatható
szeptember 30-ig a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius
templom Dersi János-termé-
ben.

Festménykiállítás

Szeptember 15-én Miklós Ist-
ván csíkszeredai festőművész
Tájak és emberek című fest-
ménykiállítása nyílt meg Ma-
rosvásárhelyen, a Philothea
Klubban. A tárlat szeptember
27-ig tekinthető meg.

A szervezett ter-
mészetjárás története

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Ma-
rosvásárhelyi Osztálya, a Maros
és Kolozs Megyei Múzeum, il-
letve a Maros Megyei Hegyi-
mentő-szolgálat szervezésében
tekinthető meg A szervezett ter-
mészetjárás története Erdélyben

című kiállítás a marosvásárhelyi
vár központi épületében. A Ter-
mészetjáró Múzeum ezen egyedi
tárlatán neves gyűjtők anyagait,
és olyan, múzeumokban őrzött
relikviáit lehet megtekinteni,
mint az Erzsébet-zászló (az EKE
első hivatalos zászlója), 100
évnél idősebb jelvények, 1850-
es évekbeli litográfiák, Orosz
Endre és Balogh Ernő hagyatéka.
Ugyanakkor bemutatják az EKE
kiemelkedő személyiségeinek
életrajzát, könyvritkaságokat, il-
letve különböző érdekes, a ter-
mészetjárás ágazatainak múltját
idéző tárgyakat. A kiállítás szep-
tember 30-ig tekinthető meg
hétköznap 9–16, szombaton és
vasárnap 10–14 óra között.

2. oldal >> Naptár szeptember 21–27.

Névnapok
Szeptember 21. Máté, Mirella, Ildikó, Jónás, Maura
Szeptember 22. Móric, Ottó, Tamás, Mór, Emerita
Szeptember 23. Tekla, Ildikó, Ilona, Ila, Lina
Szeptember 24. Gellért, Mercédesz, Gerda, Mária
Szeptember 25. Kende, Eufrozina, Cézár, Gellért
Szeptember 26. Jusztina, Dániel, Özséb, Ciprián
Szeptember 27. Adalbert, Vince, Károly, Albert

Ajánló

Kos: Ez a hét nem kedvez önnek. Valahogyan semmiből sem lesz
az, amit ki szeretne hozni belőle. Családi, baráti és munkahelyi
kapcsolataiban segítséget jelenthet, ha leül mindenkivel, és nyíltan
tisztázzák, hogy milyen igényeket támasztanak a másikkal szem-
ben.

Bika: Mindenképpen próbálja meg elfojtani dühét és az agresszivi -
tását, a héten semmilyen formában nem engedélyezheti magának,
hogy kinyilvánítsa valódi véleményét. Még akkor is mosolyogjon
és udvariaskodjon, amikor legszívesebben odamondogatna má-
soknak.

Ikrek: Ha épp arra lenne szükség, vesse be személyes varázsát is
üzleti ügyei során. Sokszor gondol arra, hogy nem akar előnyöket
kicsikarni magának csak azzal, hogy rokonszenves. Ám tagadhatat-
lan, hogy a világ a kapcsolatokról és szimpátiáról szól. Tehát ne fél-
jen attól, hogy hat másokra, előnye származik ebből.

Rák: Most nagyon jól ráérez arra, hogy mit akar hallani a
környezete. Szinte olvas a gondolataikban, pontosan érzi azt, hogy
mikor, mit és hogyan kell mondania, vagy tennie. Hatodik érzékként
tapint rá a legtitkosabb kívánságaikra is, legyen szó a lelki
igényekről, vagy érzéki élvezetekről.

Oroszlán: Itt az idő, hogy újra lépéseket tegyen a baráti kapcsolatai
fellendítésének az érdekében. Ne legyenek kétségei, hisz
lehetőségei kiválóak, csak élni kell velük. Ne utasítson vissza egy
összejövetelre szóló meghívást sem, melyek bármelyikén jól érezné
magát! Barátai is örülnek, hogy végre újra láthatják önt.

Szűz: Ne zárkózzon be otthona négy fala közé, különben előbb-
utóbb megeszi az unalom. Nem baj, ha időt szán az elmélkedésre,
alapos tervezésre, de valójában sok elintézetlen dolga van, és szük-
sége lenne egy kis friss levegőre. Itt az ideje, hogy találkozzon a
barátaival.

Mérleg: Ezen a héten majd kirobban az energiától, melyet olyan
feladatok elvégzésére kellene fordítania, amiket az elmúlt hetekben
nem végzett el. Helyezze a hangsúlyt az aktív tevékenységre, tölt-
sön több időt munkával, kötelezettségek és pénzügyi gondok
megoldásával.

Skorpió: Úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy elismerjék teljesít-
ményét munkája vagy tanulmányai területén! Keményen megdol-
gozott a siker minden darabkájáért, a megérdemelt jutalmat is
megkaphatja érte. Az ezt követő napokban sziporkázni fog, min-
denhol felkeltheti az emberek figyelmét.

Nyilas: Úgy látszik, hogy egy teljesen nyugalmas időszakban is
képes bajba sodorni magát! Megint gondolkodás és tervezés nélkül
ment a saját feje után, csak amikor baj van, akkor kezd elmélázni
azon, vajon mit is csinált rosszul? De szerencsére hamar rájön a hi-
bára és képes tanulni a saját kárából.

Bak: Fantáziája szárnyal ezen a héten, rengeteg új ötlet születik
meg a fejében. Vesse bele magát a munkába, lesz elég ereje és 
energiája, hogy több feladatot lásson el, mint máskor szokott. Kar-
rierje területén sikereket könyvelhet el, de ne szálljon a fejébe a
dicsőség. Ne féljen belevágni új vállalkozás indításába. 

Vízöntő: Munkája vagy épp tanulmányai miatt sokat van távol 
otthonától, most nem teheti meg, hogy bezárkózik a négy fal közé.
Olyan kisebb-nagyobb problémák kerülnek elő, melyek régóta
húzódnak, és többel közülük időszerű lenne foglalkozni. Nagy
részükre könnyen talál megoldást.

Halak: Úgy érezheti, eluralkodott ön körül a feszültség, apró
darabokban hever, amelyeket összeszedegetni nem egyszerű fela-
dat, pedig nagy szükség van önre az élet minden területén. Ez a fe-
jetlenség részben az ön hibája is, viszont csak önön múlik, mikor
uralja újra a helyzetet. 

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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A világhálón is
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Citromízű
narancs és
„Bürokrácia
Központok” 

A legutóbbi anyaországi választások során bekövetke-
zett politikai változások – az MSZP–SZDSZ bukása és a Fi-
desz–KDNP győzelme – többnyire elégtétellel töltötték el
az erdélyi magyarokat. Ennek az érzelmi reakciónak számos
oka volt, de legfőképpen a Gyurcsány-kormány ellenséges
viszonyulása a határon kívüli magyarokkal szemben, és az
új győztesek jobboldali politizálása. Ezenkívül a gazdaság
élénkítésére is komoly kilátás mutatkozott, főleg ha azt az
MSZP–SZDSZ korszak alatt megmutatkozó általános gyen-
gélkedéssel vontuk párhuzamba. Bár mindenki tisztában
volt azzal, hogy csodák nem léteznek, a Kárpát-medencei
magyarok többsége mégis optimistán viszonyult az új po-
litikai hatalomhoz. A kormányváltás óta eltelt időszakra
visszatekintve, egyelőre még nem jelenthetjük ki, hogy be-
teljesedtek az elvárásaink. Sőt, egyre inkább kételyek me-
rülhetnek fel bennünk, ami az új kormány akaratát és
képességét illeti.

A magyar kormány határon túli politikai szerepvállalása
egyfajta segítségként kellene érkezzen Erdélybe, amely egy
járható(bb) utat nyitna meg a nemzetépítés irányába.
Ehhez képest, mindössze csak azt tapasztaljuk, hogy ki-
sebb-nagyobb lelkesedéssel, illetve több-kevesebb pénz-
zel, szinte mindegyik erdélyi magyar politikai alakulatot
támogatják, vagy néha-néha kritizálják, egyre mélyebb
árkot ásva ezáltal az egymás ellenében tevékenykedő pár-
tok közé. Semmi szín alatt nem okolhatók az anyaországiak
az itt kialakult problémákért, de sajnos nem tudtak haté-
kony segítséget nyújtani az egyre aggasztóbb politikai
helyzet megoldására. Hogy is tudnák megoldani a mi sa-
játos „gordiuszi csomónkat”, ha az egyik alakulat vezér-
alakja költői elfogultságában a ciánhoz hasonlította az
újonnan bejegyzett politikai pártot? Hol van itt, a politi-
kában oly kulcsfontosságú megfontoltság, érettség és hig-
gadtság?

A magyar állampolgárság megszerzését olyan formá-
ban tették lehetővé, hogy fölösleges utazgatásra és pénz-
kiadásra kényszerítették az erdélyieket. Marosvásárhelyről
például „föl” kell utazni Kolozsvárra, vagy „le” Csíkszere-
dába, de akár egy (bármelyik!) magyarországi polgármes-
teri hivatalban is intézhetjük az ügyeinket. Annak ellenére,
hogy Erdélyben a mi városunkban laknak a legnagyobb
számban magyarok, mégsem hoztak létre itt egy olyan iro-
dát, ahol megszerezhetnénk az állampolgárságot. Ha va-
lóban a mi érdekeinket tartanák szem előtt, megtehetnék,
hogy egy irodai felszereléssel és megfelelő személyzettel
ellátott mozgó irodát helyezzenek működésbe, amely
rendszeresen járná a városokat és a falvakat, helyben meg-
oldaná az ügyintézést (A-tól Z-ig), és kiiktatná a bosszantó,
fölösleges és költséges buktatókat. Szép város Kolozsvár,
de mégsem helyénvaló, hogy például az idős kérelmezőket
is útra teszik (egy „kellemes” Szamos-parti sétára), amikor
nyugodtan lehetne megoldást találni erre a problémára.
Úgy tűnik, szándékosan akadályokat gördítenek az „állam-
polgárok” elé, és megmutatják nekünk, hogyan kell fából
vaskarikát készíteni, illetve „Bürokrácia Központokat” mű-
ködtetni.

A beígért magyar gazdasági fellendülést a „szakértők”
már eddig is kétségbe vonták, de a most bejelentett ÁFA-
emelés egy újabb bizonyítéka annak, hogy eléggé savanyú
a magyar narancs. Reméljük, minél hamarabb megtalálják
a finom, érett gyümölcs titkát (lehet az akár alma, szőlő
vagy körte), mert szükségünk van az anyaországra.

Ferencz ZsomborMegvalósult autonómia,
avagy Dél-Tirolnak sikerült
„A dél-tiroli modell nem egyedi, hanem megismételhető”

Az előadás olasz és angol nyelven folyt, de
román és magyar tolmács is segítette megér-
tetni a vendégek mondanivalóját. Komlóssy Jó-
zsef autonómia-szakértő és a szimpózium
moderátora nyitó beszédében elmondta: „A
szimpózium elsődleges célja, hogy Romániában
a hallgatóság számára bemutassa a többnyelvű
autonóm régió, Dél-Tirol politikai, gazdasági és
jogtörténetét, továbbá, hogy a Dél-Tirol több-
nyelvű autonóm tartomány példájával romá-
noknak és magyaroknak egyaránt fogódzókat
adjon ahhoz, hogy abban a történelmileg ösz-
szetartozó egységes térben, melyet Székelyföld-
nek neveznek, miként teremthetnek meg
vállvetve, együtt egy sikeres európai régiót.” 

Rövid történelmi áttekintővel hoznám
képbe az olvasókat: Dél-Tirol autonóm tarto-
mányt 1919-ben csatolták Olaszországhoz. Az
egykoron a Habsburg Birodalomhoz tartozó
Tirol déli részében túlnyomóan német anya-
nyelvű közösség élt, a ladin anyanyelvűek
aránya 4%, az olaszoké 3% volt. A fasiszta ura-
lom megpróbálta elolaszosítani és elűzni, illetve
áttelepíteni a Német Birodalomba az itt élőket.
Dél-Tirol először a II. világháború után, 1948-
ban vált autonóm régióvá, amely azonban nem
nyújtott elegendő védelmet a két kisebbségben
élő népcsoport számára. Így Dél-Tirol esete
Ausztria és Olaszország között állandó jogvita
forrásává vált, de hosszas tárgyalások után,
1971-ben létrejött a második dél-tiroli autonó-
mia, ami ma többszörösen példaértékű Euró-
pában.

Mi, Székelyföldön élők, jelen helyzetünk tük-
rében feltehetjük a kérdést: mindez hogyan jö-
hetett létre, és mit tehetünk mi is, hogy hasonló
eredményeket érjünk el? A szimpózium vendé-
gei segítettek a kérdés első felére választ adni.

Christoph Pan elmondta, az olaszok több-
sége kezdetben nem értette meg, hogy az ál-
lamban élhetnek olyan személyek, akiknek
nem olasz az anyanyelvük. Később az olaszok
attól féltek, hogy „nyelvileg” kiszolgáltatják őket
a helyi német többségnek, és természetesen
nem ujjongtak az autonómia-tervtől. A régió si-
kere azonban az, hogy elérték, a három nép-
csoport egyikét sem kellett megfosztani
semmilyen jogától. 

Elutasítástól az elfogadásig

Giudiceandrea professzor elmondta, az ola-
szok és a kisebbségek viszonya viharos múltra
tekint vissza, és kezdetben nyilván az olasz la-
kosság a többnyelvűség hivatalos bevezetése
kezdetén ellenszegült, mert a hivatalos nyelvet
beszélő németajkú lakossággal szemben kevés
olasz beszélte a helyi többség anyanyelvét. Idő-
vel az olaszok is megértették, hogy a többnyel-
vűség nem csak a saját személyes érdekük
(pedig az sem elhanyagolható, hisz azoknak a
közigazgatásban dolgozóknak, akik mindkét
nyelvet beszélik, 10%-kal magasabb a bérük,
nem beszélve a lingvisztikai és kulturális sok-

színűségről, amit már ők is reális értékként fog-
nak fel), de a régió hasznára is fordul. Így a gaz-
dasági fellendüléssel párhuzamosan
paradigmaváltás is lezajlott: mára mindhárom
nemzet szívesen sajátítja el a többiek nyelvét.
Az iskolai oktatás is ezt bizonyítja – ami váro-
sunkban is nagyon aktuális probléma, és pél-
daértékű lehetne számunkra – az olasz nyelvű
iskolában németet, a német nyelvű iskolában
olaszt, a ladin intézményekben pedig németet,
vagy olaszt tanulnak. 

Ma Alto Adige, azaz Südtirol félmillió lako-
sának 25 százaléka olasz, 4 százaléka ladin, a
többség pedig német ajkú. Ne higgyük azt,
hogy zökkenőmentes volt a két nemzet békés
együttélési stratégiájának kidolgozása, hosszas
tárgyalások, ellenszegülések, sőt erőszak, és a
történelem során a politikai konjunktúra is ne-
hezítette ezt, ma azonban a hajdanán szegény,
magas munkanélküliséggel és elvándorlással
sújtott vidékből, az Európai Unió egyik legfej-
lettebb régiója lett, 0%-os munkanélküliséggel,
a GDP 36 százalékkal haladja meg az olasz át-
lagot és a terület gazdaságának 5 milliárd eurós
forgalma van. Virágzik a turizmus, a mezőgaz-
daság (példaként: ha európai uniós almát
eszünk, tíz az egyhez, hogy dél-tiroli gyü-
mölcsbe harapunk bele) és a kisipar. „Megszűnt
a konfliktuspotenciál, társadalmi béke van, vi-
rágzik a gazdaság. Az, hogy a régió lakossága
többnyelvű, a hozzáadott kulturális értékben
csapódik le” – összegezte előadását Pan.

Eredmények

Az oly sokszor mintaként emlegetett dél-ti-
roli régió olyan autonómia statútumot dolgo-
zott ki, amelyekben olyan követelmények,
törvények vannak megfogalmazva, amelyek
nekünk, kisebbségben élőknek egyelőre szép
álomnak vagy tündérmesének tűnhetnek. Elő-
ször is a régiónak három hivatalos nyelve van:
a német, az olasz és a ladin. Ebből egyenesen
következik az oktatás optimalizálása is: az olasz
iskolákban az anyanyelv mellett németet, a
német nyelvű iskolában olaszt, a ladin intézmé-
nyekben pedig németet és olaszt tanulnak. (És
a meghívottak szerint, az ott élők ezt teljes mér-

tékben pozitívumként, és nyelvi és kulturális
gazdagodásként fogják fel.) Sőt, háromnyelvű
egyeteme is van a kis régiónak. Egy másik ilyen
törvény a közszolgálatban dolgozókat érinti,
akiknek mindkét nyelv tudását igazoló bizonyít-
ványt kell felmutatniuk, ahhoz, hogy az állást
betölthessék. Az arányosság elvének gyakor-
latba ültetésére is törvényt hoztak, az etnikai
arányoknak megfelelően alkalmazzák az önkor-
mányzati tisztségviselőket, az igazságszolgál-
tatásban tevékenykedőket és az önkormányzati
rendőrség alkalmazottait; ugyanakkor a szoci-
ális bérlakásokat, a lakásépítési támogatásokat,
valamint a kulturális támogatásokat minden te-
lepülésen az ott élő népcsoportok arányában
osztják el. Gondolom, már mondanom sem kell,
hogy az intézmények, a vendéglátó-ipari egy-
ségek, a fogyasztási cikkek, az utcanevek mind-
mind németül és olaszul is fel vannak tüntetve.
Tehát az olaszok felismerték, hogy ebből az
együttélésből sokféle előnyük származik, a né-
metek pedig megértették, hogy jelen esetben
„nyelvében él a nemzet”. És ez nem csak érzel-
gős, múlton tűnődő szoboravatásokon el-
hangzó szónoklatokban jelenik meg, hanem a
törvények paragrafusaiban is.

Mi lehet a siker titka?

A modellértékű autonómia „sikerreceptje”
három lényeges tényezőn nyugszik: a saját
identitástudat megőrzésének akaratán, a poli-
tikai egységen (bár a Dél-tiroli Néppárt mellett
még működik három kisebb, radikálisabb prog-
ramú párt, évek óta a Néppárt fölényesen vezet
a lakosság körében), és az anyaország tetterős
támogatásán. Mondhatjuk, hogy a német szor-
galom és spórolás az olasz temperamentummal
és életkedvvel keveredve virágzó régiót terem-
tett. Lucio Giudiceandrea is azt hangsúlyozta,
hogy legjobb megoldás az együttműködés, csak
akkor lehet egy régió sikeres, hiszen ez Alto
Adige/Dél-Tirol sikere megvalósulásának titka.
Tehát az almás strudli és a sült kolbász jól meg-
fér egymás mellett az asztalon, és utána a jód-
lira is ugyanúgy lehet ropni a táncot, mint a
Bona serra, signorinára. Tényleg lehet!

Pál Piroska

Szombaton Marosvásárhelyre érkeztek – a Székelyföld többi megyéjében is autonómia 
szimpóziumot bemutató – dél-tiroli szakemberek, az autonóm tartomány legavatottabbjai: prof.
Christoph Pan, Davide Zaffi és Lucio Giudiceandrea.



Bejegyezték az Erdélyi Magyar Néppártot 

Szeptember 15-én, az óvások elutasítása és a kezdemé-
nyező-csoport fellebbezésének elfogadása után döntött
a bukaresti bíróság: hivatalosan is bejegyezték az Erdélyi
Magyar Néppártot. A pártalapítók azt remélik, az EMNP
megalakulásával sikerül mozgósítani az elmúlt évtized
alatt „lemorzsolódott” romániai magyar szavazók zömét.
Köztudomású, az RMDSZ-nek a romániai magyar politi-
kai egypártrendszer megtestesítőjeként sikerült elérnie,
hogy az első parlamenti választásokon szerzett egymil-
liós magyar szavazótáborból 2008-ra alig négyszázezer
maradjon. Az EMNP elsősorban arra a hatszázezer ma-
gyarra számít, akik az RMDSZ önfeladó politikájának kö-
vetkeztében elfordultak a közélettől. 
„Az EMNP az erdélyi magyarok hatékony, modern és eu-
rópai eszköze kíván lenni, alacsony költségvetéssel a leg-
magasabb nemzeti célok elérésére törekszik” –
állapította meg múlt csütörtöki nyilatkozatában Tőkés
László, az új romániai magyar párt létrehozását kezde-
ményező Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke.
Egyelőre még nem tudni, ki vállalja majd az új párt elnöki
tisztségét. Tőkés László már jelezte, támogatja ugyan az
új alakulatot, de elnökségét nem vállalja. 

Változások a Nemzeti Színháznál  

„Átlátható rendszert szeretnék, ezért van jelen a sajtó
is az ülésen” – mondta Gáspárik Attila, a Tompa Miklós
Társulatának új igazgatója azon a társulati ülésen, ame-
lyen a tervezett változásokról számolt be a színház al-
kalmazottainak. Az új vezető új szervezeti felépítést, új
struktúrát szeretne bevezetni a színházban, amely alap-
ján ezentúl számon kérhető lesz a színház működése.
A színházi munka anyagi feltételeiről szólva, Gáspárik
elmondta, az összkiadásoknak 6 százalékát az intéz-
ménynek kellene megtermelnie, méghozzá a jegyek el-
adása révén, a fennmaradó 94 százalékot a
művelődésügyi minisztérium állja. Az új idénytől pro-
ducer fogja végigmenedzselni az előadásokat, magya-
rán: pénzt szerez, plakátokért felel, közönséget szervez. 
Az új igazgató elmondta, a fizetési alap ugyan nem lesz
elegendő egész évre, de számít arra, hogy a költségve-
tés-kiegészítéskor ez a probléma megoldódik.  Szintén
ide tartozik, hogy Gáspárik személyi változásokat is
ígért. A nyílt társulati ülésen azt is elmondta, hogy ki-
nevezése után közölte a három igazgatóval (Kárp György
gazdasági igazgatóval, valamint Kövesdy István és Ioan
Cristache művészeti igazgatókkal), hogy a „legelegán-
sabb az volna, ha lemondanának”. 

Romáknak a tisztességes megélhetésről

Munka – a tisztességes megélhetés biztosítéka címmel
tájékoztató kampányt indítottak, a romák munkakere-
sésének és vállalásának megkönnyítése céljával.
A Pakiv Románia Egyesület 2010 szeptemberében indí-
totta útjára azt az átfogó projektet, amelyhez a maros-
vásárhelyi Divers Egyesület is csatlakozott, s amelynek
keretében a romák társadalmi beilleszkedését elősegítő
marosvásárhelyi központ (CISPER) megnyílt. A Kossuth
utcai irodában a munkakeresésben, irataik megszerzé-
sében, társadalmi beilleszkedésben nyújtanak segítsé-
get a romáknak. A kampány során kapcsolatok
kiépítésére törekednek a CISPER központ és olyan cégek
között, amelyek munkát kínálnának roma munkaválla-
lók számára. Továbbá megadják a szükséges tájékozta-
tást a munkavállalással kapcsolatos hivatalos
lépésekről, valamint segítséget nyújtanak a munkaadó
és munkavállaló közötti kapcsolattartásban is. Az or-
szágban összesen hat CISPER központ létezik: Kolozsvá-
ron, Bukarestben, Jászvásáron, Temesváron, Brăilán és
Marosvásárhelyen. 
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Kiszámíthatatlanság jellemzi 
a mostani rendszert,

hangsúlyozta Kelemen Hunor, RMDSZ-
elnök politikai beszámolójában. Véleménye
szerint rengeteg érv (gazdasági és politikai
egyaránt) szól amellett, hogy az RMDSZ tá-
mogassa a jövő évi önkormányzati és parla-
menti választások egyidőben való
megrendezését. „A választási rendszer kér-
dése a következő hónapok legfontosabb po-
litikai témáját jelenti majd. Mi vegyes
rendszert javasoltunk, ugyanis ily módon az
arányos képviseletek elvét gyakorlatba le-
hetne ültetni. Egyetlenegy szavazat sem
veszne el, a szavazatokat mandátumokban
viszont lehetne látni” – magyarázta Kelemen. 

A régióátszervezéssel kapcsolatosan az
elnök elmondta, mindössze a választások
után, az új ciklus elején lesz lehetőség a
közigazgatási reform megvalósítására,
amely szerinte is szükségszerű.

Szót ejtett a verespataki beruházás
ügyéről, melynek támogatásáról vagy el-
utasításáról csak és kizárólag a kormányko-
alíció dönthet: „Ami most Verespatakon
történik, az egy katasztrófa, szociális érte-
lemben és környezetvédelmi szempontból
egyaránt. Minden egyes nappal fokozzuk a
tragédiát. Erről a problémáról egyedül az
RMDSZ nem dönthet” – hívta fel a jelenle-
vők figyelmét. 

A szövetségi elnök nem gratulált az Erdé-
lyi Magyar Néppárt (EMNP) sikeres bejegy-
zéséért, tévedésnek és rossz döntésnek
nevezvén az új párt megalakítását, amely
határozottan gyengíti az erdélyi képviseletet.
„Buta versenypárt, buta stratégiával próbált
nyerni. A közvélemény-kutatások azt bizo-
nyítják, hogy az RMDSZ-en belül mindenki
megtalálhatja helyét” – összegzett Kelemen.

Veszélyes az EMNP
A politikai beszámolót követően a frak-

ciók képviselőinek a hozzászólásai követ-
keztek, melynek fő témáját egyértelműen
az EMNP jelentette. A felszólalók zöme ve-
szélyesnek tartja az új párt megalakulását.
Borbély László környezetvédelmi miniszter
úgy vélekedett, hogy a pártot az erdélyi
magyarság akarata ellenére jegyezték be. 

– A legújabb magyarországi beruházás,
az EMNP, sokkal rosszabb és veszedelme-
sebb, mint Verespatak. Tönkreteheti az er-
délyi magyarság politikai jövőjét. Politikai
ciánról beszélünk, nem tudom, milyen ve-
gyítésben és töménységben, viszont ne -
künk ezzel szembe kell néznünk – mondta
Markó Béla.

Egyedül Frunda György szenátor nem
aggódik az említett politikai alakulat be-
jegyzése miatt. Elismerte, az EMNP-nek
vannak valós okai arra, hogy támadja az
RMDSZ-t, de ugyanakkor valótlan állítá-
sokra is lehet számítani. Frunda előrehozott
választások szorgalmazását ajánlotta, kü-

lönben az új párt időt nyer.
Az első számú napirendi pontot köve-

tően megválasztották a szövetségi etikai és
fegyelmi, a szövetségi szabályzat-felügyelő,
szövetségi ellenőrző, illetve az SZKT állandó
bizottság tagjait.

F. T.

U.i. 
A Szövetségi Képviselők Tanácsának ülését kö-
vetően Toró T. Tibor, az EMNP ideiglenes elnöke
közleményben reagált Markó Béla kijelentésére:
„Különösen cinikus és kétes ízlésre vall, ahogyan
a Magyarországról érkező politikai ciánszennye-
zés metaforáját használja annak a kormánynak
a miniszterelnök-helyetteseként, amely két
RMDSZ-es miniszter, Kelemen Hunor és Borbély
László aktív segédletével készül zöld utat adni
a verespataki aranybánya-beruházásnak,
annak ellenére, hogy két másik magyar képvi-
selő, Áder János és Tőkés László javaslatára az
Európai Parlament nemrég fogalmazott meg
tiltást a ciántechnológián alapuló aranykiter-
melésnek” – áll a közleményben.

Újabb tanév kezdődött. Idén az előző évek-
hez képest hamarabb, és tovább tart. Ami azt
jelenti, hogy többe is kerül, mármint az ingye-
nes romániai oktatás. S óvónők, tanítónők,
osztályfőnökök, igazgatók már az első héten
gyűlésre hívták a szülőket, mélyen zsebükbe
nézni. A gyerekek jó fejlődése irányszó alatt. 

Óvodás anyuka panaszolja. 150 lejt kell le-
perkáljanak, amiből a három óvónő a szőnyeg
mellett márkás íróeszközöket akar vásárolni.
„Az idén állítólag sok a fiú a csoportban, eddig
zömében lányok jártak ide, ezért fiús játékokat
is be kell szerezni. A színes magyarországi rek-
lámlap, s az árak láttán majdnem agyvérzést
kaptam”, meséli szombaton az anyuka. Beszél-
getőtársa ekkor valamelyest megnyugszik, a
kisfia által látogatott oviban „csak” 100 lejig
nyúlnak a zsebükbe. 

Az elemi iskolások számára a „kötelező”
osztályszépítés költségei további „nem köte-

lező, de azért jó, ha van” munkafüzetek, fo-
lyóiratok megrendelésével duzzad. Ehhez
szükséges a havi 5 lejes osztályalap, de nya-
kunkon ugyebár a Mikulás, s lesznek szere-
pek, nők napja, tanévzáró stb. Egyik sem
telhet el virág és ajándék nélkül. 

Lakónegyedi általános iskola. A kakaszínűre
mázolt tanintézetnek idéntől új vezetősége van.
A gyűlést első pillanattól az igazgató vezeti, má-
sodhegedűse mindenre sűrűn bólogat. Senkit
nem ér meglepetésként, hogy az iskola admi-
nisztratív ügyeibe is beleszólást nyerő szülők
mind románok. Az al nem háborodik fel, hogy
azért az ő etnikumának is legyen képviselete. 15
lej félévente mellékhelyiségek felújítására – szá-
mol a vezér. Hogy a gyerekek kedvvel menjenek
az árnyékszékre. Ami azt jelenti, hogy hét vécé,
ja, s az igazgatóságé, azzal nyolc. Természetesen
a szülők pénzéből. Tovább számolnak: kötele-
zővé tették az informatikaórákat. Amiből a je-

lenlegi ötödikesek pár év múlva vizsgáznak. Van
már egy terem, 22 PC-vel ellátva, de mégis…
Komputerek kellenek. Hogy ez tantárgy, s eset-
leg a Tanügyminisztérium taneszközként kellene
azokkal felszerelje a középiskolákat? S ha nem
teszi? Biztosabb lenne, ha már mostantól a szü-
lők gyűjtenének. Mondjuk, félévente 10 lejt… 

S felszólal az egyik apuka: szükséges az
iskolaalap, hiszen sok mindent kell javítani
(az eszébe sem jut, hogy a helyi önkormány-
zatnak erre szakosodott és javításokért felelő
szakosztálya van), s „a vezetőség erőfeszíté-
seit is kell honorálni”. Ez veri ki a biztosítékot.
Szerencsére csak nálam, mert máskülönben
a „vezetőség” erre is külön gyűjtést szervezne,
égőtestek cseréje címen. 

Ja, állítólag jogilag is kodifikálva vagyon,
hogy az iskola- és osztálypénz gyűjtése tör-
vénytelen.

(kukkoló)

Mennyibe kerül az ingyenes oktatás? 

Több mint félórás késéssel és félhomályban vette kezdetét a Szövetségi Képviselők Tanácsának
(SZKT) szeptember 17-i ülése, ezúttal a Maros Művészegyüttes előadótermében. Az ülést
megelőzően a jelenlevőek elutasították az Eckstein Kovács Péter által benyújtott határozatter-
vezet napirendre tűzését, amelynek értelmében az RMDSZ hivatalos álláspontot alakított volna
ki a Verespatakra tervezett aranybánya kérdésében.

Szövetségi Képviselők Tanácsa

Politikai ciánszennyezéstől
retteg Markó

Fotó: Kiss  Gábor
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Prosti bűnbanda bukott le 

Négy személyből – három nő, egy férfi – álló bűnbandát ke-
rített kézre a szászrégeni rendőrség, amely idős emberek ki-
fosztására szakosodott. Módszerük az volt, hogy a nők,
szexuális szolgáltatásaikat felajánlva nekik, idős férfiakkal
léptek kapcsolatba, majd annak lakásán, az ott hirtelen meg-
jelenő banda férfi tagja pénzt csikart ki a „klienstől”. A mód-
szer sikeresnek bizonyult, mert összesen nyolc idős férfit
sikerült ily módon megkárosítaniuk. A nyomozás eredményei
szerint összesen 8335 lejt csikartak ki az áldozatoktól. 

Műtárgyat loptak, de nem tudtak róla 

Fémtolvajok buktak le Vásárhelyen, akik nem csak közterü-
letről, de bekerített helyekről is „gyűjtögettek”. 
A rendőrségi járőr a fémtárgyakat cipelő két tolvajt akkor fü-
lelte le, amikor azok épp a hulladékbegyűjtő telephely felé
igyekeztek a gyanús eredetű lemezekkel. Amint az kiderült,
a szobor a Május 1. strandról származott, azt szerették volna
fémhulladékként értékesíteni. 
A műtárgy Bálint Károly marosvásárhelyi szobrászművész
Napozó lány című, 1965-ben készült hegesztett fémlemez-
alkotása volt, amit a strand megnyitásakor helyeztek ki egy
műkő talapzatra.  A szobor visszakerült a strand udvarára.
Csak remélni tudjuk, hogy a létesítmény felújításával meg-
bízott Országos Beruházási Társaság ezentúl jobban őrzi majd
a rábízott értékeket.

Árvízvédelmi munkálatokba kezdtek a Maroson 

Közel 10 millió lejbe kerülnek azok a munkálatok, amelyek
Marosvásárhelyen, a Maros két oldalán folynak. Az összeg az
Európai Szolidaritási Alapból, a romániai Környezetvédelmi
Alapból és az Országos Vízügyi Igazgatóság költségvetéséből
származnak. A munkálatok árvízvédelmi célokat szolgálnak,
de egy 2 kilométeres kerékpársávot is kiépítenek. A folyó két
partján zajló munkálatok idén zárulnak. A Kárpátok sétány
felőli részt október 31-ig elkészítik, december közepéig be-
fejezik a kerékpársáv kiépítését is. A jobboldali partszakaszra
vonatkozóan nincs határidő, ugyanis ezt a beruházást a Víz-
ügyi Igazgatóság saját költségvetéséből fedezi. 

Kalapács alá kerül az Energomur

Nyilvános versenytárgyaláson adnának túl a korszerűsítésbe
belebukott Energomur Rt. vagyontárgyain és ingatlanjain.
Jelenleg a könyvelés átvizsgálása, a vagyontárgyak felérté-
kelése folyik.  A marosvásárhelyi önkormányzat az idők során
három távhőszolgáltató stratégiát dolgozott ki, de egyik sem
vált be. A költségcsökkentés céljából korszerűsítésbe fogtak,
felújítottak több kazánházat, a lakók költségmegosztókat
szereltek, volt, ahol beindították a vízszintes rendszert is,
mégsem sikerült gazdaságossá tenni a szolgáltatást. 
A romló gazdasági helyzetben az Energomur Rt-nek mintegy
30–32 millió eurós tőkeinfúzióra lett volna szüksége ahhoz,
hogy tovább működhessen. Ez meghaladta a város lehető-
ségeit, ezért a képviselőtestület úgy döntött, kéri a csődel-
járást. Az eljárás szerint az Energomur vagyonának
felértékesítése után a cég tartozásának rendezése következik,
amit a gázszolgáltató, illetve az építő cégek felé halmozott
fel. Az alkalmazottak végkielégítésként személyenként öt-
havi fizetésnyi összeget követelnek. A távhőszolgáltatás bér-
beadásával sikerült a rendszer egy részét megmenteni, a
város továbbra is támogatja a hőenergia előállítási költségeit,
hogy a lakosságnak kevesebbet számlázhasson a vállalat. 

HIRFOLYAM 

Rosszindulatú daganatként burjánzik tovább a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
ügye. Magyar helyek csökkentése, illegális charta kibocsátása, tapasztalt magyar professzorok
menesztése. Mi jöhet még?

MOGYE: Egy szekér – sok ló, sok irány

Tények, hogy 
tisztán lássunk

A félreértések elkerülése végett
pontokban fogom felvázolni a már
MOGYE-ügyként ismert, Marosvásár-
helyen több hónapja húzódó herce-
hurcát, amelyben a fő- és
mellékszereplők száma és sokszínű-
sége annyira megnőtt, hogy lejátszá-
sához Románia-méretű porondra lett
szükség. Az első konkrét tényt annak
a tanügyi törvénynek az életbe ülte-
tése képezi, amelyet kicsiny orszá-
gunk idén februárban fogadott el, és
a törvény 135. cikkelye a MOGYE-t
multikulturális egyetemként hatá-
rozza meg, és nemcsak lehetőséget
ad a magyar oktatás kifejlesztésére
önálló tanulmányi vonal vagy tago-
zat létrehozása révén, hanem azt elő
is írja, ugyanakkor az ilyen magyar
egységek a román megfelelőikkel
egyenlő státusúak.

Ezt így értelmezte márciusban az
egyetem román vezetősége is, ami-
kor a magyar oktatókkal együtt lét-
rehoztak egy chartát. Ezek után a
júniusi kari tanácsi majd szenátusi
ülésen egy teljesen más egyetemi
charta-tervezetet fogadtak el,
amelyben nincs szó a magyar részle-
gekről. Sajnos, a MOGYE magyar ok-
tatóinak ez ellen való tiltakozása
hiábavalónak bizonyult, a szenátus
kétharmados román többsége hajt-
hatatlan volt. És természetesen az
utóbbi (tulajdonképpen törvénybe-
ütköző) változatot küldték el a mi-
nisztériumba. A magyar oktatók
reménykedtek abban, hogy Daniel
Funeriutól jön majd a megváltás, aki
ragaszkodni fog az oktatási törvény
betartásához, de a tárcavezető által
megfogalmazott javítandó részek
zöme jelentéktelen formai dolgokra
vonatkozik, a magyar tagozat létre-
hozásának hiányával kapcsolatban
azonban semmilyen kifogást nem
emelt.

S mintha ez nem lenne elég
nagy érvágás az egyetem tanárai
és a magyarul tanulni vágyó diá-
kok számára újabb, arculcsapással
felérő döntést hozott a magyar
oktatás rovására a MOGYE szená-
tusa. A román többségű testület a
hétvégén arról döntött, hogy nem
hosszabbít szerződést a felsőokta-
tási intézmény nyugdíjas óraadó
tanáraival. Mivel a tizenöt, a ta-
vasszal nyugdíjba kényszerített,
majd óraadóként szerződtetett
professzor közül kilenc magyar, ez
jelentősen megnehezíti majd a
magyar tagozat működését, hi-
szen míg az egyetem diákságának
szinte fele magyar nemzetiségű, a
tanárok aránya az egyharmad alá
csökkent. Igen, ez egyértelműen
„a magyar tagozat teljes elsor-
vasztását célozza” – jelentette ki
Kincses Ajtay Mária, érintett tanár,
a Romániai Magyar Orvosi és
Gyógyszerészeti Képzésért Egye-
sület alelnöke. 

Tiltakoznak a civilek

„Mentsük meg a magyar oktatást
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen! Magyar főtan-
székeket és magyar tagozatokat
követelünk a kezdetben színmagyar
MOGYE-n! Foglalkoztassák a magyar
professzorokat!” – szól az Erdélyi Csa-
ládszervezetek Szövetségének tilta-
kozó programja. Felszólítják a román
kormányt, annak RMDSZ-es kor-
mánytagjait, hogy határozott fellé-
péssel helyeztessék vissza a magyar
oktatókat helyükre, ha pedig az
RMDSZ képtelen az orvosit meg-
mentő politikai döntést kicsikarni, és
megvédeni az elsorvadástól, kérik,
hogy lépjen ki a tanügyi törvényt fel-
rúgó román kormányból!

Az RMOGYKE ügyvezetője, Ádám
Valérián és műtőruhába öltözött tár-
sai újabb tiltakozó ötlettel álltak elő:
egy 199x170 centis aranyszínű keretű
pannóra arany betűkkel vésték fel a
fennebb említett törvény multikul-
turális egyetemekre vonatkozó cik-
kelyét. De hiába sétáltak a főtérről az
egyetemre a pannóval, amit a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem vezetőségének szántak
„ajándékként”, kiderült, hogy az in-
tézményben egyetlen döntéshozatali
joggal rendelkező személy sem tar-
tózkodik. Sőt az őrszolgálat még az
udvarról is kitessékelte a táblával kint
várakozó, és a törvénycikkelyt han-
gosan felolvasó tüntetőket. Kis időre
rá már a helyi rendőrség is a hely-
színre érkezett, akik furgonnal szán-
dékoztak elszállítani a pannót és a
tüntetés szervezőjét, és büntetést is
ki akartak róni rá. „Mi addig sétáltat-
juk a táblát a főtér és az egyetem kö-
zött, amíg a MOGYE vezetősége
hajlandó átvenni azt. Ha a rendőrség
megbüntet, a bírságot átadjuk egy-
egy RMDSZ-es politikusnak” – nyi-
latkozta Ádám Valérián. Kérdésünkre
azt is elmondta, hogy a következő
tüntetést az RMDSZ székháza elé ter-
vezik, ugyanakkor ülősztrájkra biztat-
ják a fiatalokat. „200
orvostanhallgatót sikerült már meg-
győzni arról, hogy ülősztrájkkal kezd-
jék a tanévet, de lesz abból 1000 diák
is” – magyarázza Ádám Valérián. A
tervek szerint az orvosi egyetem lép-
csőin ülnek majd a tiltakozók, és nem
vesznek részt az órákon addig, amíg
az egyetem szenátusa el nem fo-
gadja azt az egyetemi chartát,

amelyben a magyar főtanszékek, in-
tézetek létrehozása szerepel.

Az RMOGYKE megbízásából Kin-
cses Előd megszerkesztette az előze-
tes  közigazgatási  panaszt – amelyet
Markó Béla, oktatásért felelős mi-
niszterelnök-helyettesnek, és Daniel
Funeriu szaktárcavezetőnek is elkül-
dött –, amelyben arra kéri az egye-
temi szenátust, vonja vissza a
kibocsátott chartát, mert sérti a
2011-es tanügyi törvényt. „Mivel a
tanügyi törvény 123. és 124. cikkelye
előírja, hogy tiszteletben kell tartani
a törvényeket az egyetemi autonó-
mián belül is, ezért a Tanügymi-
nisztériumnak nincs joga
elfogadni ezt a chartát.”

...és a politikum is

A szenátus magyar tagjai közösen
aláírt levélben a közvélemény tudo-
mására hozzák, hogy ők már min-
den, a rendelkezésükre álló törvényes
eszközt kimerítettek ebben a harc-
ban. „Felelős vezetőink is felismerték
a probléma jelentőségét, így tekin-
tettel a közelgő egyetemi évkezdésre,
sürgős jogorvoslatot kérünk, elsősor-
ban a kormány felelős vezetőitől és
választott képviselőinktől. Ellenkező
esetben felgyorsul a magyar anya-
nyelvű oktatás régóta tartó felmor-
zsolódása” – áll a közvéleménynek
szánt, de lényegében a kisebbik kor-
mánypártnak szóló levélben, melyet
kollégáival egyetemben Nagy Örs
helyettes rektor is aláírt. Dr. Nagy Örs
rektorhelyettes bizakodik, elmondta,
számítanak arra, hogy az oktatási
tárca a magyar képzés lényegét
érintő állásfoglalást bocsát ki, mert
erre konkrét ígéretet kaptak. „Számí-
tunk egy olyan kormányhatározat ér-
vénybe lépésére, amely révén
létrejönnek majd a magyar intéze-
tek” – szögezte le. A rektorhelyettes
kijelentette, hogy nem törvényi le-
hetőség, hanem kötelezettség a ma-
gyar intézetek létrehozása, és ezzel a
MOGYE szenátusa tartozik a kisebb-
ségi képzésnek.

Az MPP a diákok képviselőihez
fordult, arra biztatva őket, hogy aka-
dályozzák meg az új tanév megkez-
dését, ha a helyzet változatlan
marad. „Nyilvánvaló, hogy az elmúlt
évtizedekben kisebbségvédelminek
nevezett politika eredménytelensé-
gének tudható be a MOGYE szenátu-
sának többségét alkotó oktatók

sovén megnyilvánulása, hiszen az or-
szágos döntésekben részt vevő ma-
gyar képviselők sosem tekintettek
szívügyükként a marosvásárhelyi
magyar orvos- és gyógy -
szerészképzésre. Ettől felbátorodva
szisztematikusan hajtják végre a sor-
vasztó intézkedéseket” – áll az MPP
lapunkhoz eljuttatott közlemé-
nyében.

Magyari Tivadar, az RMDSZ ok-
tatási főtitkárhelyettes szerint „a
jog által is sarokba szorított román
fél egyre nevetségesebben zárkó-
zik el az oktatási törvény alkalma-
zásától, minimális bölcsességet
sem mutat, és úgy viselkedik,
mint egy dacos óvodás”.

Ugyanakkor Markó Béla, mi-
niszterelnök-helyettes szerint is
felháborító a MOGYE-n kialakult
helyzet, de biztosan állította, hogy
– bár az idei tanévnyitóig még
nem, de – meg fogják oldani a ré-
góta gyűrűző problémát.

A diákok húzzák 
a rövidebbet

A legszomorúbb dolog az egész-
ben az, hogy bár a hideg zuhany a
nyugdíjba küldött idősebb professzo-
rokat is kellemetlenül érinti, de legin-
kább a felsőoktatási intézményt és
annak diákságát sújtja, mert bizo-
nyos tanszékek tapasztalt egyetemi
tanárok nélkül maradnak. És jogosan
tehetjük fel a kérdést, hogy mi lesz a
magyar diákokkal? Kik lesznek a jövő
nemzedékek gyógyítói? Ugyanakkor
mondhatjuk azt, hogy a román több-
ségű szenátus az orráig sem lát, mert
erdélyi egyetemen reális orvosképzés
nem létezhet magyar tagozat nélkül.

Egyértelmű, hogy ebből a hóna-
pok óta tartó huzavonából ki akar
hasznot húzni. Azt is tudjuk, ez a
többrétű etnikai diszkrimináció
nem példanélküli az egyetem tör-
ténelmében. Először 1962-ben, a
román tagozat megalakulása után
söpörtek ki jó pár egyetemépítő
magyar professzort, majd 1990-
ben, az akkor rendkívül erős ma-
gyarellenes hangulatban vettek
búcsút az idősnek tartott tanárok-
tól. Az idei újabb „tisztogatási” hul-
lám a magyar tagozat teljes
elsorvasztását célozza. Hátha a har-
madik végre magyar igazság lesz!

Pál Piroska
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Vásárolni nem is olyan egyszerű dolog. A kevés információ, a temérdek választék sokszor megnehezíti az egészséges terméket vásárolni kívánók helyzetét.
Ezen szeretne segíteni a Zöld SzékelyFöld Egyesület Veszélyes(E)k elnevezésű kártyája, melyen tömören megtalálhatók azon élelmiszer-adalékanyagok
nevei, amelyek károsak lehetnek a szervezetre nézve.

Méretétől fogva könnyedén elfér a pénztárcá-
ban, és vásárláskor segíthet bennünket abban,
hogy egészségesebb terméket vigyünk haza csa-
ládunknak. A kártya anyagát Fekete Boglárka, az
egyesület önkéntese állította össze, kártyát igé-
nyelni az egyesület info@zoldszekely.ro e-mail
címén lehet. 

E-számok
Bármelyik áruházban nézelődve, ha rápillan-

tunk egy előre becsomagolt élelmiszer összete-
vőinek listájára, nagy valószínűséggel legalább
két E-számot találunk a csomagoláson feltün-
tetve, és ez a szerencsésebb eset. De micsodák is
ezek az E-számok, és miért van olyan sok belőlük
mindennapi betevő falatunkban, italunkban?

Azt hihetnénk, hogy az E-számok az élelmi-
szerek modern elemeit képezik, pedig ez nem fel-
tétlenül így van. Az emberek már évszázadok óta
igénybe vettek tartósítószereket, hogy ételeik
hosszabb ideig fogyaszthatóak maradjanak. Pél-
dául az ecetre gondolok, melynek segítségével
zöldségeket, tojást tartósítottak, aztán ott van a
só is, amivel a szalonnát, húsokat, más tájakon
halat tartalékoltak, nem felejtendő az egyéb fű-
szerek szerepe sem.

Az adalékanyagok azon túl, hogy tartósítják
az ételeket, más tulajdonságokkal is rendelkez-
hetnek:
l színezik és ezáltal javítják az ételeket eszté-

tikailag, más szóval kívánatosabbá teszik azokat;
l az ételek és italok édességét szabályozhat-

ják;
l az ételek összeállnak tőlük, ezért dúsabb ha-

tásúak, ez a tulajdonság is esztétikailag fontos;
l ízjavítóként vagy ízfokozóként viselkednek;
l az ételek sokkal hosszabban tárolhatók, mint

ahogyan nélkülük lennének.

Természatazonos 
és mesterséges adalékanyagok

Mivel a 20. század második felében egyre in-
kább elterjedtek a feldolgozott élelmiszerek,
megerősödött az igény többféle adalékanyag
iránt. Viszont míg egyes adalékanyagok termé-
szetes eredetűek, több más mesterséges forrás-
ból származó adalékanyag is létezik. Többnyire
ezek a mesterséges adalékanyagok azok, ame-
lyek nagy vihart kavartak a társadalomban, és
amelyekről sokféle vélemény és vita kering, főleg
azt illetően, hogy valóban szükség van-e rájuk
ételeinkben. A szintetikus adalékanyagok lehet-
nek természetazonosak vagy mesterségesek. Ter-
mészetazonosak abban az esetben, ha az
adalékanyag mesterséges, viszont ugyanaz a
vegyi összetétele, mint egy természetes anyag-
nak. Ha az adalékanyag mesterséges, akkor ké-
miai szerkezetében eltér minden természetben
előforduló anyagtól. „Adalékanyag minden olyan,
élelmiszerként önmagában nem fogyasztott és

jellemző élelmiszer-összetevőként nem alkalma-
zott anyag – tekintet nélkül arra, hogy van-e táp-
értéke vagy sem –, amelyet az adott élelmiszer
gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, cso-
magolása, szállítása és tárolása  során technoló-
giai célból szándékosan adnak az élelmiszerhez,
melynek eredményeként önmaga vagy szárma-
zéka közvetlenül vagy közvetetten az élelmiszer
összetevőjévé válik”. (Magyar Élelmiszerkönyv) 

A feldolgozott élelmiszerek csomagolásán az
adalékokat E betűvel és egy kóddal jelölik. Ezt a
jelzésrendszert a hajdani Európai Közösség még
az 1960-as években dolgozta ki a kémiai elneve-
zések megértéséből származó nehézségek elke-
rülése érdekében. A fogyasztó megfelelő
tájékoztatása ugyanis megkívánja, hogy a fel-
használt anyagok – közöttük az adalékanyagok
is – fel legyenek tüntetve az élelmiszer csoma-
golásán.

Az Európai Közösség kezdetben négy élelmi-
szeradalék-csoportot állapított meg. A későbbi-
ekben a lista egyre bővült, és folyamatosan
bővülőben van.

Alapvető 
élelmiszeradalék-csoportok:

l Színezékek: E100–E199;
l Tartósítószerek: E200–E299;
l Antioxidánsok és savanyúságot szabályozó

anyagok: E300–E399;
l Emulgálók, stabilizálók, sűrítők és zselésítők:

E400–E499;
l Savanyúságot szabályzó anyagok és csomó-

sodást gátló anyagok: E500–E599;
l Ízfokozók: E600–E699;
l Egyéb: E900–999 – viaszok, szintetikus

mázak, vegyes adalékok, gázok, édesítők, habo-
sító anyagok;

l Kiegészítő anyagok: E1100–1599 – újfajta
adalékanyagok, melyek nem sorolhatók egyik
szabványos osztályba sem.

Mellékhatások 

Az E-számok különböző tesztelési eljárásokon
mennek keresztül, mielőtt engedélyezik haszná-
latukat, tehát a gyártók nem adagolhatnak akár-
milyen anyagot termékeikhez. A vizsgálatok célja,
hogy teszteljék az adalékanyagok rövid és hosszú
távú hatásait, illetőleg hogy fény derüljön az
esetleges mellékhatásokra is. A tesztelési folya-
matok akár évekig is eltarthatnak, ha viszont
megvan az eredmény, azt független szakértők ér-
tékelik ki, és megállapítják, hogy biztonságban
alkalmazható-e az adott élelmiszer-adalék a
gyártott termékben. Ugyancsak ezek a szakértők
határozzák meg a napi megengedhető bevitel
szintjét az adott E-számra vonatkozólag.

A biztonsági ellenőrzések és az évekig elhú-
zódó vizsgálatok ellenére előfordul, hogy az eset-
leges mellékhatásokat csak a már
adalékanyagozott élelmiszer fogyasztása után fe-
dezik fel. Ilyen például gyerekek esetében egyes
adalékanyag hiperaktivitást kiváltó hatása, mely
csak azt követően derült ki, hogy több család vál-
tozást fedezett fel gyermekei viselkedésében bi-

zonyos ételek vagy italok fogyasztását követően
(lásd a listát). Persze nem ez az ideális módja a
problémák felszínre kerülésének, különösen
akkor, ha valaki saját bőrén tapasztalja azokat, de
sajnos vannak esetek, amikor a biztonsági vizs-
gálatok nem képesek kimutatni minden lehetsé-
ges mellékhatást. Néha azonban pozitív hatások
is előfordulhatnak a kellemetlen élményeket kö-
vetően abban az esetben, ha ezeket az élelmi-
szergyártók figyelembe veszik, és csökkentik az
illető adalékanyag mennyiségét az adott élelmi-
szerben vagy teljesen megszüntetik annak hasz-
nálatát. Ez persze csak kellő vizsgálatok
elvégzését követően történik meg, viszont pél-
dául az ételszínezékek esetében a nyugati orszá-
gokban már a gyártók tudomásul vették az
aggodalomra okot adó E-számok fenyegető vol-
tát, és ma már jobbára természetes forrásból
származó színezékeket igyekszenek használni a
mesterségesek helyett.

Ezért nagyon fontos, hogy ha bárki korábban
nem tapasztalt, kellemetlen reakciót észlel bizo-
nyos ételek vagy italok elfogyasztása után, for-
duljon orvoshoz, és próbálja meg azonosítani az
élelmiszert, amely a tünetet kiválthatta. Ha sike-
rül azonosítani az okot, feltétlenül jelezni kell a
gyártónak, így az megfelelő intézkedéseket tehet
további kellemetlenségek, esetleg súlyosabb baj
elkerülése érdekében.

Fekete Boglárka 
Zöld SzékelyFöld Egyesület

VeszélyesEk
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amelyben a pókerkönig
végül szaunázást ígér

Amikor az utazási iroda egyre türelmetlenebb alkalma-
zottjával kiegyeztek abban a bizonyos tiroli hotelben,
Dzsessziék még nem tudták, hogy az elkövetkezendő
napok mennyi kalandot rejtegetnek. Nem sokkal ezután,
két hátizsák között szoruló hősnőnknek nem is igazán volt
lelki ereje ilyesmiken ábrándozni, ti. a kanyarokra és a
légzésre kellett az erőit összpontosítania. Persze, hogy el-
tévedtek. Aztán a helyes úton Zb bibliai ihletettségű ígé-
reteket ordítozott hátra, de kiderült, hogy a még ma
velem leszel a paradicsomban nem a földi élet végét,
hanem a földi Kánaánt jelenti – és a 17%-os emelkedőt.
(Zb-nek ismét igaza lett.)
Éppen vacsoraidőben robbantak be, amikor is az előtér
síri csendjében Zb elkezdte (játékosan) pofozgatni az
egyik kitömött zergét, amire – természetesen – megje-
lent a recepciós. A tiroli népviseletben, kebleit enyhén
mutogató fiatal lány hőseinket a pincérhez igazította, aki-
vel miután mindent megbeszéltek németül, kiderült,
hogy győri, és a második estétől fogva hordta a két erdélyi
vendég asztalára a hely méregdrága pálinkáit, a ház aján-
déka címszó alatt. Az ételekről csak annyit, hogy Dzsesszi-
éknek a tulajdonos által lőtt szarvas húsát is volt
szerencséjük megkóstolni fasírt formájában. A szarvasos
ételköltemény legtetején egy virág díszelgett, amit
Dzsesszi le is legelt, nyugtatgatva Zb-t, hogy ne aggód-
jon, léteznek ehető virágok is. 
Másnap rákkoktél volt az előétel, amit Zb reggel korán le
is mondott, de Dzsesszi az alpesi harmaton még erősnek
és bátornak érezte magát. Estére kiderült, hogy elhagyták
a fényképezőgépüket, ezért Zb visszarobogott a Krimml
vízeséshez, hősnőnknek pedig egyedül kellett farkassze-
met néznie a tányérjával. Sikerült mind a nyolc darab
gyűrűsféregre emlékeztető állattal megbirkóznia, de a
helyzet olyan forró volt, hogy egy-egy falatka során a villa
a manduláját szinte súrolta. Aznap este, miután Zb üres
kézzel jött haza, a Győri Pincér hősünket Pokerabendre
(pókerestére) invitálta. Az illusztris eseményre másnap
este került sor, és Zb, aki életében egy partit nem játszott
végig, tönkreverte a tiroli szakácsot, a török kuktát (és
mindenest), a bajor karbantartót, illetve a győri pincért.
Hősnőnk – kissé szédelgő párjától – egy vaskagylóban
bárddal széttört pálinkásüvegről is értesült, de az üvegből
kiszedegetett és szájról-szájra járó gyümölcsdarabkák
történetére már nem volt kíváncsi. És képzeljék, másnap
megtalálták a fényképezőgépet! Az ajándéktárgyas bolt-
ban a tulajdonos találta meg a masinát, amit készségesen
adott vissza. A gesztustól elérzékenyült hősnőnk köny-
nyezni kezdett. Zb meg is hálálta a Romániában (sic!) el-
képzelhetetlen helyzetet.
Tudni kell, hogy a panzióban szauna is volt: egy az épü-
letben, egy másik pedig a panzió melletti tó partján.
Dzsesszi utóbbit próbálta volna ki szívesen. Ígéretet is ka-
pott a pókerkirálytól, hogy az utolsó előtti napon időt sza-
kítanak erre a földi örömre is. De a Großglockner látványút
kihagyhatatlan állomásai végül ellehetetlenítették sza-
unázós terveiket, és – ahogy minden este – ismét a va-
csoraidő utolsó negyedére értek vissza.
Majd otthon szaunázni fogunk, Pocok! – hangzott a vi-
gasztalás.

(vassgyopi)

Parasztos ízlést tükröző festménykiállítás megnyitójának adott otthont a Philothea Klub, szeptem-
ber 15-én. Miklós István (Indián) csíkszeredai festőművész első ízben mutatta be a marosvásárhelyi
nagyközönség számára az elmúlt néhány év gyümölcsét. A háromgyerekes családapa szinte napi
rendszerességgel ecsetet vagy fényképezőgépet ragad, hiszen a Székelyföldön tett kirándulásai
folyamatosan inspirálják.

A 2010/2011-es évad első, nyilvános-
ság előtt zajló mozzanataként a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata ősbemutatóval lép
közönség elé a Magyar Dráma Napja
alkalmával. 1883. szeptember 21-én
volt Madách Imre Az ember tragédiája
című drámai költeményének ősbemu-
tatója Budapesten a Nemzeti Színház-
ban. Ennek emlékére ünnepeljük a
Magyar Dráma Napját ezen a napon.

A jeles napon a Tompa Miklós Társulat
felolvasó-színházi előadásban Lovassy Cseh
Tamás Vale-Búcsú című színművét mutatja
be, mely a Művészeti Egyetem Színháztu-
dományi Tanszékének DrámaPálya II. címen
meghirdetett pályázatának díjazott da-
rabja.

Az előadás szereplői: Györffy András,
Nagy Dorottya, Tollas Gábor, Kilyén László,
Kilyén Ilka, Mózes Erzsébet, Henn János,
Tatai Sándor, László Zsuzsa, Bokor Barna és

Gáspárik Attila. Rendező: Kövesdy István.
A felolvasó bemutatóra ma, szeptember

21-én, szerdán este 7 órától kerül sor a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermé-
ben.

Az előadást egy nyilvános beszélgetés
követi, melynek meghívottai hazai dráma-
írók, témája pedig a kortárs magyar dráma-
irodalom aspektusai.

Főállásban tetoválóművész

A művész, akit mindenki Indián név
alatt ismer, immár hét éve a Romániai Profi
Tetoválók Szövetségének tagja, ugyanis
mindennapi kenyerét tetoválással szerzi. El-
mondása szerint rövid idő alatt sikerült ösz-
szekapcsolnia a festészetet a tetoválással:
„Csíkszeredában egyedül én tetoválok, és
bizony már előfordult, hogy nemet mond-
tam különböző halálfejek bőrbe varrásá-
nak, ugyanis azt nem tartom esztétikusnak. Munkáim során igyekszem a festészet által

megtanult motívumokat is felhasználni,
amelyek elnyerték klienseim tetszését is” –
magyarázta Miklós István.

Pasztell, akril- és olajfestés

Mint ahogy azt a Vásárhelyen kiállított
alkotások is bizonyítják, a művész fölöttébb
kedveli az erdélyi tájak, a falusi élet pontos
ábrázolását. Ugyanakkor jut idő absztrakt
festmények elkészítésére is, de a székely-
földi fenyőfák mindig közelebb álltak a szí-
véhez: „Szinte minden képem tartalmaz
fenyőfákat. Alkotásaimat pasztellel, akril-
festékkel és olajjal festem, de használom
az úgynevezett airbrush (légecset) techni-
kát is. A Székelyföldön nőttem fel, a termé-
szet az, ami elsősorban inspirál. Bármerre
járok, fényképezek, majd azok segítségével
vászonra festem mindazt, amit látok” –
mesélte. 

Indián iskolás korában ragadt először
ceruzát, amikor tanárairól készített karika-
túrákat. Időközben elvégzett egy 3 éves

grafikai és festészeti képzést, a gyímesfel-
sőloki Timár Károly tanítványaként.

Örökölt tehetség

Miklós István családjában már többen
is ecsetet vagy grafitot ragadtak, hogy áb-
rázolják mindazt, ami bennük van. Talán
innen örökölte festői vénáját, sőt a jelek
szerint középső lánya is egyre inkább hajlik
a művészetek felé. Bár előfordul, hogy séta
közben is vázlatokat készít, családja teljes
mértékben támogatja a művészt és ameny-
nyiben tehetik, kiállításai megnyitóin is
jelen vannak.

– Már tudom, ha szabadságra me-
gyünk, akkor is rajzolgat, fotózgat. Minket
egyáltalán nem zavar ez, sőt nagyon büsz-
kék vagyunk rá. Ha valamelyik kiállításán
elfogynak festményei, mindig van, amivel
helyettesítse azokat – összegzett Indián fe-
lesége, Laura.

Miklós István Tájak és emberek című
kiállítása szeptember 27-ig látogatható a
Philothea Klubban (Kossuth utca 2. szám).  

Fodor Tekla

Alakul a 19. ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm-fesztivál programja
Szeptember 1-jéig 399 rövidfilmet
neveztek az idei előválogatásra. A
korábbi évek tapasztalatai szerint a
nevezési határidő lejártáig hátralevő
három hét alatt még számos
nevezésre lehet számtani. 

Majdnem teljes a fesztiválon bemu -
tatásra kerülő nagyjátékfilmek listája, a
fesztivál látogatói 7 magyar, 4 bolgár és 1

román filmet már biztosan meg te -
kinthetnek november 2–6. között a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában, a szer -
vezők még egy román nagyjátékfilm
vetítési jogát szeretnék megszerezni. Új -
donságként a szervezők két teljes délutánt
szánnak dokumentumfilmek bemu -
tatására. A műfaj kedvelői a One World
fesztiválról válogatott filmek mellett Goran

Radovanovic szerb filmes és Koós Anna
alkotásait nézhetik meg. Véglegessé vált
viszont a fesztivál zenei programja: a
magyarországi Apnoe zenekar, a helyi
Darabont Örs Quartet és a bukaresti Mike
Godoroja & Blue Spirit koncertjei színesítik a
filmmaratont. Bővebb információk a
fesztivál folyamatosan frissülő honlapján
(www.madisz.ro) lesznek találhatóak.

A Magyar Dráma Napja a Nemzeti Színházban

Kiállítások
Csíkszereda, Royal Étterem – 2007-től állandó
Csíkpálfalva, Kultúrotthon – 2008.
Gyímesfelsőfok, Lépések Alapítvány
kiállítóterme – 2009, 2011.
Csíkszereda, Ave Art Galéria – 2009.
Csíkszereda, Turul Panzió – 2009.
Csíkszereda, Anna Panzió – 2009-től állandó
Csíkszereda, Csíki Panoráma Panzió – 2009.
Csíkszépvíz, Kishavas Panzió – 2009-től állandó
Székelyudvarhely, Városi Könyvtár – 2009.
Parajd, Városi Kultúrotthon – 2009.
Csíksomlyó, Kalot Egyesület – 2010.
Csíkszereda, Négy Bölcs Sintér Kávéház – 2010.
Csíkszengyörgy, Kultúrotthon – 2011.
Barót, Kultúrház – 2011.
Szentegyháza, Kisgaléria – 2011.
Székelyudvarhely, Városi Könyvtár – 2011
(Molnár Attilával)
Bögöz, Kultúrotthon – 2011.
Sepsiszentgyörgy, Unitárius Egyházközség –
2011 (Kis Dániellel)
Barót, Gyulai Liviu Könyvtár – 2011 (Fotó
kiállítás)
Gyergyószentmiklós, Városi Könyvtár – 2011.
Marosvásárhely, Philothea Klub – 2011.

Tájak és emberek



Csütörtökön, 2011. szeptember 15-én, a Somostetőn egy megszokott
klubnap különleges eseménnyé vált a Nyugdíjasok Országos Egyesülete
helyi szervezete tagjai, a vásárhelyi nyugdíjasok számára: a meglepetést
a körükben jelen levő dr. Dorin Florea polgármester és Claudiu Maior
alpolgármester jelentette, akik egy órácskát szakítva a közigazgatási

teendőik végzéséből, üdvözölték a jelenlevőket, s igazi „indián nyári”
napot tölthettek a nyugdíjasokkal. 
„A város legidősebb polgáraival való találkozó alkalmat ad az örömre,
hiszen mindannyiszor tanulhatunk valamit tőlük. Szeretjük és tiszteljük
őket bölcsességükért, mértéktelességükért, nyugalmukért, azért a

méltóságért, amellyel a nehéz napokat küzdik ki. A polgármesteri hivatal
és az egyesület közötti kapcsolat – s ezt mindannyiszor szeretem
kihangsúlyozni, ahányszor csak alkalmam adódik rá – különleges,
tiszteleten és megbecsülésen alapuló” – nyilatkozta dr. Dorin Florea
polgármester, magyarázva a tegnapi találkozót. 

„Megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy
nyugdíjasaink egy kicsit jobban éljenek. A polgármesteri hivatal által
kezdeményezett és támogatott szociális programok nagyrészt az ősz
halántékúakhoz szólnak. Megértjük a kisjövedelműek gondjait és
nehézségeit, s megpróbálunk segíteni nekik. Nekik szól, többek között, a
Gondoskodjunk nagyszüleinkről program, de más kedvezmények is,
amelyeket lehetőseinkhez mérten nyújtunk számukra” – mondta a
maga során Claudiu Maior alpolgármester.

„Különleges nap volt és nagy öröm, hogy a polgármester és
alpolgármester úr volt a vendégünk. Mindannyiszor magunk mellett
tudhatjuk őket, s a minket ért kevés öröm közül sokat nekik
köszönhetünk”, összegzett Kovács Irma, a Romániai Nyugdíjasok
Országos Egyesülete Maros megyei szervezetének elnöke. 

Megjegyezzük, hogy a polgármesteri hivatal és a helyi tanács
gondoskodása révén a helyi költségvetésből felújították a szervez
székházának otthon adó ingatlant, televízióval, DVD-lejátszóval,
festményekkel és más tárgyakkal látták el, s Claudiu Maior az év elején
300, magyar és román nyelvű könyvet adományozott a nyugdíjasoknak.

A polgármesteri hivatal sajtóosztálya
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szeptember 21–27.

Szeptember 27. - Kedd

Szeptember 28. - Szerda

Szeptember 30. - Péntek

Dorin Florea polgármester és Claudiu Maior alpolgármester
a Somostetőn, a nyugdíjasok körében!
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A fiataloknak épített (ANL), 
szociális és az állami bérlakás 
alapból lakást igénylők 
figyelmébe

Marosvásárhely Municípium a fiataloknak
szánt (ANL), szociális és az állami
bérlakás-alapól lakást igénylők
tudomására hozza, hogy 2011.
szeptember 15. és október 15. között
iratkozhatnak fel a 2012-es lakásigénylési
listára. Az előző években kérést benyújtók
is kell jelentkezzenek a benyújtott iratok
újraidőszerűsítése érdekében. 

A típuskérvényt a polgármesteri hivatal földszinti, 
19-es termében lehet beszerezni.

Az adófizető magán- és 
jogi személyek figyelmébe

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
emlékezteti az adófizető magán- és jogi
személyeket, hogy a helyi adók és illetékek
befizetésének második határideje 2011.
szeptember 30.
Ekkor fizethető ki az évi épület-, terület-,
gépjármű- és a taxisadó második részlete.
Megjegyezzük, hogy a közterület-foglalási
garázsilleték és a hirdetőtábla-illeték
befizetésének határideje 2011. szeptember 15.
Felkérjük tehát önöket, hogy a késedelmi kamat felszámolásának
elkerülése céljából időben fizessék ki adóikat és illetékeiket a
polgármesteri hivatalban, illetve a Tudor negyedi és a kövesdombi
kihelyezett irodában.

A városi temetőkben temetkezési
munkálatokat végző gazdasági
egységek figyelmébe

Az érdekeltek tudomására hozzuk, hogy 2011. szeptember 14-
től mindenféle temetkezési munkálatot leállítottak a városi
temetőkben, a parcellázási, építkezési és sétány-újraépítési,
koronaalakítási, kaszálási és általános takarítási munkálatok
befejezéséig. 
Ezen tevékenység 2011. január elsejéig folyik.

Köszönjük a megértésüket.

Teodoru Moca,
a Városi Közszolgáltatások Osztályának aligazgatója
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Románia egyetlen református rádióját, az Agnus Rádiót, az Erdélyi Református Egyházkerület 2002-ben hozta létre. Jelen pillanatban Kolozsváron
működik, de az új főszerkesztő kinevezését követően, úgy tűnik, bővülni fog a tudósítói hálózat. Az elképzelések szerint Erdély-szerte kisebb helyi
stúdiókat létesítenek, így az sem kizárt, hogy a közeljövőben a Maros megyei hallgatóság saját rádiókészülékén keresztül értesülhet a legfrissebb
egyházi eseményekről, hírekről. Az újonnan kitűzött célokról Kiss Gáborral, az Agnus Rádió főszerkesztőjével beszélgettünk.

A rádió nem templom

Erdély-szerte terjeszkedik
az Agnus Rádió

– Hogyan és mikor kerültél az Agnus Rádióhoz?
– 2007 óta dolgozom az Agnus Rádiónál. Előtte

önkéntesként segítettem be a rádió  rendezvénye-
inek szervezésébe. 2007-ben éjjeli műsorok szer-
kesztését vállaltam el, majd riporterként és
műsorvezetőként is tevékenykedtem. Az éjjeli
műsor 3 órás, ami felvételről megy. A szerkesztő
feladatkörébe tartozik, hogy összeállítsa a műsor-
folyamot, illetve előkészítse az áhítatot, a kalen-
dáriumot és névnapköszöntőt. 2011
szeptemberében neveztek ki főszerkesztőnek.     

– Miben változott a feladatköröd amióta főszer-
kesztő vagy?

– Ugyanazt csinálom továbbra is mint eddig,
azaz műsorvezetőként és riporterként dolgozom.
Ehhez hozzájárul az adminisztratív munka is, ami
velejárója a főszerkesztői pozíciónak, illetve a rádiós
csapatot is nekem kell koordinálnom. Jelenleg hat
műsorvezetőnk van, akik hetente több alkalommal
bejárnak a stúdióba. Ezenkívül vannak külső mun-
katársaink is, akik különböző rovatokat vezetnek:
a Kolozsvári Magyar Opera korrepetitora, Nagy Ibo-
lya, komolyzenei műsort készít. Van olyan munka-
társunk, aki a szerkesztői feladatai mellett
riporterként is dolgozik.

– Mesélj a rádió műsorrácsáról, programjáról.
– Mivel egy közösségi rádióról van szó, nemcsak

vallásos, hanem irodalmi, kulturális, komoly- és
könnyűzenei műsorok is helyet kapnak a műsor-
rácsban. Naponta nyolc órát sugárzunk, éjjel 3-tól
reggel 8-ig, valamint déli 12 órától 15 óráig. Úgy
gondoljuk, hogy ez a rádió egy missziós eszköz. A
missziót viszont nem szabad úgy elképzelni, hogy
az emberek fejéhez vágjuk az igét. A rádió nem egy
templom. A kultúrán, a komolyzenén keresztül
próbálunk olyan értékeket közvetíteni hallgatóink
felé, amelyek megegyeznek a református egyház
hitvallásával, értékeivel. 

A rádió célját Csomó József püspök úr így fogal-
mazta meg: „úgy kell Jézusról beszélni, hogy köz-
ben a nevét sem ejtjük ki.” Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy mi ezt nem tesszük meg, de tudjuk
azt, hogy nagyon sok ember nem hallgatná a rá-
diót, ha csupán egyházi műsorokat gyártanánk.

– Miért csak nyolc órában sugároztok?
– Amikor 2002-ben megpályázták a frekven-

ciát, az Országos Audiovizuális Tanács úgy döntött,
hogy a 24 órás műsoridőt elosztja a három egyházi
rádió között: az Agnus Rádió, a Reménység Hangja
és az Evangélium Hangja között. Így alakult, hogy
mindhárom rádió naponta nyolc órát sugároz
ugyanazon a frekvencián. 

– Ki tartozik a célközönségetekbe?
– Célközönségünk elsősorban az erdélyi refor-

mátusság. Azokat az embereket próbáljuk elérni,
akiknek nincsen alkalmuk templomba eljárni, vagy
nem tudnak kimozdulni otthonról. Mint közösségi
rádió, olyan személyeket próbálunk a közösségi és
az egyházi életbe bekapcsolni, akik valamilyen
oknál fogva kiestek ebből a közösségből.

– Tudomásom szerint non-profit rádió vagytok.
Miből tartjátok fent a rádió működését? 

– Mint említettem, közösségi rádióként hatá-
rozzuk meg magunkat. Sajnos a román médiatör-
vény mindössze kétfajta rádiózást ismer: a
közszolgálatit és a kereskedelmit. Míg az Európai
Unió többi tagállamában mindenütt elismerik a
közösségi rádiókat, Romániában ez hiányzik, így a
non-profit rádiók nehezebb helyzetben vannak,
mint például Magyarországon. Itthon magánrádiót
csak kereskedelmiként lehet bejegyezni, ami azt
jelenti, hogy ugyanazokat az adókat és illetékeket
kell fizetni, mint a kereskedelmi rádióknak. Ez
nagymértékben megnehezíti egy közösségi rádió-
nak az életét. Tény, hogy az elmúlt évben történt
előrelépés ebben az ügyben, hiszen a törvény ér-
telmében most már alapítvány is lehet rádió tulaj-
donosa, ám sajnálatos módon ez még mindig nem
jelent semmilyen kedvezményt. 

A közösségi rádiót tulajdonképpen az a közös-
ség kellene fenntartsa, amelyiknek szól. Ez nem-
csak anyagiakban mutatkozhat meg, hanem
önkéntes munkában is. A cél az lenne, hogy minél
kevesebb fizetett alkalmazott legyen, és minél
több önkéntes járuljon hozzá a műsorokhoz. A bu-
dapesti Civil Rádiónál alig néhány alkalmazott van,
ezek közül szinte mindenki a rádió fenntartásán
dolgozik, adminisztrációs munkát végez, műsor-
vezetésért viszont nem fizetnek senkinek. 

Az Agnus Rádiónál nem pont így működnek a
dolgok, hiszen azon személyeket, akik nap mint
nap a stúdióban vannak, meg kell fizetni, de az

utóbbi időben több egyházi szervezetnek is felaján-
lottuk, hogy készítsenek műsort. A rádió csak any-
nyiban kell ehhez hozzájáruljon, hogy az
alapítvány/szervezet munkatársait megtanítsa
szerkeszteni, illetve a rendelkezésükre bocsássa a
szükséges technikát. Terveink szerint hamarosan
saját műsorral jelentkezik a Protestáns Teológiai In-
tézet, az Erdélyi IKE, valamint az Apafi Református
Egyetemi Kollégiummal is egyeztettünk ebben az
ügyben. 

A rádió tulajdonosa és fő támogatója az Erdélyi
Református Egyházkerület, valamint a hollandiai
Emission Egyesület. Ezenkívül a kolozsvári tizenkét
gyülekezet is hozzájárul a rádió költségvetéséhez. 

– Mint újdonsült főszerkesztő, milyen terveid
vannak a jövőre nézve?

– Régi tervünk az, hogy a rádió tudósítói há-
lózatát kibővítsük, illetve Erdély más településein
is kisebb stúdiókat hozzunk létre. Elsősorban gyü-
lekezeti lelkészek, gyülekezeti tagok készítenének
műsorokat ezekben a helyi stúdiókban, ami az
egyházi hírhálózatot is elősegítené, hiszen nem az
újságokból értesülnénk az egyes településeken
zajló rendezvényekről, egyházi eseményekről,
hanem első kézből kapnánk az információt. Ezt a
projektet felterjesztettük a Kárpát-medencei Re-
formátus Rádió Tanácshoz (KRR), amely a Kárpát-
medencében lévő összes református rádiónak a
fóruma. Ezt a szervezetet 2010-ben a Református
Egyház azzal a céllal hozta létre, hogy a református
rádiók közötti kommunikációt megkönnyítse. A

KRR elsődleges célkitűzése, hogy egy, a Kárpát-
medencét teljes mértékben lefedő református rá-
diót hozzon létre. Rövid távon egy 24 órás
műsorfolyamot akarunk összeállítani, ami a jelen-
leg működő református rádiók műsorából állna
össze. 

A tanácsban ugyanakkor részt vesznek más
egyházkerületek delegáltjai is, akik valamilyen
rádiómissziós tevékenységet szeretnének foly-
tatni. A Királyhágó melléki Református Egyház-
kerület stúdiója rövid szünet után újból egyházi
műsort fog készíteni, amelyet Nagyváradon és
Szatmárnémetiben sugároznak.

Mi a tudósítói hálózatot szeretnénk bővíteni,
ami azért fontos, mert ha valamelyik városban
meg tudunk pályázni egy frekvenciát, akkor már
van néhány önkéntesünk az adott településen,
akik ismerik a helyi viszonyokat és igényeket, ami
alapján egy új rádiót lehetne beindítani. 

Több helyen szeretnénk stúdiókat létrehozni,
hiszen több helyről is jelezték, hogy szívesen ké-
szítenének egyházi műsorokat, amelyeket a helyi
kereskedelmi rádiókban helyeznének el. Telepü-
lésneveket nem szeretnék most említeni, de min-
den valószínűség szerint Maros megyében is
lenne egy ilyen stúdió. 

Fodor Tekla 

Kiss Gábor

Született: 1988. augusztus 31-én, Marosludason
Tanulmányai: 2011-ben szerzett újságírói diplomát a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politikai,
Közigazgatás- és Kommunikációtudomány Karán

Hallgassa online az Agnus Rádiót!
www.agnusradio.ro

A közösségi rádiót tulajdonkép-
pen az a közösség kellene 
fenntartsa, amelyiknek szól. 
Ez nemcsak anyagiakban mu-
tatkozhat meg, hanem 
önkéntes munkában is.

Több helyen szeretnénk stúdió-
kat létrehozni, hiszen több hely-
ről is jelezték, hogy szívesen
készítenének egyházi műsoro-
kat, amelyeket a helyi kereske-
delmi rádiókban helyeznének el. 



A zamatos sárpataki pálinka titka
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Talán már nincs olyan falunap, hagyományos termékeket bemutató vásár, ahol nem ismerősként köszönthetik Csípán Csabát. Formás hordóinak csapjai
soha nem vesztegelnek szárazon, gyakran sorok kígyóznak standja előtt, s a szakavatott ízlelők mosollyal ráduplázott bólintása jelenti az igazi cégért
az alig 31 éves nyárádszentsimoni vállalkozó számára. 

Egyetlen marossárpataki rendezvény sem teljes Antalfi Zoltán pálinkái nélkül. Gyerekkorát Nyárád menti apai nagyszüleinél töltötte, tőlük leste el a
pálinkafőzés titkait. Aztán laboránsi, majd pálinkafőzői oklevelet is szerzett, s immár két évtizede látja el minőségi nedűvel a környéket, ám 
termékeinek híre az országhatáron is túljutott. 

A pálinka – akár az isteneink –
erős, tömény és mindenható

- Rigmányi születésű vagyok, de
Nyárádszentsimonra költöztem, s
kezdtem vállalkozásba. 2002-ben vé-
geztem a kertészmérnöki főiskolát a
Budapesti Szent István Egyetemen, tu-
lajdonképpen innen is az ötlet a pálin-
kafőzde megnyitására, ahol
értékesítsem a Nyárád és Küküllők kö-
zötti vidéken termő kitűnő gyümölcs-
ben rejlő lehetőségeket – mondja
Csípán Csaba. A bürokráciával való harc
távolról sem bizonyult egyszerűnek:
bár a pálinkafőzdét még 2003-ban fel-
építette, üzembe csak egy év múlva
helyezhette. S mikor már minden
sínen volt, újabb papírtologatás kez-
dődött: 2009-ben elejét vette a Csí-
pán-pálinka bejegyeztetésének
folyamata. Amelynek során mindent
újra kellett engedélyeztetni, majd az
iratcsomót Bukarestbe juttatni. A pá-
linkák többféle elemzésen mentek át:
nemcsak a termelés helyszínét és a
csomagolás folyamatát vizsgálták meg
alaposan az ellenőrök, hanem a gyü-
mölcslé is laboratóriumokba került.
Réztartalmát, fokát, ízvilágát alaposan
elemezték, amíg a vámügyőrség 2010
nyarán engedélyt adott az 50 fokos pá-
linka bejegyzésére, csomagolására és
hivatalos forgalmazására.

Kilenc ősi pálinka 

Csípán Csaba olyan pálinkát akart
főzni, amilyent ősei is 200 évvel ez-
előtt, azaz előmelegítővel ellátott, fa-
tüzelésű kazánban, rézedényekben
párolt gyümölcsnedűt – persze, bele-
lopva egy kis modern technológiát.
Családi vállalkozásukban szülei, fele-
sége is kiveszik részüket, a pálinkafőzés

egész napos megfeszített munkát je-
lent. „Több száz hektáros gyümölcsös
van Vadasd határában, onnan szerző-
déses alapon szerezzük be az alap-
anyagot. A termelőkkel tavasszal
kiegyezünk, a pálinkához kizárólag mi-
nőségi, kézzel szedett étkezési gyü-
mölcsöt használunk. Szüretelni a
legjobb cukortartalomra megért gyü-
mölcsöt ajánlatos, így érleléskor cukrot

sem kell hozzáadni. Maros megye üz-
leteiben vásárolható meg a zárjeggyel
ellátott kilencféle kisüsti gyümölcspá-
linka – alma, körte, szilva, barack, vac-
kor (legkeresettebb különlegesség a
vadkörte-pálinka), áfonya, cseresznye.
Mindössze az ágyaspálinka kívánja a
kevéske cukrot, az áfonyaágyra szór-
nak vajmi keveset, hogy szívja ki a
vizet, s kerül rá a szesz. De „asszonypá-

linka” készül meggyre töltve is. „Gyü-
mölcspálinkánkban az irányított er-
jesztésnek és a kíméletes lepárlásnak
köszönhetően sikerült palackba zárni
a Nyárád és Küküllő mentén termelt
gyümölcsök felejthetetlen harmóniá-
ját” – olvasható a vállalkozás bővítése
részeként létrejött honlapjukon.

„Szorít az állam” 

panaszolja a fiatal vállalkozó a ful-
lasztó állami terhekre utalva. A pálinka
bevizsgáltatási és csomagolási költsé-
geire az állami illetéket is rá kell szá-
molni, így mire piacra kerül, szinte 30
lej egy feles palack ára, míg ezért a
pénzért feketén bárhol egy egész liter-
rel lehet vásárolni. De az illetékek nem
csak a főzdét, hanem a gazdákat is
sújtják, s ez ellehetetleníti a pálinka-
főzést és a gyümölcs ilyen irányú érté-
kesítését. Egy dologban azonban nem
kételkedik: aki egyszer megkóstolta
főztjét, az másodszorra is megvásárolja
a palackot, s ajánlja ismerőseinek, ba-
rátainak. S így, lépésről lépésre ha-
ladva az 50 fokos Csípán-pálinka
minőségben felveszi a versenyt a
drága külföldi italokkal. 

-1991-ben kezdtem el Sárpatakon a gyümölcs-
pálinka-főzést, a több évszázados hagyományok
szerint, nyitott tűzzel, kavaró használatával. 2008-
ig használtam ezt a módszert, akkor határoztam el,
hogy újítok. Abban az évben egy magyarországi pá-
linkafesztiválon jártam, itt láttam az ötletem meg-
valósításához szükséges modern készülékeket. Nem
tétováztam, rövid időn belül felkerestem a céget,
akitől duplafalú üstöket vásároltam, amelyekben a
munkavédelmi szabályok betartásával minőségi
italt állítok elő – meséli a mosolygós vállalkozó.

A jó pálinka nem okoz fejfájást
A pálinkafőzés titkaiba is szívesen beavat: a két-

lépcsős kisüsti pálinkafőzést használja, ami egy fő-
zőüstből és egy finomító üstből áll. Első lépés a cefre
főzése, amely főzőüstben történik gőz segítségével.
A cefréből kicsapódott gőz az alszesz, amit később
finomító üstbe tesznek. A finomítás az alszesz gőz-

zel való főzése, amelynek eredménye a pálinka.
Utolsó lépés a pálinka rozsdamentes acéltartályok-
ban vagy tölgyfahordókban való érlelése. Minél to-
vább érlelődik a pálinka, annál kellemesebb a
zamata. 

Az érleléshez kizárólag érett és ép gyümölcsöket
– szilva, cseresznye, alma, körte, birsalma, körte –
használ. A pálinkát otthon palackozzák, s félliteres,
kétliteres és ömlesztett formában kerül a marosvá-
sárhelyi és székelyföldi vásárlókhoz, Sárpataki Gyü-
mölcspálinka név alatt. A legalább 40 fokos pálinka
után az állam igencsak megkéri a jövedéki adót, s
azt nem veszik figyelembe, hogy a címke, az üveg
és az illeték lassan már többe kerül, mint maga a
pálinka. Ebben az országban sajnos az állam nem
támogatja, inkább szipolyozza a vállalkozókat. 

- Ha valaki minőségi pálinkát fogyaszt – amely
jó alapanyagból, megfelelő erjesztéssel és kiváló fő-
zéstechnika alkalmazásával készült –, nem kelhet
másnaposan, nem fáj a feje. S még egy fontos titok

a pálinkafogyasztók számára: sose hűtsék ezt a ter-
mészetes nedűt, mert akkor elveszíti a gyümölcsös-
ségét és az illatát. Lassan kell kortyolgatni, ízlelgetni,
s főleg élvezni! 

„Ide jár az egész környék”
mondja Antalfi Zoltán. Mivel a környéken nem

működik hivatalos pálinkafőzde, Csergedtől a Gör-

gény-völgyéig Marossáspatakra hozzák a cefrét. Elő-
jegyzés alapján főznek a hozzájuk fordulóknak. S
hogy a sárpataki pálinkát minél jobban megismer-
hessék, tárgyalásokba kezdtek az anyaországi érté-
kesítése érdekében. A tervek szerint jövő évben a
Marossárpatakért Egyesülettel közösen pálinkafesz-
tivált szerveznek, amelyen népszerűsítik a termé-
küket. 

Fotó: Nagy Annam
ária

Fotó: Nagy Annam
ária

Az oldalt szerkesztette: Nagy Annamária
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Autó-Motó

Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 

Eladó négyajtós, piros Opel
Corsa 1995-ös kiadás, beíratási
költség 280 euró. Ára 1.250
euró. Érdeklődni a 0744-
102.168-as telefonszámon.

Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 

Eladó 1 darab, Opelnek való 
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T.  Telefon: 0742-
798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő
1995-ös évjáratú BMW 316i,
beíratva, műszaki vizsgálata
2013-ig érvényes. Irányár: 2800
euró, alkudható. Érdeklődni a
0744-253.026-os telefonszá-
mon.

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

Eladó 1985-ös évjáratú BMW

318, kitűnő motorral. Ára 150
euró. Telefon: 0757-812.274,
naponta 8–21 óra között.

Eladó 2000-es évjáratú, piros
színű Smart Fortwo. Ára 2.400
euró. Telefon: 0740-555.184.

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

Elektronika

Eladó Nokia 6600 Slide,
3,2MP-es beépített kamerával,
4GB memóriakártyával, eredeti
Nokia töltővel – 400 lej, Nokia
3220 Slide, beépített kamerá-
val, rózsaszín és nagyon jó ál-
lapotú – 170 lej. Cserét is 
elfogadok. Telefonszám: 0757-
020.819, 9–22 óra között.

Eladó nagyon jó állapotban
lévő, garanciával rendelkező
Nokia E5, 5 megapixeles beé-
pített kamerával, 2 GB-os me-
móriakártyával, adatkábellel,
töltővel, handsfree-vel, képer-
nyővédő fóliával. Ára 650 lej,
alkudható. Telefon: 0741-
601.516, 9–21 óra között.

Eladó nagyon jó állapotban
levő, Orange márkaboltból vá-
sárolt Samsung J75. Ára 270
lej, de alkudható. Telefon:
0742-976.337.

Eladó német automata mosó-
gép jó állapotban. Ára 250 lej.
Tel. 0746-311.793.

Eladó vadonatúj Iphone 4, 16
GB-os, dualsim-es, Wi-Fi, to-
uchscreen, minden tartozékkal.
Ára 390 lej. Telefonszám: 0745-
069.050. 

Eladó nagyon jó állapotban
lévő, februárban vásárolt Nokia
E5, az összes tartozékkal. Ára
700 lej, alkudható. Telefon:
0741-601.516, naponta 9–21
óra között.

Eladó nagyon jó állapotban
lévő, fehér színű Nokia E71. Ára
450 lej. Telefon: 0744-784.821.

Eladó Samsung GTS 5320. Ára
160 lej. Telefon: 0745-509.108.

Lakás

Eladó sürgősen magánlakás a
Kossuth utcában, bútorral fel-
szerelt négy szoba, termopán
ablakok, egyéni hőközpont, kö-
zös kert a szomszédokkal. Eset-
leg csere is érdekelne blokkla-
kással vagy kisebb házzal. Ára
59.000 euró. Telefonszám:
0744-572.814. 

Sürgősen eladó lakás a köz-
pontban, közös kerttel, a Sinaia
utcában. 64 négyzetméter lak-
ható terület, és pincéje is van.
Ára alkudható. Telefonszám:
0737-227.287, 10–19 óra kö-
zött.

Eladok vagy cserélek magán-
lakást, közös kerttel, az Avram
Iancu utcában. A lakásban 2
szoba van, konyha, 2 fürdő-
szoba. Minden ajánlat érdekel.
Telefonszám: 0760-483.669,
0758-481.517. 

Sürgősen eladó emeletes ház
a központban, 5 szobával, mo-
dern stílusban berendezve. Ára
95.000 euró, alkudható. Tele-

fonszám: 0744-396.658. 

Eladó tiszta, csendes magán-
lakás közös kerttel, a Kossuth
utca 92/2. szám alatt. A házban
van 2 üres szoba, konyha, új
bútorokkal felszerelve, fürdő-
szoba, nagy előszoba. A ház
2009-ben volt felújítva: termo-
pán ablakok, hőszigetelés, új
tető. Ára 47.500 euró, alkud-
ható. Telefonszám: 0721-
864.604, 9–21 óra között.

Eladó külsőleg hőszigetelt ház
a központban, 3 szobával,
konyhával, fürdőszobával, te-
rasszal, garázzsal, pincével. Hő-
központtal, termopán ablakok-
kal felszerelt. Ára 110.000 euró.
Telefonszám: 0265-218.047,
9–21 között.

Eladó 2 szobás, földszinti
blokklakás a Bodor Péter utcá-
ban. A tömbház téglából van,
beüvegezett terasszal. Ára
40.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0365-448.106. 

Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Köztársaság ut-
cában, újan rendbe téve, töké-
letes cégszékhelynek. Ár meg-
egyezés alapján. Telefonszám:
0726-723.972, 0722-317.790. 

Eladó 3 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben, Luceafărului
utcában. A lakás I. osztályú, 65
négyzetméter területű. Hőköz-
ponttal, termopán ablakokkal
van felszerelve. Helyileg közel
van a napi piachoz, a buszme-
gállóhoz és a Víkendtelephez.
Ára 56.000 euró. Telefonszám.
0745-354.112. 

Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzinkút-
hoz közel. Átalakított, felújított,
2 fürdőszobával és megnagyí-
tott konyhával ellátva. Nagy
előszobával, pincével, hőköz-

ponttal, termopán ablakokkal,
beüvegezett terasszal rendel-
kezik. Azonnal el lehet foglalni.
Ára 57.000 euró. Telefonszám:
0741-230.315, 14–22 óra kö-
zött.

Eladó háromszobás tégla, föld-
szinti tömbház lakás a Köves-
dombon. A terasz alatt saját
pince, a lakás víz- és gázórával
van ellátva, 1 szobában termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható ár. Telefon
0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonlakás
a Grand Hotel környékén. Ára
33.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0740-210.897. 

Eladó bútorozott, felújított
garzonlakás a központban. Ára
25.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0744-645.348, 0727-
376.290.

Eladó bútorozott garzonlakás
az Új Kórház mellett. Ára
39.000 euró. Telefon: 0744-
339.139, naponta 18–21 óra
között.

Eladó 1 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben. Ára 20.000
euró, alkudható. Telefon: 0746-
335.058, naponta 9–20 óra kö-
zött.

Eladó garzonlakás a November
7 negyedben. Ára 18.500 euró.
Telefon: 0721-371.834, 0742-
096.594.

Eladó I. osztályú 1 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 24.000
euró, alkudható. Telefon: 0740-
086.553.

Eladó I. osztályú 1 szobás lakás
a Kövesdombon. Ára 26.500
euró, alkudható. Telefon: 0744-
869.359.

Eladó I. osztályú, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonlakás
a Kövesdombon. Ára 25.000
euró. Telefon: 0744-454.268.

Eladó 2 szobás lakás a központ-
ban. Ára 40.000 euró, alkud-
ható. Telefon: 0758-396.447,
naponta 8–22 óra között.

Eladó 2 szobás lakás a II-es Po-
liklinika környékén. Ára 34.500
euró. Telefon: 0745-423.310.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 38.000
euró, alkudható. Telefon: 0769-
413.273, naponta 14–22 óra
között.

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Kövesdombon. Ára 35.500
euró. Telefon: 0742-700.608.

Eladó 2 szobás lakás Régen-
ben. Ára 25.000 euró. Telefon:
0745-358.829.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás
a Budai Nagy Antal negyedben.
Ára 53.000 euró. Telefon: 0744-
354.745.

Eladó I. osztályú 3 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 46.500
euró, alkudható. Telefon: 0744-
171.089, naponta 9–20 óra kö-
zött.

Egyéb

Eladó inox tágulási edény pá-
linkafőzőnek, új Albalux mosó-
gép, száraz kenyér állatoknak,
görkorcsolya, porcelán csapte-
lepek, kéménycsőre szerelhető
szobamelegítő. Ára alkudható.
Telefonszám: 0770-654.566.

Angoltanár nyelvoktatást vál-
lalok kezdőknek és haladóknak.
Ár megbeszélés szerint. Tele-
fonszám: 0770-654.566.

Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeretné-
nek szebb és harmonikus testet
formálni, zsírégetést elérni spor-
tolás segítségével, fejleszteni ál-
lóképességüket és kondíciójukat.
Mindezeket rendszeres, folya-
matosan végzett sportedzéssel!
Érdeklődni a 0741-597.538-as 
telefonszámon, vagy ki-
csi_10@yahoo.com e-mail cí-
men. 

Eladó Babycare ikerbabakocsi,
jó állapotban. Ára 200 lej, al-
kudható. Telefonszám: 0740-
204.956.

Lady’s forgalmazókat keres.
Telefonszám: 0758-268.578.

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

munkaorvost

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.

Magánrendelőbe

ALLERGOLÓGUST és 

ENDOKRINOLÓGUST

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.
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KOS
Legendás vitatkozókészsége, rámenőssége és
meggyőzőereje segítségével ma is sikerül érvé-
nyesítenie akaratát. Már reggelizés közben ta-
núbizonyságot tesz erről, amikor becsenget
önhöz két jehovista, és félóra múlva sátánista-
ként távoznak. A munkahelyén ebédszünetben
lebeszéli egyik esküvő előtt álló kollegáját há-
zasodási szándékáról, és este már viszi is a fris-
sen hoppon maradt csajt vacsorázni. Ő is
pacalpörköltet rendel, annak ellenére, hogy kis-
lánykora óta vegetáriánus.

BIKA
Szappanoperába illő napnak néz elébe, ugyanis
egy családi esemény kapcsán összeül a rokon-
ság, és az alábbi dolgok fognak kiderülni: az,
akit mindeddig az anyjának hitt, tulajdonkép-
pen nem az anyja, hanem a mostohanővére; az
apja nem vándorolt ki Amerikába, amikor ön
még csecsemő volt, hanem azóta is börtönben
ül, sorozatgyilkosságért; a vén cigányasszony,
aki néha eljár magukhoz jósolni, valójában a
nagyanyja. És végül: ön nem is ön, mert vélet-
lenül elcserélték a szülészeten.

IKREK
Maga egy akkora orbitális idióta, hogy inkább
nem is jósolunk magának semmit, mert vélhe-
tően még olvasni se tud.

RÁK
Ez az ön napja; az utóbbi hetek, hónapok ren-
geteg szervezkedése, egyeztetése, fáradozása
végre meghozza gyümölcsét: megérkezik a
Távol-Keletről rendelt egzotikus gyümölcsszál-
lítmány. Ha valamelyiktől feldagad a torka és
megfullad, akkor valószínűleg allergiás volt rá.
Mindenesetre ne felejtse el megmosni őket fo-
gyasztás előtt! A tüskés héjúakat akár meg is
hámozhatja.

OROSZLÁN
Egyre nehezebben tud a munkájára koncent-
rálni, egyfolytában kételkedési kényszerképze-
tek gyötrik: bezárta az ajtót, amikor eljött
otthonról? Eloltotta az aragázt? Elég mélyre
ásta a szomszéd macskáját? Ezzel párhuzamo-
san furábbnál furább kérdések foglalkoztatják:
miért nincs három kezünk? Milyen íze lehet az
emberi fülnek? Biztos Fodor Sándor írta a Csi-
pikét? Ki nyerné az Isten–Lucifer lábteniszmecs-
cset? Amikor otthon vagyunk, akkor azért
vagyunk a világon? Satöbbi…

SZŰZ
A mai nap a szabadidős tevékenységeknek ked-
vez: menjen sétálni, kocogni, kirándulni, kol-
dulni. Váljon eggyé a természettel: látogasson
ki egy közeli erdőbe, és ássa be magát mezte-
lenül az avarba nyakig. Gondolkozzék úgy, mint
egy virág, viselkedjen úgy, mint egy tölgy, ko-
vácsoljon merész terveket, akár egy gomba,
szárnyaljon, ahogy a spórák, tekeregjen, mint
a giliszta, bűzölögjön, mint a görény, lásson éle-
sen, mint a sas, mondja verébnek, mint a ba-
goly.

MÉRLEG
Rossz hír: amit eddig pocaknak vélt, arról kide-
rül, hogy nem egyéb, mint inoperábilis hastu-
mor, tehát nyugodtan visszamondhatja a
mallorcai nyaralást, sőt, már tartós tejet se ve-
gyen. De azért ne csüggedjen, mert legszebb
öröm a káröröm: a bank nagyon rá fog faragni
arra a hetvenezer eurós személyi kölcsönre,
amit múlt hónapban folyósított önnek.

SKORPIÓ
Ön ma egész nap a konyhában fog tüsténkedni;
ne is próbáljon ellenkezni, inkább tiplizzen el
gyorsan egy bevásárlóközpontba, és vegye meg
a következőket: három kiló krumpli, egy közepes
fej tömött vöröskáposzta, két duci zellergumó,
másfél kiló kancamáj, szemesbors, egy fél disz-
nófej, vanília- és mandulaesszenc, eperpuding-
por, agyvelő, pácolt marhanyelv, dijoni mustár,
mák. Ha nem talál olyan receptet a neten,
amelyhez mindezek kellenek, akkor süssön to-
jásrántottát, de megnyugtatjuk, hogy fog.

NYILAS
Családi perpatvar: felesége /férje összecsoma-
gol, és visszaköltözik az anyjához /apjához.
Ugyanis egy szerencsétlen véletlen (totális be-
vodkázás) folytán kiderül, hogy az a huszonéves
csaj/pacák, akit öt évvel ezelőtt befogadtak a la-
kásukba, valójában nem az ön húga/öccse,
hanem a szeretője.

BAK
Nem a megszokott környezetében ébred. A pla-
fon sokkal közelebb van, mint rendesen, ráadá-
sul csíkos; nem pizsamában leledzik, hanem
utcai ruhában; három hányásszagú kutya nya-
logatja a képét, holott önnek még macskája
sincs; nem a párja költögeti, hanem két morcos
rendőr. Időbe telik, amíg rájön, hogy a parkban
éjszakázott, egy pad alatt. És a legrosszabb még
hátravan: a zsaruk régi ismerősként kezelik,
ugyanis szerintük már évek óta ott lakik…

VÍZÖNTŐ
A Szaturnusz és a Jupiter fényszöge erősíti önben
a felelősségtudatot, valamint a gyanút, misze-
rint önt az éjszaka folyamán elrabolták az ufo-
nauták, és különböző kísérleteknek vetették alá,
ugyanis lát a sötétben, már két méterről érzi az
ételek ízét, és érti, mit csipognak a madarak, és
mit mond a nemrég Olténiából odaköltözött
szomszédja. Az is érdekes, hogy a teljes mellkasa
hiányzik, mégse fázik se a szíve, se a tüdeje.
Mindazonáltal nem árt, ha felkeresi háziorvosát.

HALAK
Maga egy nímand. Egy nagy nulla, egy mentá-
lisan alulreprezentált csődtömeg, egy ember-
formájú vákuum. A kutyát se érdekli, hogy
létezik. Nem véletlenül került az utolsó helyre
még a horoszkópban is. Az embernek bezúzma-
rásodik magától az aurája, annyira hidegen
hagy mindenkit, hogy egyáltalán a világon van.
Nagy szívességet tenne mindannyiunknak, ha
fellógatná magát az első fára, vagy legalább el-
menne a fenébe.

HOROSZKOPP
1989. december 21. – Cea-
uşescu elvtárs beszéde után az
emberek szétszélednek, és
mindenki megy a dolgára. A
temesvári forradalmat vérbe
fojtják, Tőkés Lászlót pedig csa-
ládostól elviszik a Duna-del-
tába egy hosszú hétvégére.

1990. március 20. – Maros-
vásárhely főterén a kora esti
órákban két ember csúnyán
összeverekedik, és mivel nem
tudni, hogy melyikük kezdte, a
magyart tovább verik a milí-
cián, majd bedugják a lerbe
három évre. 2009-ben am-
nesztiával szabadul.

A kilencvenes évek.

A huszonöt éven felüli gyer-
mektelen nők és a harmincon
túli gyermektelen férfiak köte-
lesek gyermektelenségi adót
fizetni. Ugyanakkor – a szocia-
lista méltányosság és a kom-
munista egyenlőség
szellemében – az árvák is fizet-
nek apátlan-anyátlansági adót,
a magyarok pedig hazátlansági
adót (impozit de bozgor).

Egyre jobban kiterjesztik az
árukapcsolást: már nem csak a
sör mellé kell kötelező módon
halfasírtot, a harminc deka
mócsinghoz öt kiló mélyhűtött
vegyes zöldséget és egy ma-
gyar iúsági regény mellé négy
román könyvet is venni,
hanem minden fagyasztott
csirke mellé egy zsák műtrá-
gyát, minden vasalóhoz egy
Sanda villanyvarrógépet, és
minden tíz deka parizer és
konyhaasztal mellé három kiló
óceáni halat a „Nici o masă fără
peşte” szlogen értelmében.

A kis Dancs Annamarit pionírrá
avatják, aki meghatódva kö-
szöni meg az egybegyűlteknek
és a pártnak, majd elénekli a
Soha ne múljon el! című sláge-
rét.

Az ötezer lejes CEC-könyvekkel
ezentúl nem Daciát lehet
nyerni, hanem egy Dacii şi ro-
manii társasjátékot. 

Az öngyilkosság gyakorlatilag
megszűnik, mert kötelet nem
lehet kapni, gáz nincs, a zsilett-
penge nem vág, a rovarirtót hí-
gítják. Maradna a vonat, az
meg mindig késik.

A tévéműsor napi fél órára zsu-
gorodik – ennél többet már
nem tud beszélni az öreg egy-

szerre –, de az emberek ennek
is örülnek, ugyanis olyankor
mindig megadják a villanyt.

Az elnöki házaspár többé nem
használ budipapírt; Hajdú
Győző, Adrian Păunescu és
Vadim Tudor veszik át a szere-
pét.

Sorra szűnnek meg a magyar
lapok: az Iúmunkás, az Új Élet,
a Dolgozó Nő. Egyedül az Igaz
Szó marad meg, amelyet össze-
vonnak a Napsugárral, és pioní-
rok vakációs élménybeszámolói,
állatmesék, valamint Markó
Béla irredenta gyerekversei ol-
vashatóak benne.

Már mindent jegyre adnak,
még a kenyérjegyet is. A fejen-
kénti havi fél kiló disznóhús to-
vábbra is jár, csak annyiban
módosul, hogy nem aprózzák
el, hanem mindenki kap majd
huszonöt év múlva egy disz-
nót.

A külföldről érkező vendégeket
mindenki köteles 24 órán belül
bejelenteni. A rendelet a fecs-
kékre és a gólyákra is vonatko-
zik.

A magyar osztályokban ettől
kezdve mindent románul taní-
tanak. A magyart is.

A kétezres évek.

Az ezredforduló tiszteletére a
Román Kommunista Párt XVII.
Kongresszusán meghirdetik a
következő ezeréves tervet.
Ebben elsősorban az alábbi di-
rektívákat szabják meg:

Mostantól fogva nemcsak az is-
kolákban, irodákban és az in-
tézményekben kell
kifüggeszteni Ceauşescu fény-
képét, hanem otthon is. Emel-
lett minden számítógépen
kötelező módon Elena Cea-
uşescu a háttérkép, a mobilte-
lefonok csengőhangja a Trei
culori cunosc pe lume…, az
sms-hang pedig a Mulţumim
din inimă partidului… kez-
detű sláger.

A benzinspórlást fokozandó az
erre vonatkozó rendelet is mó-
dosul: ettől kezdve nem egyik
hétvégén a páros, a másikon a
páratlan számjegyre végződő
rendszámú autók közlekedhet-
nek, hanem hétfőnként a Da-
ciák, keddenként a Trabantok,
szerdánként a Skodák, a hét
többi napján pedig az egyéb

márkájú kocsik.

A magyar nőket sterilizálják, és
minden székely és magyar kö-
teles nevet változtatni. Markó
Béla hosszasan tépelődik,
majd végül a Bula Macro mel-
lett dönt. Nagy István színész-
műsorvezető Gecse Dánielre
változtatja a nevét, ami a bule-
tinjében természetesen Ştefan
cel Maréként szerepel.

Ladislau Capitalistul és családja
hazatérnek a Duna-deltából. A
szomszédjaik titkos welcome-
partit szerveznek a tisztele-
tükre egy pincében, ahol
Királyhágó-melléki református
püspökkenyérrel fogadják,
testvére pedig egy szép nagy
erdélyi magyar nemzeti kalács-
csal kedveskedik a megviselt
rokonoknak.

A magyar templomok tetejére
hagymakupolákat húznak, a
zsinagógákat lebontják, és
disznóhizlaldákat építenek a
helyükre. A magyar szobrokat
nem tűntetik el, csak átalakít-
ják: a két Bolyaiból kifaragják
Romulust és Remust, a Petőfi-
szobrokból Bălcescuk lesznek,
a kolozsvári Mátyás-szobrot
pedig beolvasztják, és kiöntik
belőle Horeát, Cloşcát és Cri-
şant.

Nicolae Ceauşescu a scorniceşti
tölgy és a Kárpátok géniusza
mellé megkapja a dâmboviţai
zseni, a bărăgani agytröszt és a
Fekete-tenger lumenje titulu-
sokat is.

Az emberek kezdenek leszokni
az evésről, mert az alimentá-
rákban csak vietnámi rákpely-
het, rahátot és mustárt lehet
kapni, de azokat se egyszerre.
Bátrabb orvosok egy karton
Kentért bárkinek elkötik a gyo-
morszáját.

Elena Ceauşescu addig szekí-
rozza a Román Akadémia ké-
mikusait, amíg szerencsétlenek
kínjukban felfedeznek egy új
kémiai elemet, és elenaumnak
nevezik el.

Ma. – A Központ mai számát
összeszedték az újságos stan-
dokról, a munkatársakat láncra
verve vitték el, a szerkesztősé-
get ledózerolták, és a helyét
bevetették szójamaggal. Az
előfizetőket a napokban felke-
resik. Isten önökkel!

Molnár Tibor

Alternatív múlt



Ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, a Fidesz–KDNP 59 százalékkal továbbra is
megőrizné több mint háromszoros előnyét az ellenzéki pártokkal szemben, ami biztosítja kéthar-
mados többségét a törvényhozásban – olvasható a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásában,
amelyet szerdán hozott nyilvánosságra a honlapján.

14. oldal >>  Figyelő szeptember 21–27.

Reklám

A nemzeti 
kijózanodás napja

Temetni jöttem az őszödi beszédet, nem dicsérni. Van
abban valami végtelenül fölháborító, hogy miközben
ezer közül egy ember tudja, mikor hangzott el Kossuth
ceglédi beszéde (1848. szeptember 24.), és tízezer
közül egy, hogy mely alkalomból mondta el Apponyi
Albert szívfájdító igazságokkal teli trianoni beszédét
(1920. február 16.), egy e századi kalandor politikus
gyalázatos szóömlenyének dátumára mindannyian
pontosan emlékszünk.

Nincs olyan újságolvasó ember, aki ne tudná felidézni, mi
történt 2006. szeptember 17-én. Még újságok híradásaiban is
„az őszödi beszéd ötödik évfordulójáról” olvashatunk, holott
szeptember 17. nem a beszéd elhangzásának, hanem
kiderülésének napja. Ha van mire emlékeznünk ezen a napon,
akkor arra kellene elsősorban, hogy ekkor nyílt ki a szemünk
egyszer s mindenkorra, ekkor lepleződött le jóvátehetetlenül
az MSZP–SZDSZ-kormány gyászos tehetetlenkedése, élén egy
betegesen hazudozó miniszterelnökkel, akinél egyetlen
kormányfő sem ártott többet a szabad Magyarországnak két
évtized alatt.

Ha van miért megtartani emlékezetünkben ezt a napot,
akkor annak oka a nagy közös észre térés, az országos
kijózanodás. Hiába volt miniszterelnök, ettől a naptól kezdve
nem Gyurcsány Ferencnek állt a zászló. Az övével együtt az
MSZP és az SZDSZ sorsa is megpecsételődött. S ha bármiféle
jelentősége lenne annak a zavaros, visszataszító, ön- és
pártját leleplező szódiarénak, amelyet Gyurcsány produkált,
akkor májusban emlegetnénk-elemezgetnénk a hírhedett
beszédet, márpedig nem ez történik. A Gyurcsány-beszéd ma
már senkit sem érdekel.

A mai nap valóban évforduló: vakító egyértelműséggel
ötödik esztendeje kezdődött el az MSZP feltartóztathatatlan
zsugorodása és az SZDSZ teljes lejáratódása. Magas
fordulatszámra kapcsoltak lefelé a lejtőn. Ezen a napon derült
ki, hogy Gyurcsány nemcsak pártját, hanem az országot is
képes félkézzel a szakadék felé taszítani. S mivel azt hitte, övéi
közt van, olyasmiket is kikotyogott, aminek a hatásáról csak
akkor lehetett volna tudomása, ha erkölcsi lényként
viszonyult volna olyan fogalmakhoz, mint lelkiismeret,
igazmondás, kormányzati felelősség.

Aki Balatonőszödön azt a gyomorforgató beszédet
elmondta, fogalma sincs azokról az emberekről, akik ebben az
országban élnek. Azt hitte, ha valami hasonlót mond az
Örkény Istvánnak tulajdonított szállóigéhez, amelyet az író az
1956-os forradalom kitörése után a rádió szerepéről
megfogalmazott („hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal,
hazudtunk minden hullámhosszon”), akkor ő is örkényi
magaslatokra emelkedik. Az önkényuralom szörnyarcát
megérzékítő mondatot szinte szó szerint megismételni
(„hazudtunk reggel, délben meg este”) Gyurcsány részéről
nem csak politikai ízlésficam volt, egyúttal arról árulkodott,
hogy ez az ember egyszerűen… buta.

Hiszen freudi elszólással saját miniszterelnökségének
idejét jellemezte azokkal a szavakkal, amelyekkel Örkény a
diktatúra lényegét fogalmazta meg! Különös, hogy íróink erre
a groteszk és leleplező analógiára nemhogy nem figyeltek föl,
hanem éppenséggel bedőltek annak a ripacs pátosznak,
amellyel Gyurcsány a megszeppent MSZP-seket sarokba
szorította.

Nemrég szavazott az Országgyűlés arról, hogy az őszödi
beszéd antihősének mentelmi jogát felfüggeszti, a volt
miniszterelnök viselt dolgainak egy töredékéért a törvény elé
kerül. Akiknek vaj van a fejükön (Demszky, Kuncze), máris a
védelmére keltek, aláírást gyűjtenek. De vajon ki hiszi el, hogy
akár Gyurcsányt, akár, mint állítják, a demokráciát féltik?
Inkább arról van szó, hogy aki Gyurcsányt félti, az a saját bőrét
félti.

Körmendy Zsuzsanna

A Jobbik megelőzte
az MSZP-t

A szocialisták elvesztették biztos máso-
dik helyüket, miután az MSZP az aktív sza-
vazók potenciális pártpreferenciájában 15
százalékon, míg a Jobbik 18 százalékon áll.
Az MSZP legsúlyosabb problémája, hogy
ismét belső konfliktusaival szerepel majd a
politikai napirenden, hiszen Gyurcsány Fe-
renc mentelmi ügyével kapcsolatban a volt
miniszterelnök személyével kell foglalkoz-
niuk – írták az elemzésben.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint az
LMP támogatottsága messze elmarad le-
hetőségeitől, továbbra is a bejutási küszöb
szélén táncol a párt. Ennek hátterében a
szövetségesi stratégia bizonytalansága, a
szervezet gyengesége és a parlament nyári
szünetében a „frakciópárt” korlátozott meg-
jelenési lehetőségei állnak. Ez szolgálhat
magyarázatként arra, hogy a Lehet Más a
Politika most vasárnap az aktív szavazók 5
százalékának támogatását élvezhetné –
írták.

Miközben a kormánypártokat az összes
megkérdezett 41 százaléka támogatja, az
ellenzéki pártok a kormányzati kompeten-

ciába vetett magas bizalom miatt nem tud-
ták növelni társadalmi beágyazottságukat.
A Jobbikot 10, a Magyar Szocialista Pártot
9, az LMP-t pedig 3 százalék támogatja –
közölték.

Az intézet szerint a Fidesz–KDNP magas
támogatottságát magyarázhatja az is, hogy
táborában nem csupán az ideológiai kötő-
dés erős, de nincs a kormánypártokén kívüli
alternatív gazdaságpolitika, amiben az em-
berek többsége bízhatna. A kormány is
igyekszik kommunikációjában tudatosítani
a válság létét, aminek hatásait az emberek
saját bőrükön is érezhetik mindennapjaik-
ban. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy továbbra
is elsősorban a kormánytól várják a megol-
dást a gazdasági problémákra. A magyarok
37 százaléka szerint Magyarország a világ-
gazdasági válság ellenére is sikeres lehet.
A gazdaság várakozások kérdésével kapcso-
latban leginkább a szocialista szimpatizán-
sok nevezhetők pesszimistának (71
százalék), ezzel szemben az LMP és a Jobbik
táborainak 35–35 százaléka a gazdasági vi-
lágválság ellenére is sikerre esélyesnek

tartja az országot – írták az elemzésben.
A felmérés szerint az államadósság

csökkentéssel párhuzamos növekedésori-
entált gazdaságpolitika meglepően magas
támogatást élvezhet. Abban a kérdésben,
hogy az adók csökkentése, vagy az állam-
adósság csökkentése fontosabb, a magya-
rok 43 százaléka az államadósságot
súlyosabb problémának tartja, mint az
adóterheket. Az MSZP szimpatizánsainak
fele a korábbi baloldali kormányok megszo-
rító politikájával szemben ma inkább az
adócsökkentést tartja fontosabbnak. A Job-
bik szimpatizánsok 54 százaléka áll szem-
ben az ország gazdasági kitettségének
csökkentésével, miközben az LMP-szimpa-
tizánsok 45 százaléka és a Fidesz-szimpa-
tizánsok 52 százaléka hosszabb távon nem
az adóterhek, hanem az államadósság
csökkentését helyezik előtérbe.

Kiemelt figyelmet élvez a közmunka-
programok beindítása is, amit visszaigazol,
hogy a munkahely-teremtés továbbra is a
legfontosabb terület (66 százalék említette
a két legfontosabb kormányzati terület kö-
zött). A széles rétegeket érintő egészségügy
megújítására tett kísérletek szintén élvez-
hetik a társadalom támogatását (63 száza-
lék). A gazdasági kérdések előtérbe
kerülése miatt a rendvédelem csupán a ne-
gyedik legfontosabb kormányzati terület a
sorban (21 százalék). Bár a kormány bele-
fogott a kormányzati kommunikáció átala-
kításába, az emberek szerint ez csak a
hetedik legfontosabb terület – olvasható a
honlapon.

A magyarok 76 százaléka szerint a
2002–2010 között hivatalban lévő szocia-
lista-liberális kormányokhoz korrupciós
ügyek kapcsolódnak. 

Az MSZP-szimpatizánsok 74 százaléka,
a Fidesz-szimpatizánsok 75 százaléka véle-
kedik úgy, hogy a megelőző nyolc év kor-
mányzatát terhelik korrupciós ügyek. A
Jobbik táborában 89 százalékban, az LMP
táborában pedig 90 százalékban identitás-
képző konszenzus a szocialista-liberális kor-
mányokhoz kapcsolódó korrupció. Akik
szerint voltak vesztegetéssel és hivatali
visszaéléssel kapcsolatos esetek, azok 60
százaléka elégedetlen az ügyek kivizsgálá-
sával. Pártszimpátia szerint a szocialista
szimpatizánsok negyede elégedett a tény-
feltárással, amiben a Fidesz-tábor 37 szá-
zaléka, a Jobbik-tábor 15 százaléka ért
egyet – közölték.

A telefonos adatfelvétel szeptember 5.
és 8. között készült a Heti Válasz megbízá-
sából, ezer ember véletlenszerű kiválasztá-
sával, országos reprezentatív mintán.



Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

15. oldalSport <<szeptember 21–27.

– Második éve ül az együttes kispadján,
mely csapattal egy új, hosszú és kihívásokkal
teli évad elé néz. Hogyan látja Déri Csaba a
2011–2012-es bajnoki évadot?

– Összeállt a végleges keret, amely sze-
rintem az együttes történetének talán leg-
erősebb kerete, mármint ami a játékosok
egyéni képességeit illeti. Egyesek a nyáron
már játszottak, mások csak augusztus ele-
jén kapcsolódtak bele a felkészülésbe, de
van, aki éppen sérülésből van felépülőben,
így nincs még kellőképpen kialakulva a
közös hang a kereten belül. Az utóbbi idő-
ben nagy hangsúlyt fektettünk a csapatépí-
tésre, az úgynevezett műhelymunkára,
fizikai, taktikai és technikai munkát folytat-
tunk. Remélem, sőt bízom benne, hogy
összeállt az utóbbi évek legerősebb játékos-
kerete.

– Mi a vezetőség által kitűzött cél?
– A tavaly a Románia-kupában a 4-ik

helyen végeztünk, a Balkán-kupában is
részt vettünk, az idén kicsit eltérőbb a ve-
zetőség célkitűzése. Azaz, a Románia-ku-
pára nem fektetünk nagy hangsúlyt, a
legfontosabb, hogy a bajnoki döntőben
szerepelhessünk.

– Az együttes összeállítását megfigyelve
egyetlen vérbeli beállósunk van, a 34 éves
Virgil Stănescu személyében. Ne adj’ Isten,
ha lesérül, ki tudja majd pótolni?

– A tavaly is egyetlen beállósunk volt,
az idén ezúttal ő tölti be ezt a szerepkört,
de Flavius Lăpuşte, Uros Mirkovic, sőt a fia-
tal Daniel Uta is betöltheti. Ez, tulajdonkép-
pen egy olyan poszt, amin még
gondolkodom…

– Apropó fiatalok. A csapatban jelenleg
négy, 18–20 év közötti fiatal játékos van.
Kapnak-e ők lehetőséget a soron következő
bajnokságban?

– A marosvásárhelyi utánpótlás az
utóbbi években nehezen tudta tartani a rit-
must az A-osztályos, tapasztalattal rendel-
kező, kezdő játékosok mellett. Talán évekre
lenne szükség ahhoz, hogy egy színvonalon
legyenek, ezért temérdek munkával sokat

kell még fejlődniük. Baczó Balázs, Oltean
Gabriel, Oprea Alin és Daniel Uta is azok
közé tartoznak, akik a játéktapasztalattal
rendelkező játékostársaik között sokat fej-
lődhetnek, így idővel beugorhatnak he-
lyükbe. Gondolom, nekik is megvan az
esélyük, amit kihasználhatnak, sőt 
alkalomadtán rájuk alapozok.

– Déri Csabát családja is követte Maros-
vásárhelyre, így, gondolom, boldogabb és
nyugodtabb lett a tréner...

– Valóban, eddig nem volt könnyű távol
lenni egymástól, de most minden megol-
dódott és ideköltöztek hozzám, Marosvá-
sárhelyre, aminek nagyon örvendek. Annál
jobban örvendek most, ha minden igaz,
hogy a feleségem két hónapos terhes, így
újra apai örömök elé nézek! A fontos, hogy
ők jól legyenek, így együtt boldogok va-
gyunk.

– Negyedik éve, hogy Romániában dol-
gozik. Mennyire szokta meg az itteni életet,
a várost, az embereket?

– Nekem, meg családomnak tetszik Ma-
rosvásárhelyen. Én is magyar vagyok, ha
nem is itteni magyar, de nagyon megszok-
tam, megszerettem az itteni emberek sze-
retetét, melegségét, tisztelem és
értékesnek tartom a kétnyelvűséget. Me-
legszívű emberekkel vagyok körülvéve
ebben a szép, tiszta egyetemi városban, rö-

viden fogalmazva, szeretem itt. A fiamnak
román útlevele van, mi több, kedves, sep-
siszentgyörgyi feleségem van, nincs ki-
zárva, hogy idővel itt telepedjünk le
véglegesen. Addig is a legfontosabb, hogy
munkám sikeresen folytassam és a vezető-
ség által kitűzött célokat a játékosokkal
meg a vezetőség tagjaival elérjem. Ebben
pedig nagy szükségünk lesz a szurkolók se-
gítségére is, akik mintegy hatodik játékosok
számunkra.

A legerősebb kerettel indulnak

Szalkay Józsefet, az együttes elnökét nemrég bevá-
lasztották a szövetségi bizottságba, amelynek rajta
kívül Mircea Cristescu (U-Mobitelco Kolozsvár), Liviu
Puicu (CSM Bukarest) és Ionuţ Georgescu (Asesoft Plo-
ieşti) is tagja, s amely a különböző vitás kérdésekben
hivatott dönteni. A soron következő bajnoki idényről
nyilatkozott lapunknak:

– A BC Mureş történetének legerősebb keretével indulunk
el a bajnokságban.  Jó a csapatunk, jó az edzője, így remélem,
hogy a csapat vezetőinek, támogatóinak és szurkolóinak a
közös összefogásával, támogatásával sikerül bejutnunk a baj-
noki döntőbe. Minden együttes erősített, ezért nem lesz
könnyű bajnokság, de én remélem, hogy fennállásának a leg-
látványosabb eredményét érheti el a csapatunk, mármint
ami a játékosok képességeit illeti. A szurkolóktól türelmet
kérek és azt, hogy legalább olyan keményen szurkoljanak
majd (és nem csak a jó pillanatokban, hanem a nehéz per-
cekben is), mind amilyen odaadással és határozottan fognak
harcolni játékosaink a kitűzött cél eléréséért. 

Cél a bajnoki döntőbe jutás

Déri Csaba játékosként Körmenden, Szombathelyen a Tanárképző, majd a
Falco együttesnél, aztán Grazban tevékenykedett, míg 1987-töl edzőként
megfordult a Falco, Körmend, Veszprém, Salgótarján, Pécs, Tiszaújváros,
Dombóvár, Nagykanizsa, BSE Budapest, Nyíregyháza, a szlovákiai Rózsahegy,
Sepsiszentgyörgy női, illetve férfi együtteseinél.  Déri Csaba a litván Audrius
Prakuraitist váltotta a tavaly a BC Mureş kispadján, azóta az együttes veze-
tőedzője.

A szurkolók a csapatot hivatalos
mérkőzésen a Sportcsarnokban
szeptember 24-én láthatják ját-
szani. Ekkor a Románia-kupa nyol-
caddöntőinek visszavágója
keretében fogadja a BC Mureş a te-
mesváriakat. Az A-osztályos baj-
nokság október elsején kezdődik.
Az első meccsen a BC Mureş idegen-
ben lép pályára a Poli Iaşi ellen.
Első hazai pályás bajnokiján októ-
ber 9-én a CSM Bukarestet fogadja.

Új csapat építésébe 
kezdett Székes Károly

Miután a Brazi elleni, második, ezúttal idegenbeli soron
következő mérkőzését is megnyerte Székes Károly
együttese a Keleti-csoportban, hat ponttal a bajnoki
tabella élén foglal helyet a Fair Play Bukarest
együttesével, akikkel szeptember 25-én játszanak 11
órai kezdettel a Sziget utcában. Székes Károly
vezetőedzőt kérdeztük az új idényben szereplő
együttesről:

– Új, kissé átalakult kerettel vágtunk neki az új bajnoki
évadnak, melyben fontos számunkra a csapatépítés, az új
csapatszellem kialakulása, a sikeres játékfelfogás elsajátítása,
egy jó, harcos együttest szeretnék építeni. A vezetőség
célkitűzése ezúttal az 1–4. hely egyikének a megszerzése.
Megváltunk Bărbos Nicoletától és a Sinka-testvérektől, akik
Lengyelországban légióskodnak tovább, s akiknek sok sikert
kívánok. Remélem, sikerül majd őket helyettesíteni. Két harcos
szellemű játékost akartam igazolni Magyarországról, ami
sajnos egyelőre nem jött össze, de remélem, hogy csak a
magyar piacról szerződtetünk helyettük. Októbertől a  FCM
tagja lesz a 24 éves boksabányai születésű, de már öt éve
Spanyolországban, a Sporting Club de Huelva együttesénél
légióskodó Laura Roxana Rus csatár, aki jelenleg csapatával a
Champions Leaque körében érdekelt. 

A hosszabbításban sikerült pontot menteni

Az A-osztályos román kosárlabda-bajnokság és a Románia-kupa első szakasza alatt, a temesvári
BC együttesével való összecsapás előtt beszélgettünk Déri Csabával, a marosvásárhelyi BC Mureş
vezetőedzőjével az együttes nyári felkészüléséről, a játékosok fizikai állapotáról, a csapat ellen-
feleiről, célkitűzéséről és nem utolsósorban családjáról. Utóbbiról nagy előszeretettel beszélt a
körmendi születésű szakember, hisz a nyártól családja is átköltözött Marosvásárhelyre. Mi több,
Déri Csaba újra apai örömök elé néz.

Nekem, meg családomnak 
tetszik Marosvásárhelyen. 
Én is magyar vagyok, ha nem 
is itteni magyar, 
de nagyon 
megszoktam, 
megszerettem 
az itteni emberek 
szeretetét,
melegségét,
tisztelem és 

értékesnek 
tartom a 
kétnyelvűséget. 

Sabău szerint ő és Kallisse azért nem teljesített eddig,
mert muzulmánként betartották a ramadán szigorú
előírásait, napnyugta előtt semmit nem ehettek, még vizet
sem ihattak. A csatársorban az olasz Simone Cavalli és az
ugyancsak Craiováról idekerült Subotic volt kezdő. Az első
játékrészben észrevehető volt a gyors és robbanékony Astafei
hiánya, sőt nem is volt eléggé összehangolt a középpályások
és a csatárok játéka. Több veszélyes ellentámadás szemtanúi
lehettek a nézők, de egyikből sem született gól. Az első félidő
legnagyobb helyzete a 43. percben Teixeira nevéhez fűződik,
amikor a 16-oson belülről leadott lövése Albuţról a kapufára
pattant, onnan tisztázott Ghionea.

A második félidőben a kolozsváriak veszélyesebben
támadtak, azaz ellentámadtak Cristea vezényletével, de a 75.
percig Albuţnak és Ghioneának köszönhetően a hálónk
érintetlen maradt. Akkor Machado Teixeira, a baloldalon
Vagner mellett kanyarította be a labdát, amit a jó ütemben
kiugró Grozav, az ötös vonaláról fejjel a hálóba bólintott. 0–1
Hidegzuhanyként hatott a kapott gól Sabău játékosaira, akik
tovább támadtak, a várva várt egyenlítő gól reményében.

Előbb a 78. percben Vagner beadását Ruiz mellel továbbította
Suboticnak, de kapáslövése célt tévesztett, erre válaszként öt
perc múlva a csereként beállt Nwakaeme a bal kapufát találta
el, majd a 89. percben Cl. Niculescu ballábas bombáját
újbeggyel tolta szögletre Albuţ. A hosszabbítás utolsó
másodperceiben Sergiu Busnak sikerült egy kavarodás során a
hálóba rúgnia a labdát, így a három bajnoki pontból itthon
tartott egyet, melyre lehet, nagy szükség lesz majd a tavasszal. 

Egy biztos, még nem sikerült Sabăunak megtalálnia a
játékosok közötti összhangot, sok az egyéni hiba, eladott
labda, kihagyott gólhelyzet a mérkőzések során, amit a
sajtótájékoztatón is hangsúlyozott. Hét meccsből az öt pont
kevés, ebből a mindössze egy győzelem talán még kevesebb,
mellyel maradtunk a 15., kieső helyen.

Csütörtökön együttesünk a Sziget utcában, a Románia-
kupa keretében a Hagi által finanszírozott konstancai Viitorult
fogadja 18.30 órai kezdettel, majd a VIII. fordulóban
együttesünk Medgyesre látogat a Gaz Metan otthonába.
Addig, reméljük, hogy helyrerázódik csapatunk és pontot, vagy
pontokat szerezhetünk Medgyesen.

Folytatás az első oldalról
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– Ki az abszolút bátor?
– Aki egyszerre veszi be az altatót és a hashajtót!

– Képzeld, meghalt az anyósom!
– Mi történt vele?
– Levitte az ujját a busz.
– Ne viccelj, abba nem lehet belehalni!
– Na igen, csakhogy épp a fejét vakarta...

Szőke beszélget egy nénivel a metrón:
– Tudja kedveském, én már 25 éve metrózom.
Mire a szőke:
– Jesszusom! Hát hol tetszett felszállni?

– Új hallókészüléket kaptam!
– Mennyibe került?
– Kedden, fél négy felé!

Robog egy 125-ös Polski Fiat:
– Apa, apa! Mi ez a magas fal mellettünk?
– Az a járdaszegély, fiam.

A medve, a róka és a nyuszika kártyáznak az erdő szélén.
Megszólal a medve:

– Ha még egyszer észreveszem, hogy valaki csalni próbál,
beverem a vörös pofáját!

A rendőr felesége elküldi a férjét a boltba:
– Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal:
– Volt tojás!

Viccek

A kötet 21 novellája sokféle módon kapcso-
lódik a kutyákhoz, némelyiknek szereplői a
kutyák, némelyikben csupán utalnak rájuk,
de ilyenkor, az utalások révén mintha még
erősebben érződne a jelenlétük. Mintha a
novellák mondatai olyan vehemenciával és
kitartással erednének a történetek nyo-
mába, ahogy a kutya teszi, ha szagot fog.
Mintha olyan buzgalommal kaparnák ki a
földből a témát, ahogy kutya az elhullott

csontot. Mondhatni azzal a folyton meg-
újuló kíváncsisággal hajolnak témáik fölé,
ahogy egy kutya hajol minden reggel ébre-
dező gazdája fölé, boldogan köszöntve,
mintha akkor találkoznának először. Vagyis
a Kutyák birodalma azt jelenti: az emberek
különös vidéke. Különös, hiszen egy kutyá-
nak minden kis mozdulat egetverően külö-
nös, észbontóan érdekes.

Könyvajánló

Kutyák birodalma
Szabó Róbert Csaba:

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


