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Zöldek

„Tiszta falut 
akarunk magunknak!”

Bajban van a Maros Megyei Tanács, 
mert közmeghallgatáson elutasította
Székelykakasd lakossága a falu mellé ter-
vezett hulladékátrakó állomás megépí-
tését. A kakasdi lakosok ezen döntése 
egy 50 millió eurós beruházást akadá-
lyozhat meg. 
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>>> 6. oldal Hír és hírháttér

Nyomulnak az 
ortodoxok Nyárádszeredában

Korábban már beszámoltunk az Erdély-szerte ro-
hamosan terjedő ortodox templomok ügyéről,
és az is tudott, hogy a rendszerváltás óta Romá-
niában több mint 4000 ortodox templom épült
föl állami támogatással. Kicsit megmatemati-
kázva ez annyit jelent, hogy országunkban két-
naponta felavatnak egy új templomot.

Sport

Gördülve 
újra táncoltak

A mozgáskorlátozottak számára kiírt,
az ország egyik legrégebbi sporttorná-
ját szervezték meg október elsején, V.
Olympikus kupa elnevezéssel a Serafim
Duicu Gimnázium sporttermében, me-
lyet a Gördülve újra táncolunk zenés-
táncos rendezvény követett. Az
eseménynek a Maros Művészegyüttes
terme adott otthont.

Hír és hírháttér

Egyelőre nem állítanak 
szobrot Păunescunak

Az Adrian Păunescu mellszobrának felál-
lítására vonatkozó javaslat elhalasztva, a
Győzelem téri fodrászüzlet sorsa még bi-
zonytalan, a több sebből vérző Hegy utcai
ügy is megoldásra vár. Ezek voltak dió-
héjban a szeptember 29-i marosvásárhe-
lyi tanácsülés főbb témái.

>>> 5. oldal >>> 3. oldal

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

>>> 4. oldal

Október 6.: Együtt emlékeznek a magyar pártok

Megtalálják 
a közös hangot?

Dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, László György, a Magyar Pol-
gári Párt megyei elnöke és Jakab István, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke pénteken közös
sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a három erdélyi magyar politikai alakulat együtt emlékezik
meg október 6-án az aradi vértanúkról, és székely vértanúkról.

>>> 15. oldal

Gazdaság

A jövőnek élni, 
vagy a mának?

Ahány ház, annyi szokás, ahány cég,
annyi gazdasági stratégia. Joggal te-
hetjük fel önmagunknak a kérdést, mi
a fontosabb egy ember életében, egy
cég tevékenységében: a jelen vagy a
jövő? Hosszú távú terveket kellene kö-
vetni, vagy megelégedni azzal, ami itt
és most van? Következzen néhány
szempont felsorolása, amellyel szá-
molnunk kell az életünket érintő kér-
déseket illetően.

>>> 7. oldal



Haller József kiállítása

Újra festészetébe nyújt bepil-
lantást Haller József képzőmű-
vész. Pasztelljeiből a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban rendez
kiállítást. Az alkotói termékeny-
ségéről is jól ismert festő, gra-
fikus legfrissebb képeiből visz
közönség elé közel félszázat.
Tárlata október 5-én, szerdán
délután 5 órakor nyílik meg.
Haller munkásságát és művészi
világát látványosan képviselő
újabb pasztelljeit Nagy Miklós
Kund művészeti író méltatja.

Veress Zsuzsa tárlata

Október 1-jén Veress Zsuzsa
egyéni tárlata nyílt a Képzőmű-
vészek Egyesületének Egyesülés
Galériájában. A kiállítás október
8-ig látogatható.

Ékszerek és
faragványok

A marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templom Bözödi György
termében október 11-ig megte-
kinthető Koszta Árpád Csont-ék-
szerek és Incze László Gyökér és
fafaragványok című közös kiállí-
tása. A kiállítás minden nap 9–
13 óra között látogatható.

Újraindult 
a gyerekklub

A Philotheában (Kossuth utca
2. szám) újraindult 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 cí-
men. 

Marosvásárhelyi Liszt
Ferenc Napok

Liszt Ferenc születésének 200.
és halálának 125. évfordulója
alkalmából a Marosvásárhelyi
Kulturális Központ október 14-
e és 16-a között Liszt-hétvégét
szervez Marosvásárhelyi Liszt

Ferenc Napok címmel. A ren-
dezvénynek a Kultúrpalota ad
otthont, melynek nagytermé-
ben olyan Liszt-, Chopin- és Carl
Filtsch-művek csendülnek fel,
melyeket a nagyközönség csak
ritkán hallhat. 
A rendezvény programja:
• Október 15., 10 óra, Kultúrpa-

lota kisterme – Liszt Ferenc ve-
télkedő középiskolások szá-
mára; 
• Október 16., Kultúrpalota
nagyterme – i. Csíky Boldizsár
zongoraestje, amit a Liszt Fe-
renc víziói képzőművészeti pá-
lyázat díjátadója.

2. oldal >> Naptár október 5–11.

Névnapok
Október 5. Aurél, Attila, Pálma
Október 6. Brúnó, Renáta, Csaba, Berény
Október 7. Amália, Márk, Mária, Márkus, Szergiusz
Október 8. Koppány, Mária, Bettina, Brigitta, Dömötör
Október 9. Dénes, Ábrahám, Elemér, Andor, Günter
Október 10. Gedeon, Leó, Dániel, Sámuel, Hajna, Lajos, 
Október 11. Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, Mária

Ajánló

Kos: Egy régi ismerőse a segítségét kérheti, de rossz emlékei
miatt talán hezitál, hogy rendelkezésére álljon-e vagy sem.
Pedig lehet, hogy ön a legjobb ember, akihez fordulhat. Az
sem kizárt, hogy ön is támogatásra szorul, mert érzelmileg
vagy fizikailag gyengének érzi magát.

Bika: A héten különös meggyőzőerővel rendelkezik,
használja ki, ha maga mellé akar állítani valakit. Kedvező
változások várhatók a magánéletében és családi kapcso-
lataiban, lehet, hogy elköteleződéséről születik döntés.

Ikrek: Itt az ideje, hogy rendbe tegye az érzelmi szálakat,
különösen azokat, melyek a szeretőjéhez vagy egy barátjához
fűzik. Ideje lenne tisztázniuk, mit is jelentenek egymásnak.
Váratlan híreket kaphat, melyek megváltoztatják a terveit.

Rák: Gondolja meg, mire költ a héten, mert észrevétlenül
elmehet a pénz, amit félre akart tenni. Váratlanul jó híreket
kaphat a karrierjével és szakmai előmenetelével kapcsolat-
ban. Előfordulhat, hogy előléptetik vagy fizetésemelést kap. 

Oroszlán: A héten ne gondolkozzon azon, vajon ez tényleg
megtörténhet-e önnel. Csak képzelje el a lehető legjobb
kimenetelt, hiszen az már fél siker. Most a bolygóállás támo-
gatja abban, hogy megvalósítsa az elképzeléseit.

Szűz: Ha stabil kapcsolatban él, a párja váratlanul pozitív
hírekkel állhat elő egy olyan dologról, mely mindkettőjüknek
előnyére válik. Ha azonban bizonytalan kapcsolatában, ez a
hét valószínűleg lépésre kényszeríti önt, és változást hoz.

Mérleg: Itt az ideje, hogy felfrissítse megjelenését.
Vásároljon néhány új ruhát, ha teheti, menjen fodrászhoz is.
Ha egyedülálló, ezekben a napokban megtalálhatja párját.
Sok izgalmat tartogatnak az ön számára a következő hetek.
Legyen nyitott!

Skorpió: A hét kedvező alkalom egy pluszvakációra vagy
arra, hogy belekezdjen egy halogatott vállalkozásba.
Lehetősége lesz arra is, hogy külföldiekkel ismerkedjen. Har-
monikus, kiegyensúlyozott napok várnak önre, használja ki
őket!

Nyilas: Nem kizárt, hogy fontos előrelépés vár önre a karri-
erjében. Ha jelenleg nincs munkája, a hét alkalmas az állás-
interjúkra, ha pedig van állása, erre a hétre érdemes
időzítenie a fontosabb tárgyalásokat.

Bak: Úgy tűnik, a dolgai mégsem alakulnak olyan zökkenő-
mentesen, ahogyan eltervezte őket. Legyen türelmes ezen
a héten. Hamarosan választ kap a kérdéseire, továbbá ked-
vező lehetőségek érkeznek az életébe.

Vízöntő: A hét alkalmas arra, hogy rendbe tegye a szerelmi
életét. Könnyen lehet, hogy párja vagy kiszemeltje
meglepetést okozó lépése segít majd a döntésben, legyen
az pozitív vagy negatív.

Halak: Készen áll arra, hogy igent mondjon egy romantikus
kapcsolatra, és csak a döntése megszületésének pillanatában
tudatosul önben, hogy eddig milyen bizalmatlan volt.
Elképzelhető, hogy lehetséges partnere már az élete része,
de az sem kizárt, hogy csak most bukkan fel.

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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Identitás, zavar
„Valld magad székelynek” feliratú
plakátokat helyeztek el Csíksze-
reda belvárosának több pontján. A
kezdetleges technikával készített
papírlapokon nem szerepel a szerkesztő személy vagy
szervezet neve, ám némi utánajárással kiderült, hogy
azokat Csibi Barna ragasztotta ki – adja hírül a szé-
kelyhon.ro. A portál megkeresésére az ávrámjankó-
bábu-akasztó fiatalember a következőket nyilatkozta:
„Mintegy ötven plakátot ragasztottam ki. Célom
egyértelmű, azt akarom, hogy a népszámláláson a
székelyek ne magyarnak, hanem székelynek vallják
magukat”. Tiszta beszéd ez, még ha zavaros elme szü-
leménye is. Hajdu Gábor, az RMDSZ csíkszeredai szer-
vezetének elnöke emígy reagált a partizánakcióra:
„Központi szinten hamarosan indul az a kampány,
amelyben arra kérjük a romániai magyarokat, hogy az
októberi népszámláláskor vallják magukat magyar-
nak. A csíkszeredai plakátok kapcsán az az érzésem,
mintha egyes személyek szándékosan össze akarnák
zavarni az embereket, ezért megfontoljuk, hogy Csík-
szeredában külön szervezzünk-e egy tájékoztató jel-
legű kampányt”.
A kérdés csak az, hogy mi, nyájszellemű átlagbarmok
kire hallgassunk: Barnikára-e, avagy a két érdekkép-
viseleti(?) szervezet valamelyikére(!), akik végre nem
csak abban értenek egyet, hogy miben nem, hanem
valós konszenzus ez a javából! Gyakorlatilag arról va-
gyon szó, hogy ha valaki székelynek érzi, szeretné és
annak is fogja vallani magát (a parasztleltározás, azaz
a népszámlálás alkalmával), megteheti-e jó szívvel,
tudván azt, hogy ezzel – statisztikailag – csökkenti az
erdélyi magyarok számát. Ugyanis a „húsz százalékos
törvény” szempontjából egyáltalán nem mindegy, ki
székely és ki magyar… Csakhogy a sima mezei erdélyi
magyar sincs könnyű helyzetben, aki deklarált ma-
gyarságával a Csaba királyfi csillagösvényén banduko-
lók sorait gyéríti, gyérítené, szintén elméletileg, de
nemzetpolitikai szempontból gyakorlatilag is. Sajnos,
a tét nem kicsi, és nincs köztes megoldás, mint a nép-
mesében az okos lánynál, aki el is ment a lagzira, meg
nem is, vitt is ajándékot, meg nem is, fel is volt öltözve,
meg nem is... Nem, mi egyértelműen színt kell vall-
junk: magyarok vagyunk vagy székelyek? Mert ma-
gyarok voltunk mostanáig (kárhozottak ősapáink…),
de túl sokra nem mentünk vele; lássuk, mi lenne, ha
székelynek vallanánk magunkat októberben – nem-
csak a székelyek, hanem mindannyian, erdélyi magya-
rok.
Valójában azt az apró kellemetlenséget leszámítva,
hogy az RMDSZ, az MPP és az EMNT nevet kéne vál-
toztasson: az első RSZDSZ-re (Romániai Székely De-
mokrata Szövetség), a második SZPP-re (Székely
Polgári Párt), utóbbi pedig ESZNT-re (Erdélyi Székely
Nemzeti Tanács), csupa pozitív hozadéka lenne a szé-
kelyesdinek. Például, nem lennénk többé „határon túli
magyarok” az anyaországiaknak – ami politikailag
korrekt megnevezés ugyan, de igazából kissé szegre-
gáló és lesajnáló –, hanem egyszerűen székelyek. To-
vábbá: erdélyi magyar himnusz és zászló nincs (és
egyelőre nem is lesz), ellenben székely himnusz és szé-
kely zászló van, ez még két légy egy csapásra. Aztán
nem is beszélve az olyan székelyikumokról, mint a szé-
kely kapu, a székely köményes vagy a székelykáposzta,
melyekkel úgy fogunk betörni a világpiacra, mint ve-
szett ló a falusi bodegába!
Ki tudja, merre, merre visz a végzet göröngyös úton,
sötét éjjelen…

Molnár TiborNyomulnak az ortodoxok Nyárádszeredában

Kell-e a harmadik templom?

A Maros megyei Nyárádszereda kisváros-
ban, ahol a lakosság 93%-a magyar, és csak
4%-a román ajkú, a csupán négy hónapja ott
élő és szolgáló fiatal román pópa augusztus-
ban, a helyi ortodox közösség nevében, nyílt
levélben fordult Traian Băsescu államfőhöz,
amelyben támogatást kért egy újabb temp-
lom építéséhez, hogy szabadon élhessenek
hitük gyakorlásának alkotmányos jogával.
Úgy érzik, a kis nyárádszeredai román közös-
séget az erőszakos magyar beolvasztás ve-
szélye fenyegeti.

A helyes mérlegelés miatt, íme egy rövid
történeti áttekintés: Az 1600-as évektől a te-
rületet piactérként használta a nyárádszere-
dai lakosság. 1938-ban, az akkor kinevezett
román polgármester az 1022 négyzetméteres
területet a görög katolikusoknak adta, de
azok már nem építkezhettek itt, mivel 1949-
ben törvényen kívül helyezték őket. A Cea-
uşescu-rezsim alatt parkot létesítettek a
téren, amely ma is meghatározza a kisváros
arculatát. Ám a román hatalom 1920 óta
minden erdélyi településen a főtéren épít
templomot, katedrálist, hangsúlyozni kívánva
ezzel is a román elem dominanciáját. „Ez a
helyzet áll fenn itt is” – véli Kerekes Károly
RMDSZ-es képviselő, hisz az ortodox egyház
nem elégszik meg azzal, hogy a jelenlegi pa-
rókia melletti területen építsen, akár állami
támogatással templomot, hanem a parkban
kívánják megtenni ezt. Nem beszélve arról,
hogy a 45 főt számláló ortodox közösségnek
már van két temploma a városkában. A prob-
léma másik része a zöldövezetekre vonatkozó
2007. évi 24-es törvény, melynek értelmében
sem templom, sem másféle épület nem épít-
hető a fás-füves parkba. Az ortodox egyház
és a városvezetés közti vita immár három éve
tart, a felek azonban továbbra sem tudnak ki-
egyezni. 

A templomépítés körüli botrány most to-
vább gyűrűzik, miután Marius Paşcan, Maros
megye prefektusa felszólította Nyárádszereda
önkormányzatát, hogy vegyék ki a zöldöve-
zetek jegyzékéből a központi parknak azt a
részét, amely az ortodox egyház tulajdoná-
ban van, hogy tudják elkezdeni az építkezé-
seket. Legjobb tudomásunk szerint a
prefektúra a törvényesség első számú őre kel-
lene legyen, mégis szembe megy a törvén-
nyel és a kormány határozataival.

Megoldás a népszavazás 
lenne – viszont nem 
adnak rá engedélyt

Csíki Sándor, MPP-s önkormányzati kép-
viselő már a vita elindulása óta javasolja,
hogy népszavazást kell tartani, mert Nyá-
rádszereda lakóinak kellene dönteniük a
város arculatáról: „A helyi lakosok mindig is
mellettünk álltak ebben a harcban, ők is azt
szeretnék, ha a központi parknak megma-
radna a rendeltetése” – mondja a helyi kép-
viselő. Az egyetlen bökkenő csak az, hogy

bár megszületett a helyi tanácsi határozat
a népszavazás megtartásáról, Marius Paşcan
prefektus ezt jogilag megtámadta. Erre a
patthelyzetre most már Kerekes Károly par-
lamenti képviselő is belátta, nincs más le-
hetőség a park megőrzésére, csak ha a
lakosokkal együtt összefognak, és határo-
zott lépéseket tesznek. A képviselő a nyá-
rádszeredaiakat is be szeretné vonni a
tiltakozásba, hiszen ők is abban a városban
élnek, ahol indokolatlanul terjeszkedne a
román egyház, saját hamis identitástudatuk
megerősítése érdekében. Ezért felkéri a la-
kosságot, hogy szükség esetén, alkossanak
élő láncot, és védjék meg a zöldövezetet.
„Ha szükség lesz rá, jómagam is, mint ennek
a vidéknek a politikai, parlamenti képvise-
lője, kiülök ide a térre, és vigyenek el erő-
szakkal. Ha valakik cirkuszt akarnak és
szembe mennek az alapvető emberi jogok-
kal, akkor engem emeljenek ki erőszakkal”
– fejtette ki határozott véleményét Kerekes.
„Ha az állampolgárok is felveszik a civil el-
lenállás formáit és beszállnak a perbe, az
ügyet el lehet vinni az Európai Emberjogi Bí-
róságig is” – hangsúlyozta a képviselő.
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy kérte a
környezetvédelmi minisztérium álláspontját
a park státusát illetően. Ha a közigazgatási
és belügyminisztérium szintjén nem lehet
elérni, hogy a prefektus visszavonja a bíró-
sági eljárást, akkor Kerekes arra fogja kérni
a környezetvédelmi minisztériumot, hogy
szálljon be a perbe. 

Az ortodox lakosok 
sem igénylik a templomot

„Nyárádszeredában nem beszélhetünk
egy kompakt román közösségről” – állítja
Csíki Sándor, és azt is megtudtuk, hogy a
város 45 ortodox lakosából konkrétan öt
román család van csak, a többi mind vegyes
házasság, ahol a gyerekek magyar iskolába
járnak, és még a székely ruhát is magukra
öltik. Tudomásunkra jutott, hogy az is elő-

Korábban már beszámoltunk az Erdély-szerte rohamosan terjedő ortodox templomok ügyéről, és
az is tudott, hogy a rendszerváltás óta Romániában több mint 4000 ortodox templom épült föl
állami támogatással. Kicsit megmatematikázva ez annyit jelent, hogy országunkban kétnaponta
felavatnak egy új templomot.

fordult már – nyilván pusztán ember-
baráti szeretetből –, hogy szegény csa-
ládok gyerekeit, ahol a szülőknek nem
volt erre anyagi lehetőségük, az ortodox
egyház ingyen megkeresztelte volna.
Nem kell ide sok fejtörés, hogy rájöjjünk,
mit szeretne ezzel elérni az ortodox egy-
ház. „A meglévő, legalább száz férőhe-
lyes templomban, legtöbb 9–10 ember
jelenik meg vasárnaponként a misén” –
fejtette ki Csíki, így egy harmadik temp-
lom építése teljesen szükségtelen. A vi-
tatott kezdeményezés nyilvánvalóan
bukaresti egyházpolitikai körökből szár-
mazik. „Erőfitogtatásról van szó, a
román politika meg akarja mutatni,
hogy az ortodox vallás az államvallás.
De az sem kizárt, hogy ezt a helyzetet a
politikusok szítják, akik esetleg így sze-
retnének szavazatokat szerezni” – ma-
gyarázza Csíki.  Arra az újságírói
kérdésre, hogy lesz-e harmadik ortodox
templom Nyárádszeredában, Csíki Sán-
dornak határozott válasza volt: „Amíg ez
a tanács és ez a városvezetés van, addig
nem fognak építési engedélyt kapni. A
főtéri parkot, az 500 éves piacteret nem
építi be senki. A város arculatát nem
fogjuk megváltoztatni az emberek meg-
kérdezése, és azok zömének beleegye-
zése nélkül!” Hogyha mégis felépül a
templom, akkor az egyház–üzlet–
politika elválaszthatatlan hármasa,
kezét dörzsölgetve kipipálhat még egy
várost a hagymakupolás honfoglalás di-
adalait jelző térképen. 

Pál Piroska

Ui. A hírek szerint a Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) azzal vádolja Kerekes
Károly RMDSZ-es parlamenti képviselőt,
hogy családtagjait alkalmazta a
képviselői irodájában, ami – legalábbis
az ügynökség szerint – törvénybe ütköző.
Bizonyítani nem tudjuk, de talán nem
véletlen, hogy épp akkor történik mindez,
amikor újra a tetőre hágtak az indulatok a
Nyárádszeredába építendő ortodox
templom körül.  



Sütő Andrásra emlékeztek 

Az öt évvel ezelőtt, 2006. szeptember 30-án elhunyt Sütő
Andrásra, az erdélyi magyar irodalom kiválóságára emlé-
keztek múlt pénteken. Barátai, ismerősei, tisztelői maros-
vásárhelyi nyughelyénél gyülekeztek ez alkalommal.  Sütő
András író, elbeszélő, esszéista, drámaíró a nyolcvanas évek-
ben az erdélyi magyarság emberi jogainak védelmében
többször fordult nemzetközi fórumokhoz. A Kossuth-díjas
író nyolcvanévesen, hosszan tartó betegség után hunyt el
Budapesten. Temetése október 7-én Marosvásárhelyen, a
református temetőben volt. A Bolyaiak mellé helyezték örök
nyugalomra. A pénteki megemlékezésen Ötvös József es-
peres mondott imát, valamint a Gecse utcai kórus énekelt.
Az író sírjánál koszorút helyezett el Csegzi Sándor alpolgár-
mester, valamint a Sütő András Baráti Egyesület részéről
Kincses Előd, tisztelői egy-egy szál virággal érkeztek. Az
RMDSZ a Sütő-szobor felállítását tervezte az 5 éves évfor-
dulóra, de az elképzelését nem sikerült megvalósítani. Köz-
ben pedig Sopronban az író halálának ötödik évfordulóján
felállították az első köztéri Sütő-szobrot, a szovátai Bocskay
Vince alkotását. 

Még mindig az Energomur

A felszámolás alatt álló Energomur Rt. részvényesek köz-
gyűlésén az egykori távhőszolgáltató illetékesei azt vitatták,
miként értékesíthetők a vállalat maradék ingó és ingatlan
javai. A városi önkormányzat kifejezte abbéli szándékát,
hogy megvásárolna néhány kazánházépületet és a hasz-
nálható berendezéseket. A befolyó összegből törlesztenék
az Energomurnak a szolgáltatók, illetve a volt alkalmazottak
irányában felhalmozott adósságait.  A szakszervezeti nyil-
vántartás szerint a cég még mindig adós az elbocsátott min-
tegy 150 alkalmazott 2011. januári és februári fizetésével,
továbbá 50-en a márciusi és áprilisi bérüket is meg kellene
még kapniuk. A szakszervezet és a volt munkaadók meg-
egyezése szerint végkielégítésként öt havi bérnek megfelelő
összeget fizetnek a volt alkalmazottaknak. Ebből három-
havit már kézhez kaptak, a többire egyelőre csak ígéretek
vannak. A szakszervezet a városi önkormányzatot hibáztatja
azért, hogy elmaradtak a kifizetések, szerintük megvolt a
szükséges pénz, de azt másra használták. Azt is nehezmé-
nyezik, hogy szerintük a városi képviselők az Energomurnál
dolgozó rokonaikat „átmentették” az új szolgáltatóhoz, a
többiek sorsa pedig nem érdekli őket. 

Lehet igényelni a fűtéstámogatást 

Október 5-étől igényelhetik a fűtéstámogatást azok a vásár-
helyiek, akik erre jogosultak. A kormány határozata szerint
azon családok, ahol az egy főre eső havi jövedelem nem ha-
ladja meg a 786 lejt, illetve azok az egyedülálló személyek,
akiknek jövedelme nem haladja meg az 1082 lejt, igényel-
hetik a fűtéstámogatást. Az igénylők október 5–31. között
adhatják le iratcsomóikat a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Rózsák tere 42. szám alatti irodájában, a Nyári Szín-
pad szomszédságában. Támogatást igényelhetnek azok, akik
távfűtéssel, földgázzal vagy fával fűtik lakásukat. Az igény-
léshez a következő dokumentumok szükségesek: személya-
zonossági másolata (a család minden tagjának – esetenként
születési bizonyítvány), jövedelemigazolás (fizetési bizonylat,
nyugdíjszelvény – amennyiben az egyik családtag nem dol-
gozik, úgy saját felelősségére tett nyilatkozat), bankszámla-
kivonat, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Mezőgazdasági Regisztere által kibocsátott bizonylat, illetve
az Adók és Illetékek Osztálya által kibocsátott bizonylat.
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HIRFOLYAM 

Nem az ünneprontás szándéka, hanem a
józan ész diktálja a felmerülő gyanakvó kér-
dést, hogy mi vezérelhette a marosvásárhelyi
magyar politikusokat egy közös rendezvény
megszervezésére? Most, amikor még mindig
a szétmorzsolódás és az ellenségeskedés jel-
lemzi a közéletet, amikor egyesek a mérgező
ciánt, mások pedig a magyar Deng Xiaopin-
get vélik felfedezni a vetélytársaikban, a vá-
sárhelyi „alattvalók” egy asztalhoz ülnek és
egyezséget kötnek az október 6-i megemlé-
kezés közös lebonyolítására. Joggal merül fel
bennünk a gyanú, hiszen Marosvásárhelyen
már többéves hagyománya van a külön ün-
neplésnek. Ahány magyar szobor és em-
lékmű van a városban, szinte annyi helyen
rendezik meg évről évre a márciusi megem-
lékezéseket. Az évek múlásával, bár egyre
növekedett az ünneplésnek helyt adó rendez-
vények száma, a résztvevők aránya folyama-
tosan csökkent. Talán éppen ez lehetett az
egyik legfőbb oka a mostani váratlan össze-
fogásnak, mert köztudott, hogy a politikusok
nagyon kedvelik a népes auditóriumot, már-
pedig a megosztás a hallgatóság megtize-

delésével és a „munkájuk tárgyának” az el-
veszítésével járt volna.

Félretéve a kétkedő morfondírozásokat,
el kell ismernünk, hogy éppen ideje lenne az
összefogás ösvényeit is felkutatni. A sok éven
keresztül folytatott kirekesztő és bomlasztó
politizálás olyan állapotba hozta az erdélyi
magyarokat képviselni szándékozó szerveze-
teket, hogy talán minden eddiginél gyatrább
esélyekkel néznek a jövő évi választások elé.
Könnyen a valódi parlamenti képviseletet
nélkülöző kisebbségek sorába kerülhetünk.
Ilyen szempontból örvendetes a vásárhelyi
szinten megmutatkozó összefogási szándék,
és mélységesen felháborító a „három a ma-
gyar igazság” pártvezéreinek folyamatos
acsarkodása.

Tudjuk jól, hogy a magyar választók sza-
vazatain marakodó politikai pártok közül
mindegyik „a mi javunkat akarja”, a politi-
kusok pedig „jóhiszeműen végzik munkáju-
kat” és a „közösséget szolgálják”. Azt is
elhisszük, hogy mindegyik párt polgármes-
terjelöltje a lehető legesélyesebb a győze-
lemre. Voltak ellenben olyan előzmények a

vásárhelyi jelöltindítások esetében, amikor
egy-egy kényelmetlen közéleti személyiséget
alkalmatlansági eljárással kirekesztettek a
nyílt megmérettetésből. Másokat pedig sike-
rült „demokratikus” úton eltávolítani, vagyis
csak a kieső helyeket biztosították nekik a lis-
tán. Ezek ellen nem tudott semmilyen for-
mában fellépni a választóközönség,
legfennebb a távolmaradással vagy az „el-
lenszavazattal” (ha egyáltalán volt erre le-
hetőség). Bármiféle látnoki igazmondás és
politikai alku, amely az esetlegesen győztes
közös polgármesterjelölt személyét hatá-
rozná meg, nem helyettesítheti a választói
akarat kinyilvánítását, az előválasztást.
Hadd mondják el a véleményüket maguk a
szavazók, kit, kiket látnának szívesen a város
élén, a városvezetésben és a bukaresti bár-
sonyszékekben. Szükség lenne már egyese-
ket „beszavazni”, másokat pedig sürgősen
„kiszavazni” onnan, mert túl sok az elavult
„hungaricum”, mind a városházán, mind a
törvényhozásban. 

Ferencz Zsombor

Választhasson a választópolgár!

Dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, László György, a Magyar
Polgári Párt megyei elnöke és Jakab István, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke pénteken
közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a három erdélyi magyar politikai alakulat együtt
emlékezik meg október 6-án az aradi vértanúkról, és székely vértanúkról.

Együtt emlékeznek a magyar pártok

A sajtótájékoztatón jelen levő Csegzi Sán-
dor alpolgármester kifejtette, ez egy nagyon
jó alkalomnak bizonyul arra, hogy „minden-
nemű kampányjelleg mellőzésével megmu-
tassuk az egyértelmű összefogási szándékot
Marosvásárhelyen a magyar politikai szerve-
zetek között”. 

Jakab István hangsúlyozta, a marosvásár-
helyi magyarság mindig is lelkületi motorja
volt az erdélyi magyarságnak, és „fontos,
hogy október 6-án a magyar politikai pártok
együtt emlékezzenek, és ez azt is bizonyítja,
hogy egységesek tudunk lenni minden olyan
ügyben, ami a magyarság számára fontos.”

Az MPP megyei elnöke szerint, ha a ma-
gyar közösséget képviselő politikai szerveze-
tek megpróbálnak együttműködni, akkor az
csakis e közösség történelmének tudható be.
„Most félretesszük a politikai hovatartozá-
sunkat és az esetleges politikai nézeteltéré-
seket, mert van egy közös múltunk, így a
magyar közösség érdekében október 6-án
Marosvásárhelyen együtt fogunk emlékezni.”
László ugyanakkor reméli, ez egy jó lépés
annak érdekében, hogy életképes érdekkép-
viseletet tudjanak létrehozni.   Dr. Benedek
István, a három párt nevében mindenkinek
„kiküldte” a meghívót az október 6-án, 17
órakor tartandó megemlékezésre.

Megemlékezés 
és ünnep egyszerre?

Az RMDSZ városi szervezetének elnöke
elmondta, a MOGYE problémája a rossz
menedzsmentnek és a rossz charta meg-
szavazásának az eredménye, ami nem vette
figyelembe a jelenlegi tanügyi törvényt. Hi-

hetetlen, hogy 2011-ben megtörténhet,
hogy az egyetemi autonómiára hivatkozva
egy érvényes törvényt nem tartanak be az
intézmény vezetői, és ez mindenképp poli-
tikai megoldást kíván. „Remélem, hogy
Markó Béla miniszterelnök-helyettes úr, aki
a tanügyért is felelős, illetve Tőkés László,
az Európai Parlament alelnöke megteszi
személyesen is a szükséges lépéseket.
Markó Bélának megvan minden eszköze,
amivel hatni tudna az egyetem vezetősé-
gére és a tanügyminisztériumra” – fogal-
mazott bizakodóan Benedek a MOGYE
kérdésének megoldását illetően. Ádám Va-
lérián, az RMOGYKE ügyvezetője a sajtótá-
jékoztatón bejelentette, ha az RMDSZ és a
magyar szervezetek „visszavonulót fújnak,
akkor az október 6-át követő héten tüntetni
fognak a civil szervezetekkel együtt. Erre az
összegyűlt politikusok azon reményüknek
adtak hangot, hogy október 6-ig megoldó-
dik a marosvásárhelyi orvosi egyetem ügye.

Arányosan kellene 
iskolaneveket adni!

„Ha a marosvásárhelyi magyar lakosok
számaránya 46 százalék, akkor úgy illene,

hogy az iskoláknak 46 százalékát magyar
ajkú emberről nevezzék el.” Viszont a Pă-
unescu–Bernády iskola-keresztelősdi vi-
tában a nevet az iskola vezetőtanácsa
dönti el, majd a városi tanács szavaz róla.
A bökkenő az, hogy az iskolák vezetőta-
nácsaiban Vásárhelyen a román tanárok
többségben vannak. „Azt gondolom, az
elkövetkezendőkben lesz elegendő politi-
kai józanság az iskolák vezetőségeiben
részt vevő tanárokban, és megértik, hogy
ragaszkodunk ahhoz, hogy az iskolák neve
a magyar lakosság arányának megfelelő
legyen Marosvásárhelyen. Meg kell találni
ennek a módját” – fogalmazott dr. Bene-
dek István.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a pol-
gármester-jelölt kiválasztásában is eny-
nyire nagy az egyetértés, Benedek azt
válaszolta, hogy e téren is meg fognak
tudni egyezni, és lesz olyan jelölt, akinek
reális esélye lehet a választások megnye-
résére. „Csak úgy tudjuk visszahódítani a
polgármesteri széket, ha összefogunk” –
összegzett az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének elnöke. 

Pál Piroska

Október 6.
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Zavarja a lakókat a mall  

A Maros Mall melletti tömbházban, azaz a Győzelem tér 11–
13. szám alatt lakók amiatt panaszkodnak, hogy az üzletház
működését kísérő állandó zaj zavarja mindennapjaikat. A
tömbház egykori udvarán található az üzlet hátsó bejárata,
ott történik az árufeltöltés, de a vásárlók is használják. A
tömbház ablakai alatti teret parkolóként használják, annak
ellenére, hogy az üzletnek van saját parkolója, de az szerintük
egész nap többnyire üresen áll. Nagy hangerővel szól a zene,
ami főleg éjszaka zavaró. Az épületben az üzlet mellett ka-
szinót és vendéglőt is működtetnek, tehát a nap mind a hu-
szonnégy órájában nyitva áll. A nagy hangerővel szóló zene,
különösen éjszaka hat zavarólag. A lakók azt kérik, tiltsák
meg, hogy a vásárlók a hátsó ajtót használják, továbbá a sze-
mélygépkocsik tömbház melletti parkolását is, hiszen az üz-
letháznak saját parkolója van. Az ablakok közelében
elhelyezett szemeteskukákat is más helyen, legalább néhány
méterrel távolabb szeretnék látni. Emlékeztetnek arra is,
hogy amikor az építkezési engedélyt kérték, a szomszédok,
a tulajdonosi társulás azzal a kikötéssel adta a beleegyezését,
hogy az épületben mulató, vendéglő vagy kaszinó nem mű-
ködik majd. 

Megnyitották a Győzelem téri aluljárót 

Pénteken szinte titokban eltávolították a Győzelem téri alul-
járó bejáratait lezáró rácsokat, s megnyitották a több mint
20 évig épített aluljárót. A mélyben található üzlethelyisé-
gekre még bérlőket keresnek. A létesítményt hivatalosan elő-
ször 2008-ban – a választási kampány részeként – vette át
és „nyitotta” meg az önkormányzat. Aztán azonnal le is zárta.
Az aluljáró az elmúlt három évben megrongálódott, beázott,
bepenészedett. Tavaly nyáron a város 15.000 eurónyi össze-
get fordított a létesítmény pénzügy felőli bejáratának elké-
szítésére, illetve a szükséges javításokra. Az aluljáró
alapterülete 2839 négyzetméter. A közeljövőben a városháza
versenytárgyalást hirdet a kereskedelmi helyiségek bérbea-
dására, a kiindulási ár várhatóan két euró/négyzetméter lesz.
A polgármester már felajánlotta a McDonald's-nak is, köl-
tözzenek át, de mindeddig még nem kapott választ. Az Igi-
ena Szövetkezet által működtetett Győzelem téri fodrászüzlet
dolgozóinak is javasolta, folytassák itt tevékenységüket.

Kétnyelvű feliratok az egészségbiztosítónál

Végre kihelyezték a kétnyelvű irányítótáblát a megyei egész-
ségbiztosítási pénztár előterében. Az ügyfeleket eligazító
táblán románul és magyarul olvashatók az épületben mű-
ködő ügyosztályok, irodák megnevezései. Eddig csak az épü-
let homlokzatán volt kétnyelvű a felirat, illetve az irodák
bejárati ajtóin. Az ügyfelek a kapustól kaphattak eligazítást,
hol, merre keressék az ügyosztályokat. A földszinten két-
nyelvű eligazító tábla segíti a tájékozódást, a hirdetőtáblákra
felkerültek a típusnyomtatvány-modellek is, ami nagy segít-
ség lehet abban, hogy az ügyfelek kitöltsék a szükséges űr-
lapokat. Újdonságnak számít, hogy ezentúl biztosítják a
pénztár folyamatos nyitvatartását, az ügyintézés zavartalan-
ságát. Hamarosan lehetővé válik a biztosítotti jogállást bi-
zonyító igazolások online kibocsátása is. 

HIRFOLYAM 

Az Adrian Păunescu mellszobrának felállítására vonatkozó javaslat elhalasztva, a Győzelem téri
fodrászüzlet sorsa még bizonytalan, a több sebből vérző Hegy utcai ügy is megoldásra vár. Ezek
voltak dióhéjban a szeptember 29-i marosvásárhelyi tanácsülés főbb témái.

Elhalasztották az Adrian Păunescu mell-
szobrának felállítására vonatkozó határo-
zati javaslatot, mert az ortodox
egyházközség illetékeseivel is egyeztetni
szeretne a Marosvásárhelyi Tanács. „Mihai
Eminescu után ő volt a legjobb költő a ro-
mániai irodalomban” – mondta Ioan Sita
Păunescu géniuszi tehetségére utalva.
Dávid Csaba replikája szerint nem volt rossz
költő ugyan, de „a '89 előtti viselkedését
sosem tudom elfelejteni, és ezzel lezártnak
tekintem az ügyet”. Ugyanakkor az írók sé-
tányának létrehozását is elnapolták, mert
az önkormányzat kulturális szakbizottságá-
nak az íróegyesülettel kellene egyeztetnie
a leendő sétányon elhelyezésre kerülő írók
névsoráról. „Meg kell tervezni, hány szobor
fér majd el, milyen távolságra rakjuk őket.
Azt is meg kell beszélni, hogy kiknek lehet
ott szobrot állítani, mivel találtam olyan
nevet is a tervezetben, amelynek szerintem
semmi köze Marosvásárhelyhez” – fogal-
mazott Dávid Csaba. Kolozsváry Zoltán
megjegyezte, az lett volna a tisztességes,
ha a benyújtott dokumentumban legalább
egy magyar író, költő neve is megjelent
volna.

Fodrászüzlet 
körül kialakult vita

A Győzelem téri fodrászüzlet sorsát ille-
tően sem született döntés, a polgármester
és a képviselőtestület vélemény-különb-
sége miatt. Florea elmondta, a Maros Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság
értesítette,   nem adhat engedélyt a fod-
rászüzletnek, így azt be kell zárni. Dr. Be-
nedek István szerint az ingatlan
rendeltetését mindenképpen meg kell tar-
tani. „Jönnek a turisták, és a város központ-
jában nincs egyetlen fodrászüzlet sem,
ahová betérhetnének. Nagyon régen mű-
ködik ott fodrászüzlet, ezért továbbra is
annak kell lennie” – fogalmazott. Bálint Ist-
ván egyetértett Benedekkel, hozzátéve,

hogy az eladásnak negatív következményei
lehetnek: „Megveszi egy vállalkozó, és
lehet, hogy arra a sorsra jut az épület, mint
az Aranykakas, a Grand Hotel, vagy a So-
mostetőn található vendéglő. A befektető-
nek egyszerűen nem lesz pénze felújítani,
vagy csak elhanyagolja”– mondta Bálint.
Dorin Florea polgármester, aki az eladás
mellett érvelt, elmondta, értesítést kapott
a Maros Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóságtól, hogy az intézmény visszavonta a
létesítmény egészségügyi engedélyét. „Úgy
dolgoznak ott, hogy nincs engedély. Az Igi-
ena Szövetkezet vezetője 200–300 lejt kér
a fodrászoktól, miközben semmit nem fizet
a városnak” – folytatta felháborodottan a
polgármester. Azzal érvelt, akinek lesz
pénze kifizetni a vételárat, az biztosan nem
fogja végignézni, amint tönkremegy az
épület.

Hívatlan 
vendégek a tanácsülésen

A napirendi pontok között szerepelt a
botrányos Hegy utcai ügy is. Ezzel kapcso-
latban dr. Benedek István nehezményezte,
hogy sem a polgármesteri hivatal, sem a
helyi rendőrség nem kezelte megfelelően
az ügyet. Úgy vélte, a rendőrök a kelleténél
erélyesebben léptek fel a tiltakozó lakosok-
kal szemben. De Valentin Bretfelean, a helyi

rendőrség vezetője válaszában azt állította,
hogy a rendőrség nem alkalmazott erősza-
kot. E kérdésben Dorin Florea polgármester
kifejtette, a Băneasa utcai telket, ahol az el-
költöztetésre váró konténerek vannak, a
helyi tanács határozattal átadta az ANL-nek
tömbházépítésre, így az ideiglenes lakó-
építményeket mindenképp el kell költöz-
tetni. A tanácsteremben jelen lévő lakosok
is szót kértek, de a tanácsosok úgy döntöt-
tek, nem adnak lehetőséget panaszuk el-
mondására. „Ezt az ügyet egy-két percbe
sűrítve nem lehet elmondani. Javasolom,
állítsunk fel egy öttagú bizottságot, amely
meghallgatja a lakók panaszait. Így civili-
zált módon tudnak majd beszélni” – indo-
kolta a döntést Kolozsváry Zoltán, a tanács
RMDSZ-frakciójának vezetője. Miután nem
kaptak engedélyt mondanivalójuk kifejté -
sére, a lakosok elhagyták a tanácstermet,
és az ajtó előtt gyűltek össze, ahol Bretfe -
lean megjelenésével elszabadult a pokol: a
Hegy és Dél utcaiak hazugsággal vádolták
a rendőrség vezetőjét, aki kijelentette, majd
a bírósági tárgyaláson eldől, hogy ki állít
valót, és ki nem. A tanácsosok és a polgár-
mester is egyetértett a tanácsi bizottság
megalakításával, mely az önkormányzat öt
szaktestületének elnökéből fog állni, és a
napokban találkozik a Hegy utcai lakosok-
kal.

Pál Piroska

Feszült légkörben tanácskoztak a városi képviselők

Egyelőre nem állítanak
szobrot Păunescunak

Hétfőn külön tanévnyitó ünnepséget tar-
tottak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem magyar diákjai számára. A
hivatalos rendezvényre a Kultúrpalotában ke-
rült sor. Az egyetem rektorhelyettese, dr. Nagy
Örs azt mondta, figyelemfelkeltő szándékkal
vonultak külön, mert jelezni kívánták, hogy a
magyar kar ügye megoldásra vár. Holnaptól
minden visszatér a régi kerékvágásba, a kur-
zusok magyarul lesznek, a gyakorlat románul

– tette hozzá. „A magyar tanárok nem tüntet-
nek. De fel akartuk hívni a figyelmet, hogy a
helyzet megoldást kér" – mondta a rektorhe-
lyettes. 

Nem hiszek a fülemnek! Aszongya a rek-
torhelyettes úr, hogy „a magyar tanárok nem
tüntetnek”, csupán a figyelmet akarják a meg-
oldást követelő helyzetre terelni. Ezek szerint
Nagy Örs úgy véli, még nincs eléggé a figyelem
középpontjában a MOGYE, pontosabban a

magyar nyelvű orvosképzés ügye.
Kérdem én: vajon hol volt az utóbbi két-

három hónap alatt a rektorhelyettes úr? Meg-
toldom: hol volt az utóbbi két évtized alatt? 

És vajon hol volt az „erdélyi magyarság ér-
dekvédelmi és közképviseleti szervezete”?
Megmondom: az utóbbi két évtizedből leg-
alább 11 évig kormányon vagy kormányközeli
helyzetben. S akkor? 

Sz. L. 

„A magyar tanárok nem tüntetnek”
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Bajban van a Maros Megyei Tanács, mert közmeghallgatáson elutasí-
totta Székelykakasd lakossága a falu mellé tervezett hulladékátrakó ál-
lomás megépítését. A kakasdi lakosok ezen döntése egy 50 millió eurós
beruházást akadályozhat meg. 

Nemhiába büszke arra az Erdélyi Kárpát-Egyesület, hogy osztályai, társult szervezetei behálózzák egész Erdélyt, EKE-s turistával mindenhol találkozhat
a természetjáró. A szervezetek sokrétű tevékenységéről szerezhet tudomást, aki a friss Erdélyi Gyopár, természetjárásról, honismeretről,
környezetvédelemről szóló kéthavi folyóirat híreit olvassa.

Mindannyiunknak van fölösleges, de használható holmija. A baj csak az velük, hogy a lakásunk területére bepréselhető „most nem kell, de majd használni
fogom” címkével megnevezett sarkok, kamrák, raktárak tartalmának száma korlátozott. Így három választásunk marad: eldobhatjuk őket, eladhatjuk
a bolhapiacon, vagy – legszerencsésebb esetben – ha az önkormányzat elfogadja, a Marosvásárhely különböző pontjain erre a célra felállítandó tárolókba
helyezhetjük.

Egy EU-s alapokból finanszírozott beruházás-
ról van szó, amely megoldaná a megye hulladék-
tárolási gondjait. Maros megye ugyanis
vállalkozott arra, hogy 2009. július 16-ig bezárja
az összes nem EU-konform szeméttelepét. És ha
ez nem sikerül, súlyos következményekkel járhat,
de főleg anyagi károkkal.

A kakasdiak valószínűleg azért háborodtak fel,
mert az ő véleményüket senki nem kérdezte meg
a szeméttelepről, a földjeiket olcsón, megtévesz-
téssel elcsalták valakik, akik csillagászati össze-
gért adták tovább. Így Székelykakasd megtorolni
készül, és megvétózta a tervet. A közvitán a lako-
sok elmúlt évtizedben tapasztalt sérelmei jöttek

felszínre, akik megelégelték, hogy Kakasd az
„örök szemetesfalu” legyen. Elegük lett abból is,
hogy Maroskeresztúr önkormányzata, ahova tar-
toznak, 20 éven át semmit sem tett értük. Nem
rendelkeznek saját óvodával, orvosi rendelővel,
nincs művelődési otthonuk, gyógyszertáruk, asz-
faltozott útjuk, sőt, még ivóvíz- és csatornarend-
szerük sincs. A kampányban viszont szükség van
szavazataikra, és földjeik is kellenek a szemétte-
lephez. 

Székelykakasd lakossága felemelte a hangját:
„elég a szemétből, tiszta falut akarunk magunk-
nak.”

Idén sem marad el Erőss Zsolt erdélyi
előadás-sorozata, melyen még nagyobb
teret nyernek a rendhagyó földrajzórák.
Ezenkívül beszámolót olvashatnak a XX.
EKE-vándortáborról és a küldöttgyűlésről, a
Retyezátba, a Büdös-hegyre kalauzolnak a
belföldi túraleírók, Indonéziába, illetve Ma-
rokkóba invitálnak a világ másik végén
járók, és az ezúttal bemutatkozó Szlovák Tu-
ristaklub is számos kínálattal kecsegtet.

Hűséges rovatíróiknak köszönhető, hogy
ezúttal is beszámolót olvashatunk a Mária-

út zarándoklatairól, a Vaskapu Natúrpark vé-
dett növényeiről, a tarka madárvilágról, a
vízi világról, a csillagászatról, az elsősegély-
nyújtásról és a gombákról, mindezt pedig a
hobbioldal szerkesztője fejeli meg a bé-
lyegre, telefonkártyára került pelikánok be-
mutatásával.

A 120 esztendős Erdélyi Kárpát-Egyesü-
let kiadványát keresse az EKE- osztályoknál!

Monica Simionescu, a projekt kezdeménye-
zője benyújtotta a polgármesteri hivatalhoz a ter-
vet tartalmazó kérvényt, miszerint a szelektív
hulladékgyűjtők mellett, hipermarketek, iskolák
környékén lehetne felállítani ezeket a tárolókat.
Ide eldobhatnánk fölöslegessé vált ruháinkat,
használt edényeinket, recsegő rádióinkat, köny-
veinket vagy egyéb tárgyakat, amelyeket majd
önkéntesek osztanának szét a rászorulók között.
Tehát két legyet egy csapásra elv szerint, meg-
szabadulnánk a számunkra szükségtelen tárgyak-
tól, amelyek olyan emberek háztartásába jutnak,
akik szívesen hasznát vennék.

Monica Simionescu elmondta, már kapott
visszajelzést a polgármesteri hivataltól, és van ér-
deklődés részükről, de gyakorlati eredmény csak
közös megbeszélés után lesz. Tárgyal ugyanakkor
egy egyesülettel is, akiknek megvan a megfelelő
infrastruktúrája, de kilétüket még nem szerette
volna nyilvánosságra hozni.

Simionescu azt is megfogalmazta, hogy sze-
retnék, ha legalább egy, akár másodkézből szár-
mazó fémtárolót beszerezne az önkormányzat is,

mivel ezen a ponton elakadhat a projekt. Az ösz-
szegyűlt holmikat árvaházakban, öregotthonok-
ban, hajléktalanok és alacsony jövedelmű
családok között osztanák szét. Ha megvalósul,
első ilyen megoldás lenne az országban, és re-
mélhetőleg más városokban is követendő példa-
ként értékelik a kezdeményezést. 

Büntetést róhat 
ki Romániára az Európai Bizottság

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvény
hiányosságai miatt büntetheti meg az Európai Bi-
zottság Romániát. A testület Romániát és Bulgá-
riát felszólította, hogy a két ország legkevesebb
két hónapon belül eurokonform jogszabályt fo-
gadjon el. Mint ismeretes, jelenleg Románia a
hulladéknak mindössze egy százalékát haszno-
sítja újra, ezt az arányt 50 százalékra kell emelnie.
A környezetvédelmi hatóságok szerint nagyobb
felelősséget kell vállalniuk az önkormányzatok-
nak és bővíteni kell az infrastruktúrát is. 

Az én szemetem mások kincse lehet

„Tiszta falut akarunk magunknak!”

Az oldalt szerkeszti Pál Piroska

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma
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Ahány ház, annyi szokás, ahány cég, annyi gazdasági stratégia. Joggal
tehetjük fel önmagunknak a kérdést, mi a fontosabb egy ember
életében, egy cég tevékenységében: a jelen vagy a jövő? Hosszú távú
terveket kellene  követni, vagy megelégedni azzal, ami itt és most van?
Következzen néhány szempont felsorolása, amellyel számolnunk kell az
életünket érintő kérdéseket illetően.

Itt és most

A modern, felgyorsult világban megtanulhat-
tuk, hogy nem léteznek örökérvényű szabályok.
Hiába bíznánk az értékek állandóságában, szá-
molnunk kell a beláthatatlan változásokkal. Az
utóbbi évszázadban gyakoriak voltak a gazdasági
válságok, a rendszerváltások, a háborúk, a konf-
liktusok. Hiábavaló volt szüleink és nagyszüleink
törekvése, hogy megalapozzák családjaik és vál-
lalkozásaik biztonságát és jövőjét, mert az álla-
mosítás, a háborús pusztítások, vagy a pénz
elértéktelenedése előtt magatehetetlennek bi-
zonyultak. Azóta beigazolódott, hogy a vissza-
szolgáltatás és a kárpótlás csak porhintés volt,
hiszen az újkori hatalom az „akkor és ott” embe -
reinek, vagyis a múlt rendszer bennfenteseinek
a kezére jutott. Opportunista vénájú honfitársa-
ink a rendszerváltással csak további előnyökre
tettek szert. Felfele buktak, és ma is többnyire ők
az Orwell-i Állatfarm disznófejű nagyurai. Termé-
szetesen, azóta felnőtt egy új generáció, és nem
vádolható az összes politikus a múlt rendszerrel
való lepaktálással, de kétségtelen, hogy „összenő,
ami összetartozik”. Az emberi gyarlóság mind-
annyiunkban megtalálható, és ha önvizsgálatot
végeznénk, kevesen volnának ma azok, akik nem
lennének hajlandók egy rendszert kiszolgálni a
könnyen megszerezhető javak reményében.
Ennek ellenére, visszafogottan kell bánni ezekkel
a lehetőségekkel, mert nincs meg mindannyiunk-
ban az opportunista („szekus”) szellem, és köny-
nyen áldozatokká válhatunk.

Az egyéni, szakmai pályák is számtalan al-
kalmi lehetőséget kínálnak fel a gyors pénzszer-
zésre. Ilyen például, amikor az orvos
gyógyszerügynöki munkát vállal, és ezáltal nagy
fizetéshez jut, de szakmailag holtvágányra kerül.
A különféle kereskedelmi tevékenységek is egy

kockázatos utat jelenthetnek a gyors meggazda-
godás felé. Ha valakinek ilyen lehetőség adódik
az életében, „a kecske is jóllakjon, és a káposzta
is megmaradjon” elv alapján, a lehetőségek ki-
használása mellett, törekednie kellene a szakmai
előmenetele biztosítására is. Vannak bizonyos ha-
táresetek, amikor kényszer hatására „túl olcsón
adjuk el a bőrünket”, vagyis amikor rangunkon
aluli munkát vállalunk. Erre csak annyit lehet ta-
nácsolni, hogy „mindennek van egy határa”, és a
kompromisszumok nem jelentenek föltétlenül
hasznot. Ha mégis ilyesmire kényszerül valaki,
akkor könyvelje el ennek az előnyeit és a hátrá-
nyait, és végezze felemelt fejjel ezt a munkáját
(is). A lényeg az, hogy tisztának érezzük a lelkiis-
meretünket.

A vállalkozások életében is adódnak „kiváló
lehetőségek”, hatalmas jövedelemmel kecsegtető

üzleti „délibábok”. Ezek általában téves számítá-
sokra, vagy hamis feltételezésekre épülnek. Lehet
nyereséges vállalkozást létrehozni, nem csak kor-
rupcióval és állami megrendelésekkel, de figye-
lembe véve a piacgazdaságot jellemző
versenyhelyzetet, minden nagy lépést csak foko-
zott körültekintéssel lehet és érdemes megtenni.
Ellenkező esetben, minél vakmerőbbek vagyunk,
annál nagyobbat bukhatunk. Egy cég életében a
kockázatos ügyfelekkel való kapcsolattartás, a
kintlevőségek növelése, a túl nagy beruházások,
a vakmerő, megfontolatlan stratégiai döntések
mind-mind komoly veszélyt jelentenek. Ugyan-
akkor, minden vállalkozó kénytelen a felkínálkozó
aktuális lehetőségeket maximálisan kihasználni
(például bizonyos adókedvezményeket vagy azo-
kat a törvényes eszközöket, amelyekkel csökkent-
heti egy cég a profitját és a kiadásait), mert ezek
általában csak viszonylag rövid ideig érvényesek.
Az utóbbi évek gazdaságpolitikáját a megszorí-
tások és a növekvő adóterhek jellemzik majd,

tehát „amit megkereshetsz / megtakaríthatsz ma,
ne halaszd holnapra”.

A szép távoli jövő 

A mai idős generáció egyik nagy erényének
tartja, hogy szinte mindenki, következetes szor-
gossággal, több évtizedes munka által, nagymér-
tékben hozzájárult a jelenlegi „jólétéhez”. A
kiérdemelt nyugdíj „élvezete” jutott a mai öregek-
nek, egy diktatórikus rendszerben, megtorlások-
kal és emberjogi megszorításokkal eltöltött élet
után. (Arra most nincs idő részletesen kitérni,
hogy a „szép nyugdíj” mellett milyen megalázta-
tások érik a mai nyugdíjasokat.) Ha ma kellene
választani, egy jólétben leélt aktív felnőttkor és
a nyugdíjas évekre tartogatott anyagi biztonság
között, ki hogyan döntene? Mi értelme van a szép
nyugdíjas éveknek, ha egy életen keresztül csak
a kimerítő munka, a szürke mindennapok, a
megsemmisítő rabszolgasors áldozatai vagyunk?
Természetesen, „a munka nemesít” és a jó közér-
zet egyik alapfeltétele az életünk aktív kihaszná-
lása, hogy fontosnak és eredményesnek
érezhessük magunkat. Tehát kell a szakmai elő-
menetel, kell a fizetés, kell az anyagi biztonság
megteremtése, de nem szabad az életet a mun-
kának alárendelni.

A tanulás a szülők szempontjából a gyerme-
keik szakmai pályafutásának a legfőbb záloga.
Alapvetően csak jót hozhat egy leendő pálya-
kezdő életében, de tekintettel kell lenni a harmo-
nikus személyiségfejlődés többi elemére is. A
tanulásnál sokkal fontosabb az egészség és a jó
lelki közérzet. Az élet minden szakaszában szám-
talan szépséget nyújt mindannyiunknak, ezért a
legfontosabb, hogy a gyermekeink megélhessék
a gyermekkor örömeit (de ez ne menjen a későbbi
pályafutásuk rovására), a felnőttek ne csak a
megélhetés terhe alatt roskadozzanak, hanem az
élet szép oldalait is élvezzék. Az idősek pedig még
nagyobb szeretettel és odaadással viszonyuljanak
a körülöttük élőkhöz, mert akkor ugyanazt kapják
vissza, a fiataloktól. 

Az iskolában elsajátított tudás nem elégséges
az élet problémáival való megküzdésre. Az érett-

ségi és az egyetemi diploma nem tud közvetlen
segítséget nyújtani az élet válságos helyzeteire.
Ilyenkor elsősorban higgadtságra, hitre és éssze-
rűségre van szükség. A kétségbeesés, az önhitt-
ség, a kapkodás nem segít semmit. A pénz
nagyon fontos egy ember életében, de ugyan-
ilyen fontos a kiadások nagyságrendje is. „Addig
nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”, de ez nem je-
lenti azt, hogy szegények lennénk, hiszen a gaz-
dagság egy szubjektív fogalom. Mindenkinek
„véges a takarója”, és még a leggazdagabb em-
berek is néha alkalmazzák a mértéktartást, mint
önmegtartó gyakorlatot. Az adott (anyagi) kere-
teken belül viszonylag nagy szabadsággal bír
mindenki, és a biztonságos, nyugodt megélhetési
határokon belül kellene gazdálkodnia.

A hosszú távú tervezésnek egyre inkább el-
lentmondanak azok a gyors változások, amelyek
a mai gazdasági életet jellemzik. A „szép jövőbe
vetett hit”, a túlzott optimizmus, a nagy termelői
egységekbe való beruházások, a kölcsönfelvétel,
vagy akár az „elfekvő raktárkészlet” ésszerűtlen
növelése csak kiadásokat, kockázatokat, esetleg
csődöt hordoznak magukban. Itt is csak addig
szabad kockáztatni, ameddig a cég tartalékai ezt
megengedik. Folyamatosan ki vagyunk téve kü-
lönböző természeti csapásoknak, gazdasági vál-
ságnak vagy ... politikai hatalomváltásnak. Ezek
mind végzetes hatással lehetnek vállalkozá-
sunkra.

Kinek mi a fontosabb?

Mindenki maga kell eldöntse, hogy az életét
inkább a mának vagy a jövőnek szenteli. Ez alap-
vetően egy életfilozófiai kérdés, amelyben „a lé-
nyeg a részletekben rejlik”. Kinek milyen a
vérmérséklete, a hite, a neveltetése, milyenek az
anyagi és a szellemi tartalékai, milyen a környe-
zete. Mivel a saját és a körülöttünk élők sorsáról
van szó, nem szabad a végletekbe esnünk, és
akkor a mérsékelt középút jelenét és jövőjét is fo-
lyamatosan élvezhetjük.

Ferencz Zsombor

A jövőnek élni, vagy
a mának?

Re
klá

m



8. oldal >>  Reklám

C M

Y B

C M

Y B

október 5–11.

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

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

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

illetékeit, miközben a valenciai helyi csatornákat
nézi”.  

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

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

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

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

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

Marosvásárhely, 2011 október 3 – Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az első helyi közigazgatási intézmény, mely a polgárok szolgálatába bocsájtja
a Ghiseul.ro használatához szükséges felhasználói adatokat meg jelszavat. Ezek segítségével, egy azonosítást követően, az adófizetők bárhonnan
kifizethetik adóikat, illetékeiket, büntetéseiket és folyamatosan ellenőrizhetik a kifizetéseket. 
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Újabb ideiglenes körforgalom
Marosvásárhelyen

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

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

Köszönjük megértésüket!

Az Expert Construct oktatási központ

szekképesítő felnőttoktatást szervez 

építészeti technikus és faipari technikus szakon. 

Az iratkozáshoz érettségi diploma nem szükséges. 
Bővebb felvilágosítás: 0752069040.

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

Reklámozzon 
a Központ hetilapban! 

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

Tanítók Napi
jókívánság!
Október 5-én ünnepeljük a Tanítók
Napját, ez alkalommal tolmácsoljuk
jókívánságainkat minden Maros megyei pedagógusnak,
és kívánunk sikereket nemes hivatásuk gyakorlásában.   

Ugyanakkor hálánkat és nagyrabecsülésünket fejezzük ki felelős-
ségteljes nevelői munkájukért, amelyet a fiatal generációk 
tudásának elmélyítéséért fejtenek ki, remélve hogy a fiatalok
megfelelnek majd a tanítóik, oktatóik elvárásainak.  
Az oktatási-nevelési munka támogatása számunkra kiemelt fon-
tosságú, ezért állandó töreklvéseink egyike. 
Örvendetes, hogy a magunk során mi is megbízható partnerként
számíthatunk az iskolára, mint a város irányításához kedvező lég-
kör kialakítójának garanciájára. 
Továbbra is számítunk együttműködésükre, ami által hogy bebi-
zonyíthatják, hogy a vásárhelyi oktatás, iskola a kultúra és a civi-
lizáció megingathatatlan bástyája. 

Dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere 
Claudiu Maior és Csegzi Sándor, alpolgármesterek  



A bolgár rendőrség a társadalmi rend megzava-
rására hivatkozva őrizetbe vett 168 embert Szófiá-
ban, Plovdivban, Várnában és Burgaszban. Az
őrizetbe vett emberektől késeket, botokat, füstbom-
bákat koboztak el.  A belügyminisztérium közlemé-
nye szerint a különböző városokban kirobbant
romaellenes megmozdulásokon a hatósági fellépés-
sel sikerült megakadályozni az erőszakos cselekmé-
nyeket, valamint a társadalmi rend megzavarását.

Tizennégy város

A tárca összegzése szerint 14 városban voltak ro-
maellenes megmozdulások, amelyeken 2200
ember vett részt. A legjelentősebb felvonulások
Szófiában és Plovdivban voltak, mintegy 600–600
fővel. Várnában 400-an, Burgaszban csupán 120-
an voltak a hatóságok adatai szerint.

Az ügy előzménye, hogy a múlt szombaton ve-
rekedés tört ki egy romák lakta dél-bulgáriai falu-
ban, Katunicában, mert a helyi cigánykirály szüleit
szállító mikrobusz halálra gázolt egy 19 éves nem
roma fiatalembert. A verekedésnek is egy halálos
és öt sérült áldozata volt. Az eset Katunica faluban

történt. A 19 éves fiatalember halálra gázolásán fel-
dühödve szülei és barátai rárontottak a cigánykirály,
Kiril Raskov – „Kiro cár” – házára, betörték annak
ablakait, és belül tüzet okoztak, amelyet azonban
sikerült gyorsan eloltani. A gázoló vezető közben
elmenekült.

A helyi cár

A történteket követően mintegy száz helyi lakos
beadványt írt, amelyben követelte a Raskov család
elköltöztetését a településről. Az állami rádiónak, il-
letve tévének nyilatkozó helybeliek elmondták, hogy
„Kiro cár és családja arrogáns, basáskodik” a lako-
sokkal. Követelték, hogy a hatóságok vizsgálják ki
Kiril Raskov vagyonának eredetét, mert szerintük
„nem fizet adót milliói után”. Sajtóinformációk sze-
rint a cigánykirály illegális pálinkafőzdét üzemeltet.

Ilyen agresszióhullámra 
nem is emlékszik

Bojko Boriszov miniszterelnök Georgi Paranov-
val, legnagyobb politikai riválisával együtt ment el
Katunicába, hogy együtt tegyenek hitet a békés
együttélés mellett. Igyekeztek hangsúlyozni, hogy
bűnügyi, nem pedig etnikai kérdésről van szó.

A tüntetők szlogenjeiből mégsem ez tükröző-
dött. Sokan azt skandálták, szappant a cigányokból.
A New York Timesnak nyilatkozó bolgár politikai
elemző, Andrej Rajcsev azt mondta, ilyen mértékű
cigányellenes agresszióhullámra nem is emlékszik
Bulgáriában.

MTI
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Egy falusi cigánykirály családjá-
nak halálos gázolási ügye
országszerte romaellenes meg-
mozdulásokhoz vezetett. Össze-
sen 14 városban tüntettek.

A francia ügyészek akkor döntenek arról, hogy emelnek-e vádat a Nemzetközi Valutaalap volt elnöke ellen, miután szembesítették Strauss-Kahnt az
őt szexuális zaklatásért feljelentő újságírónővel.

Több mint 2400 szlovák
orvos adta be a 
felmondását 

Az alacsony bérek miatt
tiltakozásul legalább 2411
orvos adta be csütörtökön a
felmondását Szlovákiában, a
felmondási idejük december
elsején jár le.

Legalább 2411 szlovákiai orvos
kezdeményezte csütörtökön mun-
kaszerződésének felmondását, til-
takozásul a kórházak részvénytár-
saságokká való tervezett átalakítása
és az alacsony bérek miatt – jelen-
tette be Marian Kollár, az Orvosi
Szakszervezeti Szövetség (LOZ) el-
nöke. A szakszervezeti vezető szerint
a felmondások 34 kórházat érinte-
nek, köztük van az összes egyetemi
kórház, valamint több kisebb intéz-
mény és részvénytársaságként mű-
ködő kórház is.

„Amennyiben december elsejéig,
a felmondási idő lejártáig a szak-
szervezetek és az egészségügyi mi-
nisztérium között nem jön létre
megállapodás, a szlovák egészség-
ügy az összeomlás szélére kerülhet"
– állította Kollár.

Forrás: origo.hu

Elismerte a szlovák kormány, hogy sérültek
Malina Hedvig, a 2006 augusztusában Nyitrán
megvert magyar diáklány emberi és állampolgári
jogai, mivel a hatóságok nem vizsgálták ki meg-
támadásának körülményeit – írja az Új Szó című
pozsonyi magyar napilap.

Az újság szerint a szlovák kormány múlt heti
ülésén tárgyalt a megegyezésről, a nyilatkozatot
csak Daniel Lipsic belügyminiszter nem szavazta
meg. A kormánynak szeptember 30-áig kellett ki-
dolgoznia állásfoglalását Malina Hedvig 
strasbourgi beadványával kapcsolatban, erre több
mint fél éve volt, mert az emberi jogi bíróság ke-
resetét még március 28-án megkapta.

Az Új Szó  érdeklődött az Európai Emberi Jogi

Bíróság szlovákiai kormányképviselőjénél, Marica
Pirosíkovánál, aki azt mondta: a különleges kö-
rülményekre való tekintettel nem beszélhet róla.
Ez a speciális körülmény a lap értesülései szerint
az, hogy az igazságügyi miniszter ismételten ja-
vasolta Hedvig ügyvédjének a békés megegye-
zést. A bíróság szabályzata szerint a felek sem a
tárgyalás tényéről, sem az ott elhangzott feltéte-
lekről nem nyilatkozhatnak.

„Ez nem egy mindent elsöprő győzelem, de
fontos lépés a felé. A kormányban ülő tisztessé-
ges emberek igyekezetét látom ebben a gesztus-
ban, hogy elhatárolódjanak elődeik
gyakorlatától, és ezt nagyra értékelem" –
mondta a lapnak Roman Kvasnica, Malina Hedvig

ügyvédje.
A magyar diáklányt – aki azóta férjhez ment

és kétgyermekes anya lett – 2006. augusztus 25-
én támadták meg Nyitrán, 2007. november 22-
én fordult az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Az
a tény, hogy a testület értesítette a szlovák kor-
mányt Malina beadványáról, azt jelenti, hogy a
panasz megfelel az Emberi Jogok Európai Egyez-
ményében meghatározott feltételeknek. Ellen-
kező esetben a bíróság nem is iktatta volna.

Az Új Szó úgy tudja: a szlovák kormány elis-
merte a jogsértést, és békés megegyezés készül.
„Egyelőre találgatni sem lehet, milyen hatással
lesz ez a fejlemény a pozsonyi főügyészségre (je-
lenleg az ügy ott van). Tartani lehet attól is, hogy

egy következő kormány, amelyben ugyanazok
foglalnának helyet, akik Hedviget hazugsággal
vádolták, azzal bagatellizálná a mostani kabinet
nyilatkozatát, hogy a békés rendezésre politikai
szimpátiák alapján került sor” – áll a lapban.

Egy augusztusban napvilágra került 
WikiLeaks-dokumentum szerint tudott a Malina
Hedvig elleni támadásról a szlovák belügyminisz-
térium. Robert Kalinák volt belügyminiszter hi-
vatalosan mindig azt állította: az eset nem
történt meg, illetve másképpen történt, mint
ahogy azt a lány állította.

MTI

Szembesítik az őt szexuális zaklatásért feljelentő nővel Dominique Strauss-Kahnt

Megérkezett a párizsi városi ügyészségre Domi-
nique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap (IMF)
volt vezérigazgatója, akit szexuális zaklatással vádol
a 32 éves Tristane Banon francia újságírónő. A szem-
besítés során az ügyészek megvizsgálják az újságí-
rónő állításait, és eldöntik, hogy érdemes-e
foglalkozni az üggyel – írja internetes oldalán a BBC
brit közszolgálati médium.

Dominique Strauss-Kahn korábban bevallotta,

hogy „ajánlatot tett” az újságírónőnek, de tagadja,
hogy erőszakot követett volna el, és rágalomnak
tartja Tristane Banon vádjait – írja a BBC. Egy meg
nem nevezett forrás Strauss-Kahn korábbi rendőr-
ségi meghallgatása után azt mondta, hogy a volt
IMF-vezér elismerte, hogy a 2003-ban lezajlott ta-
lálkozó során azzal próbálkozott (sikertelenül), hogy
megcsókolja a fiatal nőt, de a kísérletezés sikerte-
lensége nyomán feladta. Strauss-Kahn ügyvédje

azonban nem kommentálta ezt a kijelentést.
Tristane Banon júniusban feljelentette az IMF

volt vezérigazgatóját, és azt állította, hogy Strauss-
Kahn 2003-ban egy interjú során meg akarta erő-
szakolni egy párizsi lakásban. A 32 éves nő azt
mondta, szemtől szemben szeretne találkozni állí-
tólagos zaklatójával. Banon azt állítja, hogy rugdos-
nia kellett Strauss-Kahnt, hogy engedje el.

Idén a párizsi ügy Dominique Strauss-Kahn má-

sodik szexuális zaklatási ügye, májusban ugyanis
őrizetbe vették a New York-i John F. Kennedy repü-
lőtéren, miután a Sofitel szálloda egyik szobalánya,
egy 32 éves guineai bevándorló azt állította róla,
hogy megerőszakolta. Strauss-Kahnt, aki a botrány
miatt lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról,
augusztusban felmentették a vádak alól.

Forrás: origo.hu

Új Szó: Bocsánatot kérhet Szlovákia Malina Hedvigtől
Valószínűleg békés megegyezést javasolt a szlovák kormány a 2006-ban Nyitrán megvert szlovákiai magyar diáklány ügyvédjének. Szlovákia a pozsonyi
Új Szó információi szerint elismerte, hogy sérültek Malina jogai, amikor a hatóságok nem vizsgálták ki megtámadásának körülményeit.

Cigányellenes tüntetések Bulgáriában,
168 letartóztatás
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Kutya–macska
barátság
Mindig is derültséggel vegyes ide-
genkedéssel tekintettem azokra a fér-
fiakra, akik cicával az ölükben hagyják
fényképezni magukat. 

E velőt rázóan nárcisztikus pózban mutatja most
Gyurcsány Ferencet is annak az interjúnak a fotó-
anyaga, amely múlt szombaton jelent meg a Nép-
szavában. A macskasimogató exminiszterelnök
látványánál már csak a politikus mondandója volt
meghökkentőbb. Értem persze, hogy a volt kor-
mányfő országgyűlési mentelmi jogának felfüg-
gesztése és ügyészségi meggyanúsítása előtt már
jó előre meg kell faragni emberünk mártírszobrát.
Az sem lep meg, hogy a beszélgetésben a politikus
olyan nagy elődök panteonjába helyezi magát,
mint a bebörtönzött Kossuth és Nagy Imre. De hogy
mindeközben nem mindennapi logikai tigrisbuk-
fencekre ragadtatja magát, az már ámulatba ejt.
Gyurcsány fő üzenete a következő: Magyarország
féljogállam lett, ahol a Fidesz uralma kiterjed az
igazságszolgáltatás bizonyos területeire is. Ennek
birtokában Orbán Viktor afféle „zseb-Napóleon-
ként” azon mesterkedik, hogy – a kétes sukorói ka-
szinóberuházás miatti büntetőjogi felelősség
megállapításával – leszámoljon politikai ellenfe-
lével.
Mármost tudvalévő, hogy az államot több mint 1,3
milliárd forint kárral fenyegető sukorói ügyletet
először nem a Fidesz, hanem az LMP tette közbot-
ránnyá. Mi több, az ügyészségi eljárás részben a
Gyurcsány Ferencet annak idején feljelentő Schiffer
Andrásnak – a zöldpárt mai frakcióvezetőjének –
köszönhetően folyik.

(SZŐNYI)

Az elmúlt húsz évben azt láttuk, hogy
az MSZP két-három éves krízis után már
1994-re önmagát baloldalinak nevező (va-
lójában persze posztkommunista), nagy
néppárttá vált (54 százalékkal nyerte meg
akkor a választásokat), s az ez után követ-
kező időszakban, egészen a 2010-es válasz-
tásokig a Fidesszel való rivalizálásban
kormányzati váltópártként működött. A ta-
valyi választásokon azonban mindez meg-
tört: a szocialisták a mandátumok alig
valamivel több mint 15 százalékát érték el,
2006-ban pedig a 49 százalékát! És ez sza-
vazatokra lefordítva: míg 2006-ban az
MSZP-re mintegy 2,3 millió ember szava-
zott, addig 2010-ben pusztán 990 ezer,
azaz négy év alatt elvesztett a párt 1 millió
400 ezer szavazót, és ez hatalmas szám.

Mindez pedig alapjaiban alakította át a
magyar pártszerkezetet. Azt mondhatjuk,
hogy húsz éven át két nagy néppárt váltó-
gazdálkodására épült a magyar pártrend-
szer (1990–1994 között MDF–SZDSZ,
utána Fidesz–MSZP), ám 2010-től ez meg-
változni látszik. Van egy kiemelkedő, ro-
busztus és stabil többséggel rendelkező,
nagy jobboldali néppárt – a Fidesz, szövet-
ségben a KDNP-vel –, amely predomináns
helyzetben van, s létezik jelenleg két kisebb
középpárt – a Jobbik és az MSZP –, ame-
lyek közül jelenleg egyedül egyik sem al-
kalmas arra, hogy váltópárt legyen. Ha
mégis, akkor a megfigyelhető trendek alap-
ján a Jobbiknak százszor több esélye van
erre, mint a szocialistáknak. Ők ugyanis va-
lóban súlyosan erodálódtak, mély krízisben
vannak, támogatottságuk ezért inkább
még tovább csökken. Három fő oka van,
hogy idáig jutottak. 

Az első az őszödi beszéd mint „ősbűn”.
Az öt éve nyilvánosságra került beszéd

megrengette a magyar közéletet, súlyos és
elhúzódó válságot produkált Magyarorszá-
gon. S hiába követelte az emberek soka-
sága, hogy távozzanak a hatalomból a
szocialisták és a liberálisok, és legyenek
előre hozott választások, Gyurcsányék fog-
gal-körömmel kapaszkodtak a székükbe.
Ma már nem nehéz megállapítani – persze
korábban is látszott –, hogy óriási bukásuk
elsődleges oka Őszöd, és nem más. S bár a
választópolgárok sok mindent és gyorsan
elfelejtenek, azt nem szeretik, ha átverik
őket, ha hülyének nézik őket. Ebből faka-
dóan Őszöd „sebe” nem gyógyul könnyen,
nem beszélve arról, hogy a Gyurcsány-kor-
mány 2006 és 2009 közötti gazdasági „tel-
jesítménye”, valamint az óriási korrupció,
nem javított, csak tovább rontott az MSZP-
ről kialakult képen.

A második ok, hogy az őszödi beszéd el-
követője, Gyurcsány Ferenc még mindig ak-
tívan jelen van a politikai életben,
parlamenti képviselő, sőt, újra meghatá-
rozó szerepet kíván játszani az MSZP-ben,
vagy ha ez nem megy, a „baloldalon”, egy
új pártban! Márpedig ez nonszensz. Ebből
is látszik, hogy az MSZP nagyon mély vál-
ságban van, s ebben a személyi összetétel-
ben nem is alkalmas arra, hogy megértse,
mi történik vele. Ugyanis evidencia kellett
volna, hogy legyen Mesterházyék számára,
hogy a lehető leggyorsabban megszaba-
duljanak Gyurcsánytól mint ballaszttól. De
ezt hogyan fogja fel egy Lendvay, egy Ko-
vács, egy Szekeres, egy Kiss, akik egytől
egyig falaztak a volt miniszterelnöknek, és
függtek tőle, s talán ma is függenek.

A dolog másik oldala persze, hogy ha
mégis eljutnak idáig, és kidobják a süllyedő
hajóból Gyurcsányt, akkor ő új pártot fog
alapítani, hiszen még mindig vannak hívei,

bármilyen bizarrul is hangzik ez. Ám kép-
zeljük el azt a pártot: lesz egy pártelnökük,
aki – sokunk elvárásai szerint – mint gya-
núsított ügyészségre és bíróságra fog járni,
nem biztos, hogy csak Sukoró ügyében,
hanem például a 2006. őszi rendőrattakok
témájában is… Sikeres lehet egy ilyen
párt?!

Harmadszor – és ezt még ma sem fe-
ledjük, mert nem szabad feledni – az MSZP
posztkommunista utódpárt, annak az
MSZMP-nek a jogutódja, amelyik szovjet
tankok segítségével leverte a forradalmat
és kivégeztette Nagy Imrééket és másokat.
Soraikban pedig még mindig olyan vezetők
ülnek a Parlamentben, akik egy tisztessé-
ges történelmi igazságtétel és elszámolta-
tás után már másutt ülnének, nem ott.
Persze egy idős nyugdíjasréteg, amelyik a
régi „piros könyv”, a kommunista párttag-
ság révén jól boldogult a Kádár-korszak-
ban, ma is és holnap is rájuk szavaz, ám a
természetes elhalálozások okán ez a réteg
is szűkül, 10–15 százaléknál többre nem
lesz elég. Mit is mondhatnék végül is egy
megérdemelten romjaiban heverő párt-
nak? Legfeljebb annyit, hogy tessék az egé-
szet teljesen új alapokra helyezni, alapvető
személycseréket végrehajtani, végre nyil-
vánosan bocsánatot kérni a kommunizmus
és a szocializmus bűneiért (ami még nem
történt meg!), megszabadulni a múlttól, és
a nyugati, sőt közép-európai szociáldemok-
rata pártokat mintául venni. Modern bal-
oldalra mindenütt szükség van. Ez viszont
nem az.

És aztán majd meglátjuk. Addig meg az
egyetlen kormányzóképes néppárt kormá-
nyoz tovább, reméljük, egyre jobban és job-
ban. 

Fricz Tamás

MSZP, a bukott középpárt 
Mesterházy Attila nemrég azt mondta: a megújulás érdekében radikális változásoknak kell
bekövetkezni a Magyar Szocialista Pártnál. A párt ugyanis 1989. októberi születése óta a 
legnagyobb válságát éli át, ami miatt azonban aligha hullajtunk krokodilkönnyeket, ugyanis min-
dezt önmagának köszönheti. „Csupán” annyit tettek ugyanis, hogy az elmúlt mintegy hat–nyolc
évben szinte kilátástalan helyzetbe, a szakadék szélére taszították az országot. Ezek után ter-
mészetes, hogy egy volt kormányzó párt válságba jusson.

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon
hozzánk a 0265-250.994-es telefon-
számon vagy a kozpont@kozpont.ro
e-mail címen!

Maros megyei hetilap
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Autó-Motó

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

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

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

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

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

w Eladó 1985-ös évjáratú
BMW 318, kitűnő motorral. Ára
150 euró. Telefon: 0757-
812.274, naponta 8–21 óra kö-
zött.

w Eladó 2000-es évjáratú,

piros színű Smart Fortwo. Ára
2.400 euró. Telefon: 0740-
555.184.

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

Elektronika

w Eladó Nokia 6600 Slide, 3,2
MP-es beépített kamerával, 4
GB 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.

w 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.

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

w Eladó német automata mo-
sógép jó állapotban. Ára 250
lej. Tel 0746-311.793.

w Eladó vadonatúj Iphone 4,
16 GB-os, dualsim-es, Wi-Fi,
touchscreen, minden tartozék-

kal. Ára 390 lej. Telefonszám:
0745-069.050. 

w 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.

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

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

Lakás

w Eladó sürgősen magánlakás
a Kossuth utcában, bútorral
felszerelt négy szoba, termo-
pán ablakok, egyéni hőköz-
pont, közös kert a
szomszédokkal. Esetleg csere is
érdekelne blokklakással vagy
kisebb házzal. Ára 59.000 euró.
Telefonszám: 0744-572.814. 

w 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.

w Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2 für-
dőszoba. Minden ajánlat
érdekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 

w Sürgősen eladó emeletes
ház a központban, 5 szobával,
modern stílusban berendezve.
Ára 95.000 euró, alkudható. Te-
lefonszám: 0744-396.658. 

w Eladó tiszta, csendes ma-
gánlakás közös kerttel, a Kos-
suth utca 92/2. szám alatt. A
házban van 2 üres szoba,
konyha, új bútorokkal felsze-
relve, fürdőszoba, nagy elő-
szoba. A ház 2009-ben volt
felújítva: termopán ablakok,

hőszigetelés, új tető. Ára
47.500 euró, alkudható. Tele-
fonszám: 0721-864.604, 9–21
óra között.

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

w 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. 

w Eladó egy II. emeleten lévő
3 szobás lakás, a Republicii ut-
cában, újan rendbe téve, töké-
letes cégszékhelynek. Ár
megegyezés alapján. Telefon-
szám: 0726-723.972, 0722-
317.790. 

w Eladó 3 szobás lakás a No-
vember 7 negyedben, Luceafă-
rului utcában. A lakás I.
osztályú, 65 négyzetméter te-
rületű. Hőközponttal, termo-
pán ablakokkal van felszerelve.
Helyileg közel van a napi piac -
hoz, a buszmegállóhoz és a Ví-
kendtelephez. Ára 56.000 euró.
Telefonszám. 0745-354.112. 

w Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, felújí-
tott, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával el-
látva. Nagy előszobával, pincé-
vel, hőközponttal, termopán
ablakokkal, beüvegezett te-
rasszal rendelkezik. Azonnal el
lehet foglalni. Ára 57.000 euró.
Telefonszám: 0741-230.315,
14–22 óra között.

w Eladó háromszobás tégla,
földszinti tömbház lakás a Kö-
vesdombon. 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.

w Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonla-
kás a Grand Hotel környékén.
Ára 33.000 euró, alkudható. Te-
lefon: 0740-210.897. 

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

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

w Eladó 1 szobás lakás a No-
vember 7 negyedben. Ára
20.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0746-335.058, naponta
9–20 óra között.

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

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

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

w Eladó I. osztályú, saját hő-
központtal rendelkező garzon-
lakás a Kövesdombon. Ára
25.000 euró. Telefon: 0744-
454.268.

w Eladó 2 szobás lakás a Köz-
pontban. Ára 40.000 euró, al-
kudható. Telefon:
0758-396.447, naponta 8–22
óra között.

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

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

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

w Eladó 2 szobás lakás Régen-

ben. Ára 25.000 euró. Telefon:
0745-358.829.

w Eladó I. osztályú 3 szobás
lakás a Budai Nagy Antal ne-
gyedben. Ára 53.000 euró. Te-
lefon: 0744-354.745.

w Eladó I. osztályú 3 szobás
lakás a Tudor negyedben. Ára
46.500 euró, alkudható. Tele-
fon: 0744-171.089, naponta
9–20 óra között.

w Eladó központi, 3 szobás, I.
osztályú, fölszinti blokklakás.
Irányár 40.000 euró. Telefon-
szám: 0730-619.394.

Egyebek

w Eladó inox tágulási edény
pálinkafőzőnek, új Albalux mo-
sógép, száraz kenyér állatok-
nak, görkorcsolya, porcelán
csaptelepek, kéménycsőre sze-
relhető szobamelegítő. Ára al-
kudható. Telefonszám:
0770-654.566.

w Angoltanár nyelvoktatást
vállalok kezdőknek és haladók-
nak. Ár megbeszélés szerint.
Telefonszám: 0770-654.566.

w Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeret-
nének szebb és harmonikus
testet formálni, zsírégetést el-
érni sportolás segítségével, fej-
leszteni állóképességüket és
kondíciójukat. Mindezeket
rendszeres, folyamatosan vég-
zett sportedzéssel!

Érdeklődni a 0741-597.538-as
telefonszámon, vagy 
kicsi_10@yahoo.com e-mail cí-
men. 

w Eladó Babycare ikerbabako-
csi, jó állapotban. Ára 200 lej,
alkudható. Telefonszám: 
0740-204.956.

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

w Eladó ráfos szekér, jó álla-
potban. Telefonszám: 0722-
890.952.

w Eladó jó állapotban levő 7
soros sötétbarna csempe-
kályha. 195 cmx65x45. 420 lej,
alkudható. Telefonszám: 0744-
501.845.

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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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Mesesarok felnőtt gyerekeknek

TWISTED TALES –
KIFACSART MESÉK

Hófehérke

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a
legszebb harminc kilométeres körzetben? – fag-
gatta sminkkészletének hátlapját a rusnya, vén
banya egy ködös októberi reggelen, a kérdezett
pedig Hófehérkét, az ismert fehérneműmodellt
és pornószínésznőt jelölte meg. Nosza, a boszor-
kány hamarjában Hófehérke nyomába küldött
egy bérgyilkost, aki kivitte a csajt az erdőbe, ahol
aztán némi könyörgés meg oboázás után sza-
badon engedte, és vásárolt a Realban egy disz-
nószívet megbízatása végrehajtásának
bizonyítékaként. GPS hiányában a megkegyel-
mezett találomra indult el a rengetegben, és
kisvártatva a törpék házához érkezett, csak ér-
telemszerűen nem fért be az ajtón, így hát
ment, mendegélt tovább, amíg az óriások há-
zához nem ért, ahol belépése után nem egészen
két másodperccel véletlenül eltaposták. A tör-
péknél azóta is iszonyú rendetlenség van.

A didergő király

Volt egyszer egy király, aki akkora palotában
vegetált, hogy az istennek se tudta kifűteni; ál-
landóan fázott, meg volt hűlve, prüsszögött, és
folyt a taknya. Hiába jöttek mesteremberek a
világ minden tájáról: egyikük csempekályhával
próbálkozott, másikuk padlófűtéssel, a harma-
dik olajkályhával (olyanok is voltak, akik nap-
elemmel vagy geotermikus hőszivattyúval), de
hasztalan, egyik sem vált be. Aztán egy szép
napon beállított a szegény ember legkisebb fia
néhány kék salopétás munkással, akik szép
fehér hőközpontot szereltek a didergő király
trónja fölé, körbebástyázták kaloriferekkel, és
bevezették néki a gázt. Nem is fázott többé az
öreg király, de nem ám! Boldogan élt, amíg…
meg nem kapta az első havi gázszámlát, és meg
nem ütötte a guta. Még ma is élne, ha meg nem
hal.

A királykisasszony és a béka

Egyszer volt, hol nem volt, egyszercsak volt
egy királykisasszony. Hát, amint egy madárröp-
tetően vidám délelőttön ANL-s kastélya kertjé-
ben kolbászolgat, hirtelen elécuppan egy jóképű
béka, és tömören közli vele: ő egy elvarázsolt ki-
rályfi, és ha a királykisasszony megcsókolja,
akkor visszaváltozik királyfivá, elveszi feleségül
meg minden. Történetünk szempontjából lé-
nyeges infó, hogy a királykisasszony kegyeiért
nem tolongtak a pályázók, ronda volt a nyomo-
rult, mint egy külszíni fejtés, ráadásul a lehelete
is penetráns, mert nem zárt rendesen a gyomor-
szája. Így hát kapva kapott a varangy ajánlatán,
csak egyszer hónapokig járt pszichoterápiára
beteges békafóbiáját leküzdendő. Aztán, ahogy
elcsattant a pussz, hát, lássatok csodát! A béka
tényleg átváltozott királyfivá, csak méretarányo-
san: a királykisasszonynak kábé a bokájáig ért.
A rusnya royalpipi ekkor felkapta, és úgy vágta
az első fához, hogy fröcsögve loccsant szét. Még
ma is látszik a helye, ha az eső le nem mosta.

Isa…, pohárnyi barna trutyi vogymuk.
Hamvasztás helyett cseppfolyósítják a halotta-
kat egy speciális eljárás során a Florida állambeli
St. Petersburgban, vagyis Szentpéterváron. Az
orosz városról elnevezett település temetkezési
vállalkozója, Sandy Sullivan büszkén mutatta be
az új szerkezetet, amellyel alig három óra lefor-
gása alatt egy pohárnyi barna, szirupszerű
anyaggá változtatható az elhunyt, amit aztán
kivezethetnek a városi csatornahálózatba. Ez ba-
romi szimpatikus. Semmi felhajtás, semmi kec-
mec, zsupsz bele a kanálisba!
A család egy maroknyi megmaradt csontot kap
a halottból, amit eltemethet vagy urnában őriz-
het (esetleg gombfocizhat vele). Az eljárás állí-
tólag sokkal gyorsabb és olcsóbb, mint a
hamvasztás, amelynek során órákon át kell mi-
nimum 3000 fokon égetni a testet, mire teljesen
elhamvad (a lakástűzben elhunytaknak vajon
van kedvezmény a hamvasztásnál?). A hagyo-
mányos temetésnél pedig jóval helytakaréko-
sabb, s az elhunyt cseppfolyós alakban is
visszatérhet a lét örök körforgásába. Ámen!

Csirke. Játékszerként árulják azokat a kiscsirké-
ket, amelyeket a kutatók tenyésztettek ki oly
módon, hogy speciális anyagot fecskendeztek a
tojásokba. A csirkék így türkiz, zöld, narancs-
sárga, rózsaszín vagy éppen piros színben búj-
nak ki a tojásból, és a kisgyermekek játékszerévé
válnak. Az új őrület az Egyesült Államokban, Kí-
nában, Malajziában, Marokkóban és Jemenben
terjedt el, és az egész világon tiltakozást váltott
ki. Ennek ellenére a színes csirkéknek óriási a ke-
letje, de a beszínezett tyúknak is, melyet szintén
vesznek, mint a tyúkot, izé, a cukrot; azért ezt
még lehetne fokozni: kockás csirke, pöttyös
csirke, zebracsíkos csirke, rockereknek fekete
metálcsirke satöbbi…
Az állatvédők szerint a legfelháborítóbb az,
hogy a tollak növekedésével az új részeken már
nem jelenik meg a kívánt szín, így könnyen le-
hetséges, hogy a gazdik inkább megszabadul-
nak a például csak félig narancssárga csirkétől.
Ráadásul a kiscsirke tojásába hidrogén peroxidot
és ammóniás vegyszert fecskendeznek, melyet
nem minden példány tolerál, és még a tojásban
elpusztul. Nekünk valahogy nem szakad dara-
bokra a szívünk néhány hülye csirke miatt, csak
nehogy Funárék is megneszeljék ezt a dolgot,
mert a piros-sárga-kék szárnyasokhoz nem
lenne gusztusunk.

Óvó néni, kérem, mért kell mindent meg-
enni? Bírságot kell fizetnie annak, aki nem eszi
meg az utolsó falatig az ételét egy szaúd-arábiai
étteremben. Hát ez állati! (Egyből az jut
eszünkbe, amikor Mr. Beannek nem ízlik a ven-

déglőben megrendelt kaja, és minden lehető és
lehetetlen helyre dugdos belőle egy kanálnyit.)
A Marmar nevű vendéglő azért vezette be a szi-
gort, mert tulajdonosa megelégelte a 
státusszimbólumos rendeléseket. Sok vendég
ugyanis, hogy tehetősségével felvágjon mások
előtt, hatalmas adag ételeket rendel, amelyeket
azután képtelen magába tömni, és nagy részét
a tányérján hagyja. A vendég persze a nagyobb
adagokért eleve is többet fizet, de a „maradék-
bírsággal” még nagyobb lesz számlája. Ez persze
fordítva is elsülhet: azért is nagy adagot rende-
lek és nem eszem meg, vazzeg, és a maradék-
bírságot is kacagva csengetem ki! 
Itt nálunkfelé is érdekes megfigyelni a vendég-
lőkben, éttermekben a középkorú és idős em-
bereket, ahogy küszködnek a hatalmas
adagokkal, pedig nem is kell vagy kéne mara-
dékbírságot fizetni: őket még úgy nevelték,
hogy az utolsó falatig mindent megeszel, fiam,
ami a tányérodon van, nincs pocséklás! És erről
évtizedek alatt se tudtak leszokni.

Sírig tartó szerelem, illetve… azon túl is.
Hét éven át aludt elhunyt felesége csontjai mel-
lett egy vietnámi férfi. Le Van (vagy inkább Be
Van?) felesége 2003-ban bekövetkezett halála
után egy évvel felnyitotta az asszony sírját, és a
csontvázat egy nőalakot formázó, festett gipsz-
koporsóba fektette, melyet felöltöztetett és
maga mellé fektetett.
A családapa felesége halálát követően hosszú
hónapokig a síron fekve aludt, idővel azonban
zavarta a szél és az eső (és közben Balázs Fecót
hallgatott: Hűvös volt ez a nap, és az újságok
szerint jön az eső, jön az ősz, hosszú tél lesz
megint…). Úgy tervezte, alagutat ás a sírhoz,
hogy „ismét együtt alhassanak”. Gyerekeinek
végül sikerült megállítaniuk a terv végrehajtá-
sában, a holttest kiásásában viszont már nem.
A férfit felakasztották, mert Vietnámban a ha-
lottgyalázásért halálbüntetés jár (ez utóbbit mi
találtuk ki, de ugye bevették?).

Vörös róka, vörös ló, vörös ember egy se
jó… Nem fogad több „anyagot” vörös hajú fér-
fiaktól az egyik spermabank, miután nullára
csökkent azoknak a száma, akik vörös hajú gye-
reket szeretnének. A mesterséges megtermé-

kenyítésre jelentkező nők az utóbbi időben
egyöntetűen elutasították az ilyen donortól
származó szaporító sejteket, ezért fölöslegessé
vált a további begyűjtésük. Egy ország van, ahol
továbbra is népszerűségnek örvendenek a vörös
hajú (lehetséges) apák: Írország.
Reméljük, ha véletlenül Harry herceget kita-
gadja a brit királyi család, talál magának valami
jól fizető állást, mert spermadonorságból szű-

kösen élne meg.

Magasabb IQ – jobb sperma? A magasabb
intelligenciájú, okos, szórakoztató férfiaknak
egészségesebb ivarsejtjeik vannak – fedezték
fel amerikai kutatók (végre rólunk is felfedeztek
valami jót). Az Új-Mexikói Egyetem tudósai 400
vietnámi veteránt vizsgáltak; az alanyok amel-
lett, hogy spermát adományoztak, intelligencia -
tesztet is kitöltöttek (előtte, utána vagy
közben?). Az eredmény egyértelmű összefüg-
gést mutatott ki a sperma minősége (értsenek
ez alatt bármit is) és a szellemi szint között:
annál jobb az előbbi, minél magasabb az
utóbbi.
„A nyelv, a humor és az intelligencia mindkét
nemnél azért fejlődött, mert mindkét nem szá-
mára szexuálisan vonzó” – idézte Geoffrey Miller
professzort a brit Metro újság. Az amerikai ku-
tatók feltételezik, hogy jó eszükkel és humoruk-
kal a férfiak azt üzenik a nőknek, hogy jók a
génjeik. Na ne már, tényleg? Erről az egész mar-
haságról egy népdal jut eszünkbe, melyben a
magyar szabadságharc szellemi vezére arról ér-
tesíti az érdeklődőket, hogy terméketlenné vált:
„Kossuth Lajos azt üzente: elfogyott a regi-
mentje…”

Cigány biblia – ízelítő (internetes anyag)
... dzsávéltak á zénészek messze fődre vezette
őket á Lákodálmás Orsós Mózes. Áztá elértek
nágy fojóhoz, háde dikmá' nem vót híd, sé pálló,
még egy kis deszká sé. Há rodáztak ám mer sé
nem tudnák úszni, sé nem ákárnák fürödni, á
hegedű meg nem ályá á vízet. Há fogták magu-
kát oszt mongyá nekiká Lákodálmás Orsós
Mózes, eháteni, sutty oszt odálegyíntet á vizre.
Dikmá há' kettévát á viz, á sok zenész még romá
átháladt, száráz lábbál kelték át á nágy fojón,
ázótá sé vót ijent csodá ... vót egy csávó dikmá'
á Féhérember főgyén, hítták őtet Lákátos Sám-
sonnák. Jáj, nágy hoszú hájá vót neki, áztát
montá neki az ászonyá „Háde dikmá' Láksi ável-
junk mán be áz ágybá” – dikhel. Há ugrot ám á
csóká á kisgádzsórá és ráztá á csóveszt, delláztá
á mácát, de nem tudtá, hogy á sápádtárcúák
megbábonázták á luvnyát, áki míg fárádtán fe-
küdt lévágtá neki 7 öles hájászálát é. Á csorró
még – Devlá! – anyirá meggyengűt, hogy még
á bérétvát sé tudtá előkapní, amikó á sok fehír
pátkán kájákrá mént vele. Vót ám nágy ünnep-
lés á fehírek közöt, de áztá megnőtt á hájá és
rájuk hágot ... vót nágy víz, ávelt lé á hegyekbül!
De ákko' Kolompár Noé drábákolt á fehírektül
nágy hájót, mer vót péze á szinesfémhulladék
árusításábú. Há' megpákoltá á hájót á sok kis
pulyává, rokonává, oszt úgy vészelték át á nágy
vízet.



Aki belevág, felborítja az étkezési szokásait és ezzel hosszú távon nem tud javulást elérni az
egészségi állapotában sem. Ha tényleg le szeretnél fogyni, akkor a legjobb módszer, ha nem fo-
gyókúrázol. Ez nem vicc. 
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Jianrong Wang és tizennégy tagú
munkacsoportja a korosodás alapvető
kérdéseit vizsgálta emberi őssejteken.
A szövetek megújulásának képessége
az öregedés során fokozatosan romlik. 

A kor előrehaladásának jelenleg el-
fogadott elmélete szerint olyan öregek
vagyunk, amilyen öregek az egyes
szerveinket pótló őssejtek. Ennek alap-
ján, ha megértjük azokat a molekuláris
folyamatokat, melyek még képessé te-
szik az őssejteket a megújulásra, sza-
porodásra, így alkalmassá arra, hogy
pótolják a szervek károsodó szöveteit,
megteremthetjük a regeneratív orvos-
lást, és gyógyíthatjuk a korral megje-
lenő betegségeket.

Az érett őssejtek azért fontosak,
mert szerveinket egészségesen tartják
úgy, hogy a károsodó sejteket pótolják.
Ezek a sejtek mindentudók, és szaba-
don szaporodva bármelyik sejttípussá
fejlődhetnek. 

Ugyanakkor ezek is öregszenek, és
elvesztik ezt a képességüket. Ha a ku-
tatók megtalálják a módját annak,
hogy az őssejtek fiatalok maradjanak,
a sejtek pótolni tudnák az elhalt szív-
izomsejteket, meggyógyíthatnák a se-
beket, vagy pótolhatnák a tönkrement
csontokat. 

A kutatók fiatal emberek őssejtjeit
szövettenyészetben szaporították, majd
összehasonlították ugyanazon szemé-

lyek iú őssejtjeivel. Kimutatták, hogy
a tenyésztett sejtek a sejt bizonyos ré-
szének a károsodásából lesznek öregek,
de ennek a kóros résznek a kijavításával
az öregedés folyamata megállt. 

Meglepetésükre ezek az őssejtek
úgy visszafiatalodtak, hogy többféle
szerv sejtjeit tudták pótolni, ami az
egészséges őssejtek alapvető tulajdon-
sága. A munkacsoport ezért így pró-

bálja klinikai körülmények között elő-
állítani a különféle szövetek megújítá-
sát.

Forrás: ma.hu

Ugyanis erre a következtetésre jutottak
az UCLA (Los Angelesi Egyetem) kutatói is
felmérésük alapján. Mégis miért?

A legtöbb fogyókúra inkább káros, mint
hasznos abból a szempontból, hogy aki be-
levág, annak nem sikerül a kúra ideje alatt
egészséges szokásokat kialakítani, ráadásul
felborítja az étkezési szokásait és ezzel
hosszú távon nem tud javulást elérni az
egészségi állapotában sem.

Azok, akiknek sikerül súlyt leadni és
hosszú távon a karcsúságukat megőrizni,
eredményeiket sokkal inkább a számukra
is elfogadható és fenntartható életmód-
változtatásnak köszönhetik, mint annak,
hogy gyors divatdiétába kezdve pár hét
alatt érnének el tartós eredményt.

Nézzünk példákat arra, milyen szokáso-
kat érdemes kialakítani, hogyan lehet kom-
penzálni az egészségtelen életmód hizlaló
hatását úgy, hogy nem fogyókúrázunk:

A rendszeres mozgás

Ez nem olyan ördöngösség, hiszen mo-
zogni nem csak az edzőteremben lehet! Bár
úgy is lehet fogyni, hogy semmit nem
mozog az ember, de ha nem dolgoztatjuk
meg izmainkat, akkor külsőnk sem lesz
egészséges és vonzó. Ajánlott egy héten öt-
ször mérsékelt aktivitással valamilyen te-
vékenységet végezni, ez lehet kerékpározás
a munkahelyre (15 perc oda – 15 perc visz-
sza), napi 30 perc kocogás, tánc, úszás,
bármi, amit örömmel csinálsz. 

Találd meg az érzelmi okokat

Ha érzelmi indíttatásból eszel többet a
kelleténél, ezeket fel kell derítened és tu-

datosítanod kell, különben esélyt sem adsz
magadnak, hogy mássá válj, vagy hogy
karcsúbb légy. Tudnod kell, hogy mely ér-
zelmeidet nyomod el az evéssel, mert e nél-
kül vak sötétségben mész vadászni az
erdőbe! Vagyis addig nem tudsz változni,
amíg nem vagy tisztában azzal, hogy min
is kell változtatni.

Ha ki nem állhatod a munkád, akkor
fontold meg, hogy más lehetőség után kell
nézned, ami személyiségednek, egyénisé-
gednek jobban megfelel, ahol sikeresebb
és elismertebb lehetsz. Gondolkozz el azon,
hogy karriered hogyan változtathatod meg
– ez csak és kizárólag rajtad múlik.

Ha rossz kapcsolatban élsz és nem sike-
rül javítani a helyzeten, akkor valószínűleg

elérkezett a váltás ideje.
Ha unatkozol és ezért eszel állandóan,

akkor keress egy számodra izgalmas elfog-
laltságot, hobbit vagy bármit, ami lelkesít
és boldoggá tesz. Az is előfordulhat, hogy
szakemberhez kell fordulnod, hogy segít-
séget kaphass problémád megoldásához.
Ne szégyenkezz emiatt, hanem élj a lehe-
tőséggel, hiszen a te életedről és boldogsá-
godról van szó. Amikor nehéz helyzetben
vagy és segítséget keresel, az nem a gyen-
geség jele, hanem az erőé és az akaraté. A
változtatás, jobbítás szándékát soha nem
szabad szégyenként megélni, légy büszke
inkább rá!

Végül pedig ne fogyókúrázz,
hanem vezess be új étkezési
szokásokat

Az eredményes fogyáshoz állandó és si-
kerre vezető étkezési szokásokkal kell meg-
ismerkedned és célszerű meg is
barátkoznod velük. Ez azt is jelentheti, hogy
le kell szoknod az édes süteményekről, amit
a kávéhoz rendszeresen elfogyasztasz. Il-
letve jelentheti azt is, hogy figyelsz arra,
hogy napi 5 adag gyümölcs és zöldségféle
legyen az étrendedben. Ezzel nem változ-
tatsz egyszerre sokat, azonban az új szoká-
sok kialakulását nagyon is elősegíti.
Összességében hosszú távon sokkal ered-
ményesebb, mintha egyszerre akarnál min-
dent megváltoztatni.

Egy 2010 nyarán végzett felmérés alap-
ján Romániában 4,5 millió túlsúlyos ember
él.

Portik L. László
Szilágycsehi Hírlap / / Richpoi.com /

Ziare.com / Antena3/erdely ma/

Hallgassunk a megérzéseinkre?

Az Amerikai Pszichológus Társaság felmérése 
szerint azok, akik gyakran hallgatnak a megérzé-
seikre, nagyobb eséllyel hisznek Istenben és a ter-
mészetfelettiben, mint azok, akik hajlamosak
hosszasan gondolkodni a döntéseik előtt.

A Harvard Egyetem kutatói szerint az intuitív gondolkodás és az
istenhit szorosan összekapcsolódik. Intuitívan az gondolkodik, aki az
első benyomásai alapján hozza meg az ítéletét, míg a reflektív
gondolkodás azt jelenti, hogy az illető mérlegeli a lehetséges
következményeket, és csak utána dönt. „Némelyek szerint azért
hiszünk Istenben, mert a megérzéseink azt súgják, a
természetfelettivel magyarázhatóak az értelmetlennek tűnő
események. Ezért kezdtük vizsgálni, hogy a hit erőssége és az intuitív
vagy éppen a reflektív gondolkodásmód milyen kapcsolatban
vannak egymással” – mondta el az egyik kutató, Amitai Shenhav. 

A kutatás első felében 882 felnőttel töltettek ki egy internetes
kérdőívet. Matematikapéldákat oldattak meg velük, például egy
olyat, hogy ha egy játék denevér és egy labda együtt 1,10 dollárba
kerül, és a denevér egy dollárral drágább, mint a labda, mennyibe
kerül a labda. Az intuitív válaszolók rávágják, hogy 10 centbe, pedig
ha átgondoljuk, rájövünk, hogy az valójában csak 5 cent.

A példák után a résztvevők természetfelettihez való viszonyát
vizsgálták, és úgy tapasztalták, hogy az intuitívan gondolkodók
másfélszer nagyobb valószínűséggel hittek Istenben. Mindez nem
függött a válaszolók anyagi helyzetétől, iskolázottságától vagy
életkorától. A megérzéseikre hallgatók akkor is biztosabbak voltak
Isten létezésében, ha nem kaptak vallásos neveltetést, és az
intelligenciával sem volt mindez összefüggésben. „A mindennapi
életben való gondolkodás határozza meg, hiszünk-e Istenben. Egyik
mód sem jobb a másiknál. Néha az intuitív, máskor a reflektív
gondolkodásmód vezet eredményre” – vélekedett Rad.

Egy másik kísérlet során 373 embert kértek meg arra, hogy
írjanak le egy olyan eseményt, amely során jól tették, hogy intuitívan
vagy reflektíven reagáltak. Ismét az volt tapasztalható, hogy a hívők
voltak hajlamosabbak a megérzéseikre támaszkodni. Az ugyanakkor
még nem világos, mi az ok-okozati összefüggés: az intuitív
gondolkodás vezet-e az istenhithez, vagy épp ellenkezőleg, a
természetfelettibe vetett bizalom hozadéka-e az érzéseinkre való
hallgatás.

A kutatás a Journal of Experimental Psychology: General című
online magazinban jelent meg.

Forrás: Medipress

Vége a korral járó betegségeknek?
„Az öregedés folyamata megállt” – csodákra képesek a fiatal őssejtek

Szerveink öregedő sejtjeit érett őssejtek pótolják, melyek elősegítik a károsodott vagy már működésképtelen 
sejtek cseréjét. Ezeknek az őssejteknek a pusztulását sikerült kutatóknak megakadályozni  – ismertette a  Cell Cycle legújabb tanulmánya.

A legtöbb fogyókúra inkább káros, mint hasznos



FCM Marosvásárhely – 
Pandurii Tg.-Jiu 3–3 (1–0)

Vezették: Lucian Rusandu (Sepsiszentgyörgy) – 
Daniel Hulubei (Vaslui), Andrei Constantinescu (Bukarest).
FCM: Albuț – Vagner, Iencsi, Nicu, Topics (44. D. Matei), Bumba
(68. Buș), Issa Ba, Ilyés, Fl. Dan, Cavalli (90+1. Ruiz), Subotic.
Pandurii: Mingote – Pleaşcă (73. Rusu), Viera, Cardoso, Vlad,
Pintilii (90. Maxim), Nistor (90+2. Batin), Voiculeț, Vranjes, Lem-
naru, Stromajer.
Gólok: Iencsi (44.), Cavalli (82.), Subotic (90+3.), illetve Vranjes
(58.), Cardoso (63.), Voiculeț (88.).
Sárga lapok: Issa Ba (40.), Nicu (50.), Iencsi (63.), Subotic (72.),
Ilyés (90+5.), illetve Mingote (90+6.).

A mozgáskorlátozottak számára kiírt, az ország egyik legrégebbi sporttornáját szervezték meg ok-
tóber elsején, V. Olympikus kupa elnevezéssel a Serafim Duicu Gimnázium sporttermében, melyet
a Gördülve újra táncolunk zenés-táncos rendezvény követett. Az eseménynek a Maros Művésze-
gyüttes terme adott otthont.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Kínkeserves pont  az új vezetőedző, Selymes nélkül

Az, hogy mennyire igaz az a mondás,
miszerint szinte minden ember érték a
maga nemében valamilyen téren, tapasz-
talhattam a rendezvény során. Olyan em-
bertársaink, akik fogyatékosan születtek,
vagy időközben, baleset vagy más prob-
léma miatt lettek rokkantak, vagy  tolóko-
csik rabjai, esetleg süketnémán látták meg
a napvilágot, sportoltak, táncoltak a toló-
kocsijuk segítségével, gesztikulálva biztat-
ták társaikat a sportrendezvények,
előadások során. Mindezt  egészséges em-
bertársaink könnybe lábadt szemekkel,
vastapssal jutalmazva, elismerően bólintva,
dicsérő szavakkal fogadták. S hogy ebben
mi a legérdekesebb? Az, hogy arcukról nem
csak a mosoly tükröződött, hanem hihetet-
len életerő, optimizmus, akarat, s tehetsé-
gükkel ötvözve bizonyították, hogy ők is
köztünk vannak, hozzánk tartoznak, sőt,
magukban igazi értékek.

A sporteseményekről és a zenés-táncos
rendezvényről a fáradhatatlan Soós Zsig-
mond, az Olympikus klub elnöke összege-
zett a Központnak.

– Ez volt az ötödik alkalommal megren-
dezett Olympikus  kupa. Ez azért volt kü-
lönb az előzőeknél, mivel első alkalommal
itt lehetett a magyarországi fogyatékos sze-
mélyekből álló Gördülő tánccsoport mel-
lett, az ugyancsak anyaországi Rolls Dance
tánccsoport is, melyben egyaránt fogyaté-
kos és egészséges személyek táncolnak,
ugyanakkor a marosvásárhelyi süketnémák

is részt vettek az eseményeken. Emellett
még fellépett a színpadra egy helyi fogya-
tékos társunk, aki gitározott és énekelt, s
nem utolsósorban elfogadta meghívásun-
kat Borsi Ádám is, aki a 2009-es Csillag szü-
letik elnevezésű tehetségkutatón is részt
vett, mi több, tavalyig ő is tagja volt a Gör-
dülőknek.

– Milyen sportágakban mérkőztek meg
egymás ellen a fogyatékos személyek?

– Hagyománnyá vált, hogy mindig dél-
előtt és délután kerül sor a sportrendezvé-
nyekre, majd este az előadásokra, melyen
részt vettek sérült, tolószekeres, járóképes,
de fogyatékos és süketnéma személyek is.
A sportvetélkedőkön kerekes székes gyor-

sasági versenyben, asztaliteniszben, sakk-
ban, backgammonban (táblé), szkander-
bergben és dartsban mérhetik össze
tudásukat a résztvevők, de célbadobást is
rendeztünk. Nem is az eredmények voltak a
fontosak, hiszen egy ilyen méretű rendezvé-
nyen mindenki győztes és elismerésben ré-
szesül, ezért is nem tudok kiemelni senkit.

– Honnan jöttek még meghívottak?

– Az Olympikus klub keretén belül te-
vékenykedő negyven személy – a Maros
Megyei Mozgássérültek Egyesületének kép-
viselői – mellett elfogadták meghívásun-
kat Székelyudvarhely, Csíkszereda,
Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy,
Székelykeresztúr, Kolozsvár mozgássérült
személyei is. Ugyanakkor megemlíthetem,
hogy első alkalommal támogatott minket
a helyi tanács és a polgármesteri hivatal.
Reméljük, jövőre nagyobb méretű rendez-
vényt szervezhetünk.

– Öcsi, megható volt látni, mekkora élet-
kedvvel, optimizmussal harcoltak a fogyaté-
kos személyek a sportrendezvények során,
szinte végig mosoly volt az arcukon minden
fellépésük során. Minek köszönhető ez?

– Hát ez az, aminek azt mondják, hogy
életlecke a javából. Mindegyikük elfogadta,
hogy ilyen lett a sorsuk, így kell éljenek, de
soha nem adják fel, és mindent elkövetnek,
hogy harcoljanak sorsukkal az életük vé-
géig.

Röviden
A marosvásárhelyi úszósport fenegyerekének, a
többszörös román bajnok, több hazai rekord megdöntője,
Trandafir Norbertnek is felkerül a neve a Víkendtelep bejáratánál
található dicsőségtáblára. A marosvásárhelyi tanács csütörtöki
ülésén a tanácsosok megegyeztek, hogy a kulturális és
sportbizottság előkészít a következő ülésre egy tervezetet,
amelyben meghatározzák, mennyi pénzzel díjazza szülővárosa
az úszó teljesítményét.

A CS Universitar színeiben versenyező sportolónk, aki egy ideje
Bákóban edz és készül fel a versenyekre ideális feltételek mellett
az 50 méteres olimpiai méretű fedett uszodában Ovidiu Galeru
edző keze alatt, úszóként szerez hírnevet Marosvásárhelynek,
ezért megérdemli, hogy támogassák, megjutalmazzák, amiért
Sencsenben, az Universiadén 100 méteres gyorsúszásban
ezüstérmes lett – határozták el a tanácsülésen. 

*
A teremlabdarúgó UEFA-kupa alapkörének marosvásárhelyi
tornáján a City'us bejutott az elitkörbe, azaz Európa legjobb 16
bajnokcsapata közé, miután három mérkőzésből kettőt
megnyert és a csoport második helyéről jutott tovább. Az első
mérkőzésen Kacsó Endre tanítványai 4–1-es győzelmet arattak
a horvát bajnok MNK Split fölött, majd 7–1-re kiütötték a finn
Ilves Tampere együttesét, a harmadik mérkőzésen 5–2
arányban maradtak alul a csoportelső, jobb játékot produkáló
olasz Marca Futsal ellen. Az olasz bajnok játékerejére abból lehet
következtetni, hogy megelőzte a hazai bajnokságban azt a
Montesilvanót, amely viszont áprilisban UEFA-kupát nyert. A
vásárhelyi City’us azonban egyenlő ellenfele volt az olaszoknak a
torna döntő mérkőzésén.

Ki is a FCM új trénere?
Selymes Tibor 1970. május 14-én született Balánbányán
(Hargita megye). Elemi iskoláit a kézdivásárhelyi 3-as számú
Általános Iskolában (jelenleg Turóczi Mózes) végezte,
gimnáziumi éveit a céhes városi sportiskolában töltötte.
Labdarúgói pályafutását a kézdivásárhelyi Vasasnál kezdte,
alig 16 évesen a Brassói FC-hez igazolt. 1990-ben a bukaresti
Dinamo vásárolta meg, majd a Cercle Bruges (1993–1996),
az Anderlecht (1996–1999) és Standard Liége (2000–2001)
színeiben futballozott. Tíz év belgiumi vendégjáték után
Szombathelyre költözött, a helyi Haladásnál focizott, majd a
debreceni VSC-nél töltött két évet. Pályafutását a ciprusi AEL
Limassolnál fejezte be. Selymes Tibor játékosként 46-szoros
válogatott volt a kilencvenes években „aranygenerációként”
emlegetett román csapatban, mellyel az 1994-es és 1998-as
világbajnoki döntő tornákon is szerepelt. Edzőként a magyar
Sopron, majd a Liberty Szalonta, a Sportul és legutóbb az
Astra csapatát irányította. 

Gördülve újra táncoltak, avagy életlecke
a javából sérült embertársainktól

A FCM új vezetőedzőjének stábja, a
Rapid egykori játékosai, Cezar Zam-
fir és Ionuţ Manu irányították csapa-
tunkat a kispadról a Pandurii elleni
mérkőzésen, mivel Selymes Tibor
Franciaországban pro licencért vizs-
gázott.
Ez volt az együttes történetének negyedik
egymás utáni mérkőzése, amikor a meccs
végén voltak a legizgalmasabb, végered-
ményt befolyásoló események, hiszen az
ASTRA ellen a hármas sípszó előtt rúg-
tunk, majd kaptunk gólt, a kolozsvári U
ellen a hajrában egyenlítettünk, míg
Medgyesen az utolsó percekben szépítet-
tünk. A Pandurii ellen az utolsó öt perc-
ben kaptunk is, de szereztünk is gólt Ruiz
révén, sőt, ha a lefújás előtt nem ment
csodával határos módon a gólvonalról
Mingote, talán túl szép győzelem lett
volna. 
Az első félidőben mindkét fél ellentáma-
dásokkal próbált a kapuk előterébe ke-

rülni, de kevés volt a szép kapujelenet, ki-
dolgozott akció. A 44. percben Topics jobb
oldali szabadrúgása után, a kapu előte-
rében keletkezett kavarodás során, a
labda Iencsihez került, majd a veterán
hátvéd mintegy két méterről félfordulat-
tal a hálóba juttatta a labdát. 1–0. Az 58.
prcben Issa Ba gáncsolásáért ítélt szabad-
rúgást, Vranjes 25 méterről a vinklibe
varrta. 1–1. A 73. percben egy gyors el-
lentámadás során Cardoso végigvezette
a labdát kapuja előteréből az ellenfél ti-
zenhatosáig, ahonnan Albuţ mellett a há-
lóba lőtt. 1–2 A 82. percben Subotic
beadásából Cavalli szépített, majd 10 em-
berrel maradt csapatunk, miután Issa Ba
csúnyán ütközött Pintiliivel, és megkapta
második sárgáját. Egy perc múlva újabb
Pandurii-ellentámadás után Voiculeţ ve-
zetéshez juttatta együttesét, melyre a
hosszabbításban Subotic-nak sikerült
még válaszolnia. Sőt, néhány másod-
percre rá, a csereként beállt Ruiz két mé-

terről leadott lövésébe csodálatos reflex-
szel sikerült belenyúlnia Mingote hálóőr-
nek, megtartva együttesének az egy
pontot, elrabolva az esetleges, nem re-
mélt győzelmet a FCM-től. 
Mivel a mérkőzés alatt a felbőszült nézők
banánnal dobták hátba Daniel Hulubei
vaslui-i partjelzőt társa, Lucian Rusandu
gyenge bíráskodása miatt, nincs kizárva,
hogy a klub történetében először játsz-
hatunk hazai mérkőzést idegenben, vagy
nézők nélkül, mivel a bíró-trió és a meg-
figyelő is a meccs jegyzőkönyvébe 
jegyezte be az incidenst.
Együttesünk kilenc meccs után csak egy
győzelmet aratva, mindössze 7 pontot
gyűjtött be. Október 14-én Bukarestben,
a Sportul otthonában, egykori együttese
ellen mutatkozik be az új vezetőedző,
Selymes Tibor a FCM kispadján. A mérkő-
zést a Dolce Sport 15 órai kezdettel élő-
ben közvetíti. 
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Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám


