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Zöldek

Gyűjts... 
és találsz!

Biztosan önök is, amikor autóval kirán-
dulnak valamerre, vagy éppenséggel
munkaügyben ülnek be a négykerekűbe,
észreveszik a szeméthalmokat, amelyek
az utak szélén éktelenkednek. Pénteken
az ákosfalvi benzinkút mellett  gyűjtöt-
tük a szemetet.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 6. oldal Hír és hírháttér

Minden magyar számít

Nem én találtam ki ezt a frappáns címet: ez az RMDSZ
népszámlálási kampányának jelmondata, biztos isme-
rős. Egy szlogen rendszerint vagy jó, vagy rossz, ez vi-
szont egyik sem, olyan… semmilyen. Van benne valami
„az ember halandó” kikezdhetetlen örökérvényűségéből,
rövid is, kicsit alliterál is, oda is suhint egy cseppet a
nemzeti büszkeség pörölyével erdélyi magyar lelkedze-
tünk üllőjére, mindezek ellenére valójában üres, sem-
mitmondó, közhelyes. Azért járjuk kicsit körül...

Sport

Minden futballista
álma egy Eb-, vagy 
vb-győzelem 

Interjú Csoma Alpárral, a marosvásár-
helyi City’us teremlabdarúgó-együttes
27 éves csatárával, aki csapatával ér-
dekelt az UEFA Futsal Cup elitkörében.
A harcos szellemű, optimista beállí-
tottságú játékos eddigi pályafutásának
legszebb időszakairól, kevésbé kelle-
mes periódusáról és nem utolsósorban
jövőbeli terveiről mesélt.

Hír és hírháttér

Elbizonytalanodott 
az EMNT

Az EMNT múlt heti sajtótájékoztatóján
Jakab István nehezményezte, hogy bár
már június 1-jén megnevezték az álta-
luk javasolt közös polgármesterjelöltet
dr. Vass Levente személyében, az
RMDSZ és az MPP még mindig halo-
gatja a döntést. 

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

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

>>> 3. oldal

Egy előválasztás esetén:

Ki lehetne a befutó?

Már az október 13-i, csütörtök esti RMDSZ Maros megyei szervezetének választmányi ülése után a
kíváncsiságukról híres sajtósok csoportokba verődve várták az eredményhirdetést, minek 
fejleménye az volt, hogy az EMNT által is támogatott dr. Vass Leventét javasolják Marosvásárhely
közös, magyar polgármesterének.

>>> 15. oldal

Elemzés 

Három a párt

Szeptember 15-én, hónapokig tartó
jogi huzavona után, jóváhagyták az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegy-
zését. A Tőkés László személyéhez
köthető párt színrelépésével immár há-
romra nőtt a romániai/erdélyi magyar
politikai alakulatok száma, az RMDSZ
és a Magyar Polgári Párt (MPP) mellé
felsorakozott az EMNP is. Most már –
legalábbis elméletileg – minden lehe-
tőség adott a választás szabadságának
érvényesüléséhez, az erdélyi magyar
politikai rendszerváltáshoz. 

>>> 7. oldal



Verébszárnyon 
– Homage á Piaf
Verébszárnyon Homage á Piaf
címmel játssza újra előadóestjét
László Zsuzsa, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának színművésznője.
Közreműködik: Liviu Matei, va-
lamint Zénó Apostolache (zon-
gora, harmonika) és Zonda Attila
(gitárok). Kosztüm: Szabó An-
namária. Játékmester: Kövesdy
István. Az előadás október 19-
én, szerdán este 8-tól tekinthető
meg a Jazz&Blues Clubban.
Jegyek előadás előtt a helyszí-
nen válthatók (Sinaia utca 3.
szám, telefon: 0724-400.322).

Német filmnap
Október 22-én a Zauberberg
kulturális egyesület német film-
napot szervez a marosvásárhelyi

Művészeti Egyetem Stúdióter-
mében 15.30 órától éjfélig. A
rendezvényen az elmúlt évtized
német, osztrák és svájci alkotá-
saiból kap ízelítőt a közönség. A
program, illetve a vetítésre ke-
rülő alkotások részletes leírása
az egyesület honlapján, a
www.zauberberg.ro címen ta-
lálható. A filmnapra a belépés
díjtalan, a szervezők szívesen fo-
gadják az adományokat, és fenn-
tartják a műsorváltoztatás jogát.

Gyűjtés a hajléktalan
gyerekeknek
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület gyűjtést szervez egy
budapesti óvodába járó hajlék-
talan gyermekek megsegíté-
sére. A tanintézetet 2004-ben
hozták létre a nélkülöző kisgye-
rekek számára, és itt minden-
nap tiszta ruhát, élelmet kap-
nak. A gyűjtés október 21-ig
tart. Azokat a családokat, akik
kinőtt, óvodásoknak való ruhát,
cipőt, illetve tartós élelmiszert
vagy játékot tudnak adomá-
nyozni, naponta 14–16 óra kö-
zött várják az egyesület szék-
helyén, Marosvásárhelyen, az
Apolló-épületben (Rózsák tere
5. szám).

Bordi András 
festményei
November 4-ig látogatható a

Bordi András festményeiből álló
tárlat. A Bolyai-téri Unitárius
Egyházközség Dersi János Ter-
mébe naponta 9–13 óra között
várják az érdeklődőket. 

Marosvásárhelyi
Rockzenészek
Találkozója
A tavalyi Marosvásárhelyi Rock-
zenészek Találkozója sikerének
köszönhetően, a közönség és a
zenekarok igényeinek eleget
téve az idén is megszervezésre
kerül a rendezvény MaRoTa 2

néven. Az időpont változott, mi-
vel 2011. október 30-án csap-
nak a húrok közé a rockzene
megszállottjai. A helyszín vi-
szont változatlanul a Jazz &
Blues klub lesz. Kezdési időpont
19 óra. A fellépő zenekarok kö-
zött jelen lesznek a 80-as és 90-
es évek legendás zenekarai mel-
lett az ezredforduló, valamint
napjaink fiatal és tehetséges
rock bandái. Belépőkártya a
Tranzitbárban és a Dömetrafik-
ban igényelhető 15 lejes ked-
vezményes áron, vagy a hely-
színen 20 lejért.

2. oldal >> Naptár október 19–25.

Névnapok
Október 19. Nándor, Sára, Pál, Péter, Frida, Laura
Október 20. Vendel, János, Artúr, Irén, Cintia, Ödön
Október 21. Orsolya, Zsolt, Kende, Klementina, Celina
Október 22. Előd, Csilla, Mária, Móric, Mirabella
Október 23. Gyöngyi, Gyöngyvér, Ignác, Koppány
Október 24. Salamon, Ráhel, Rafael, Arétász
Október 25. Blanka, Bianka, Fodor, Margit, Mór, Krizanta

Ajánló

Kos : Reménytelibbnek látja most a világot, pozitívabb
hangulatban lesz. Igazán jól fog esni önnek ez a fajta látás-
mód, úgyhogy koncentráljon arra, hogy minél tovább meg-
maradjon ez a hozzáállás, mert az élet több területén is
hasznát veheti.

Bika:  Tisztábban és egyértelműbben kommunikál társaival,
barátaival, szeretteivel. Nem zárkózik be annyira, mint 
amennyire ezt öntől megszokták, üdítő, frissítő színfoltja lesz
a baráti összejöveteleknek.

Ikrek: Többször is előfordulhat, hogy más helyett kell
meghoznia döntéseket. Bár kisebb fejtörést okozhatnak
önnek ezek a szituációk, remekül állja a sarat és büszkén
aratja le a babérokat, ha kiderül, jól döntött.

Rák: Egészen új hangulatban kezdi a hetet, kiderült ugyanis,
hogy mások sokkal inkább látják önben a fantáziát, mint
saját magában. Az önbizalma ugyan a béka feneke alatt lesz,
de azért el-elmosolyodik élete alakulásán.

Oroszlán: Végre kiolvassa a könyvet, amit még nyár elején
kezdett el és ez olyannyira fellelkesíti önt, hogy egyszerre
több új olvasmányba is belekezd. Csak győzze kiolvasni
azokat is.

Szűz: Jobban kell koncentrálnia tartós kapcsolatára, mert
valamiért nyűgösebb lesz a megszokottnál. Amennyiben
érzékeli, hogy jobban fókuszál rá, talán jobb kedvre fakad,
de ne sértődjön meg rá, ha nem így lesz. Ezek a napok most
róla szólnak.

Mérleg: Nem biztos, hogy úgy mennek a dolgai, ahogy 
szeretné, de talán el kellene gondolkodnia saját vállalt 
szerepén. Tisztába kellene tenni azt, ki is ön valójában és el kel-
lene felejtenie már a dühöt, a bosszút és az állandó kritikát.

Skorpió: Ön szabadságon lesz a napokban – ha nem is szó
szerint, de a teste és lelke úgy dönt, október közepén pihenni
vágyik. Ennek tükrében csendesebb lesz, a rendszeres test-
mozgást is hanyagolni fogja, viszont élvezni fogja a békét ön
körül.

Nyilas: Fáradt lesz, ráadásul annyi a tennivalója a munkán
kívül, hogy alig győzi majd kipihenni magát a hétvégén.
Éppen ezért nem vágyik esténként nagy társaságra, de nem
is baj. Néha vissza kell venni, hogy hiányolják az embert.

Bak: Kisebb-nagyobb kellemetlenségei adódnak abból,
hogy nem jól emlékszik történésekre, megbeszélt dolgokra.
Jó lenne, ha tudatosítaná magában, nem annak van igaza,
aki állandóan kiabál. Az emberek nem rosszat akarnak, csak
azt, amit megbeszéltek.

Vízöntő: Ez a hét sem lesz könnyű, nem akarjuk fájdítani a
szívét, de ez a félév nem lesz éppen örömtánc. Ettől
függetlenül bírni fogja a tempót, és hétvégén fog tudni lazí-
tani és mosolyogni is.

Halak: Most igazán jól kamatoztatja tehetségét és tudását,
és végre sikerül tudatosan és okosan úgy helyre tennie egy
ellenségét, hogy az majd meglepődésében csak ámul. És ne
sajnálja, fogja fel úgy, hogy ön erre is képes.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

Alapítási év: 2006.
Megjelenik szerdánként.
Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 - 900X

Szerkesztő:  
Szentgyörgyi László

Olvasószerkesztő: 
Nagy Annamária

Főmunkatárs:  
Ferencz Zsombor

Riporter:
Pál Piroska

Munkatársak:  
Czimbalmos Ferenc-Attila
Molnár Tibor

Tördelőszerkesztő: 
Szegedi Attila

Terjesztés, reklám:
Gergely Zoltán
tel.: 0744.253.026.

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja a
jogot, hogy a be érkezett le velek
és másféle írások köz léséről
döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr 0265-202.300
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
Tűzoltók 981
Mentők 961, 0265-215.131
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) 0265-210.110
Megyei kórház 0265-212.111
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek 0265-210.177
Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330

Hasznos telefonszámok

Kár kihagyni!

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

A világhálón is



3. oldalHír és hírháttér <<október 19–25.

Ha lehetséges, 
akkor muszáj!

Amióta nyilvánvalóvá vált, hogy egyfordulós szisztéma
szerint választják a polgármestereket, valós esély lehet arra,
hogy Marosvásárhelynek újra magyar elöljárója legyen. Aki
csak nyakán hordja a fejét, az mind tudja, kizárólag komoly
összefogással lehetne  visszahódítani azt, amit annak idején
Fodor Imre elveszített, illetve el veszíttettek vele. Talán
emlékszünk még, mekkora csalódást jelentett ez akkoriban.
Az hogy az etnikai arányok átfordultak a románság javára,
csak fokozta a csalódást. Azóta viszont folyamatos a
kudarcélmény, amiben volt, van részünk. Akkoriban még
maga Markó Béla is azt mondta, hogy Marosvásárhely-
stratégiára van szükségünk, hogy intézményeket kell
idetelepítenünk, fiatal szakembereket idevonzanunk, s meg is
tartanunk. Aztán azon nyomban meg is feledkeztek az
illetékesek a stratégiáról. S ha Fodornak még valós esélye lett
volna a győzelemhez, Kelemen Atilla és Borbély László
helyzete már jócskán reménytelen volt. Kelemen már talán
nyerni sem akart, legalábbis erre lehetett következtetnünk,
látván, tapasztalván azt a vérszegény kampányt, amit
folytatott. Borbélyról úgy tűnt, valóban akarná a sikert, de hát
az etnikai szavazás nem nagyon kecsegtette a győzelem
reményével. Aztán a tetejébe  a városi képviselőtestületben is
elveszítettük a többséget. 

A tavasszal viszont felcsillant a remény, hisz a politikai
erők, talán józanon felismerték, hogy fontos, elengedhetetlen
az összefogás. Ennek ellenére mintha nem tudnának egyről a
kettőre jutni. Mintha mindenki mást akarna, az RMDSZ nem
képes felülemelkedni azon, hogy erőpozícióból politizáljon, a
többiek, az MPP és a frissen alakult EMNP pedig még mindig
gyerekcipőben jár. Pedig az önkorlátozás eszközével az
RMDSZ-nek kiváló alkupozíciói lehettek volna. De hát a jelek
szerint ők sem képesek kibújni saját árnyékukból. Pedig
nemcsak a polgármesteri szék lenne a fontos, hanem a
képviselőtestületi többség, de még a megyei elnöki szék is. Az
ötlet, hogy párton kívüli, de legalább nem teljesen
elkötelezett pártkatona legyen a jelölt, nos igen jó ötletnek
tűnt. Bölöni László neve jól csengett, ő talán román voksokat
is begyűjthetett volna. Vass Leventének viszont mintha túl
nagy lenne a jelölti kalap. Tévedés ne essék, nem vitatom
szakmai képességeit, mert egyáltalán nem ismerem. Az, hogy
az üzleti életben vitte valamire, azt bizonyítja, hogy felismeri
a lehetőségeket és tud is élni velük. Ezzel még nem is lenne
baj, azzal viszont már igen, hogy miniszteri tanácsosként egy
ideig nem lenne szabad aktívan politizálnia. Nem feledjük,
egy olyan miniszternek oszthatta a tanácsokat, aki állítólag
szétverte a nem különösebben jól működő román
egészségügyet. Egy ilyen kaland után nagyon csendben
kellene maradnia. A még szóba került jelöltek mind
pártonkívüliek, Smaranda Enache bájos jelenség, talán még
Tőkés László bizalmát is élvezi, csakhogy nagy a gyanúm, nem
gyűjthetne be annyi román voksot, mint magyart. Dr.
Benedek Imre nehéz ember hírében áll, akár azt is mondhatni
róla, önjáró politikus, szakmailag is vitte valamire, s amióta az
RMDSZ-ből kiutálták, azóta jelentős a politikai tőkéje. Ő egy
olyan jelölt lehet, aki körül meg lehetne szervezni a pártok
támogatását. És eléggé motivált is ahhoz, hogy akár sikeres
befutó  lehessen.  

A választásokig még bőven van idő, még meg lehetne
egyezni, csak ahhoz nem lenne szabad olyan sebeket ejteni
egymáson, ami kizárná a későbbi megegyezést.
Szatmárnémeti, de akár Szászrégen példája is azt bizonyítja,
hogy lehetséges. S ha pedig lehetséges, akkor muszáj is. 

Szentgyörgyi László

Már az október 13-i, csütörtök esti RMDSZ Maros megyei szervezetének
választmányi ülése után a kíváncsiságukról híres sajtósok csoportokba
verődve várták az eredményhirdetést, minek fejleménye az volt, hogy
az EMNT által is támogatott dr. Vass Leventét javasolják
Marosvásárhely közös, magyar polgármesterének.

A péntek reggeli sajtótájékoztatón meg-
tudtuk, a zártkörű szavazáson dr. Vass Le-
ventére 44-en, Csegzi Sándorra 28-an
szavaztak, 5 voks pedig érvénytelen volt.
Így mondhatjuk, hogy a régóta húzódó ma-
rosvásárhelyi polgármesterjelölt-állítás
kérdése mozdult valamilyen irányba. Tehát
a három romániai magyar párt közül ketten
(RMDSZ és EMNP) közös nevezőre jutottak.

Kelemen Atilla, az RMDSZ megyei el-
nöke elmondta, bár sok türelmetlenkedés
és sürgetés volt Marosvásárhely közös, ma-
gyar polgármester-jelölése körül, megne-
vezték a személyt, aki „egy fiatal, energikus
jelölt, aki mellé oda lehet állni, s akivel meg
lehet nyerni a marosvásárhelyi polgármes-
teri széket.” Ennek a munkának a végére
érve sem szeretnének ölbe tett kézzel ülni,
hanem új feladatokat kijelölni és ellátni,
amely rengeteg új tárgyilagos felmérést és
konstrukciót kell felsorakoztasson, szüksé-
ges felmérni azokat a pontokat, amelyek
mentén városunkat változtatni kell, kije-
lölni azokat a területeket is, ahol az RMDSZ
fokozottan jelen szeretne lenni (például a
helyi tanács összetétele is változtatásokra
szorul). Kelemen azt is elmondta, hogy „az
RMDSZ bízik abban, hogy sikerült olyan je-
löltet megnevezniük, aki mellé mindenki
fel tud sorakozni. Ugyanakkor, olyan sze-

mély ő, aki a marosvásárhelyi magyarok –
és nem csak – számára megoldás lehet.”

„Demokratikus módon 
jártunk el”

– nyilatkozta Benedek István, aki emlé-
keztetett arra, hogy két éve bejelentette
azt, hogy lesz az RMDSZ-nek polgármester-
jelöltje, és valószínűleg egy fiatal, energi-
kus jelöltet fognak kiválasztani. „Nem
gondolom úgy, hogy elkéstünk volna ezzel
a jelöléssel, mert ezt az utat végig kellett
járni, és demokratikus módon kellett ke-
zelni ezt az esetet” – fejtette ki a marosvá-
sárhelyi RMDSZ elnöke.

Kelemen – mindenféle híresztelésekkel
ellentétben – kitart amellett, hogy az
RMDSZ meg akarja nyerni a helyhatósági
választásokat, ugyanakkor bízik is abban,
hogy „mivel van most egy jelöltünk, mi fel-
ajánljuk az MPP-nek és az EMNT-nek is,
hogy mellénk álljanak az összefogás jegyé -
ben.” Az EMNT kérdése valószínűleg meg-
oldódott, a Magyar Polgári Párté viszont
még vitatott, mert tárgyalások folynak az
ügyben, hogy Kelemen Ferenc és csapata
dr. Benedek Imre, orvos-politikust támo-
gatná a jövő évi helyhatósági választáso-
kon.

Plakát-bojkott

A sajtótájékoztatón terítékre került egy
aktuál-politikai probléma, éspedig az, hogy
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
nem engedélyezte az RMDSZ magyar
nyelvű népszámlálási plakátjainak elhelye-
zését. Arra hivatkozva nem engedélyezte a
Városháza, hogy azokon csak magyar
nyelvű szöveg olvasható, illetve látható raj-
tuk az RMDSZ logója.

A Maros megyei RMDSZ elnöke, Kele-
men Atilla hozzátette, eddig csak szóbeli
visszautasítást kaptak, de várják a polgár-
mesteri hivatal írásos indoklását, és ennek
függvényében döntenek a helyzet hogyan-
továbbjáról. 

A Maros megyei RMDSZ elnöke azt is ki-
emelte, hogy a plakátoknak magyarokat
nemzeti identitásuk vállalására biztató sze-
repük van, és ezek nem minősülnek válasz-
tási kampányanyagnak, így „az a tény, hogy
– Marosvásárhelyen, ahol jelentős magyar
közösség él – a polgármesteri hivatal nem
adott engedélyt a plakátok kiragasztására,
elég rossz ízű és szomorú időkre emlékez-
tet” – fejtette ki véleményét Kelemen.

Pál Piroska

Ki lehetne a befutó?
Egy előválasztás esetén:



Lehet igényelni a fűtéstámogatást 

Aki jogosult, igényelheti a fűtéstámogatást. A fűtéspót-
lékot, illetve a havi 70 lejes vásárlási utalványt a Város-
háza Nyári színpada mellett lehet kérvényezni. A múlt
héten nagy volt a tömeg a hivatal mezőgazdasági nyil-
vántartási, valamint adóügyi osztálya előtt is, ahol a
szükséges iratokat lehet beszerezni. A Nyári színpad
melletti irodában hétfőtől péntekig 8–14 óra között vár-
ják az érdeklődőket. Hajnali 5 órakor rendszerint már
gyülekeznek az emberek, a nagy tumultusra való tekin-
tettel mobil rácsokat kellett elhelyezni, hogy megaka-
dályozzák a lökdösődést. A szükséges iratok alapos
ellenőrzése, a nyomtatványok kitöltése igen nehézkesen
történik, az emberek gyakran türelmetlenkednek. A táv-
fűtés esetében megemelték a jövedelemszintet: csalá-
dok esetében azok jogosultak a támogatásra, ahol az
egy főre eső jövedelem kisebb, mint 786 lej, illetve
egyedül élő személy esetében 1082 lej. A gáz- és fafűtés
esetében a jövedelmi határérték 615 lej maradt. Tehát
ha valaki gázzal fűt, hiába él egyedül, jövedelme 615
lejnél kevesebb kell legyen ahhoz, hogy megkapja a tá-
mogatást. 

Kogălniceanu-program

Júliusban kezdeményezte az RMDSZ a Kogălniceanu-
programot, mely a kisvállalkozókat hivatott segíteni. A
kkv-k fejlesztési programjait kezelő ügynökség (AIP-
PIMM) marosvásárhelyi területi kirendeltségén 2010
pályázatot nyújtottak be a programra, ezekből 63 a
Maros megyei pályázók száma. Induláskor igen nagy
volt az érdeklődés, az első ezer pályázat feldolgozása
éppen folyamatban van. Az iratcsomók már a héten el-
juthatnak a programban partnerséget vállalt bankok-
hoz, a vállalkozók hamarosan a konkrét támogatást is
igénybe vehetik A program idei költségvetése 24 millió
lej, amiből 4 ezer pályázót támogathatnak, így egy hó-
nappal az indulás után az idénre szánt keretösszegnek
még a felét sem merítették ki a jelentkezők. Az idevágó
kormányhatározat szerint a háromévesre tervezett
program kerete jövőre 70, 2013-ra pedig 71 millió lej
lesz.  A programban partnerként részt vevő pénzintéze-
tek az Alpha Bank, a Carpatica Kereskedelmi Bank, a
Transilvania Bank, a Bancpost, a BRD Groupe Société Gé-
nérale, a CEC BANK, a Garanti Bank, az OTP Bank Romá-
nia, a Pro Credit Bank, illetve az Unicredit Ţiriac Rt. 
A programból nem támogatnak pénzügyi közvetítéssel,
biztosítással, ingatlankereskedelemmel, szerencsejá-
tékkal, fogadással, fegyver, robbanóanyag, lőszer, do-
hány, alkohol vagy állami monopólium alatt álló
növények és egyéb szerek gyártásával és forgalmazásá-
val foglalkozó cégeket. 

Fűtenek  

Mivel három egymást követő napon este 6 és reggel 6
óra között 10 fok alá estek a hőmérsékleti értékek, az
E-Star Mureş Energy távhőszolgáltató elindította a fű-
tést.  A korábbi évek tapasztalata szerint általában ok-
tóber 15. körül csökkennek le annyira a hőmérsékleti
értékek, ami indokolttá tenné a távfűtés elindítását. Ha
az időjárás netán enyhülne, akár le is állíthatják a szol-
gáltatást.  Az E-Star Mureş Energy az utóbbi hónap során
a vezetékrendszert feltöltötte és nyomás alá helyezte,
ily módon kiszűrhették az esetleges meghibásodásokat.
Néhány lakónegyedben még folyamatban vannak ezek
a munkálatok, ám a napokban mindenütt befejezik. 
A vállalat jelenleg több mint 7 ezer háztartást szolgál
ki, az utóbbi hónapok során több mint 500 fogyasztót
csatlakoztattak vissza a rendszerre, valamint további
600 család kérvényezi a visszacsatlakozást. Az E-Star le-
hetőséget kínál a fogyasztóknak arra, hogy megtartsák
a kis kazánt és azáltal biztosítsák a lakás fűtését, a
meleg vizet pedig a vállalat szolgáltassa. 
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A televízió és a számítógép „jóvoltából”
szinte mindannyian napirenden vagyunk a
világban történő különleges eseményekkel.
Mivel a normális dolgok nem jelentenek
szenzációt, az említett csatornákon (a nézők
gyarló emberi igényeinek köszönhetően)
mindig csak a konfliktusok, a problémák és
a tragédiák jelennek meg. Néha-néha még
a kormánypárti megvalósításokról is lehet
hallani, de ezek olcsó kampányfogások, és
csupán undort és közönyt váltanak ki a kö-
zönségben. Így aztán nem marad más hátra,
mint az a megállapítás, hogy az amúgy is
szürke és keserves hétköznapjainkat (tiszte-
let a kivételnek!) ismert vagy kevésbé ismert
személyek, közösségek és országok tragédiái
árnyékolják be. Nagyon ritka volt az olyan
periódus az utóbbi évtizedekben, amikor
nem volt éppen egy elképesztő terrortáma-
dás (New Yorktól Moszkváig, Madridtól Izra-
elig), egy természeti katasztrófa (árvíz,
gátszakadás, szökőár vagy járvány), gazda-
sági válság, repülőgép-szerencsétlenség, sú-
lyos közúti baleset, váratlan haláleset, válás
vagy más megrázó esemény. És ezek mellé
felsorakoznak a saját környezetünkben meg-
található nehézségek, mint például a meg-
élhetési gondok, a betegségek, a halálesetek,

a balesetek, a gyógyszerhiány, a munkahelyi
problémák vagy akár maga a kisebbségi lét. 

Egy ilyen „nyomasztó leltárral” a nya-
kunkban nehezen lehet az élet szakértői (kü-
lönböző igazmondó lélekbúvárok,
életművészek és „médiumok”) által hangoz-
tatott pozitív gondolkodást elsajátítani. Sok-
kal valószínűbb, hogy kialakul egy
szövevényes paranoia, amely áthatja életünk
összes területét. Nem merünk repülőgépre
ülni, autóval közlekedni, vállalkozást indí-
tani, megházasodni. És folyamatosan rette-
günk a súlyos betegségektől, a pénzügyi
nehézségektől, a kiszolgáltatottságtól. Így
múlik el az életünk.

Mielőtt túlzottan elmélyülnénk az élet-
ünket beárnyékoló események sodrásában,
jó lenne a mérleg pozitív oldalát is megvizs-
gálni. Csak ott lehet árnyék, ahol fény is van.
Ha higgadtan vizsgáljuk az életünket, min-
denképpen kerül számtalan örömteli ese-
mény, amely bennünket érint, és érdemes
azokat is időnként feleleveníteni. Nyilván-
való, hogy a környezetünk nem tudja mindig,
minden helyzetben azt a segítséget meg-
adni, hogy rámutasson az életünk napos ol-
dalára, tehát mi kell magunknak, tudatosan
elvégezzük ezt a felmérést. Amennyire fontos

nekünk a problémák és a nehézségek nyil-
vántartása, legyen legalább annyira fontos
a jó dolgok számontartása is. Ne a mások
sajnálatával, hanem az önmagunk és a saját
környezetünk iránti szeretettel, gondosko-
dással és gondviseléssel legyünk inkább el-
foglalva. Bármilyen tragédia, katasztrófa
vagy szörnyűség történik is a közeli vagy a
távoli környezetünkben, a tanulságok levo-
násán túlmenően nem szabad ezeknek a be-
folyása alá kerülnünk. Túl nagy pazarlás
lenne a világ összes baját a vállunkra venni,
mert megoldást amúgy sem tudunk nyúj-
tani, tehát csak egy fölösleges terhet visel-
nénk, értelmetlenül. Marad tehát
mindenkinek a felelősség, hogy azt tegye
meg, amit a lehetőségei és a képességei
megengednek. Ezeken a korlátokon belül,
egyénileg, mindenki a lehető legtöbbet kel-
lene nyújtsa, önmagának és a környezeté-
nek. Nem tudjuk megoldani a világ összes
baját-problémáját, de ha mindenki jobbá és
szebbé teszi a saját életterét, ezáltal nagy
mértékben hozzájárul a nagy gondok meg-
oldásához is.

Ferencz Zsombor

Tragédiák

A szereposztás tagjai: Bányai Kelemen
Barna, Csíki Hajnal, Farkas Ibolya, Balázs
Éva, Biluska Annamária, Gecse Ramóna,
Szélyes Ferenc, Berekméri Katalin, Fodor 
Piroska, Bartha László Zsolt, Fülöp Bea,
Makra Lajos, Korpos András, Kovács Botond
, Benő Kinga, Henn János, Kárp György,  Me-
szesi Oszkár, Moldován Orsolya, Ördög Mik-
lós Levente, Sebestyén Aba, Somody Hajnal,
Szabadi Nóra és Tollas Gábor. Közreműköd-
nek: Aszalós Attila, Benő Barna, Elek István,

Móréh Zsolt, Siklódi Csaba és Szabó Róbert
– a Bekecs Néptáncegyüttes táncosai. Zene-
kar: Koszorús Kálmán, Marton László, Bőr H.
Gyula, Gyárfás Róbert. 

A jelmeztervező asszisztense: Török Ilka,
zenei munkatárs: Koszorús Kálmán, drama-
turg: Budaházi Attila. Koreográfus: Orza
Călin, díszlet: Damokos Csaba, jelmez: Kele-
men Kata. Az előadás rendezője: Parászka
Miklós.

A bemutató előadásra október 21-én,

pénteken este 7 órától kerül sor a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében.

Az előadásra a Bernády György mecénás
bérlet és a Kemény János bemutató bérlet
érvényes.

További előadások:
– október 23., vasárnap este 7 óra – Ko-

vács György bérlet;
– október 26., szerda este 7 óra – Delly

Ferenc bérlet.

Nem élhetek muzsikaszó nélkül
A Tompa Miklós Társulat premierje

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának első nagytermi bemutatója a 67.,
2011/2012-es évadban Móricz Zsigmond NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL című vígjátéka.
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Kötelező a téli gumiabroncs 

November 1-jétől kötelező a járművek téli gumiabronccsal
való felszerelése, de  még tisztázatlan, hogy lesz-e türelmi
idő, hiszen sok autótulajdonosnak még nem sikerült besze-
reznie a téli abroncsokat. Ha viszont december közepéig nem
hull le a hó, a rendőrség nem ellenőrzi, hogy a járműtulaj-
donosok felszerelték-e vagy sem a téli gumikat. Az Európai
Unió által kiadott 1992. évi 92-es számú előírás megszabja,
mi fogadható el téli gumiabroncsként. Elfogadhatók a négy
évszakos gumiabroncsok és a másodkézből beszerzettek is
abban az esetben, ha szerepel rajtuk az M S (szerk. megj.:
mud and snow, magyarul sár és hó), és ha a gumiabroncs
profiljának a mélysége legkevesebb 4 milliméter. A személy-
gépkocsik tulajdonosai mind a négy kereket kötelesek téli
gumival felszerelni, de nem kötelező, hogy legyen náluk hó-
lánc. Hiába van hólánc, ha nincsen téli gumi, úgyis bírságra
számíthatnak. Ellenben a 3,5 tonnát meghaladó teherszállító
járművek, valamint a több mint 9+1 ülőhellyel rendelkező
személyszállító járművek, vagyis amelyek szállítási licenccel
üzemelnek, két lehetőség közül választhatnak. Csak a meg-
hajtott kerekekre szerelnek téli gumiabroncsot, vagy a prob-
lémás útszakaszokon hóláncot használnak. Azoknak, akik
csak a város területén használják a gépkocsijukat, szintén
kötelező a téli gumi.

Erkölcsi jelentőségű döntés

Talán még emlékeznek arra az esetre, amikor Florin Nahor-
neac alias Florin Bucovineanul a Ştefan cel Mare című heti-
lapban Tőkés László EP-alelnök ellen intézett minden
kritikán aluli támadást. Az említett sajtóterméket a Buka-
rest–Marosvásárhely közötti Intercity járaton terjesztették.
A cikk utolsó mondata így szól: „Vajon senki sincs ebben az
országban, aki golyót eresztene Románia eme árulója fe-
jébe?"  Kincses Előd ügyvéd ezért a Diszkriminációellenes Ta-
nácshoz fordult, arról kérdezte az intézményt, valóban
fennáll-e a diszkrimináció tilalmáról szóló kormányrendelet
megsértése, illetve hogy ez a cikk egy magánszemélyt vagy
egy nemzeti közösséget sértett. A cikk címe: Ia uite ce poate
declara un trădător de ţară, acest nenorocit de „bozgor”,
Laszlo Tokes: Maghiarii nu sunt venetici în Transilvania, ci şi-
au pierdut ţara!?!?!?, azaz  Íme, mit nyilatkozik egy haza-
áruló, ez a szerencsétlen „hazátlan”, Tőkés László: A
magyarok nem jövevények Erdélyben, hanem elveszítették
a hazájukat!?!?!?, tehát egyértelműen jövevénynek nevezi a
magyar etnikumot. „Szerintem egy súlyosabb formája áll
fenn a törvénysértésnek, ami 600-tól 8000 lejig terjedő bün-
tetés kirovását teszi lehetővé. Magánszemély megsértése
400-tól 4000 lejig büntetendő. Ez az összeg a költségvetésbe
megy, nem a sértett kapja, ha erkölcsi kártérítést igényel,
külön pert kell indítson.  A döntés elvileg megfelelő, meg-
állapítja azt, hogy valóban megsértették a diszkrimináció ti-
lalmáról szóló 137/2000-es sürgősségi kormányrendeletet
– nyilatkozta sajtótájékoztatón Kincses. 

HIRFOLYAM 

Nem én találtam ki ezt a frap-
páns címet: ez az RMDSZ nép-
számlálási kampányának
jelmondata, biztos ismerős. Egy
szlogen rendszerint vagy jó, vagy
rossz, ez viszont egyik sem,
olyan… semmilyen. Van benne
valami „az ember halandó” ki-
kezdhetetlen örökérvényűségéből,
rövid is, kicsit alliterál is, oda is su-
hint egy cseppet a nemzeti büsz-
keség pörölyével erdélyi magyar
lelkedzetünk üllőjére, mindezek el-
lenére valójában üres, semmit-
mondó, közhelyes. Azért járjuk
kicsit körül...

Amennyiben a klasszikus ka-
baréjelenetek miliőjébe helyeznők
a „minden magyar számít” kije-

lentést, már látjuk is lelki szemeink
előtt Hacseket, aki a jól ismert ke-
keckedő stílusával egyből bele-
kötne: számít, számít, Sajókám, de
mire? Vagy mit? Vagy kinek?
(Apropó, humor: megindító volt az
RMDSZ azon ötlete, hogy erdélyi
humoristákkal (is) próbálta nép-
szerűsíteni a közelgő parasztleltá-
rozást, ami sajnos inkább
sikeredett nevetségesre, mintsem
viccesre.)

Vizsgáljuk most pusztán logi-
kai szempontból eme axiomatikus
igazságot. Minden magyar számít
– ebből nem következik az, hogy
aki nem magyar, az nem számít,
ahogy az sem, hogy aki számít, az
mind magyar, az viszont egyértel-

műen és kétségtelenül, hogy nincs
olyan magyar, aki ne számítana!
Naná, hogy nincs! Pláné, ha majd
elmegy és rátok szavaz! A jövő évi
parlamenti választásokat most
hagyjuk (annyi kiegészítéssel,
hogy beültetem a kicsiszobát tuli-
pánnal, ha az RMDSZ bejut, és fel-
fogadom Jóckát kertésznek), a
helyhatóságin viszont tartalom-
mal telítődhet a jelszó: akkor majd
valóban minden magyar
számít(hat), itt Vásárhelyen min-
denképpen!

Sokáig kétséges volt az egysé-
ges jelöltállítás; most (múlt csü-
törtökön) – úgy tűnik – az RMDSZ
is rábólintott az EMNT által koráb-
ban javasolt dr. Vass Levente pol-

gármesterjelöltként való indítá-
sára; azért nem volt ez olyan köny-
nyű szülés, a választmány csak
44–28 arányban támogatta
Csegzi Sándorral szemben, 5 tar-
tózkodás mellett. A friss jelölt töb-
bek közt az alábbiakat nyilatkozta:
„Engem egyszerre nevesített az
RMDSZ és az EMNT. Ünnep volt a
belső verseny, remélem, jövőre is
az lesz a külső. Én nem harcra,
hanem megmérettetésre számítok
(pedig harc lesz, komám, hej, de
még milyen!). Hiszem, hogy 2012-
ben tudok, tudunk győzni, függet-
lenül attól, hogy mikor rendezik a
választásokat. Én a legkisebb
közös többszörös kívánok lenni, és
nem a legnagyobb közös osztó,

mint közös magyar jelölt.” Na, ezt
jólmegaszondta! A nyugdíjasokat
és matematikusokat startból ki-
lőtte a potenciális szavazók közül;
előbbieket azért, mert nem értik,
mit mondott, utóbbiakat azért,
mert értik.

Az MPP-nek valamiért nem
szimpatikus ez a Vass-gyerek, ők
inkább Bölöni Lászlót vagy dr. Be-
nedek Imrét indítanák csatába.
Mindannyiunk Lacijával annyi a
bibi, hogy még tavasszal kijelen-
tette: csak úgy vállalná a jelöltsé-
get, ha a város magyar és román
lakossága egyaránt támogatná.
Ja, hát úgy én is.

Végezetül: ha netalántán az
MPP is beadja idővel azt a nyakas

derekát, és mindhárom magyar
szervezet beáll egy közös jelölt
mögé (aki még egyáltalán nem biz-
tos, hogy Vass Levente lesz, sok van
még addig, előválasztásról sutyo-
rognak bizonyos berkekben stb.),
azzal még sehol sem lennénk: meg
is kéne nyerni azt a polgármesteri
széket! Amihez viszont elengedhe-
tetlen volna elérni valahogy azt –
hacsak nem megy el sokkal több
magyar szavazni, mint román, de
ilyesmire eddig még nem volt példa
–, hogy néhány ezer román is a
magyar jelöltre szavazzon. Nem ál-
lítom, hogy ez nehezebb, mint he-
test dobni a kockával, de sokkal
nem is könnyebb…

Molnár Tibor

Minden magyar számít

Az EMNT múlt heti sajtótájékoztatóján Jakab István nehezményezte, hogy bár már június 1-jén
megnevezték az általuk javasolt közös polgármesterjelöltet  dr. Vass Levente személyében, az
RMDSZ és az MPP még mindig halogatja a döntést. „Eltelt azóta négy hónap, és semmi érdembeli
előrelépés nem történt ebben az ügyben” – mondta Jakab István, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács megyei elnöke. (Azóta az RMDSZ már eldöntötte, hogy dr. Vass Leventét indítja, s az ő tá-
mogatása körül képzeli el az összefogást.)

Elbizonytalanodott az EMNT

„Miközben értékeljük, hogy az RMDSZ-
ben partnerre leltünk a magyar összefogás
és a közös polgármesterjelölt-állítás ügyé-
ben, elszomorítónak és kiábrándítónak
tartjuk, hogy a szervezeten belüli konflik-
tusok, torzsalkodások fölülértékelik a nem-
zeti ügyeket, és nem tudnak dűlőre jutni a
marosvásárhelyiek számára annyira fontos
kérdésben, mint a polgármester- és önkor-
mányzati választás. És ahogy a körülmé-
nyeket tekintjük, és az RMDSZ valamint a
Magyar Polgári Párt hozzáállását figyelve,
egyre bizonytalanabbnak látjuk az összefo-
gás sikerét” – fakadt ki Jakab István.

Az EMNT elnöke azt is felrótta a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetségnek,
hogy a pártban uralkodó belső konfliktu-
soktól terhes légkör miatt nem tud társuk
lenni Marosvásárhely polgármesteri széké-
nek visszaszerzésében. Ebből kiindulva
Jakab azt a következtetést vonta le, hogy
tulajdonképpen az RMDSZ nem veszi ko-
molyan a vásárhelyi polgármesteri szék
visszanyerését. „Ha az RMDSZ egy belső
konfliktusoktól mentes, kompakt párt
lenne, akkor úgy gondolom, hogy nem kel-
lett volna október közepéig várnunk, hogy
döntést hozzanak a polgármester-jelöltség
ügyében” – magyarázza Jakab.

Az MPP mintha tudná, mit akar 

Az EMNT-sek nem csupán az RMDSZ
döntésére vártak, hanem a Magyar Polgári
Párt javaslatát is sürgetik. „Sajnos az MPP-
től is elbizonytalanító jeleket kapunk, és
hosszú ideig tanácstalan némaságba bur-
kolóztak” – vélekedett. Viszont múlt héten
megjelent cikkünkben interjút olvashatnak
Kelemen Ferenccel, az MPP vásárhelyi el-

nökével, miszerint az orvos-politikus Bene-
dek Imre lehet a legmegfelelőbb jelölt a
polgármesteri tisztségre. Mint mondta, az
elmúlt időszakban több ízben folytattak
tárgyalást a professzorral. „Amennyiben
beáll a pártba, és felvállalja a polgári érté-
keket, Benedek professzor valóban a jelöl-
tünk lehet” – fejtette ki Kelemen.
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy „Bene-
dek professzornak köztünk lenne a helye”
és szerinte „Benedek ideális jelölt lenne:
szakmai téren páratlan eredményeket mu-
tathat fel, közéleti elkötelezettsége közis-
mert, gerinces politikai megnyilvánulásai
pedig azt bizonyítják, hogy bátor ember, aki

– ha a közösség érdekei úgy kívánják –
nem utasítja vissza a kihívásokat. Nem mel-
lékes az sem, hogy élvezi a civil társadalom
támogatását is” – magyarázza Kelemen.

Jakab sajtótájékoztatóján felkérte az
RMDSZ-t és az MPP-t is, hogy „haladékta-
lanul kötelezzék el magukat az összefogás
és a közös jelölt érdekében, és tegyenek
konkrét lépéseket az együttműködésért,
hisz félő, hogy minden eddigi munkálkodás
ellenére több magyar polgármesterjelölt
lesz, így nem valósulhat meg a pártok ösz-
szefogása.”

Pál Piroska



Pénteken, amikor a csipet-csapatunkkal
egy jó sörözés mellett kiagyaltuk, hogy el-
megyünk az ákosfalvi, főút melletti régi
benzinkút mellé (a Vectra szállóval szem-
ben, így már ismerősebb, ugye?) szemetet
gyűjteni, legmerészebb álmunkban sem
gondoltuk volna, hogy mikre bukkanunk.

Na, nem kell egyből robbanószerke-
zetre, kincses ládára, szamurájkardra vagy
emberi holttestre gondolni, de minden-
képp beigazolódott az a klisé, hogy az em-
berről a legtöbb információt a szemete árul
el. Miután felvérteztük magunkat extra
vastag gumikesztyűvel, lábunkra gumicsiz-
mát húztunk (minden eshetőségre felké-
szülvén), és a 120 literes zsákokat is
megvásároltunk, indulhattunk a helyszínre.
Tudni kell, hogy a takarításra váró terület,
amit kinéztünk, egy régi kamionparkoló
volt, amivel szemben nemrégiben építettek
ki egy új parkolót, tehát a régi helyszínen
legalább 2–3 éves szemét is leledzett. És
ha már útszéli kamionparkoló, akkor nem
kell túlságosan élénk fantáziánk legyen
ahhoz, hogy rájöjjünk, kik, hogyan, miért
és mi céllal fordultak meg ott.

Hogyan védekeznek 
az ákosfalvi „munkások”?

Az elsőszámú, és legelterjedtebb „sze-
métcikk” értelemszerűen az óvszer és az óv-
szer-csomagolóanyag volt. A talált
papírokból ítélve, az Ákosfalván dolgozó
örömlányok, netán a bennük megforduló
kliensek kedvenc márkája a Tango de Luxe.
Önök sem hallottak róla? Mert ha nem, ez

kifejezetten az önök javát szolgálja, mivel
utólagos kutatás során kiderült, hogy kis
vegyesboltokban (ábécékben) lehet kapni,
almás és epres változatában, mindössze 1,5
lejért három (!) darabot. Ez igen, olcsó sze-
relem!

A második legelterjedtebb óvszer már-
kanév az Erotica de Luxe volt (hasonló az
árfolyama az előbbihez), de volt London,
Daisei (perverz koreai kollégáink hamisítat-
lan gyártmánya lehet) és a Vultur, amely
elég bizarr képeket hívott elő belőlem, de
nevezzük csak ornitológus-szexnek. Vizuális
érdekességként szolgált, és alapfokú mate-
matikai tudás előbányászását jelentette az
a 30x30 centiméteres terület, ahol egészen
pontosan 32 darab óvszerpapírt számol-
tunk össze. Említésre méltó, hogy a felső-
kategóriás márkák kuriózumszámba
mentek (két db. Durex és egy Masculan), de
a kedvencem, amiből csak egyet találtunk,
az a nemes egyszerűséggel elnevezett, és
nagyon találó Roma Love volt.

Púder, pacsuli, piperecikkek

Miután kiveséztük, hogy mivel védekez-
nek a kamionparkoló üdvöskéi, lássuk csak,
milyen marketingfogásokat alkalmaznak a
kliensek behálózására. A parfüm elmarad-
hatatlan kellék, előforduló márkák: Cinde-
rella (gondolom az örök optimisták
használják, akiknek mindig ott csillog a re-
mény szikrája a szemükben, hogy egy né-
metországi vendégmunkás cipőt húz a
lábukra), de találtunk középkategóriás Avo-
nos parfümöket is. Legértékesebb lett
volna a talált tárgyak osztályán az a női ne-
szesszer, amiben minden volt, mi szem-
szájnak-bőrnek ingere, sőt még
használható(?) állapotban. Volt benne
púder, szemfesték, szemhéjtus, rúzs (az a
nagymami-feelingű, ami zöld, de tulajdon-
képpen vörösre festi az ajkakat. Igen-igen,
az a nagyon retró, amit annak idején „csó-
kálló” rúzsként reklámoztak), szempillaspi-
rál. Persze mindezek különböző helyeket,
szertedobálva. 

Egyéb érdekes „kincsek”

Abból a (naiv?) feltevésből kiindulva,
hogy ittas ember nem ül volán mögé, az
egykoron alkoholt tartalmazó műanyagpa-
lackokat, sörös és vodkás üvegeket az
örömlányoknak és a nagyon civilizált, na-
gyon szelektíven hulladékgyűjtő ákosfalvi
lakosoknak tulajdonítottuk. A két literes,
flakonos Bucegi és a Golden Brau a listave-
zető, de nagy meglepetésünkre Paulaneres
és Malteseres sörösüvegeket is találtunk,
amelyek az egykori külföldi utasokról árul-
kodnak. És talán az egyetlen felsőkategó-
riás termék használatát jelző szemét, az a
sok-sok Red Bullos doboz volt. Úgy tűnik, a
gépkocsivezetők jobban bíznak az ital adta
szárnyakban, mint a konzumnők szolgálta-
tásaiból adódónak.

Megszámlálhatatlan cigicsikkben sem
szenvedtünk hiányt, mindenik szűrőjén
élénkvörös rúzsfoltot láthattunk, és ehhez
nem kell Sherlock Holmesnak lennünk,
hogy gazdájának kilétét megtudjuk.

És az egyetlen, gyűjteményünk 
egyedülálló darabja: masnis, szívecskés, 
fekete csipkebugyi.

6. oldal október 19–25.>> Zöldek

Biztosan önök is, amikor autóval kirándulnak valamerre, vagy éppenséggel munkaügyben ülnek
be a négykerekűbe, észreveszik a szeméthalmokat, amelyek az utak szélén éktelenkednek.

Az oldalt szerkeszti: Pál Piroska

Borókafenyőültetés-projekt

A Natura Life+-ot a természeti sokféleség megőrzését célzó
programként tartják számon. A napokban a Kelemen-hava-
sok főgerincén levő Rekettyés csúcs (2022 méter) alatti 
szubalpin övezetet és legelőket ültették be, ahol korábban a
legeltetés, az ellenőrizetlen turizmus és a gyógynövénygyűj-
tés során pusztították ki a fent említett őshonos növényfa-
jokat. Ebben a hónapban összesen 90.000 tő
borókacsemetével ültetik be a lepusztított területet. A palo-
tailvai csemetekertbe olyan borókatövek kerülnek ki élőhe-
lyükre, amelyeket két évig gondoztak a hozzáértők, és
komposztanyagot tartalmazó földlabdával együtt ültetik ki
őket. A borókafenyves rehabilitációjával együtt az ágak kö-
zött menedéket kereső madár- és állatfajokat is megóvják
ezáltal a természetvédők.

Gyűjts... és találsz!
Október 11-e és 13-a között a Kelemen-hava-
sokban levő nemzeti parkban 4000 boróka -
fenyőt és több mint 4000 havasirózsa-
csemetét ültettek az erdészek a megyei
környezetvédelmi ügynökség által koordinált
– és az Európai Unió által támogatott Natura
Life+ program keretében. 



7. oldalElemzés <<október 19–25.

Szeptember 15-én, hónapokig tartó jogi huzavona után, jóváhagyták az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését. A Tőkés László személyéhez 
köthető párt színrelépésével immár háromra nőtt a romániai/erdélyi magyar politikai alakulatok száma, az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP)
mellé felsorakozott az EMNP is. Most már – legalábbis elméletileg – minden lehetőség adott a választás szabadságának érvényesüléséhez, az erdélyi
magyar politikai rendszerváltáshoz. 

Élni tud-e az erdélyi magyarság
ezzel a lehetőséggel, legkésőbb jövő
év végére kiderül, amikor összevont –
parlamenti és helyhatósági – válasz-
tásokat tartanak. 

Huszonkét elvesztegetett
esztendő 

A ’89-es változások, az úgynevezett
forradalom után, bukaresti központi
sugallatra és aktív titkosszolgálati rész-
vétellel létrehozott RMDSZ-ről néhány
év után kiderült, alkalmatlan az erdélyi
magyarság jogainak és érdekeinek ér-
vényesítésére. A magát előszeretettel
az erdélyi magyarság érdekvédelmi és
közképviseleti szervezetének nevező
„szövetség”, különösen az 1993-as
neptuni egyezkedések után, sorra
mondott le az olyan, különösen közös-
ségi szempontból létfontosságú célok-
ról, mint az autonómia, a magyar
tannyelvű állami egyetem stb. S mit
kapott cserébe a mindenkori román
hatalomtól? Bukarest biztosította a fo-
lyamatos és zavartalan – pontosabban
más magyar pártok által nem veszé-
lyeztetett – parlamenti jelenlétet, kor-
mányzati részvételt. A hatalom
asztaláról leejtett koncért cserébe az
RMDSZ ma már inkább a Bukarestből
jövő ukázokat közvetíti választói felé,
semmint az erdélyi magyarság köve-
teléseit a központi kormányzat irá-
nyába. 

Egy ideje sokan rájöttek: az RMDSZ
egy posztkommunista párt, ez belső
felépítése, a vezérkar személyi össze-
tétele, a szervezetben érvényesülő
döntési mechanizmusok, de magyar-
országi kapcsolatrendszere alapján is
állítható. Néhány évvel ezelőtt még az

MSZP-s Nyakó István osztotta az észt a
kampányra készülő RMDSZ-nek, de
korábban maga Gyurcsány Ferenc is
megfordult Marosvásárhelyen, a párt
akkori, Köcsög utcai elnöki hivatalá-
ban. 

A Markó-érában követett politikai
vonalvezetéssel szembeni elégedet-
lenségüknek hangot adók lassan ki-
szorultak az RMDSZ-ből, előbb Tőkés
Lászlótól vonták meg a tiszteletbeli el-
nöki címet, majd az autonomista Re-
form Tömörülés nevű platform is
kiszorult a pártból. Lassan az egység
megingathatatlan híveinek is rá kellett
jönniük, hogy az RMDSZ belülről meg-
reformálhatatlan. Ekkor kezdtek fel-
erősödni azok a hangok, vélemények,
melyek szerint az RMDSZ-en kívül is
van élet, s amelyek a választás szabad-
ságának megteremtését követelték.
De hát az RMDSZ felső köreiben
mindez süket fülekre talált, ők egyet-
len célt követtek: a mindenkori kor-
mánykoalícióban való részvételt –
mindegy, milyen áron…

Az alternatíva
megteremtésének 
nehézségei  

Tessék alternatívát felmutatni! –
hangzott el rendszerint a fenyegetés-
ként is értelmezhető felszólítás Markó
Béla akkori elnök és mások részéről,
amikor a még létező belső ellenzék
hangot mert adni elégedetlenségének
az RMDSZ Képviselők Tanácsának ülé-
sein. Aztán amikor az ellenzék pártala-
kítással próbálkozott, az RMDSZ
mindent megtett annak meggátolá-
sára. Az MPP első próbálkozását sike-
rült is megakadályoznia, így a 2004-es
választásokon nem is vehetett részt. Az

Európában példátlan szigorú feltétele-
ket szabó, antidemokratikus román
párttörvény szerint 25 ezer támogató
aláírás szükséges egy párt hivatalos
bejegyzéséhez, az aláírásoknak 18 me-
gyéből, illetve Bukarestből kell szár-
mazniuk, úgy, hogy megyénként
legkevesebb 700 szignóra van szükség.
A második nekifutást aztán siker koro-
názta, 2008. március 14-én hivatalo-
san is bejegyzetté nyilvánították a
Magyar Polgári Pártot. Tehát jogilag
biztosítottá vált a választás szabad-
sága az erdélyi magyarok számára.

Az új párt felemás eredményeket
ért el a 2008-as helyhatósági választá-
sokon, a Székelyföldön viszonylag si-
keresen szerepelt, a voksok mintegy 35
százalékát szerezte meg, Erdély más
területein viszont nem sikerült meg-
vetnie a lábát, még a Székelyföldhöz
tartozó, ma Maros megye részét ké-
pező egykori Marosszéken sem.

A 2008-as késő őszi parlamenti vá-
lasztásokon az MPP nem indult. A párt
hivatalos indoklása szerint azért, hogy
ne veszélyeztesse a magyarság parla-
menti jelenlétét, de a valóság az, hogy
sem szervezetileg, sem anyagilag nem
voltak felkészülve a megmérettetésre. 

A „Tőkés-párt” színrelépése 

Az új magyar párt megalakulását
sokan a magyarországi hatalomváltás-
sal hozzák összefüggésbe, pontosab-
ban a Fidesz–KDNP pártszövetség
elsöprő győzelmével. Köztudomású,
hogy a 2009-es európai parlamenti vá-
lasztások kampányában végérvénye-
sen megromlott Tőkés László és az
MPP-elnök Szász Jenő közötti viszony.
A konfliktus oka: Tőkés a választásokon
az RMDSZ jelöltlistájának első helyéről
indult, miután visszautasította az MPP
korábbi hasonló felkérését, továbbá
azt a polgári javaslatot is, hogy indul-
jon függetlenként, mint tette azt
2007-ben, az MPP támogatásával.
Nem vitás, az RMDSZ önzetlensége
mögött az a számítás lapul, amely sze-
rint a jobboldalon szalonképtelenné
vált Markó eme engedmény által pró-
bált a Fidesz, személyesen Orbán Vik-
tor bizalmába férkőzni. Tagadhatatlan,
az erdélyi jobboldali választók jelentős
része értetlenül állt a történtek előtt,
Tőkés híveinek jelentős részét is elve-
szítette ekkor. A Tőkés–Szász ellentét
nyílt ellenségeskedéssé fajult, a felek
a sajtó nyilvánosságát kihasználva
övön aluli ütésekre ragadtatták magu-

kat, szinte lehetetlenné téve a későbbi
együttműködést. A vetélytársak min-
denike a Fidesz-táborában próbált szö-
vetségesekre, pártfogókra találni:
Tőkés Németh Zsolt környezetében,
Szász Kövér Lászlóban vélte megtalálni
a maga támaszát. 

Időközben megérkezett a magyar
kormány részéről a honosítás lebonyo-
lítására felállított Demokrácia Köz-
pont-hálózat működési költségeire
szánt hatalmas, egyes állítások szerint
egymillió forintos segítség, amiből
bőven jutott a pártalapításra is. 

Mit hoz a jövő? 

Még javában zajlott az EMNP be-
jegyzése körüli jogi huzavona, amikor
az MPP Országos Tanácsa tiszteletbeli
elnökévé választotta Kövér Lászlót.
Akkor hangzott el Szász Jenőnek az er-
délyi magyar jobboldal egységének
megteremtésére vonatkozó felhívása
is, amelyet az MPP elnöke a Székely
Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács, valamint a frissen ala-
kult EMNP részvételével képzel el. A
nagy kérdés: hajlandó lesz-e az
együttműködésre az EMNP? A Tőkés-
csapat már a pártalapítás szándékának
bejelentésekor azt hangoztatta, a 
magyar kormány és a Fidesz nemzet-
politikai elképzeléseinek megvalósítá -
 sában stratégiai partnerének tekinti a
jövendőbeli pártot. 

A jelek szerint az erdélyi magyar
politikai csatatéren, az úgynevezett
baloldalon a posztkommunista RMDSZ
áll, a jobboldalon pedig az MPP, illetve
az EMNP. Józan paraszti ésszel gondol-
kodva az lenne a természetes, ha a
jobboldali erők összefognának, meg-

találnák az együttműködés módját.
Abból kiindulva, hogy az EMNP maros-
vásárhelyi polgármesterjelöltjeként
egy, igaz, nem elsővonalbeli RMDSZ-
es politikust nevezett meg, nos ez arra
enged következtetni, hogy a döntés-
hozásban másfajta, az ideológián túl-
mutató meggondolások, érdekek is
érvényesülhetnek a pártban. Tagadha-
tatlan: ez idő szerint Tőkésék szíveseb-
ben ülnek le tárgyalni a
posztkommunista RMDSZ-szel, mint a
hozzájuk hasonlóan jobboldali MPP-
vel. Nos, ez olyan ellentmondás, ami-
nek feloldását nem kerülhetik meg. 

Ide tartozik, hogy nemrég az
RMDSZ is színt vallott, azaz nyilváno-
san megerősítette, amit már amúgy is
tudtunk, hogy „az RMDSZ számára je-
lenleg nem prioritás, hogy együttmű-
ködési lehetőségeket keressen más
romániai magyar politikai szervezetek-
kel a jövő évi helyhatósági és parla-
menti választásokra”. Magyarán: az
alakulat februárban visszalépett el-
nöke nyilvánosan nemet mondott a
magyar kormány, illetve a Fidesz által
megfogalmazott kívánalomra, az egy-
ség újrateremtésére, az összefogásra
való felhívásra, amit az utóbbi időben
Tőkés László is az erdélyi magyar poli-
tikai élet „kategorikus imperatívusza-
ként” emleget.  

Konklúzió helyett 

Egyelőre úgy fest, minden anyaországi
elvárás, minden egységretorika dacára,
Erdélyben nem jött el az összefogás ideje,
az a bizonyos ingamozgás még mindig a
szétfejlődés irányába mutat. Majd esetleg
a jövő évi választások után…

Szentgyörgyi László 

Három a párt
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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!

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

1 hónapra .................... 4.8 RON
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.
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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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Az eddig kormányon lévő, jelentős magyar
tagsággal és szavazóbázissal rendelkező Híd–
Most pártnak komoly veszteséget, a jelenleg par-
lamenten kívüli Magyar Koalíció Pártjának (MKP)
viszont nagy lehetőséget hozhat a szlovák kor-
mány bukása – állítják az [origo]-nak nyilatkozó
szlovákiai elemzők és politikusok. Miután az eu-
róövezeti mentőcsomagról szóló szavazás miatt
múlt kedd éjjel megbukott a Szlovákiát vezető
kormánykoalíció, a politológusok és a szlovákiai
pártvezetők is hatalomátvételt vetítenek előre,
amellyel visszatérhet a kormányba Robert Fico
korábbi miniszterelnök. A széthulló kormány ma-
gyar és szlovák tagjai is azonnal tárgyalásokat
kezdtek Fico pártjával, és szerda este Fico be is je-
lentette, hogy elérte: Szlovákiában márciusban
előrehozott választások lesznek. 

A négy pártból álló szlovák kormánykoalíció
azért bomlott meg, mert nem volt képes egysé-
gesen kiállni az Európai Pénzügyi Stabilitási Esz-
köz (EFSF) kiterjesztése mellett, amelyet az
euróövezet védelmére hoznának létre annak tag-
jai. Ezzel a mentőövvel az EU rugalmasabban és
hatékonyabban tudná segélyezni a bajba jutott
tagállamait: az eurózóna 17 tagállama közül már
csak Szlovákia nem fogadta el, és Iveta Radicova
miniszterelnök kormánya mindenképpen át
akarta verni a parlamenten.

A minimális parlamenti többséggel rendel-
kező kormánykoalíció második legnagyobb tagja,
a liberális Szabadság és Szolidaritás párt (SaS)
azonban előre jelezte, hogy nem szavazza meg a
mentőövet, ezzel szembemegy az eurózóna ösz-
szes többi tagállamával és a kormánykoalíció
többi pártjával is. Miután nem sikerült kompro-
misszumot kötni velük, a szlovák kormányfő a
stabilitási eszközről szóló keddi szavazást össze-
kapcsolta egy kormánya elleni bizalmatlansági
indítvánnyal: ezzel elérte, hogy a SaS csak úgy
fúrhassa meg az euró-mentőövet, ha a kormányt
is megbuktatja. A párt nem hátrált meg, és in-
kább összedöntötte a koalíciót, mint hogy rábó-
lintson az EFSF-re.

Kockázatos Fico farkaséhsége

Mivel a parlament kedd éjszakai bizalmatlan-
sági szavazásán a kormány elbukott, az ország al-
kotmánya szerint két lehetőség maradt: vagy a
jelenlegi parlamenti frakciók alakíthattak volna
kormányt egy új kombinációban, vagy előre ho-
zott választásokat tartanak. A döntés az [origo]-
nak nyilatkozó szlovák politikusok és
politológusok szerint egyértelműen Robert Fico
kezében volt, az euró-mentőöv elfogadása
ugyanis olyan fontos, hogy annak érdekében a
kormánypártok kénytelenek voltak elfogadni Fico
pártjának, a Smernek a feltételeit. Fico már ked-
den jelezte: pártja hajlandó lesz átnyomni a men-

tőövről szóló javaslatot, de csak ha a jelenlegi kor-
mány megbukik: szerda este ki is hirdette, hogy
a támogatásáért cserében március 10-ére előre
hozott választásokat írnak ki.

Ez azt jelenti, hogy a Bugár Béla által vezetett,
eddig kormányban lévő Híd valószínűleg elveszíti
kormányzati pozícióját. „A kormány bukása után
osztott lapok nem néztek ki túl jól” – magyarázta
a helyzetet Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató
Intézet elnöke, aki szerint ebből a helyzetből a
Híd semmiképpen nem tudott volna jól kijönni.
Ha Fico nem kért volna előre hozott választást,
hanem új koalíció jött volna létre, annak is min-
den bizonnyal a Smer adta volna a gerincét,
amely a részben magyar pártra valószínűleg nem
tartott volna igényt.

A Smer vezetője azonban a nagyobb falatot
választotta, mivel egy előrehozott választással
sokkal nagyobbat is nyerhet, akár koalíciós part-
ner nélküli többséget is szerezhet. Öllös László
szerint azonban ez a „farkasétvágy”, az előre ho-
zott választás „nem kicsit kockázatos”. Márciusig
ugyanis még fél év van hátra, addig a jelenlegi
kormány ügyvezetőként folytatja a munkáját,
költségvetést fogad el: márciusig sokat változhat-
nak az erőviszonyok. Ráadásul azzal, hogy Fico a
választásokért cserében segít elfogadni az euró-
mentőövet, rengeteg hívet veszthet – tette hozzá
Öllös. Fico táborában ugyanis a politológus szerint
rengeteg az euroszkeptikus, akik ezt a lépést látva
a választásokig átpártolhatnak a mentőövet fúró
liberálisokhoz vagy a nacionalista SNS-hez. 

A Híd még nem foglalkozik magával

A Híd számára a legfontosabb most nem az
volt, hogy mi lesz a párttal, hanem hogy sikerül-

jön megegyezni az eurózóna mentőövéről –
mondta szerdán az [origo]-nak Solymos László,
a párt parlamenti frakcióvezetője. A politikus nem
akart arról spekulálni, hogy mekkorát bukhat
pártja a kormány széthullásával: „most egy krízist
kell megoldani, nem vitatkozhatunk közben egy
politikai párt jövőjéről” – mondta.

A frakcióvezető szerint a mentőöv elfogadása,
amelyhez Robert Fico támogatását kérték, a párt-
politikai érdekek fölött állt: „nem blokkolhatjuk
egész Európát, ez megengedhetetlen” – mondta.
Solymos szerint a lehető legrosszabbkor jött ez a
kormányválság, mivel az ország és Európa is
olyan válságot él át, amelyben a politikai prob-
lémák hatványozódnak. „Olyan helyzetben va-
gyunk, amelyben talán születése óta nem volt ez
az ország” – magyarázta. „Ezt a helyzetet kell
megoldani először, minden továbbit pedig majd
meglátunk” – mondta.

Bugár Béla, a Híd elnöke azonban korábban
többször egyértelművé tette, hogy nem lát esélyt
Ficoval és a Smerrel való együttműködésre. Szep-
tember végén a kormány esetleges bukását la-
tolgatva egy interjúban azt mondta,
„elképzelhetetlen”, hogy a Smerrel közös kor-
mányt alakítsanak, és „azokkal kormányozzanak,
akik korábban kisebbségi témákban úgy nyilvá-
nultak meg, ahogy” [Bugár a Fico-kormány által
hozott nyelvtörvényre utalt – a szerk.]. „Ez lehe-
tetlen. Ez csak arról szólna, hogy minél tovább a
vályúnál maradjunk. Erről soha sem szólt a poli-
tikám” – mondta akkor Bugár.

Fej-fej mellett a magyarok

A legfrissebb szlovák közvélemény-kutatások
szerint a Híd népszerűsége csökkent a tavalyi vá-

lasztások óta: az Új Szó pozsonyi napilapban is-
mertetett, a Focus közvélemény-kutató által ké-
szített felmérés szerint a párt a 8,1 százalékos
választási eredménye után idén augusztusban
5,9 százalékon, szeptemberben 6,9 százalékon
állt. Megerősödött viszont a tavaly parlamentbe
sem kerülő Magyar Koalíció Pártja, amely most
5,3–5,8 százalék körüli támogatást élvez, azaz a
kutatások szerint már megvan a parlamentbe ju-
táshoz szükséges 5 százalékos támogatottsága.

Öllös szerint ebben a helyzetben a Híd azért
lesz bajban, mert másfél éves kormányzása alatt
kevés érdemleges, kézzel fogható eredményt tud-
tak felmutatni. A politológus szerint ezért a vá-
lasztás az MKP-nak – amely „láthatóan jön
fölfelé” – nagy lehetőség. Öllös szerint azonban
mindkét pártnak új irányt kellene találnia ahhoz,
hogy sikeres legyen, a szlovákiai magyar politi-
kában ugyanis szerinte most nincsen megfelelő
alternatíva, jelentősen meg kellene újítani a ki-
sebbségi politizálást.

Berényi József, az MKP elnöke szerdán már be
is jelentette, hogy pártja elkezdi a felkészülést az
előre hozott választásokra. Berényi az [origo]-nak
azt mondta, hogy már szerdán elnökségi ülést
tartottak ennek érdekében. „Az, hogy a Híd kiesik
a kormányzásból, a magyarok számára nem csa-
pás, hanem állapot. Ez a helyzet esély arra, hogy
megerősítsük a magyarok képviseletét Szlováki-
ában, vissza kell szerezni a magyarok politikai sú-
lyát a parlamentben” – tette hozzá a Híd pártot
riválisának tekintő pártelnök. Berényi szerint az
MKP egy karakteres, a magyar megmaradást
szolgáló, Dél-Szlovákia gazdaságának fejlesztését
célzó programmal készül a választásokra.

Forrás: origo.hu

Fico szabja a feltételeket
l Előrehozott választások lesznek márciusban Szlovákiában l Az uniós mentőalappal együtt bukott a kormány is Szlovákiában 

l A szlovák kormányfő sajtóhírek szerint felajánlotta a lemondását a koalíciós patthelyzet miatt

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

A világhálón is

Robert Fico
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Csúnya válás

Nagyon régen volt már, hogy elém tettek egy papírt,
és én azt aláírtam – mondta Gyurcsány Ferenc azzal
kapcsolatban, hogy  Mesterházy Attila pártelnök arra
kérte a szocialista képviselőket, nyilatkozzanak: az
MSZP-frakcióban maradnak-e. Igazán kíváncsiak
vagyunk arra, vajon milyen papírt írt alá utoljára
ilyen módon az éleslátással megáldottak által már
régóta az MSZP sírásójaként emlegetett, ma már
inkább a magyar baloldal darabolós gyilkosának
nevezhető volt miniszterelnök.

A mostani aláírásnak viszont bizonyosan nem lesz
súlya, az nem zár majd le semmit. Az esemény
Mesterházy és Gyurcsány hatalmi küzdelmének egyik
látványos állomása, a bomlás terméke, a végjáték része.

Hetek óta kész tényként kezeli mindenki azt, ami
évtizedeken át, a legnagyobb politikai viharok közepette
is elképzelhetetlen volt: kettészakad az MSZP és annak
parlamenti frakciója. Az elődpárt katarzist nélkülöző
kettészakadása, 1989 októbere óta eddig csak kisebb
csoportok leválása, Pozsgay Imrétől Szili Katalinig
fajsúlyos, de a szervezeten belül magányossá vált
politikusok távozása borzolta a kedélyeket. Az ország és a
baloldal megújítását a küldetésének tekintő Gyurcsány
ama bizonyos 2006 áprilisi, mámoros éjszaka után kitartó
erőfeszítéssel előbb törzsszavazói jó részétől szabadította
meg a szocialista pártot. Most a szervezeti egység
felszámolása van soron. A tavalyi történelmi választási
vereséget követően a politikus legfőbb célja a párt
elfoglalása volt, ami régi vágya, többek között ezért
penderült a közélet nagyszínpadára úgy egy évtizede,
kilépve a gazdasági hátország félhomályából. Miután
törekvése néhány hónapja nyilvánvalóan kudarcot vallott,
elővette a B tervet, a szakításét. Azt hiszem, a rossz
szándékában makacsul kétkedőket az győzte meg, hogy
lapunk megírta, a hívei már be is jegyeztették a terv
végrehajtásához szükséges új pártot.

A szétválás nem meglepő módon nélkülöz
mindenfajta eleganciát, nagyvonalúságot. A jó ideje
szektaként viselkedő híveinek rajongásában sütkérező
Gyurcsány Ferenc a legcsekélyebb lojalitást sem mutatja a
választott pártvezetés felé, miközben elvárja és meg is
kapja a teljes szolidaritást az MSZP-től a jogállami
elszámoltatással vívott nagy harcához, a dimitrovi
színjátékhoz. Minden megszólalása, gesztusa arról szól,
hogy szűknek érzi az őt egykor a miniszterelnöki székbe
emelő párt nyújtotta kereteket, mégsem akar híveivel
kivonulni. Kizárásra játszik. Ezzel gátolja, hogy a szakadás
egyetlen határozott mozdulattal történjék; nyűglődésre,
trancsírozásra – hátha meglesz a frakcióalakításhoz
szükséges tíz képviselő –, hosszú és kínos elválásra
készülhet a maradék szocialista közönség, melynek végén
a régi gárda bűnbakként akár Mesterházy Attilát is
félreállíthatja. Nem tudom, hogy a kormány
megérdemel-e ilyen ellenzéket.

Az MSZP Őszödön kushadó, majd a volt
miniszterelnököt a döntő pillanatokban újra és újra
megerősítő politikusi elitje persze megérdemli a sorsát.
Zárásként álljon itt a cikk elején idézett megszólalás egy
másik mondata, ami akár Gyurcsány Ferenc politikai
credójának is tekinthető: „A nyilatkozatok csak az aláírás
pillanatának szólnak.”

E kijelentés mélyrétegeinek feltárása egy másik írás
témája lehet.

Szerető Szabolcs

Valamiért nem hagy nyugodni a Nád-
udvaron összevert nyolcvanéves asszony
esete.

Emlékeztetőül: két tizenhárom éves ci-
gány kölök félholtra verte saját háza udva-
rán az asszonyt, aki rendszeresen
beengedte őket magához, hagyta, hogy
egyenek a kertben termő gyümölcsökből.
A két veszett patkány ezek után hálából ge-
reblyével, husánggal összeverte, és elvette
mobiltelefonját.

Ennyi a hír.
A viszonylag nagy nyilvánosságot ka-

pott esetet egészítsük ki egy másikkal: né-
hány héttel korábban Szolnokon, egy
buszmegállóban cigány suhancok (16–17
évesek) bántalmaztak egy iskolából haza-
tartó kilencéves kislányt, és elvették érté-
keit.

A két hírt mindenképpen együtt kell ke-
zelnünk. A mögöttük meghúzódó borzalom
miatt.

Ugyanis e két hír arról tanúskodik, hogy
ismét ledőlnek korábban mozdíthatatlan-
nak hitt tabuk.

Az öregség és a gyerekség – mégiscsak
tabu. Ez nem azt jelenti, hogy korábban,
bármikor nem sértették meg ezeket, hogy
ne bántottak vagy éppen öltek volna meg
öreget vagy gyereket beteg állatok, de a
társadalomban ez akkor is tabuként kezelt
életkor volt. (Mi sem mutatja ezt jobban,

mint hogy a börtönökben a gyerekek ellen
bűnt elkövetőket a legszigorúbban ítéli
meg és el a bűnözőtársadalom. Is. Az ilyen
elkövetőknek odabent pokollá teszik életét
– nagyon helyesen, tegyük mindjárt
hozzá.)

A tabu fontos egy társadalomban. Sza-
bályoz, fegyelmez, erkölcsi mércét állít,
visszatart. Tabuk nélkül aligha van társada-
lom, és aligha van emberinek nevezhető
élet. Tabuk nélkül a Mad Max világa jön el.

A magyar társadalom perifériáján, vagy
egyenesen a társadalmon kívül cigányok
egy része szemmel láthatóan felmondta
ezeket a tabukat. Egyre gyakoribb az általuk
elkövetett, védekezésre képtelen gyerekek
vagy öregemberek elleni bűntény. Brutális
verések, bántalmazások, rablások, erőszak-
tevés, csonkolás – és mindez felfoghatatlan
értelmetlenséggel. Mert miért kell meg-
erőszakolni és baltával megcsonkítani egy
nyolcvankét éves öregasszonyt – négyszáz
forintért? Mert ez történt nemrég odafent
Zemplénben. Miért nem elég elvenni tőle,
ha már ez lett a megélhetés legbiztosabb
módja? Miért ez a vadállati brutalitás?

A Nádudvaron félholtra vert öregasz-
szony beszámol arról, hogy a két patkány
végig röhögött, miközben verte őt. Miköz-

ben kérlelte őket, hogy ne bántsák.
Ezen a ponton azért mégis csak muszáj

feltenni a kérdést, hogy ez a két tizenhárom
éves egyed egyáltalán nevezhető-e ember-
nek?

Nem. Ezek nem emberek.
Ezek valami olyan minőséget képvisel-

nek a társadalomban, amely ellen a társa-
dalomnak muszáj védekeznie. 

Ez a két tizenhárom éves fehérjehalmaz
amúgy nem büntethető. És ebből a szikár
tényből még számtalan kérdés következik.
Mindenekelőtt az, hogy akkor mi a teendő?
Várni, amíg büntethetők lesznek? És addig
még hány öreget, gyereket fognak brutáli-
san összeverni, vagy – ne adj’ Isten! – meg-
ölni? És az vajon kinek lesz a felelőssége?
Kérdés továbbá, ha ezek nem büntethetők,
akkor büntethetők-e a szüleik? Vagy ez csak
a nem cigányok esetében áll fenn, ha róluk
van szó, akkor más a helyzet? És ha igen,
akkor miért van ez így? Számtalan faluban
járva mesélik a helyiek, hogy a cigány uzso-
rás tizenhárom, tizenkét éves cigány lá-
nyokkal „él együtt”. Bárki más ilyen korú
gyerekekkel „élne együtt”, azonnal sittre
vágnák, és odabent köcsög lenne belőle,
mert a börtöntársadalom ezt sem viseli. Mi
jogosítja fel ezeket arra, hogy rájuk ne vo-
natkozzon a törvény?

És egyáltalán, tegyük fel végre a legfon-
tosabb kérdést: meddig köteles tűrni a tár-
sadalom mindezt?

Képzeljük csak el, ahogy a félholtra vert
nádudvari öregasszony majd felépül, és ha-
zamegy a kórházból. És a két tizenhárom
éves patkány ott él a szomszédjában to-
vábbra is, bántatlanul, büntetlenül. És majd
naponta beleröhögnek az öregasszony ar-
cába. Annak biztos tudatában, hogy ők
nem büntethetők.

Ezt tényleg tűrni kell?
Valóban erről szólna Európa?
Tényleg nem büntethetők? 

Bayer Zsolt

Büntethetetlen

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési csomagokat ajánlja

kedves olvasóinak:

Előfizetés:
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy. tel.: 0744.253.026.
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Autó-Motó

l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó négy ajtós, piros Opel
Corsa 1995-ös kiadás, beíratási
költség 280 euró. Ára 1.250 euró.
Érdeklődni a 0744-102.168-as
telefonszámon.
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő
1995-ös évjáratú BMW 316i, be-
íratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.
l Eladó nagyon jó állapotban
lévő 600 cm³, 1997-es évjáratú
Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó 1985-ös évjáratú BMW
318, kitűnő motorral. Ára 150

euró. Telefon: 0757-812.274, na-
ponta 8–21 óra között.

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

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

Elektronika

l Eladó Nokia 6600 Slide, 3,2
MP-es beépített kamerával, 4 GB
memóriakártyával, eredeti Nokia
töltővel – 400 lej, Nokia 3220
Slide, beépített kamerával, rózsa-
szín és nagyon jó állapotú – 170
lej. Cserét is elfogadok. Telefon-
szám: 0757-020.819, 9–22 óra
között.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő, garanciával rendelkező
Nokia E5, 5 megapixeles beépí-
tett kamerával, 2 GB-os memó-
riakártyával, adatkábellel,
töltővel, handsfree-vel, képer-
nyővédő fóliával. Ára 650 lej, al-
kudható. Telefon: 0741-601.516,
9–21 óra között.

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

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

0746-311.793.

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

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

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

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

Lakás

l Eladó sürgősen magánlakás a
Kossuth utcában, bútorral felsze-
relt négy szoba, termopán abla-
kok, egyéni hőközpont, közös
kert a szomszédokkal. Esetleg
csere is érdekelne blokklakással
vagy kisebb házzal. Ára 59.000
euró. Telefonszám: 0744-
572.814. 

l 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 között.

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

l Sürgősen eladó emeletes ház
a központban, 5 szobával, mo-
dern stílusban berendezve. Ára
95.000 euró, alkudható. Telefon-
szám: 0744-396.658. 

l Eladó tiszta, csendes magán-
lakás közös kerttel, a Kossuth
utca 92/2. szám alatt. A házban
van 2 üres szoba, konyha, új bú-

torokkal felszerelve, fürdőszoba,
nagy előszoba. A ház 2009-ben
volt felújítva: termopán ablakok,
hőszigetelés, új tető. Ára 47.500
euró, alkudható. Telefonszám:
0721-864.604, 9–21 óra között.

l Eladó külsőleg hőszigetelt ház
a központban, 3 szobával, kony-
hával, fürdőszobával, terasszal,
garázzsal, pincével. Hőközpont-
tal, termopán ablakokkal felsze-
relt. Ára 110.000 euró.
Telefonszám: 0265-218.047, 9–
21 között.

l Eladó 2 szobás, földszinti
blokklakás a Bodor Péter utcá-
ban. A tömbház téglából van, be-
üvegezett terasszal. Ára 40.000
euró, alkudható. Telefon: 0365-
448.106. 

l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790. 

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

l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzinkút-
hoz közel. Átalakított, felújított, 2
fürdőszobával és megnagyított
konyhával ellátva. Nagy előszo-
bával, pincével, hőközponttal,
termopán ablakokkal, beüvege-
zett terasszal rendelkezik. Azon-
nal el lehet foglalni. Ára 57.000
euró. Telefonszám: 0741-
230.315, 14–22 óra között.

lEladó háromszobás tégla, föld-
szinti tömbház lakás a Köves-
dombon. A terasz alatt saját
pince, a lakás víz- és gázórával

van ellátva, 1 szobában termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható ár. Telefon
0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

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

lEladó bútorozott, felújított gar-
zonlakás a központban. Ára
25.000 euró, alkudható. Telefon:
0744-645.348, 0727-376.290.

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

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

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

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

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

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

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

lEladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 38.000
euró, alkudható. Telefon: 0769-
413.273, naponta 14-22 óra kö-
zött.

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

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

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

lEladó I. osztályú 3 szobás lakás a
Tudor negyedben. Ára 46.500 euró,
alkudható. Telefon: 0744-171.089,

naponta 9–20 óra között.

lEladó központi, 3 szobás, I. osz-
tályú, fölszinti blokklakás. Irányár
40.000 euró. Telefonszám: 0730-
619.394.

Egyéb
l33 éves komoly, pedáns, egye-
temet végzett sporttanár
másod állást vállal, délután folya-
mán. Telefonszám 0745-
813.530.

l Eladó inox tágulási edény pá-
linkafőzőnek, új Albalux mosó-
gép, száraz kenyér állatoknak,
görkorcsolya, porcelán csaptele-
pek, kéménycsőre szerelhető szo-
bamelegítő. Ára alkudható.
Telefonszám: 0770-654.566.

l Angoltanár nyelvoktatást vál-
lalok kezdőknek és haladóknak.
Ár megbeszélés szerint. Telefon-
szám: 0770-654.566.

l Magánrendelőbe munkaor-
vost alkalmazunk. Telefonszám:
0730-619.408.

l Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeretné-
nek szebb és harmonikus testet
formálni, zsírégetést elérni spor-
tolás segítségével, fejleszteni ál-
lóképességüket és kondíciójukat.
Mindezeket rendszeres, folyama-
tosan végzett sportedzéssel!

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

l Eladó Babycare ikerbabakocsi,
jó állapotban. Ára 200 lej, alkud-
ható. Telefonszám: 0740-
204.956.

lLady’s forgalmazókat keres. Te-
lefonszám: 0758-268.578.

l Eladó ráfos szekér, jó állapot-
ban. Telefonszám: 0722-890.952.

lEladó jó állapotban levő 7 soros
sötétbarna csempekályha. 195
cmx65x45. 420 lej, alkudható. Te-
lefonszám: 0744-501.845.

l Földmegmunkáló (buldo-ex-
kavátor) gépkezelőt alkalma-
zunk. Telefonszám
0742-163.097.

l Frissen végzett egyetemista,
angol nyelvű magánórákat, fel-
készítőket tartok. Telefonszám
0721-233.666.

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

HOGYAN BOSSZANTSUK 
A NÉPSZÁMLÁLÓ BIZTOST?

l Az ajtóban hosszú percekig vizsgálgassuk az
igazolványát, mielőtt beengednénk.

l Motozzuk meg, nincs-e nála fegyver.
l Kérdezzük meg, inna-e egy kávét, és ha

igennel felel, mondjuk azt: tudja mit? Mégse
főzök, valahogy nincs most kedvem.

l Játsszuk el, hogy idegbetegek, súlyos értelmi
fogyatékosak vagy tökrészegek vagyunk.

l Minden kérdés megválaszolása után mi is
kérdezzük meg tőle ugyanazt.

l Két-háromkérdésenként mindig hívjunk fel
valakit, és csevegjünk vele jó hosszasan.

l Mondjuk neki, hogy sajnálom, de muszáj
kivinnem a kutyát, két perc az egész…,
aztán üljünk kinn vele vagy félórányit.

l Kérdezzük meg: zavarja, ha közben
levagdosom a lábkörmeimet?

l Félpercenként kérdezzük meg eszelős
tekintettel: ki is maga tulajdonképpen, és mit
akar itt?

l A felénél jelentsük ki ellentmondást nem
tűrően: meguntam, jöjjön vissza holnap.

l Minden egyes kérdés után vegyünk le
magunkról egy-egy ruhadarabot.

l Kérdezzük meg: magának megéri azért a
sz*ros napi ötven lejért ezt a marhaságot
csinálni?

l Némelyik kérdésre feleljünk James Bond-
stílusban: megmondhatom, de utána
kénytelen leszek megölni.

l Tegyünk neki egy széket a fürdőszoba
ajtajához, és menjünk be fürödni.

l Kérdezzük meg, látta-e A bárányok
hallgatnak című filmet, amelyben az őrült
pszichiáter megette a népszámláló biztos
máját, petrezselymes krumplival és
vörösborral.

l Unott pofával kezdjünk el fenni egy hosszú
kést.

l Váratlanul kérdezzük meg, hogy mikor
zuhanyozott utoljára.

l Próbáljuk meg rásózni a régi porszívónkat.
l Udvariasan érdeklődjünk, nincs-e kedve

táncolni.
l A másik szobában (csukott ajtóval) tegyünk

fel egy pornófilmet, jó hangosan.
l Nézzük végig kacéran és kihívóan, ha fiatal,

ha idős, ha nő, ha férfi.
l Kérdezzük meg: miután ezzel végeztünk,

segít kiporolni a szőnyegeket?
l Vakarózzunk egyfolytában, mint az állat.
l Öltözzünk át szadomazo bőrszerkóba.
l Küldjük ki sörért.
l Minden feltett kérdésről azonnal győződjünk

meg, hogy valóban szerepel-e a lapon.
l Énekeljünk neki áriarészleteket, hogy szerinte

van-e hangunk.
l Faggassuk egy kicsit a szexuális szokásairól.
l Meséljük el neki részletesen, mit álmodtunk

az éjjel.
l Kérdezzük meg tőle, nem vágna-e velünk

közösen egy disznót karácsony előtt, felesbe.
l Kérjünk tőle engedélyt egy közös fotó

készítéséhez.
l Távozásakor fogjuk meg a kezét, és sírva

könyörögjünk, hogy még ne menjen.

Jól kezdődik! Nem engedték kitenni a magyar
nyelvű népszámlálási plakátokat a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal illetékesei – jelen-
tette be Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke.
„Arra hivatkozva, hogy kizárólag magyar nyel-
vűek, és szerepel rajtuk az RMDSZ logója, letil-
tották a plakátokat. Ez a magatartás szomorúbb
időkre emlékeztet. Várjuk a polgármesteri hiva-
tal írásos álláspontját, magyarázatát. A plakáton
részvételre buzdítunk, nem politikai kampányt
folytatunk. Azt hiszem, csak magukra akarták
vonni a figyelmet, és borzolják a politikai köz-
hangulatot” – tette hozzá Kelemen. 
Mi az, hogy nem engedték? Hát nekünk lassan
már fingani se szabad engedély nélkül a saját
városunkban? Betelepített, sötét, mocskos,
tapló, ordaszagú parasztok diktálnak nekünk
Marosvásárhelyen, s ami még rosszabb: szó nél-
kül tűrjük? Még meddig?!

Még egy kicsi székely Mózsi Nagy Meseor-
szágban. A Csillag születik-győztes László At-
tila után egy újabb székely legény
csillogtathatja meg a csillogtatnivalóját: a bor-
zonti Baricz Gergő, akit beválasztottak a legjobb
tizenkét versenyző közé az RTL Klub X-Faktor te-
hetségkutató műsorában (Borzont egy párszáz
lelket számláló Hargita megyei falu). A 21 éves
erdélyi versenyző a Fiúk csoportjába került (vél-
hetően azért, mert fiú), és a marosvásárhelyi
származású Keresztes Ildikó lesz a mentora, azaz
a woman-tora a műsorban. A fiú a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem diákja; pénz szűkében
stoppal érkezett az X-Faktor válogatására, ráa-
dásul szállásra se nagyon futta, így a barátjával
együtt egy híd alatt aludtak (Pest megér egy
estet…). A legjobb 24 versenyző között még
szerepelt a székelyudvarhelyi Abodi-Nagy
Blanka is, de ő nem jutott tovább. Nem gond,
meg tudjuk mi nyerni egy versenyzővel is!

Hajfesteni veszélyes! Pokoli kínok között halt
meg egy brit lány a hajfestés után fellépett,
rendkívül ritka allergiás reakció miatt. Tabatha
McCourt barátnőivel festette be a haját egy bolt-
ban vásárolt készítménnyel, amely húsz perccel
a felvitel után fulladásos rohamot, majd szív-
megállást okozott. Értelmetlen, idióta halál. Azt
eddig is tudtuk, hogy a szépségért meg kell
szenvedni, azt viszont nem, hogy most már ki
is.

A magyarokon röhög a fél világ. Múlt hétfőn
terrorelhárítók foglalták le a Magyarországon
forgató Brad Pitt kellékfegyvereit. A világhírű
színész állítólag őrjöngött a magyar Terrorelhá-
rító Központ akciója miatt, ugyanis a forgatás

amúgy is csúszik, és a tervezettnél többet is köl-
töttek, így nem engedhetnek meg maguknak
további időkiesést.
Kedd reggelre már az egész világsajtó azzal fog-
lalkozott, hogy a terrorelhárítók a vizsgálatok
után azt állapították meg: a nyolcvanöt lőfegy-
ver nagy része egy perc alatt visszaalakítható
éles lőfegyverré, így a World War Z stábját akár
fegyvercsempészettel vagy terrorcselekmény
előkészítésével is vádolhatták volna. A legna-
gyobb külföldi internetes portálok címlapjukon
gúnyolják a magyar hatóságokat, amiért kom-
mandósokat küldtek az ártatlan filmesekre, és
túlzó akciójukkal szégyent hoztak országuk hír-
nevére (van nekik olyan?). Később kiderült, hogy
a fegyvereket a brit törvényeknek megfelelően
alakították át, ennek ellenére Brad Pitt és stábja
csak akkor kaphatja vissza azokat, ha a magyar
jogszabályoknak megfelelő átalakításokat is
végrehajtják rajtuk, ami után kizárólag vaktöl-
tény kilövésére lesznek alkalmasak. De legalább
minden magyar kisnyugdíjas majd nyugodtan
alhat, hogy nem fog rájuk törni az éccaka kellős
közepén a hollywoodi sztár az értékeiket köve-
telve, éles fegyverrel!

Pizzázó a Holdon. Egy holdi pizzázó építését
fontolgatja a Domino pizzalánc japán ága. Leg-
főbb riválisuk, a Pizza Hut magasra tette a ver-
senyben a lécet azzal, hogy 2001-ben pizzát
küldött fel a Nemzetközi Űrállomásra (igaz, félig
kihűlve érkezett meg), ennél messzebbre azon-
ban még nem (amatőrök). A Domino egy éve
kalkulálgatja, hogy mennyibe kerülne egy étte-
rem a Holdon – jóllehet túl sok megrendelése
nem érkezett még az égitestről.
Számításaik szerint 15 űrhajó el tudná fuvarozni
a 70 tonna építőanyagot és a belső berendezést
a betonfalú, kétszintes, kör alakú, 26 méter át-
mérőjű épülethez. Az összköltség 1,67 billió jen
lenne – adta hírül a The Daily Telegraph (száz
jen kábé négy lej, lehet számolgatni). Hogy
mikor nyitnak, arra nem tudott felelni a cég, és
azt sem tudni, hány év alatt térülne meg a Föl-
dön kívüli beruházás. Mindenesetre nagyon
hosszú távon gondolkodik a vállalat. „A jövőben
sok ember él majd a Holdon” – érvelt Macugana
Tomohide, a cég japán részlegének szóvivője. Én
mindenesetre megvárnám az első párszáz tele-
pest a pizzázónyitással, mert mi van, ha nem is
szeretik a pizzát? Vagy az olyan romantikus,
hogy kiülnek majd a küszöbre egy-egy szelet
pizzával a kezükben teliföldkor?

Részeg jávorszarvas. Erjedt almáktól meg-
mecseredett jávorszarvast kellett kiszabadítani
egy almafa fogásából egy svédországi kertben.
A jávorszarvas a Göteborgtól 25 kilométerre

délre található Saro város egyik almásában ke-
rült szorult helyzetbe – jelentette a svéd sajtó.
Az erjedt almáktól ittas állatnak feltehetően a
fa magasabb ágain lévő gyümölcsökre fájt a
foga, de ahogy megpróbált feljebb jutni, re-
ménytelenül belegabalyodott az ágakba, és
nem tudott szabadulni. A részeg agancsost este
kilenckor vette észre a munkából hazaért Per Jo-
hansson, miután a szomszéd kertből meghal-
lotta az állat kétségbeesett bőgését. Elmondása
szerint az állatnak csak az egyik lába érte a föl-
det, a többi a faágak közé volt szorulva, és hiába
rugdosott, nem tudott kiszabadulni; végül a tűz-
oltók segítettek rajta. A kimerült és bódult állat
kiszabadulása után a földre rogyott, és egész
másnap reggelig ott feküdt, majd felállt, és pár
óvatos lépés után betámolygott egy közeli er-
dőbe, iszonyú fejfájás és émelygés közepette
(aki rúgott már be almabortól, az tudja, milyen
az másnap, aki meg nem, az jobb, ha meg se
tudja).
A részeg jávorszarvasok megszokott látványnak
számítanak ősszel Svédországban, amikor min-
denfelé túlérett almákat találnak a földön és a
fák ágain, amelyektől kinyílik náluk a szelep, és
aztán a kocsmában folytatják. Ki is van írva nem
egy italbolt ajtajára: ittas jávorszarvasokat nem
szolgálunk ki!

Mai mese. Beleszeretett „célszemélyébe” egy
bérgyilkos Brazíliában, és csak látszatra teljesí-
tette megbízását: a véres tettet igazoló fotóhoz
csupán ketchupot kent áldozatára. Így van ez a
jólnevelt bérgyilkosokkal, akiknek volt gyerek-
szobájuk, és olvasták a Hófehérkét.
A bérgyilkos férfi (merthogy van ám női is, ld.
Kill Bill), ketchupos „áldozata” nő. Utóbbi meg-
ölésére egy féltékeny feleség adott megbízást,
ám a bérgyilkos első látásra úgy belezúgott a
megölendőbe, hogy felfedte előtte a projektjét.
Ezek után pár fotót készített az áldozatról, bizo-
nyítékul a feladat elvégzésére. A fényképen a nő
bekötött szájjal, véres nyakkal fekszik, mellette
egy kardméretű bozótvágó késsel. A vajszívű
bérgyilkos nem sajnálta a ketchupot, két flakon-
nal is rákent szerelmére, mégis lebuktak a meg-
bízó előtt, mert pár nappal később meglátta
őket – legnagyobb döbbenetére – együtt, ráa-
dásul csókolózva. Az asszony mérgében egye-
nesen a rendőrségre rohant, és feljelentette a
bérgyilkost, de nem gyilkosság nem teljesítésé-
ért, hanem lopásért. A beidézés utáni kihallga-
tásokon aztán kiderült minden, és most
mindhárom szereplő ellen nyomozás folyik. Bo-
nyolítja az ügyet, hogy közben a bérgyilkos fe-
lesége is tudomást szerzett a dologról, és
megbízta a férjét, hogy ölje meg a meg nem ölt
nő újdonsült szeretőjét, vagyis saját magát…



Az idő múlásával az egész szervezetünk
megváltozik. Az életkor előrehaladásával a
különböző szervek és szervrendszerek –
agy, vese, csont, tüdő, máj, szív, izom, stb.
– kisebb-nagyobb alaki és működésbeli
változásokon mennek keresztül. Az emberi
faj mintegy 100–120 évre van „predeszti-
nálva”, de ez az életkor csak rendkívül ke-
veseknek adatik meg. Egy emberöltő során
a test sejtjei 40–60 osztódáson mennek ke-
resztül, vagyis ennyiszer képesek a megúju-
lásra. A tudomány mai állása szerint a testi
sejtek nem rendelkeznek korlátlan osztó-
dási képességgel, ez alól azonban kivételt
képeznek a csontvelői és az ellenanyag-
képző sejtek, amelyek osztódási képessége
nagyon lassan alakul ki. A szervezetben
korlátlan osztódásra csak a daganatsejtek
képesek. Az öregedés legszembetűnőbb
változása a sejtek számának csökkenése,
amely szabad szemmel zsugorodás formá-
jában jelenik meg, így a szervek átmérője,
fizikai állapota jelentősen megváltozik.

A szervek regenerációs
képessége eltérő

A különböző szervek sejtes építőeleme-
inek regenerálódó képessége eltér egymás-
tól. Például az agy-, izom- és kötőszövet
sejtjei csekély megújuló-képességgel ren-
delkeznek, míg a vérképző rendszer, vala-
mint a spermiumtermelésért felelős sejtek
jóval ellenállóbbak. A szövetállomány csök-
kenését zsír- és kötőszövet pótolja, amely
együtt jár a szervműködés csökkenésével.

A zsugorodás mellett sok esetben a
szervek növekedése (hiperplázia) is megfi-
gyelhető. Ez a csökkent teljesítmény ki-
egyenlítésére szolgál. Az öregkorban
jelentkező hiperplázia tipikus példája a
prosztata-megnagyobbodás, amely a 60
évnél idősebb férfiak kétharmadát érinti. A
megnagyobbodott sejtek hajlamosak az át-
alakulásra, a jóindulatú daganatok kialaku-
lására, amelyekből sajnos rosszindulatú
elfajulás keletkezhet.

Az öregedési folyamatok a szervezetet
felépítő sejtek szintjén is megjelennek. A
sejtmag megnagyobbodik, a fehérjeszinté-
zis hibái miatt az enzimek termelődése is
megváltozik.

A szervezet „rendszereinek”
teljesítménye hanyatlik

A legtöbb szerv, úgymint a máj, vese,
csontállomány, agy, izom, tüdő, petefészek
állományában az öregedés során kisebb-
nagyobb hanyatlás figyelhető meg. A tüdő
légzőfelülete csökken, a kilégzés után a tü-
dőben visszamaradt levegő térfogata jelen-

tősen nő. Az időskor előrehaladtával az agy
és a máj súlya, valamint vérátáramlása is
csökken. A nőknél a petefészek, a férfiaknál
a herék működése lényeges változásokon
mennek keresztül, amelynek természete-
sen hormonális okai vannak.

Az egész szervezet sebezhetőbbé és sé-
rülékenyebbé válik az öregedés során.

Étkezés csak helyesen

Idősebb korban a szervezet felépítő fo-
lyamatai lezárultak, helyüket a lebontók
veszik át. Minél gyorsabb ez a folyamat,
annál gyorsabb folyamatú az öregedés,
tehát a helyes táplálkozás és vitaminpótlás

feladata ennek lassítása.
Rendkívül fontos, hogy helyesen válasz-

szuk meg a tápanyagokat, amiket magunk-
hoz veszünk.

Kellő figyelmet kell fordítani az ételek
rágására is, mert a nem megfelelően meg-
rágott tápanyagból kevesebb vitamin és ás-
ványi anyag kerülhet a szervezetünkbe.

Hogyan kezeljük az öregséget?

Ami az életben felkészületlenül éri az
embert, az mélyen meg is rázhatja. Az
öregségre viszont tudatosan lehet készülni,
s ennek megvannak a maga fortélyai. Van-
nak, akik anyagi vonatkozásban, életbizto-
sítással, megtakarítással készülnek az
öregkorra, mások viszont inkább az egész-
ségükkel törődnek többet. Érdemes fiatal
éveinkben már azzal számolni, hogy egy-
szer eljön számunkra is az öregkor. Ha erről
nem akarunk tudomást venni, akkor „sokk”
hatásként érhet minket az öregség minden
nyűgével együtt. Át kell gondolnunk, ho-
gyan tudunk teljes életet élni még akkor is,
ha már nem vagyunk erőnk teljében. Bő-
vítsük ki érdeklődési körünket, találjunk
életünknek új tartalmat, és lehetőség sze-
rint éljünk aktív életet. A testmozgás
ugyanúgy hat a testre, mint a lélekre. Fi-
gyeljünk arra, hogy életünkből ne hiányoz-
zanak a pozitív gondolatok, a tervek, célok
és a humor sem. Az „ehhez én már túl öreg
vagyok” hozzáállást adjuk fel, és keressük a
megújulást, az új kihívásokat a munkában
és a magánéletben egyaránt.

Forrás: házipatika
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A reggeli segíthet
a fogyásban
Sokan azt hiszik, a reggeli elhagyása jó fogyókúrás
módszer, hiszen így csökken a napi bevitt
kalóriamennyiség. Sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert a
legtöbben a nap folyamán bőven behozzák a
lemaradásukat.  A reggeli első étkezés valójában segíthet
a fogyókúránkban, ennek három legfontosabb oka van:

1. A reggeli segíti az emésztési folyamatok
megindulását

Ha kihagyjuk a reggelit, lelassítjuk az anyagcserénket,
aminek következtében testünk energiát kezd raktározni. A
legtöbb vizsgálat szerint nagyobb eséllyel veszítenek súlyukból
azok, akik rendszeresen reggeliznek. Ezek az emberek kevésbé
hajlamosak az elhízásra, valamint közülük többen végeznek
rendszeres testmozgást. Semmiképp ne hagyjuk tehát ki a
reggelit, ébredés után legkésőbb egy órával együnk pár falatot.

2. A fehérje csökkenti az édesség utáni vágyat
A sokak által kedvelt reggeli ételek (joghurt, teljes kiőrlésű

gabona, tojás) általában magas fehérjetartalommal bírnak,
ami növeli az energiaszintünket, így kevésbé vágyunk a magas
cukortartalmú harapnivalókra.

3. A rostok csökkentik az étvágyat és
segítenek karcsúnak maradni

A teljes kiőrlésű gabonapelyhek és a gyümölcsfélék ideálisak
reggelire, elsősorban magas rosttartalmuk miatt. A rostok
nemcsak csökkentik az étvágyat, de meggátolják a puffadás
kialakulását is.

Forrás: Medipress

Szépen is 
lehet öregedni!

Már fiatalon érdemes az öregedésre gondolnunk. Ha egészségtudatosan élünk, ami megmutatkozik
életvitelünkben, táplálkozásunkban és aktivitásunkban, később fognak jelentkezni testünkön és
lelkünkben az öregedés elmaradhatatlan nyomai.

Dr. Heidi Grant Halvorson, a Hogyan érhetjük el a
céljainkat? című könyv szerzője szerint a rossz szo-
kásokat, mint például a tévé előtti nassolást vagy
a körömrágást többnyire nem akarattal végezzük,
hanem egyszerűen automatikusan csináljuk. Az
ilyen megszokott tevékenységeket tehát tudatos-
ság nélkül, „droidként” végezzük. 

Ha például mindig eszünk valamit az esti film
alatt, egy idő után már nem is számít, hogy való-
ban éhesek vagyunk, vagy ízletes-e az étel, amit
eszünk, egyszerűen elfogyasztjuk. Ez persze igaz
a cigarettára és az alkoholra is, vagyis a legjobb,
ha ezeket a szokásokat még csírájukban elfojtjuk. 

Egy kutatásban nemrég ezt egy érdekes kísér-
lettel bizonyították. Meghívtak 100 embert egy

igazi moziba, ahol 15 percig filmelőzeteseket né-
zettek velük, és közben mindenkit meghívtak egy
ingyen pattogatott kukoricára is. A csoport egy
része azonban nem friss, hanem egyhetes kukoricát
kapott. 

• Azok, akik amúgy sem szoktak semmit sem
ropogtatni a moziban, lényegesen kevesebbet et-
tek a régi kukoricából, mint az újból. 

• Azok, akik mindig esznek kukoricát a mozik-
ban, ugyanúgy megették a régi pattogatott ku-
koricát, nem törődve az ízével. 

• A legdöbbenetesebb azonban az volt, amikor
egy konferenciateremben végezték el ugyanezt a
kísérletet: ott még azok az emberek sem ették
meg a rossz kukoricát, akik mindig szoktak enni a
mozikban. 

A kutatók ebből arra következtettek, ha nem
is tudjuk megfékezni a rossz szokásainkat, segíthet,
ha a hozzájuk társuló szituációkon változtatunk. 

Például egy dohányos esetében érdemes ki-
próbálni, ha eddig jobb kézzel dohányzott – most
a bal kezébe vegye a cigarettát... 

Forrás: Medipress

Csak az akaraterőn múlik?
Ön is gyakran eszik pattogatott kukoricát esténként a tévé előtt, vagy iszogat gyakran a barátaival? Semmi gond, a
legújabb kutatások szerint a rossz szokásaink annyira automatikusak, hogy nem is mindig az akaraterőnkön múlnak. 



Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Spor túl halványan játszva
A Dolce magán sportcsatorna közvetítése
során, csak az illető csomag által sugárzott ká-
beltelevíziós csatorna nézői láthatták, hogy a
Selymes Tibor által edzett együttesünknek mi-
ként sikerült fontos pontot rabolnia az edző
hajdani csapata, a Sportul otthonából. 

A két hetes bajnoki szünetben Selymesnek sikerült lélektanilag
és taktikailag is helyrepofoznia a srácokat, miután az utóbbi
hetek gyengébb szereplései során, mindössze 7 pontot értek
el. Így döntetlennel mutatkozott be a FCM-színeiben, mint ve-
zetőedző. Pozitív változásként könyvelhetjük el azt is, hogy a
Sportul ellen mindössze egy sárgalapot kaptunk (Szilágyi), re-
mélve, hogy mielőbb elhagyhatjuk a Fairplay táblázat utolsó
helyét, ahol a tíz forduló alatt 31 sárgát és öt piros lapot „sze-
reztünk”. A másik pozitív változás, hogy bátrabban, jobban
összpontosítva sikerült adogatnunk, kevesebb volt az eladott
labda, amik miatt az előző mérkőzéseken fontos pontokat
vesztett együttesünk. Viszont a marosvásárhelyi védelem most
is ingadozott, de kiállta a sarat, amely eddig több felállítást
mutatott.
A mérkőzésen az edző kezdőként használta az egy hónapig
harcképtelen Szilágyit balhátvédként, továbbá az eltiltott Issa
Ba helyébe Pădureţu állt be, míg a kapuban Balaurunak sza-
vazott bizalmat a balánbányai születésű edző. 
Már a 3. percben egy gyors, mintegy 22 méterről leadott
Bumba-bombagóllal vezetéshez jutottunk, mellyel rákénysze-
rítettük ellenfelünk a támadások kialakítására, ami miatt a vé-
delemre összpontosult játékunk. Több alkalommal sikerült
ellentámadásokat kialakítsanak játékosaink, de Cavallinak, il-
letve Suboticinak nem sikerült bejuttatni a labdát a bukaresti
kapuba. Szerencsére a Curelea–Ferfelea csatárduó sem volt a
helyzetek magaslatán, így sorra puskázták el a gólszerzési le-
hetőségeket, melyben besegített a FCM védelme, főleg a
remek formában lévő Balauru vezényletével. Utóbbinak csak
Curelea 66. percben elért fejesgólját nem sikerült hárítania,
így megmaradt a remélt, győzelem helyetti döntetlen. A mér-
kőzés során megnyert egy pont fontos lesz a kiesés elkerülé-
séért, amit a mérkőzés után is hangsúlyozott Selymes Tibor. 
A szakember azt is elmondta, hogy fizikailag gyengén állnak
játékosai, de reméli, hogy a téli szünidő során sikerül ezen se-
gítenie. 
A következő fordulóban, október 22-én, szombaton 21 órai
kezdettel, a FCM hazai pályán fogadja a bajnok galaci Oţelul
csapatát.

Interjú Csoma Alpárral, a marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-együttes 27 éves csatárával,
aki csapatával érdekelt az UEFA Futsal Cup elitkörében. A harcos szellemű, optimista beállítottságú
játékos eddigi pályafutásának legszebb időszakairól, kevésbé kellemes periódusáról és nem utol-
sósorban jövőbeli terveiről mesélt.

III. Călin Macavei-emléktorna
Szombat délelőtt a víkendtelepi kisebb méretű műgyepes pályán került sor a harmadik ízben
kiírt Călin Macavei-emléktornára, melyet a Marosvásárhelyi Rádió szervezett. A tornán öt csapat
vett részt, a Leco, a Hotel Grand, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Iancu FC és a
marosvásárhelyi Rádió. A mindenki-mindenkivel alapon játszott tornán, melyen számított a
gólarány is, a következő végső sorrend lett: 1. Iancu FC – 10 pont, 2. Leco – 7 pont, 3.
polgármesteri hivatal, 4. Hotel Grand, 5. Marosvásárhelyi Rádió.

Călin Macavei (elhunyt 2009. május 5-én) Bukarestben végezte az operatőr-tanfolyamot, ahol kolléga volt
többek közt Cristian Ţopescuval és Tudor Vornicuval is. Călin 1985 és 2000 közt a Román Televízió
operatőreként dolgozott, majd 1990-től haláláig a Marosvásárhelyi Rádióstúdió alkalmazottja volt. Mint
Mircea Macavei, Călin testvére az emléktorna után elmondta, vágya mindig az volt, hogy filmrendező legyen,
erre azonban soha nem került sor. Munkabírásának és barátságos természetének köszönhetően a Rádióstúdió
egyik legkedveltebb alkalmazottja volt. Kiskorától haláláig rajongott a sportért, innen is született az ötlet,
melynek Mircea Macavei volt a kezdeményezője. Halála után az ő nevét viseli az egyik stúdiószoba a
Marosvásárhelyi Rádiónál. 

Mircea Macavei ezúttal is megköszöni a szponzoroknak – a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak, a
Vikend sportbázisnak, a Leco, a Hotel Grand, az Enjoy Club, a Ropharma, a Danado és a Valterserv cégeknek – a
támogatást.

– Marosvásárhelyen születtél, Szovátán
laksz, Udvarhelyen kezdtél teremfocizni.
Mégis hol, melyik volt az első egyesületed,
ahol elkezdtél sportolni?

– Szovátán, a helyi Mobila gyerekcsapa-
tánál kezdtem el focizni 6 évesen, Kénesi
Lajos keze alatt formálódtam, ahol 12 éves
koromig játszottam. Akkor, egy barátságos
mérkőzés során felfigyeltek rám a piteşti-i
Aripi CS vezetői, akiknek szerződését elfo-
gadtam és 17 éves koromig ott játszottam.
Egy éves marosvásárhelyi kitérő után,
három évig a székelyudvarhelyi, egykori
Budvár színeiben játszottam. Első évben
csak nagy pályán, majd két évig párhuza-
mosan, nagy- és kispályáztam is, mivel a két
klub vezetői kiegyeztek, miszerint a nagy
csapat néhány tehetségesebb játékosa, a
futsal-csapatban is játszhatott. A teremlab-
darúgókkal a 2004–2005-ös idényben baj-
nokok, a következő évben másodikok
lettünk, aztán a vásárhelyi Izorep követke-
zett, majd Dévára kerültem, az egykori CIP-
hez, mely együttessel bajnokok, országos
másodikok és Románia-kupagyőztesek is
lettünk. Egyébként az udvarhelyi és a dévai
csapat színeiben 9 Champions Leaque sze-
repléssel büszkélkedem.

– Azon kevés hazai teremlabdarúgók
egyike vagy, aki külföldön is játszott. Igaz, nem
volt valami sikeres az ott eltöltött időszak, amire
nem is szívesen emlékszel vissza, de megkérlek,
tégy kivételt és mondj néhány szót róla.

– Egy évig voltam a ciprusi AGBU Ararat
Nicosia leigazolt játékosa, de egy bajnoki
mérkőzésen súlyos sérülést szenvedtem. A
válogatottal egy brazíliai edzőtáboron vet-
tünk részt, ahol egy hét alatt hat mérkőzést
játszottunk, ami fizikálisan is megviselt.
Visszakerülve Ciprusba, egy bajnoki mérkő-
zésen épp Szőcs Lórinak, egykori udvarhelyi
társamnak adtam egy passzt, majd gyors
irányváltoztatás után reccsent egyet a tér-
dem. Belső szalagszakadást szenvedtem,
hónapokig harcképtelen voltam. Kínos volt
a felépülésem is, mivel a műtét befertőző-
dött, majd helyrejött, aztán hét hónapig
naponta hétórás fizikai edzésekben volt ré-
szem. Életem legkínosabb időszaka volt, de
magam mellett tudhattam családom, ba-
rátaim, barátnőm segítségét, akiknek kö-
szönhetően felépültem, és újra focizhatok. 

– Időközben a City’us-hoz kerültél Kacsó
Endre hívására, mely együttessel újra érde-
keltek vagytok az UEFA Futsal Cup elitköré-
ben. Hogyan látod a lisszaboni
csoportmeccseket?

– Soron következően másodszor jutot-
tunk tovább az elitkörbe, mi több, újra Lisz-
szabonban játszunk. Szerintem, már az

dicséretre méltó teljesítmény, hogy újra
eddig eljutottunk, habár győzni utazunk
Portugáliába. Jó a csapatszellem az együt-
tesen belül, komolyan készülünk minden
mérkőzésre, bízunk önmagunkban és 
játsszunk az esélyünkkel majd.  Tudatában
vagyunk annak, hogy nagyon nehéz feladat
előtt állunk, ugyanis a négyes csoportból
mindössze egyetlen csapat jut tovább. Ez
általában a házigazda szokott lenni, nem
csak a pályaelőny miatt, hanem egyszerűen
azért, mert mindig a legjobbakat választják
szervezőnek. Szerintem sokkal érdekesebb
és nagyobb lenne a harc, ha a négy együt-
tes közül az első kettő jutna tovább. Bár le-
hetett volna rosszabb is a sorsolás, őszintén
megvallva aránylag kevés esélyünk van
csoportelsőként végezni. Ehhez nemcsak
nagyon jó napot, napokat kell kifognunk,
de egy pár meglepetést is kell produkál-
nunk. Sok minden függ attól, hogy mit pro-
dukálunk az első meccsen a tavalyi döntős
Sporting Lisszabon ellen. Az elmúlt idény-
ben is Lisszabonban játszottunk velük,
akkor 4–1-re kikaptunk. Ennek ellenére
nem biztos vesztesként fogunk kiállni.
Rendkívül kemény ellenfél az Iberia Star
Tbiliszi, melynek keretében nyolc brazil te-
remfocista játszik, mint ahogy kényelmet-
len ellenfél a Győri ETO is, amelyet a
Vásárhelyen is dolgozott és a román futsalt
jól ismerő portugál Arthur Melo edz. Itt ját-
szik Ion Al-Ioani és Gabriel Dobre is, vala-
mint a Székelyudvarhely néhány egykori
magyarországi légiósa. Szerintem, egy má-
sodik vagy akár harmadik helyezés sem
válna szégyenünkre. S még valamit meg-
jegyzek, éspedig: nehezen vehetjük fel a
versenyt azon külföldi teremlabdarúgókkal,
akik kiskoruk óta játszanak, ez a hivatásuk,
mi pedig csak néhány éve játszunk kispá-
lyán, mivel korábban nagypályán rúgtuk a
bőrt. Az, hogy nagytöbbségük havi 10–15

ezer eurós fizetésért játszanak, már más
lapra tartozik…

– Mik a közelebbi és távolabbi terveid,
mármint ami a sportpályafutásodat illeti?

– A jövő nyárig köt a szerződésem a
City’us-hoz, de hosszabbítani szeretnék, hi-
szen szeretem a csapatot, a szurkolótábort,
jól érzem magam Marosvásárhelyen.
Amúgy, folytatni szeretném a Bukarestben
elkezdett B-licenc edzői oklevelemhez
szükséges tanulmányaim, s nem utolsósor-
ban, rövidesen sporttanári oklevéllel is
büszkélkedhetek. Addig is a teremfocira
koncentrálok, ez a hivatásom. Románia szí-
neiben már 112 alkalommal játsztam, vol-
tam Eb-n, ahol 6. helyen végeztünk.
Minden futballista álma egy Európa-baj-
noki, vagy világbajnoki győzelem, habár
tudom, nehéz lenne ezt elérni. Addig is a
februári Eb-n, meg a jövő decemberi vb-n
szeretnék részt venni. És még valami na-
gyon fontos: egészséges lenni!

Minden futballista álma
egy Eb-, vagy vb-győzelem

Szovátán, a helyi Mobila gye-
rekcsapatánál kezdtem el fo-
cizni 6 évesen, Kénesi Lajos
keze alatt formálódtam, ahol
12 éves koromig játszottam.
Akkor, egy barátságos mérkő-
zés során felfigyeltek rám a pi-
teşti-i Aripi CS vezetői, akiknek
szerződését elfogadtam és 17
éves koromig ott játszottam. 

Sportul - FCM 1-1 (0-1)
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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


