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Sport

Egy különös sportág
képviselői Vásárhelyen

A testépítés mint sportág a XVIII-ik század
végén alakult ki. Technikailag nagyon kü-
lönleges sport, mert a versenyeken telje-
sen más történik, mint amit edzésen
végeznek a sportolók. Itt a teljesítmény
esztétikai jellegét értékelik, az edzésmun-
kát a test „alakítása” érdekében végzik. A
testépítő versenyeken semmiféle „sport-
tevékenység” nem folyik, azaz nem fizikai
teljesítményeket hasonlítanak össze. Ez
egy esztétikai sport, ahol a szükséges tu-
lajdonságokat kőkemény edzéssel és di-
étával érik el, építik ki.
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>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

Exkluzív képviseleti támogatást ígértek afrikai 
részről i. dr. Benedek Istvánnak

Szeptember 16-17-én a Gambiai Köztársaság
budapesti diplomáciai képviseletén fogadták i.
Benedek Istvánt. A marosvásárhelyi üzletembert
a képviselet vezetője, Dr. Suha György nagykövet,
Turgyán Tamás, az EU területén akkreditált kon-
zuli testület (FUECH) brüsszeli irodájának politikai és szub-szaharai ügyekért felelős ve-
zető tanácsosa, és a nagykövet tanácsosa, Osváth Pál szakdiplomata látta vendégül.

Társadalom

Félő, télen 
sem lesz meleg víz
Az E-Star távhőszolgáltató június elején
egyoldalúan szerződést bontott a Város-
házával, emiatt Marosvásárhelyen három
és fél hónapja nincs meleg vize néhány
ezer lakosnak. Beszéltek ez idő alatt 6-
7000-ről, de a legújabb „számlálás” szerint
csupán 3000 lakrész maradt a távhőszol-
gáltatás áltat nyújtott … semmin.

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

>>> 3. oldal Társadalom

„Fő feladatunk: 
a tudományos kutatás
számára hozzáférhetővé
tenni az iratanyagot”
László Márton 1976. november 2-án született
Marosvásárhelyen. Elemi iskolai tanulmá-
nyait a helyi 2-es számú Általános Iskolában
végezte, ahonnan még ma is tisztelettel
emlékszik vissza Szőcs Éva tanítónénire.

>>> 3. oldal

Humor

Politikustörpök

Vaskos boríték érkezett szerkesztőségünkbe
a minap. Óvatosan bontottuk fel, nehogy
bomba legyen benne vagy Népújság, de sze-
rencsére egyik sem: a hatéves vásárhelyi B.
Boróka küldött nekünk rajzokat! Boróka még
csak most kezdte a nulladik osztályt, de már
tud írni-olvasni, érdekli a politika, élénk fi-
gyelemmel követi az aktualitásokat...

>>> 7. oldal

A 11. és 12. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

melléklet.

>>> 5. oldal

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

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

A magyar pártok közös 
fellépését sürgeti a RMOGYKE

Ádám Valerián, a RMOGYKE ügyvezetője és pár fős csapata egy hete Bukarestben tüntet az
Oktatási Minisztérium előtt – feliratozott orvosi ruhákban és narancssárga esernyőkkel. Ádám
az orvosin működő magyar tannyelvű oktatás hátrányos megkülönböztetése ellen tiltakozik,
és a román tagozatéval azonos beiskolázási keretet követel, hisz idén a magyar tagozatnak
csak 20 fizetéses helyet különítettek el. Ioan Groza minisztériumi főigazgató és Ecaterina 
Andronescu tanügyminiszter állítása szerint: „csupán ennyit kértek”. Ádám Valerián az RMDSZ-
nek, az EMNP-nek és az MPP-nek a tüntetésbe való bekpacsolódását sűrgeti.

MOGYE-ügy: 

>>> 4. oldal

“Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  



2. oldal >> Naptár szeptember 20–26.

Névnapok
Szeptember 20. Friderika, Fülöp, Zsuzsanna, Frida, Filippa
Szeptember 21. Máté, Mirella, Ildikó, Jónás, Ifigénia, Maura
Szeptember 22. Móric, Ottó, Tamás, Mór, Emerita
Szeptember 23. Tekla, Ildikó, Ilona, Ila, Lina, Líviusz
Szeptember 24. Gellért, Mercédesz, Gerda, Mária
Szeptember 25. Kende, Eufrozina, Nikolett, Gellért, Miklós, Mór
Szeptember 26. Jusztina, Dániel, Özséb, Ciprián, Cipriána

Ajánló

Kos: A hét szerelmi problémákat sodorhat a felszínre. Lehet, hogy
eluralkodik önön a féltékenység, vagy úgy érzi, vetélytársakkal
kell megküzdenie a kiszemeltjéért. Ne hagyja azonban, hogy a
kicsinyes érzések eluralkodjanak önön, ne feledje, aminek meg
kell történnie, az megtörténik.
Bika: A héten olyan információ birtokába juthat, ami alaposan
megváltoztatja egy helyzetről alkotott elképzeléseit. Lehet, hogy
jártában-keltében véletlenül fut bele egy jelbe, mely spirituális
úton indítja el. A héten szerencsés lehet a pénzügyekben és a
karrierjét érintő kérdésekben.
Ikrek:Nem kizárt, hogy munkahelyi nehézségei adódnak a héten.
Viszont kedvezőek ezek a napok arra, hogy kitalálja, mit is szeretne
csinálni valójában, és most lépéseket is tehet a megvalósítás ér-
dekében. A magánéletében sok romantikára számíthat, akár pár-
ban él, akár egyedül, érzelmekkel teli hét elé néz.
Rák: A héten görcsösebb lehet a kelleténél, és nem kizárt, hogy
nyomást gyakorol a szeretteire -legalábbis, ők így élik meg, ami
ellenállást vált ki belőlük. Ne kapja fel a vizet, ha nem úgy alakulnak
a dolgok, ahogyan eltervezte, mert lehet, hogy sokkal jobban
sülnek el annál, ahogyan gondolta.
Oroszlán: Nem kizárt, hogy az elmúlt időszakban nyomasztó
érzelmi terhekkel küzdött, de lassan enyhül önben a szomorúság,
és a kedélye is visszazökken a rendes kerékvágásba. Tettre készen
és kreatívan áll a szakmai és magánéleti kihívások elé, erőfeszítései
pedig hamarosan elnyerik jutalmukat.
Szűz: A héten sokkal inkább a saját érdekeit és igényeit tartja
szem előtt, és háttérbe szorítja mások kívánságait, ami könnyen
visszaüthet. Jó dolog az egészséges egó, de ne vigye túlzásba az
önzést. Legyen tekintettel másokra is, és ne spórolja meg a segít-
séget attól, aki erre megkéri. Meglátja, hogy ön is jobban érzi
majd magát.
Mérleg: Úgy tűnik, eléggé hadilábon áll a szerelmi kérdésekkel.
Nem kizárt, hogy felbukkan egy régi szerelme, és kétértelmű
mondatai összezavarják az érzéseit. Ezúttal jobban alakulhatnak
a dolgok, mint előzőleg, de csak akkor, ha ezúttal nem áldoz fel
mindent a szerelemért. Ne kövesse el még egyszer ugyanazt a
hibát.
Skorpió: A héten úgy érezheti magát, mintha egy szürreális víg-
játékká alakulna az élete. Nem árt, ha figyelmesebb a szokásosnál
a közlekedésben, a munkában és a háztartásban, így elkerülheti
a kisebb baleseteket. Régi ismerősök kereshetik meg, és minden-
képp örömteli lesz a találkozás.
Nyilas: Bár általában körültekintően kitalálja a dolgokat, me-
lyekhez igyekszik is tartani magát, és örül, ha kész tervei vannak,
a héten sokkal improvizatívabb hangulatba kerül. Az utolsó pil-
lanatban elfogadott meghívások, hirtelen döntések jó ötletnek bi-
zonyulnak, és nem bánja meg, hogy kicsit felrázza a napi rutinját.
Bak: Ez a hét tökéletesen alkalmas arra, hogy valami újba fogjon,
és nem kizárt, hogy már fel is éledt önben az igény egy kis változ-
tatásra. Lehet, hogy új hobbiba fog, és érdemes körülnéznie, ta-
lál-e olyan mozgásformát, mely szórakoztat, melyet rendszeresen
tudja művelni. Ne hanyagolja el a közösségi kapcsolatait se!
Vízöntő: Ez a hét főleg a játékosság jegyében és jó hangulatban
telik, ugyanakkor egy helyzetben, amit legszívesebben talán kike-
rülne, lehetősége adódik egy karmikus adósság törlesztésére. Ha
hivatali intéznivalója van, ezen a héten essen túl rajta. Ha még keresi
a párját, a héten alaposan megdobogtathatja valaki a szívét.
Halak: Ha érzelmi sebekkel küzd, ez a hét gyógyulást hozhat ön
számára, és több félelmétől, problémájától is megszabadulhat
ezekben a napokban. Támogassa ezt a folyamatot meditációval.
Kedvező hírekre számíthat a pénzügyekben, lehet, hogy az önhöz
érkező összeg pont arra elé, hogy fedezze egy nyomasztó kiadá-
sát.

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 csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 - 900X

Szerkesztő: 
Szentgyörgyi László

Főmunkatárs: 
Ferencz Zsombor

Riporter:
Pál Piroska

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc-Attila

Molnár Tibor
Nemes Gyula

Tördelőszerkesztő: 
Szegedi Attila

Terjesztés, reklám:
Hidegh András

tel.: 0741.240.592

>> 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

Kár kihagyni

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
Prefektúra 0265-266.801
Maros Megyei Tanács 0265- 263.211
Maros Megyei Tanfelügyelőség 0265-213.779
RCS–RDS 0365-400.401, 0365-400.404
Romtelecom 921
Felvonó (hibaelhárítás) 0265-269.887
Katasztrófavédelem 982
Áramszolgáltató vállalat 929
Áramszolgáltató vállalat – vidék 0265-269.667
Gázszolgáltató vállalat 0265-200.928, 0800-800.928
Aquaserv – hideg víz–csatorna 0265-215.702
Aquaserv – közönségszolgálat 0265-208.888
Aquaserv központ 0265-208.800, 0800-208.888
Energomur – fűtés–meleg víz 0265-215.265
Energomur – közönségszolgálat 0265-218.464
Fogyasztóvédelmi hivatal 0265-254.625

Hasznos telefonszámok

Tóth-Bartos András
előadása
Szeptember 21-én, pénteken
este 6 órától a Borsos Tamás
Egyesület szervezésében kerül
sor Tóth-Bartos András jelenkor-
kutató történész Reintegráció és
modernizáció Székelyföldön
1940–1944 között című előadá-
sára. A meghívott előadó a sep-
siszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum kutatója és munka-
társa. A rendezvény helyszíne a
marosvásárhelyi unitárius egy-
házközség Bolyai utca 13. szám
alatti tanácsterme.

Szimfonikus koncert a
Kultúrpalotában
Szeptember 20-án, csütörtökön
este 7 órai kezdettel szimfonikus
koncertre várják a zenebarátokat
a marosvásárhelyi Kultúrpalota
Nagytermébe. Vezényel: Shinya
Ozaki (Japán), zongorán játszik
Horia Maxim. Műsoron: Mozart
– 32. G- dúr szimfónia (Nyitány
olasz stílusban), Strauss – Bur-
leszk – zongorára és zenekarra,
Respighi – Római ünnepek –
szimfonikus költemény.

VII. Totem nemzetközi
képzőművészeti kiállítás
Szeptember 20-án, csütörtö-
kön délután 6 órakor nyílik
meg a VII. Totem nemzetközi
képzőművészeti kiállítás a
Kultúrpalotában, a Képzőmű-
vészek Egyesületének kiállí-
tótermeiben (Marosvásárhely,
Enescu utca 2. szám). A tár-
laton 19 – a hazaiak mellett
franciaországi, azerbajdzsáni,
elefántcsontparti – művész
alkotásai lesznek megtekint-
hetők. A megnyitón Corneliu
Antim művészetkritikus mu-
tatja be a kiállított munkákat.

Páljános Ervin 
munkái a Bernádyban
Páljános Ervin szobrászművész
alkotásaiból nyílt kiállítás a
marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban. A tárlat szeptember 30-ig
látogatható. Támogatók: Dr.
Bernády György Közművelődési
Alapítvány, Szamos Marcipán,
Szentendrei Szoboröntöde,
Szentendre Város Önkormány-
zata, Leányfalu Önkormány-
zata.

Fotótárlat
Kortárs magyar fotográfia 2011
címmel fényképkiállítás nyílt a
marosvásárhelyi Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi Já-
nos-termében. A 76 szerző
munkáit bemutató kiállításon
nyolc marosvásárhelyi alkotó
szerepel: Bálint Zsigmond, Bandi
András, Borbély Zoltán, Gáll
Emese, Kucsera Jenő, Magyarosi
Réka, Orbán Enikő és Plájás Ist-
ván. A tárlat szeptember 28-ig,
naponta 9- 13 óra között tekint-
hető meg.

Szobrok és 
ékszerek a várban
A Maros Megyei Múzeum vár-
galériájában Rozsnyai Béla ma-
rosvásárhelyi képzőművész
Szobrok és ékszerek című kiállí-
tása látogatható. Az érdeklődők
az alkotó kisplasztikáit, éksze-
reit, szoborékszereit, illetve ék-
szerszobrait csodálhatják meg.

Csaplár Vilmos és Térey
János estje a G. Caféban
A Látó szépirodalmi folyóirat és
a G. Café szervezésében zajló

Látó Irodalmi Játékok új, szep-
temberi kiadásának meghívottja
Csaplár Vilmos és Térey János. A
szeptember 20-án, 19 órától tar-
tandó könyvbemutatóval egy-
bekötött felolvasáson a szerzők-
kel Demény Péter fog
beszélgetni. A rendezvény tá-
mogatója a Szépírók Társasága
A könyv utóélete c. programja.

KISS FOREVER BAND 
koncert
Szeptember 26-án, este 7 órától
szeretettel várják a rock zene ra-
jongóit egy fergeteges Kiss Fo-
rever Band koncertre a
Jazz&Blues Clubba. Megalaku-
lásuk óta több mint 724 koncer-
tet tudhatnak maguk mögött
Európa és Ázsia különböző or-
szágaiban. A koncertet a kolozs-
vári Dio Tribute Band nyitja.
Meghívottak: a Kontrax, Hungry
for Heaven, My Hands és az In
Chain együttesek. Jegyek kap-
hatók: elővételben - 15 lejért-
a VHR Pub-ban és a Traffic Ho-
use-ban (Petőfi tér, 1); valamint
- 20 lejért - a koncert előtt, a
Jazz&Blues Clubban.
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László Márton 1976. november 2-án született Marosvásárhelyen. Elemi iskolai tanulmányait a helyi 2-es számú
Általános Iskolában végezte, ahonnan még ma is tisztelettel emlékszik vissza Szőcs Éva tanítónénire. Középiskolai
tanulmányait a marosvásárhelyi Tanítóképzőben végezte, majd következett az egyetem: Kolozsváron a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem történelem szakja. Ezt követően két év tanítás és egy év könyvtárosi munka után a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen doktori tanulmányokat folytatott. Ennek befejezése után egy félévnyi, a
Teleki Tékában végzett könyvtárosi tevékenységet követően, 2007 februárjától a Román Országos Levéltár Maros
Megyei Hivatalának a munkatársa. László Márton levéltárost az intézményben zajló tevékenységről, az iratanyag
mennyiségéről és a kutatási feltételekről kérdeztük.

– Beszéljen, kérem, a levéltárban meg-
található iratanyagról. Mekkora körzetből
kerültek ide iratok, és milyen körülmények
közt? Melyik a legrégibb és melyik a legújabb
okirat? Mi a szerepe egy levéltárnak egy régió
életében, azon kívül, hogy helyet ad a sok
tonna dokumentumnak?

– Levéltárunk gyűjtőköre területileg
Maros megyére terjed ki, azaz a megye in-
tézményeinek iratait gyűjtjük. Leginkább
tehát a megye történetére vonatkozó iratok
tartanak számot érdeklődésünkre.

A legrégibb dokumentumaink az 1300–
1400-as évekből valók.

Legújabb történeti tárgyú iratunk pedig
alighanem a Román Kommunista Párt Ma-
ros Megyei Bizottságának 1988-évi jegy-
zőkönyvei, jelentései; ezután nem volt már
jelentősebb átvétel ilyen „friss” anyagból.

Levéltárunknak – akárcsak az ország
többi levéltárának – három fő feladata van:

egyik, hogy felügyelje a különféle irat-
termelő intézményeknél, szervezeteknél
termelődő iratanyagot, hogy a történelmi
és gyakorlati értékű dokumentumokat
megőrizzék. Mit jelent a történeti érték?
Ide például éves tevékenységi jelentések,
anyakönyvek, alapítási jegyzőkönyvek, te-
hát azok az iratok tartoznak, amelyek alap-
ján meg lehet majd írni az illető iskola,
község, üzem történetét. A gyakorlati ér-
tékű iratanyagok közé tartoznak például a
bérjegyzékek, amelyekkel az illető állam-
polgár igazolni tudja a munkaviszonyát, il-
letve ki tudja számolni a nyugdíj-járandó-
ságát.

Másik feladatunk az állampolgári ké-
résekre való válaszadás: földbirtok-igazo-
lásokat, bírósági határozatok kivonatát, stb.
kérnek a levéltáraktól. Bizonyos régi idő-
szakokra ezeket mi őrizzük, és kérésre –
ha rendelkezünk ezekkel – másolatot, il-
letve igazolást állítunk ki.

A harmadik fő feladatunk az, hogy a
tudományos célú kutatás számára hozzá-
férhetővé tegyük az iratanyagot. Ez felté-
telezi, hogy átvegyük a történelmi tárgyú
iratokat az intézményektől, és kutathatóvá
tegyük őket. Azaz „fondokba” rendezzük,
felleltározzuk, jegyzéket készítsünk róluk,
dossziékba vagy irattartókba helyezzük és
lapszámozzuk őket.

– A levéltár állománya kb. hány száza-
lékban feldolgozott? Sikerült-e teljesen lel-

tárba venni az okiratokat?  A forrásközlések
milyen arányban fedik a levéltári anyag
mennyiségét? Hogyan történik a levéltári
anyag begyűjtése? Kiknek a feladata ez?

– A levéltár állománya megközelítőleg
90%-ban feldolgozott, bár ebből hozzáve-
tőlegesen 30%-ot újra kellene rendezni,
illetve ezek csak korabeli mutatókkal ku-
tathatóak, ami elég nehézkessé teszi a ke-
resést. Ezeket jó volna újra felleltározni, és
egy részletesebb mutatót készíteni róluk.

Az okiratok a legértékesebb irataink,
például Marosvásárhely város vagy Maros-
szék adománylevele, ezeket természetesen
elsőkként vették leltárba, és nyilván kutat-
hatóak.

Körülbelül 8000 folyóméternyi iratanya-
gunknak csak töredékét lehetne lefedni
forrásközlésekkel, de ez most eléggé gyéren
művelt műfaj, kutatóink most inkább ta-
nulmányokat, könyveket írnak a nálunk
levő iratanyagból.

A történelmi értékű iratanyagot az irat-
termelő szervektől mi gyűjtjük – azaz gyűj-
tenénk be, de helyhiány miatt ez a típusú
tevékenységünk gyakorlatilag szünetel. A
rendelkezésünkre álló nyilvántartások alap-
ján, az illető intézménnyel való egyeztetés
után, az előírt őrzési idő leteltével veszik
át a történelmi értékű, azaz örökös meg-
őrzési idejű iratanyagot. Ismétlem, 1989
után a megszűnt kommunista párt irat-
anyagának az átvétele volt az utolsó na-
gyobb léptékű rendezett iratátvétel.

– A kutatók inkább történészek, értel-
miségiek vagy akadnak laikusok, érdeklődök
is? Az utóbbi öt évben nőtt vagy csökkent
az intézmény látogatottsága? Melyek a leg-
kutatottabb területek? Melyik korszak tör-
ténete érdekli leginkább a látogatókat?

– Az utóbbi években inkább „laikusok”,

főként családfakutatók látogatják a levél-
tárat, a „szaktörténészek”, azaz foglalkozá-
suk szerinti kutatók megritkultak, akárcsak
az államvizsga– vagy fokozati dolgozatukat
készítő diákok, illetve pedagógusok. Nem
érzékelek változást a látogatottságban, ha-
nem az itt kutatók összetétele változott
meg.

A családfakutatás a fő téma most, ezen
kívüli témáknál pedig értelemszerűen a je-
lenkoros témák vezetnek, mert relatíve ezt
a legkönnyebb kutatni, mert itt nem kell
külön nyelv-, illetve paleográfiai ismeret.
Az sem mellékes, hogy mivel viszonylag
nem túl távoli időszak ez, otthonosabban
mozognak ebben a korszakban a kutatók.

– Ki látogathatják a levéltárat, és milyen
feltételek mellett?

– 18 éven felül bármilyen hazai vagy
külföldi állampolgár alanyi jogon látogat-
hatja levéltárunkat, egy érvényes személy -
azonossági igazolvány vagy útlevél birto-
kában, és egy 3x4-es igazolvány-fénykép
átadásával, amit a belépő-igazolványára
ragasztunk.

– Vannak-e titkosított iratok? Van-e
olyan korszak, amelynek a dokumentumai
nem elérhetőek a kutatók számára?

– Különféle zárolási időtartam létezik
az iratanyagokra: pl. csak a 100 évnél ré-
gebbi anyakönyvek kutathatóak, bírósági
és közjegyzői iratok 70 évvel a keletkezésük
után stb., de általában keletkezésük után
30 évvel a legtöbb típusú irat kutatható.
Üdítő kivétel a kommunista párt irat-
anyaga, amely központi utasításra időkorlát
nélkül kutatható!

– Legyen szíves, ismertesse az intézmény
programját. Ha valaki első alkalommal lép
be a levéltárba, miket kell tudnia?

– Intézményünk a történeti tárgyú ku-
tatást végzők számára hétfőtől csütörtökig,
8.30–15.30 között van nyitva. A leendő
kutató a személyazonosságiján és a fény-
képén kívül papírral, ceruzával (vagy fény-
képezőgéppel, hiszen díj ellenében fény-
képezni is lehet!) és legfőképp türelemmel
szerelje fel magát.

Nemes Gyula

„Fő feladatunk: a tudományos
kutatás számára hozzáférhetővé
tenni az iratanyagot”

– Beszélgetés László Márton levéltárossal –

Értelmes 
vita helyett 
hecckampány

Ami ma az anyaországi oktatáspolitika ellen folyik, az
közönséges politikai hecckampány, tudniillik pont a
legfontosabb hiányzik a bírálatokból: a szakmai érvelés!
Persze nehéz is lenne érdemi vitát folytatni olyan
„szakpolitikusokkal”, akiknek felkészültsége sok kívánni valót
hagy maga után. Márpedig az MSZP, az LMP, a
szakszervezetek részéről szinte kizárólag ilyenekre futotta.

Miután a magyar oktatási rendszer túlélte a szocialista-
szabaddemokrata kormányzás rombolását, most szembe kell
néznie az ellenzék hisztériakeltésével, riogatásával, uszítá-
sával és hazudozásaival. Úgy bírálják a Köznevelési Törvényt,
illetve a Nemzeti Alaptantervet, hogy el sem olvasták azt,
legalábbis ez tűnik ki nyilatkozataikból. Nos, az említett jog-
szabály jobb, mint az előző (és jobb, mint az agyondicsért ro-
mániai tanügyi törvény), a NAT is jó tervezet, ha nem is
hibátlan, főleg az előző nagy semmihez képest. Nem hallot-
tam olyan európai országról, ahol ne lenne valami központi
terv, vagy tervek. 

Én két részt olvastam végig: a magyar nyelv és iroda-
lomra, illetve a történelemre vonatkozókat. Minden benne
van, ami lényeges, és a tanárnak lehetősége van bevinni
mindazt, amit ő fontosnak tart. Koholt vád tehát az, hogy a
NAT korlátozná a pedagógus önálló kezdeményezéseit. Mon-
dom ezt magyar-történelem szakos tanárként, negyvenegy
év szakmai tapasztalattal a tarsolyomban. A fentiek alátá-
masztására még egy példát: az iúsági és gyermekirodalom
c. fejezetben a NAT felsorol húsz alkotót, a magyar irodalom
színe-javát, majd a tanár választása alapján kortárs magyar
és európai írók, költők műveit. Ugyanez történik a többi fe-
jezetben a lírai, epikai és drámai alkotások esetében, öt-öt
alkotóról kell szólni. Lényegében a tananyag egyharmadát
a tanár szabadon választhatja meg. Hasonló a helyzet a tör-
ténelemtanterv esetében is, éppen csak megfelelő tanköny-
vek szükségeltetnek! 

Most nézzük meg, kik is a „bírálók”? Kunhalmi Ágnes, aki
körbejárja a tévéstúdiókat és elmondja mindig ugyanazt az
öt mondatot, divatos varázsszavakkal, mint a: színvonal, fel-
zárkóztatás, hátrányos helyzet, koedukáció stb. Közben gesz-
tikulál, ujjával mikor lefele, mikor felfele mutogat, a világ
legnagyobb szakértőjének képzelve magát. Röhej. Ugyanez
a helyzet az LMP-s „szakértővel”. Hiller István pedig mindent,
mindent elfelejtett, amit tanárként tapasztalt szegény, mi-
niszterként azt csinálta, amit Magyar Bálint és Fodor Gábor
súgott. Amikor pedig kiderült, hogy némely iskolában úgy
aprítják a tanárokat, mint a répát – mikor a szülők, mikor a
tanulók –, akkor a bűn pártjára állt párttársaival, koalíciós
partnereivel együtt. Nem először és nem utoljára!!!

Hasonlóképpen viselkedett a két szakszervezeti vezető,
Galloné asszony és Mendrey úr is, közben meg képtelenek
különbséget tenni a szakszervezet és a szakmai szervezet kö-
zött, belekontárkodva az utóbbi feladatkörébe is. Jellemző
az a kép, amit a pécsi tanévnyitó ünnepségen láttunk: népes
diáksereg, a nézőtér tele, csak egyik sarkában üldögél egy
szál magában Galloné, körülötte senki, de senki. Ilyen leégés
után én a Mecsek vadonjába bujdostam volna szégyenem-
ben, magammal vivén a fentiekben említett hölgyeket, ura-
kat. Mind egy szálig! Hadd végezze háborítatlanul a dolgát
az oktatási-nevelési kormányzat, hozza helyre a liberális ok-
tatás okozta károknak legalább egy részét.

Gábor Attila
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– Jó napot, Sajókám! Akarom
mondani: aves báchtaló! Szo ké-
rész?

– Mit hadovál itt nekem cigá-
nyul, elgurult a kúpja?

– Nem. És maga is jobban
tenné, ha elsajátítaná legalább a
basic cigányt, különben pórul jár-
hat, mint ama kanadai biciklis tu-
risták a Szilágy megyei Szurduk
village határában.

– Azokra gondol, akiket a szur-
duki szurkosok megdobáltak kö-
vekkel és elszedték a cuccaikat?
Egyiküknek még a karját is eltörték
egy féltéglával.

– Ja. Szerencsétlenek Szentpé-
tervárról indultak, és Isztambulba
akartak eljutni.

– Akkor mi a túrót kerestek a
Szilágyságban, nem volt GPS a bi-
ciklin?

– Lehet. Nagy cirkusz lesz be-
lőle, pedig a cigók nem akarták
bántani őket, egyszerű kommuni-
kációs problémáról vagyon szó.

– Éspedig?
– Békésen játszadoztak a pur-

dék az árokparton, amikor arra ke-
rekezett a húszfős csipetcsapat.
Éhesek lévén, mármint a kinderro-
mák, udvariasan megkérdezték
tőlük: nem kínálnák-é meg őket

némi madárlátta elemózsiával. Ter-
mészetesen anyanyelvükön érdek-
lődtek, mivel az angolt nem
szpíkelik, se a montreali franciát,
csak a párizsit. A bunkó kanadaiak
persze nem értették.

– Valami orbitális marhaságot
fog kisütni ebből, de folytassa…

– Utána próbálkoztak magyarul
és románul is, hiába. Már-már le-
mondtak az egészről, szomorúan és
korgó gyomorral nézték a távolodó
bicajkaravánt, amikor az egyik pu-
rádénak az a mentő ötlete támadt,
hogy dobálják meg őket kővel,
hátha visszadobnak kenyérrel meg
pár húskonzervvel. Na, így történt.

– Esküszöm, maga olyan hülye,
hogy elmehetne képviselőnek! Azt
hallotta, hogy múlt héten Manuel
Valls francia belügyminiszter és
Bernard Cazeneuve, a francia kor-
mány európai ügyekért felelős
tárca nélküli minisztere ellátoga-
tott egy aranyosgyéresi gettóba?
Azt mondta nekik az egyik panasz-
kodó máriskó, hogy „ha nem adnak
munkát, megyünk Franciaor-
szágba!”.

– Fordítási hiba lehet, szerin-
tem „nem” nélkül mondta. Erről a
vizitáról az a régi mondás jutott
eszembe, még a hidegháború ide-

jéből: látogass el a Szovjetunióba,
mielőtt a Szovjetunió látogat el
hozzád!

– Na, a franciák ezzel kicsit el-
késtek, ami a barna cserediákokat
illeti.

– El bizony! Emlékszik még,
amikor mondtam, hogy Románia
hamarosan az ígéretek földje lesz,
mert jönnek a választások? Van egy
még jobb hírem: akár a csodák
földje is lehet hamarosan!

– Zippelje ki.
– Francia pajtásék elkezdték

angróban hazazsuppolni a bandát,
repülővel, mert a buszról már az
első kanyarban ledzsálnának. Most
képzelje el: ha az a sok purdé neki-
áll csintalankodni a gépen, nem ki-
zárt, hogy cigánygyerekek fognak
potyogni az égből.

– Remélem az első a maga nya-
kába fog esni!

– Oké, nem fárasztom tovább.
Lapátoljunk hazai vizekre: akkorát
mondott múlt pénteken Alejandro
hidalgó-tanácsadó, hogy szinte le-
hidaltam.

– Csegzi mester? Mivel kapcso-
latban és mit?

– Csütörtök éjjel ismeretlen tet-
vesek felgyógyítottak egy trikolórt
a Székely Vértanúk emlékművére.

Nos, azt mondá egy újságírónak,
hogy „amíg nem tudjuk, ki csinálta,
ne beszéljünk provokációról. Lehet,
hogy a Víkendről éppen hazafelé
tartó fiatalok tették”.

– Elvileg lehet.
– Naná! Véletlenül zászlót vit-

tek magukkal törülköző helyett, és
véletlenül volt náluk léc, drót meg
két szalonnakampó, amikkel felim-
provizálták. 

– Vérbeli hazafiataloknál min-
dig vannak ilyesmik. A Noua Dre-
apta székhelyén kapni,
Nagy-Románia-térképes doboz-
ban, Trusa micului nationalist fel-
irattal.

– A városi rendőrkapitány pedig
azt kérdezte a riportertől: „Ön sze-
rint Románia zászlajának kitűzése
lehet bűncselekmény?”. Na, hová
megy?

– A végére akarok járni ennek:
kitűzök én is egyet, halám, lesz-e
baj belőle?

– Hova?
– Egy olyan helyre, hogy aztán

duplán mentegetőzhessek: ez nem-
csak hazafias gesztus részemről, de
egyben országimázs-építés is.

– Hova na?
– Jócka hátára!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Az E-Star távhőszolgáltató június elején egyoldalúan szerződést bontott a Városházával, emiatt Marosvásárhelyen
három és fél hónapja nincs meleg vize néhány ezer lakosnak. Beszéltek ez idő alatt 6-7000-ről, de a legújabb „szám-
lálás” szerint csupán 3000 lakrész maradt a távhőszolgáltatás áltat nyújtott … semmin.

A magyar pártok 
közös fellépését 
sürgeti a RMOGYKE
Ádám Valerián, a RMOGYKE ügyvezetője
és pár fős csapata egy hete Bukarestben
tüntet az Oktatási Minisztérium előtt –
feliratozott orvosi ruhákban és narancs-
sárga esernyőkkel. Ádám az orvosin mű-
ködő magyar tannyelvű oktatás
hátrányos megkülönböztetése ellen til-
takozik, és a román tagozatéval azonos
beiskolázási keretet követel, hisz idén a
magyar tagozatnak csak 20 fizetéses he-
lyet különítettek el. Ioan Groza minisz-
tériumi főigazgató és Ecaterina
Andronescu tanügyminiszter állítása
szerint: „csupán ennyit kértek”. Ádám
Valerián az RMDSZ-nek, az EMNP-nek és
az MPP-nek a tüntetésbe való bekpacso-
lódását sűrgeti.

„Ioan Groza nem értette tiltakozásunk okát,
hisz teljesítették a fizetéses helyek kibővítését
az orvosin, azaz 20 magyar nyelvű tandíjas he-
lyet biztosítottak. Ebből a beszélgetésből rájöt-
tünk, hogy Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
nem járt közben ügyünkben, hisz mi leadtunk
egy petíciót, amelyben kértük a közbenjárását
a 40 általános orvosi, illetve a 15 fogorvosi hely
megszerzéséhez” – mondta el Ádám. 

Király András, oktatásért felelős államtitkár
is megerősítette azt, hogy az RMDSZ nem for-
dult írásos kéréssel a szaktárcához, amelyben
a helyek száma szerepelt volna, hanem csak a
fizetéses helyek bővítését kerték, de hozzátette,
hogy a tandíjas helyeket nem minisztériumi
rendelettel szabályozzák, hanem az egyetem
szenátusának hatáskörébe tartozik, és a tárca
kizárólag az államilag támogatott helyekre van
befolyással. 

Király András szerint a magyar oktatás
„megtűrt” a román tanárok részéről, ezért fize-
téses helyekkel terhelni a jó szándékukat nem
lehetséges. „Az államtitkár úr elmondása sze-
rint nem találja hatékonynak a tüntetésünket,
de megerősítést kaptunk, hogy a következő két
hétben az egyetemen elindul a magyar oktatás
rendezése, a magyar főtanszékek létrehozása,
a szenátus tagjainak bővítése és a magyar rek-
tor-helyettes megválasztása” – állítja Ádám.

„Andronescu miniszter asszony is a támo-
gatásáról biztosított, és kérte a tüntetés abba-
hagyását, kiemelve, hogy az RMDSZ kérését a
fizetéses helyekre vonatkozóan teljesítette. El-
mondta, milyen nehézségek árán sikerült meg-
győzni a MOGYE vezetőségét a helyek
bővítésére, ezért ebben az évben újabb tandíj-
köteles helyek indítását nem tudja vállalni” –
mondta el Ádám. 

Ádám Valerián legfrissebb információi sze-
rint dr. Szabó Béla, a MOGYE rektor-helyettese
Bukarestben személyesen beszélt Andronescu
tanügyminiszterrel, és a tárcavezető kijelen-
tette, hogy idéntől nem számíthatnak semmi-
féle pozitív változásra, sem a tandíjas magyar
nyelvű helyek bővítését illetően, sem az önálló
tanszékek megalakítására vonatkozóan.

„Mi a tüntetést folytatni fogjuk mindaddig,
amíg a szavakból tettek nem lesznek, emellett
várjuk az RMDSZ, MPP és EMNP bekapcsolódá-
sát az ügybe” – szögezte le Ádám Valerián.

Pál Piroska

Ígérgetés minden lehetséges
helyről érkezett, megoldás sajnos
nem. A legutóbbi kompromisszu-
mos javaslatot – miszerint a Locativ
Rt. vegye át a távhőszolgáltató mű-
ködtetését – a városi képviselő-tes-
tület elfogadta, ám a szolgáltatásra
versenytárgyalást kellett volna kiír-
nia a Polgármesteri Hivatalnak, és
mivel ezt nem tette meg, a vállalat
nem kaphatja meg a szükséges en-
gedélyt az Országos Energiaár-sza-
bályozó Hatóságtól, így a Locativ
visszavonta iratcsomóját, magya-
rán: a lakosok tovább melegíthetik
lábasokban a vizet.

Most már a problémát megol-
dani hivatott illetékesek is kijelen-
tették, hogy a városban halott a
távhőszolgáltatás. „Jelenleg nincs
megoldás arra, hogy a meleg víz
nélkül maradt háromezer család
számára biztosítsák a szolgáltatást”
– jelentette ki Peti András, az
RMDSZ-frakció helyettes vezetője.
De Ionela Ciotlaus alpolgármester
is nevén nevezte a problémát, és ki-
mondta, hogy Vásárhelyen nincs
távhőszolgáltatás. Az elöljárók arra

bíztatják a vásárhelyieket, akik a
rendszeren maradtak, hogy szerel-
jenek egyéni hőközpontot, és adják
le kéréseiket a gyorssegélyre. A ter-
vek szerint azok részesülhetnek
majd a 2000 lejes segélyben, akik-

nek a családjában a havi egy főre
eső jövedelem nem haladja meg a
800 lejt, de a procedúra valószínű-
síthetően elhúzódik, hisz helyszíni
ankétot készítenek, és különböző
hivatalok láttamozása után utal-

hatják csak át a szóban forgó össze-
get, így félő, hogy a lakosoknak a
hideg beálltával sem lesz meleg
vizük és fűtésük.

Pál Piroska

A vásárhelyi tanács bedobta a törölközőt

Félő, télen sem lesz meleg víz
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Hétfőn, szeptember 17-én
megkezdődött országszerte
a tanítás. Mint ismeretes,
idén nem csak az első osztá-
lyosok ültek először iskola-
padba, hanem a 2012-ben
hat évet betöltött gyerekek,
óvodás nagycsoport helyett,
az előkészítő osztályokat be-
vezető tanodákba indultak.

Fejes Réka, a marosvásárhelyi
elemi oktatásért felelő tanfel-
ügyelő elmondta, hogy a
2012/2013-as tanévben Maros
megyében 122 magyar nyelvű
első osztály indult összesen, ebből
79 önálló és 43 szimultán. Az
utóbbi osztályok összevontak,

azaz első osztály tanul együtt má-
sodikkal, vagy akár a harmadikkal
és a negyedikkel is. „Szimultán
osztályokat főként vidékeken
kényszerültünk indítani, és ezek
egyfajta megoldást jelentenek a
nem elégséges számú tanteremre
és oktatókra” – mondta el Fejes.
Azt is hozzátette, hogy Marosvá-
sárhelyen mindenik elemi iskolá-
ban indult magyar nyelvű első
osztály, még a Tudor negyedbeli
Romulus Guga iskolában is, ahol
korábban, jelentkezők hiányában,
kérdéses volt az első osztály indí-
tása. Emellett összesen 131 ma-
gyar nyelvű előkészítő osztály
kezdte hétfőn a tanévet, amelyből
65 önálló és 66 szimultán.

Az előkészítő osztályok indí-
tása sok kérdést vetett fel a szülők,
de az oktatók részéről is. Fejes el-
mondta, hogy augusztus utolsó
és szeptember első hetében a nul-
ladik osztályt kezdő tanítók fel-
készítőkön vettek részt, és meg-
kaptak minden információt az
induló osztályokról: a betartandó
órakeretet, tantervet és az osztály-
termek optimális berendezését.

Témakörösítés, 
interdiszciplinaritás 
és játékosság

A nulladik osztályok célkitűzése
a témakörösített, interdiszciplináris
és játékos tanterv. „A tantervben

tantárgyak szerepelnek, de az ok-
tatók interdiszciplinárisan kell
megoldják a tanítást. Van egy do-
mináló tanóra, például az anya-
nyelv, de az adott órába az oktató
beleszövi a matematikának azt a
részét, amely kapcsolódik az anya-
nyelv éppen tanított részéhez” –
fejtette ki a tanfelügyelő. Ugyan-
akkor a főbb tantárgyakat az anya-
nyelvi kommunikáció, a román
nyelvű kommunikáció, a matema-
tika és környezetismeret, a zene
és mozgás és a testnevelés és sport
képezik.

„Természetesen az előkészítő
osztályosok tanterme is eltér az
elsőosztályosokétól, hisz a bútor-
zat mérete kisebb, és a berende-

zésnek is megfelelőnek kell lennie
a 6 éves gyerekek számára. Ját-
szósarkok, építősarkok, olvasósar-
kok kialakításával próbáljuk ké-
nyelmesebbé tenni a termeket,
emellett polcos rendszerrel küszö-
böljük ki a helyhiányt, ahol a köny-
veket és a gyerekek gyűjteményeit
lehet tárolni. Mindenképp oly mó-
don alakítjuk ki a helységeket,
hogy a gyerekeknek legyen moz-
gásterük” – szögezte le Fejes.

35 perces tanórák, 
minősítések nélkül

Megtudtuk azt is, hogy a nul-
ladik osztályban nincs minősítés,
csupán év végén töltenek ki az

oktatók egy kompetencia alapú
táblázatos értékelőt. „Dicsérni,
motiválni lehet a gyerekeket piros
ponttal, mosolygós arccal, de
nem rangsoroljuk a tanulókat” –
hangsúlyozta a tanfelügyelő. A
diákok az elemi iskolához hason-
lóan napi négy órát töltenek el a
tanintézetben, de a tanórák csak
35 percesek, és a fennmaradt időt
kitöltik játékkal, ezzel is meg-
könnyítve a gyerekek tanulását,
és elkerülve a kisdiákok túlterhe-
lését. „Legfontosabb szem előtt
tartanunk a játékosságot,
amelyre az ilyen korú gyerekek-
nek égető szükségük van” – fog-
lalta össze Fejes.

Pál Piroska

Nulladik osztály: témakörösített, játékos tanulás

Exkluzív képviseleti támogatást ígértek
afrikai részről i. dr. Benedek Istvánnak

Szeptember 16-17-én a Gambiai Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletén fogadták i. Benedek Istvánt. A marosvásárhelyi üzletembert a képviselet
vezetője, Dr. Suha György nagykövet, Turgyán Tamás, az EU területén akkreditált konzuli testület (FUECH) brüsszeli irodájának politikai és szub-szaharai ügyekért
felelős vezető tanácsosa, és a nagykövet tanácsosa, Osváth Pál szakdiplomata látta vendégül. 

Lapunk érdeklődésére Be-
nedek elmondta, hogy a ma-
rosvásárhelyi sajtóból értesült
a nyugat-afrikai országokhoz
kapcsolódó befektetések lehe-
tőségéről, és így jutott el Gam-
bia diplomáciai képviseletéhez.
„Közismerten üzleti érdekeltsé-
geim közé tartozik a gyógyszer-
ipar, amely rendkívül fontos és
előnyben részesített üzletág a
fekete kontinensen. A képvise-
let támogatásáról biztosított –
üzleti és diplomáciai vonatko-
zásban egyaránt –, ennél fogva
az elkövetkezendőkben üzleti
érdekeltségeim egy része Nyu-
gat-Afrikát érinti. A képviselet
vezetője, Suha és első beosz-
tottja, Osváth Pál tájékoztatása
révén pozitív kép alakult ki szá-
momra Afrikáról. Ennek apro-
póján idézném Suha György
nagykövet urat: Afrika szép,
fontos, vonzó és még kiakná-
zatlan” – mondta el Benedek.

Dr. Suha György kifej-
tette, hogy a Benedeket érintő
támogatásuk kiterjed az ún.
sister-county szerződés által
képviselt országokra is. „Képvi-
seletünk az ECOWAS (Economic
Community of West African
State) országai közül nyolc ál-
lamot képvisel Gambia Köztár-
saságon kívül. Ezekben az
államokban teljes körű támo-
gatást biztosítunk a marosvá-
sárhelyi üzletembernek.
Benedeknek sikerült megcáfol-
nia a romániai üzletemberek-
ről a közvéleményben kialakult

kedvezőtlen képet: értékeltük
pontosságát, tenni akarását,
üzleti képességeit és segítő-
készségét. Ennek eredménye
egy exkluzív képviseleti támo-
gatás lett” – nyilatkozta Suha.

A látogatás során Benedek
találkozott Turgyán Tamással,
az EU területén akkreditált kon-
zuli testület (FUECH) brüsszeli
irodájának politikai és szub-
szaharai ügyekért felelős vezető
tanácsosával, aki egyben a
Gambiai Köztársaság budapesti
diplomáciai külképviseletének
munkatársa.

Osváth Pál szakdiplomata,
a nagykövet tanácsosa is kifej-
tette véleményét az induló üz-
leti kapcsolatról. A
marosvásárhelyi származású
diplomata szerint, mivel
gyógyszeriparról van szó, csakis
sikeres lehet az üzlet. Hozzá-
tette: képviseletük szoros
együttműködést igényel Bene-
dekkel, a naprakész információ
elengedhetetlen, mivel a piac
nagyon dinamikusan fejlődik.
„Amint a nagykövet úr is emlí-
tette, ebben az üzletágban i.
Benedek Istvánt támogatjuk. Ő
az első marosvásárhelyi vállal-
kozó, aki megkeresett minket,
így előnyben részesül. Kiemel-
ten kezeljük ezt az együttmű-
ködést, hisz ismeretes: a
gyógyszeripar nagyon fontos
üzletág” – mondta el Osváth. 

Hangsúlyozta, hogy to-
vábbra is nyitottak bárki felé,
és több olyan üzletág is műkö-

dik Romániában, amelyben ér-
dekeltek. Jelen pillanatban
több mint tíz romániai nagy
cégnek szerveznek egy nyu-
gat-afrikai szakmai körutat. 

Az érdeklődők a
romrep@gambia.hu drótposta-
címen kaphatnak kérdéseikre
választ.

Lapunk következő számá-
ban exkluzív interjút olvashat-
nak Osváth Pállal, akit
nemrégiben a Saint Gabriel
Diplomáciai Szövetség tünte-
tett ki a Szövetség Kék kereszt-
jével.



Ezerkilencszáznyolcvankilenc szeptemberében a köztelevízióban Havas Henrik a következő állítást
szegezte Orbán Viktornak: „Na jó, azért gondoljuk meg, te direkt hergeled a kommunistákat, ahogy
te nevezed őket. Amit a Nagy Imre-temetésen mondtál, az sokak véleménye szerint egyszerűen
vérlázító volt, a mérsékeltek szerint pedig nem tett jót Magyarország nemzetközi érdekeinek.”
Akkor ezt valóban sokan így is gondolták. 
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Hétéves születésnap 
Széles Gábor: Az Echo TV az egész 
magyarországi jobboldal televíziója

Mi az egész jobboldal szá -
mára készítünk politikai, kö-
zéleti műsorokat. Ez sokkal
nehezebb szerep annál, mint-
sem hogy beállnánk egyetlen politikai párt törekvései
mögé. Az Echo TV hosszú távon is a jobboldal megha-
tározó ideológiai csatornája lesz – mondta Széles
Gábor, a Magyar Hírlap és az Echo TV tulajdonosa a csa-
torna hétéves születésnapja alkalmából.

– Miképp értékeli az elmúlt időszak tapasztalatait?

– Az Echo TV a napi aktuálpolitikai kérdéseket taglalja és
feltárja azokat a folyamatokat, amelyek a rendszerváltás
előtt, annak éveiben, vagy az elmúlt időszakban meghatá-
rozták a politikai-gazdasági életünket. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy beszéljünk a politikai pártok szerepéről is.
1989–90 óta már felnőtt egy olyan generáció, amelynek
nincs elég ismerete a múltról, de a közelmúltunkról sem, ezt
meg kell velük ismertetni. Mi az egész jobboldal számára ké-
szítünk politikai, közéleti műsorokat. Minden jobboldali ér-
zelmű nézőnek eligazodást nyújtunk a világ és Magyarország
ügyeiben, ez a küldetésünk. Ez sokkal nehezebb szerep annál,
mintsem hogy beállnánk egyetlen politikai párt törekvései
mögé. Az Echo TV hosszú távon is a jobboldal számára meg-
határozó ideológiai csatorna lesz. 

– Miben, milyen műsorokban tud mást nyújtani ez a tele-
vízió a versenytársainál?

– Van egy olyan figyelemfelhívó képességünk, amellyel
más televíziók nem rendelkeznek. 

– Mire gondol?

– A januári, budapesti békemenetre öt–hatszázezer
ember jött el az ország minden pontjáról. Meggyőződésünk,
hogy ebből négyszázezren az Echo TV és a Magyar Hírlap fel-
hívására mentek ki az utcára. A magyar kormánynak erre a
kiállásra akkor nagyon nagy szüksége volt, hiszen nemzetközi
színtéren összehangolt támadások érték Orbán Viktort. Azt
a hitelünket, hogy ennyi embert egyszerre demonstrációra
tudunk hívni, nem játszhatjuk el azzal, hogy nem megfelelő
időben és előkészítéssel szervezzük meg az akciót. A tulaj-
donomban lévő médiumok azóta nem is hívták az utcára az
embereket. 

– Miben kell fejleszteni az Echo TV-t? 

– El szeretném érni, hogy a csatorna a világ magyarságá-
nak egyik tévéje legyen. Ezen kívül az is célunk, hogy minél
többen látogassák az Echotv.hu és a Magyarhirlap.hu inter-
netes oldalainkat. Ezeknek a honlapoknak a fejlesztésein dol-
gozunk. 

Pindroch Tamás 

Mozgástér

És 2012-ben mit hallunk?
Orbán Viktor kijelentései vérlá-
zítóak, ártanak az ország nem-
zetközi érdekeinek.

Akkor a Magyar Szocialista
Munkáspártban ülők tiltakoztak
hevesen, most pedig az utód-
párt fogalmaz hasonlóan a kor-
mányfő kijelentéseivel össze-
függésben. A retorika szintjén
nem változott semmi és senki.
Sem Orbán Viktor, sem a szo-
cialisták. Az újságírók egy része
most is hasonló kérdéseket tesz
fel, igaz, már nem tegezik a Fi-
desz elnökét.

A Nagy Imre újratemetése-
kor elmondott beszédet a tör-
ténelem vitathatatlanul iga-
zolta. És bár nem látunk bele a
kormány, az unió és a valuta-
alap lapjaiba, azt azért kijelent-
hetjük: nem áll olyan rosszul az
ország, ahogyan az ellenzék
szeretné láttatni. Korábban a
baloldalhoz köthető gazdasági
„szakértők” azt hajtogatták, ha
idén márciusig nem lesz meg-
állapodás az IMF-fel, csődbe
megy az ország. Most szeptem-
ber közepe van, megállapodás
még nincs, mégsem mentünk

csődbe. Sőt, a forint erősödött,
az állampapírpiac pezseg, a fog-
lalkoztatottság nőtt. Történt ez
amellett, hogy az idősek érték -
álló nyugdíjat, mellé törvény
szabta emelést, a gyermeket
nevelő családok pedig jelentős
kedvezményeket kapnak. A de-
vizaadósok mentése jól halad.
A bankok, a multinacionális cé-
gek végre valóban kiveszik a ré-
szük a közteherviselésből, az ál-
lam ismét stratégiai részesedést
szerzett a Molban, és lehet,
hogy sikerül visszavásárolni az
E.ON-tól a gázüzletágat. Emel-
lett formálódik a rend: szigorí-
tották a büntető törvényköny-
vet, korrupt főtisztek buktak le,
mélyütést kapott a hazai alvi-
lág, évtizedes leszámolásos
bűncselekmények lepleződhet-
nek le. Meghirdették a munka-
helyvédelmi akciótervet, alakul

a járási rendszer, megvan az új
oktatási stratégia alapja. És –
bár sokaknak nem tetszik – az
országnak, Kelet-Közép-Euró-
pában utolsóként, lett új alkot-
mánya.

Előbb-utóbb a baloldalnak
is rá kell jönnie: a se Isten, se
haza, se család elvek szerint po-
litizálva, hiteles gazdasági prog-
ram nélkül nem teremhet szá-
mára sok babér. Eddig ugyanis
nem tettek mást, mint gondol-
kodás nélkül támadták a kor-
mány intézkedéseit. Brüsszelbe
és az Egyesült Államokba jár-
kálnak panaszkodni, hazugsá-
gaikkal minden orgánumnál,
minden hullámhosszon az or-
szág lejáratásán dolgoznak. Te-
szik ezt nyolcéves botrányos
kormányzás után úgy, hogy
közben egyetlen használható
javaslatuk nincs. Mindent fel-

adtak, most már ideológia nél-
kül vergődnek, kizárólag a gaz-
dasági válságban, a felkorbá-
csolt közhangulatban és a
külföld segítségében bíznak.
Sztrájkok, nagyobb elégedet-
lenségi hullámok azonban nin-
csenek. Gyurcsány Ferencék lé-
böjtkúrájához egyetlen külső
ember sem csatlakozott, saját-
jaik közül Vadai Ágnes is csak
napi egy órát éhezik velük.

A belpolitikai csatározások
közepette nem lehet figyelmen
kívül hagyni, hogy a világ,
benne Európa, ismét alapvető
változások előtt áll, Amerika ha-
talmi pozíciója egyre bizonyta-
lanabb. A modern társadalmat
felváltja valami más, aminek
meghatározása még várat ma-
gára. Ebben a bizonytalanság-
ban új lehetőségek nyílnak
meg, ha úgy tetszik, minden-
kinek megnő a mozgástere. Le-
leményes politikával akár a ha-
szonélvezője is lehet az ország
ennek a képlékeny helyzetnek.

Ehhez pedig most is jól jöhet
egy kis merészség, mint 1989-
ben.

Villányi Károly

Politikailag korrekt
Akik azt hiszik, hogy a „po-
litikailag korrekt” fogalom
használatával valami új
szellem áramlott a rend-
szerváltást követően a ma-
gyar közbeszédbe, azok
mélységesen tévednek. A
politikailag helyes beszéd-
módot az egymás iránti ta-
pintatos érintkezés kultu-
rált megvalósítására, a
magyar társadalom már
sokkal régebben megta-
nulta és gyakorolta, mint
ahogy azt szülőhelyén ki-
találták.

Szemünket nem kell nagyon
megerőltetni, hogy észrevegyük
a politikailag helyes beszéd for-
rásvilágát, s ez nem más, mint a
megvalósult szocializmus, ami a
háborút követő megszállással tel-
jesedett ki nálunk. Már magát a
megszállást is politikailag korrek-
ten mindenki csak felszabadulás-
nak nevezte, s a megszállókat
ezért természetes módon felsza-
badítóknak, így eleve az ország

függő léte nem is látszott, mert
hisz az elnyomás alól felszaba-
dulva lettünk szabad nép, amit
nem az oroszoknak, hanem a szö-
vetségbe forrt szabad népek test-
véri segítségének köszönhettünk.
A gyengébbek kedvéért: CCCP. Eb-
ből aztán, mint a ganajba ültetett
magvak virágoztak ki dúsan azok
a beszédfordulatok, amelyeket a
politikai szóhasználatban korrek-
ten kellett használni, így lett a
függőségből megbonthatatlan
örök barátság, a fegyveres bea-
vatkozásból testvéri segítség vagy
egy nép lázadásából ellenforra-
dalom.

A politikailag inkorrekt beszé-
det – leánykori nevén: a dolgok
nevén nevezését –, az átkosban
is ugyanúgy büntették, mint
ahogy az mostanság alakul. Ele-
inte értetlen fejcsóválással fogad-
ták, barátok esetében még ki is
igazították az újbeszédre, majd
jött a neheztelés, lenézés, lebe-
csülés, és a javíthatatlan szóki-
mondókat elérte a kiközösítés

enyhébb vagy durvább formája.
A szocializmus hazai nyitánya ide-
jén börtön is járt a politikailag in-
korrekt viccekért, majd az „em-
berarcú szocializmus” időszakában
állásvesztés és a pályaív tönkre-
tétele.

A politikailag korrektség elvá-
rása abból a tapasztalatból indul
ki, hogy a valósággal szembené-
zés olykor fölöttébb kínos lehet,
másrészt forrása az a vélelem,
hogy az emberek eredendően kul-
turálatlanok, és nem képesek má-
sok méltóságát és érzékenységét
tiszteletben tartva érintkezni. Ezen
eszme eredetét is a szocializmus-
ból ismerjük, amely szerint van
az élcsapat, amelynek gondolko-
dásához még nem elég érett a
társadalom, ezért szükséges út-
mutatókat adni a politikailag he-
lyes önkifejezéshez. Ennek folyo-
mánya persze az, hogy halvány
fogalma sincs senkinek, hogy a
másik mit gondol, avagy hogyan
érez, mert a mellébeszélés álta-
lánossá válik. A civilizált viselkedés

és tisztességes beszéd kulturális
elvárásait helyettesíti az élcsapat
által megkonstruált érintkezési és
megnyilvánulási szabályrend, s az
ilyen elveket közvetítő szerepre
pedig értelmiségi körökben lehet
vállalkozni, megfelelő díjazásért.
Ebben a kifejezésmódban már
nincs kétely, indulat, belső vívó-
dás, lenézés vagy megkülönböz-
tetés, és még önmagunk bunkó-
ságának leleplezése sem, sőt
ebben már az sincs benne, ami
az élethez szükséges lenne: a va-
lóságismeret.

Mi magyarok már tudjuk,
hogy a hamis beszédmód előírásai
hatalmi igények, de legalább azt
is látjuk, hogy nem örökkévalók,
s eljöhet még az idő, amikor újra
lehet nyíltan és őszintén beszélni.
Addig meg egy feladat van, igye-
kezzünk egymás között kulturált-
nak megmaradni, s igény szerint
„politikailag korrekten” mellébe-
szélni. 

Kövér Tibor 



7. oldalHumor <<szeptember 20–26.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Nem a gombóc kicsi – 
a pofátok túl nagy!

Politikustörpök. Vaskos bo-
ríték érkezett szerkesztősé-
günkbe a minap. Óvatosan
bontottuk fel, nehogy bomba
legyen benne vagy Népújság,
de szerencsére egyik sem: a
hatéves vásárhelyi B. Boróka
küldött nekünk rajzokat! Bo-
róka még csak most kezdte a
nulladik osztályt, de már tud
írni-olvasni, érdekli a politika,
élénk figyelemmel követi az
aktualitásokat, kedvenc rajz-
filmsorozata pedig a Hupikék
törpikék. Helyszűke miatt a
rajzait sajnos nem áll mó-
dunkban közölni (egyelőre),
ellenben azt közzé tesszük,
hogy szerinte melyik taná-
csos, közszereplő, politikus
melyik törp lehetne, mert
annyira mókásak, hogy az
fantörpikus:

Ciprian Dobre – Ostobi
Cornel Briscaru – Vadócka
Lokodi Edit – Törpilla
Peti András – Okoska
Csegzi Sándor – Ügyifogyi
Illés Ildikó – Butuska
Smaranda Enache – Segítke
Józsa Tibor – Biciglistörp
Toró T. Tibor – Dulifuli
Tőkés László – Törperős
Szász Jenő – Kertitörp
Verestóy Attila – Törperdész
Kelemen Hunor - Álmoska
Markó Béla – Törpapa
Kovács Péter – Tréfi
Borbély László – Habzsi
Claudiu Maior – Törpojáca
Dorin Florea – Hókuszpók

Trónfosztás. Péntek óta már
nem az a legnagyobb állat a
városban, aki eddig volt –
megérkezett az elefánt!

Beszélni nehéz. Rádiós mű-
sorvezető kislány: „… a Tudor
felőli kijáratnál vezessenek
óvatosan, mert rendőrök ál-
líccsák a kocsikat”. És most jöj-
jön egy Janitsák Veca dal…

Kurucinfósodik a Székely-
hon. (Természetesen álne-
ves) komment egy romaüldö-
zésről szóló cikkhez: „össze
kell szedni őket (értsd: a ci-
gányokat) és egy kéményen
kiengedni, ez a megoldás!”.
No comment.

Vécé Tudor már kampá-
nyol. Ceausescu egykori ma-
gyarfaló seggnyalója csak a
napokban vette észre, hogy a
kolozsvári CFR-ben egy ma-
gyarországi focista is játszik,
sőt: a jól kidekorált Vass Ádám
tetoválásai között felfedezni
vélt egy Nagy-Magyarország
térképet a futballista nyakán
(újabban nemcsak kretén a
barom, hanem vaksi is: a ma-
gyar címert nézte Nagy-Ma-
gyarország térképnek). A GSP
TV-ben az alábbiakat nyilat-
kozta a habzó szájú elmerogy-
gyant:
„Ez a Vass magyarkodik, pedig
nem magyar, hanem egy sza-
már. Hogy mondhat ekkora
hülyeséget? (Szerk. megj.:
arra utalva, hogy Vass koráb-
ban magyar városnak nevezte
Kolozsvárt) Van egy tetoválás
a nyakán, amit láttam, Ma-
gyarország térképe, ami Er-
délyt is magába foglalja. Le
kellene ragasztania a tetová-
lást, amikor az első ligában
játszik, mert másképp nem
tudom, hogy tudjuk eltün-
tetni, anélkül, hogy ne vágjuk
el a gégéjét!”.
Ne feledkezzünk meg róla,
hogy ez a fehérjehalmaz –
akárcsak Gigi Becali vagy
Elena Basescu – európai par-
lamenti képviselő! 

Frissen végzettek, figye-
lem! Véletlenül sikerült az
érettségid, de olyan gyökér
vagy, hogy még a Sapientiára
se vettek fel, mégis szeretnél
továbbtanulni? Van egy tip-
pünk: az alábbiakban felso-
roljuk a világ – sőt, mai tu-
dásunk szerint: a
világegyetem – tíz legjobb
egyetemét; jelentkezz vala-
melyikre, hátha valamit el-
néznek, és tévedésből felvesz-
nek. Sose lehet tudni!
1.) Massachusetts Institute of
Technology (MIT); 2.) Univer-
sity of Cambridge; 3.) Harvard
University; 4.) UCL (University
College London); 5.) Univer-
sity of Oxford; 6.) Imperial
College London; 7.) Yale Uni-
versity; 8.) University of Chi-
cago; 9.) Princeton University;
10.) California Institute of

Technology (Caltech).
Romániából négy egyetem
került be a Top 700-ba – köz-
tük van a Babes-Bolyai is –,
de mind a négy az utsó
százba; van még hova fej-
lődni…

Gyümölcsfesztivál. Most
hétvégén, szeptember 21-23.
között rendezik meg a IV. Ud-
varhelyszéki Gyümölcsfeszti-
vált. A programkínálatból sze-
mezgettünk:
– Gyümölcstermesztési tanács -
adás, „Gyümölcsfurfang” Ját-
szóház, „Gyümölcsöző értéke-
ink” – fotópályázat-kiállítás;
– Régi és ultramodern gyü-
mölcsfeldolgozó eszközök be-
mutatása: pedálos gyümölcs-
centrifuga, hidraulikus
málnaturmix, rotációs kösz-
méteszösz-kiszedő, érintőké-
pernyős meggymagoló, injek-
toros fügedaráló, digitális
kökényprés satöbbi;
– „Paradicsom – zöldség vagy
gyümölcs?” – vitaest; mode-
rátor Bloody Mary tomatoló-
gus (Letchoville, USA);
– Egzotikus gyümölcsök vá-
sára: gránátkörte, magvaváló
dinnye, kajszinarancs, törpe-
ananász, sztreptokókusz, ló-
mandarin, birsbanán;
– „Nehogy már a befőtt tegye
el a nagymamát!” – a Szom-
szédnéni Produkciós Iroda pe-
nészes poénokkal teletűzdelt
humorestje;
– Főtámogató: Apple Inc.

Van pénz, nincs foci. MTV
sporthírek, a hollandokkal ví-
vott és 4:1-re elveszített vb-
selejtező másnapján: „Nem
játszott rosszul, de hatalmas
védelmi hibákat követett el a
magyar labdarúgó-váloga-
tott”.
Kedves (Orbán)királyi televí-
zió, ez nemhogy durva csúsz-
tatás, hanem egyenesen ba-
romság: aki hatalmas védelmi
hibákat követ el, ráadásul
kábé háromszor annyit, mint
ahány gólt kapott, az igenis
rosszul játszik. Ennyi.

Überlaikosok számára:
Magyarország egy selejtező-
csoportba került Romániával,

továbbá Hollandiával, Török-
országgal, Észtországgal és
Andorrával. Észtországról az
átlagparaszt vajmi keveset
tud: Tallinn a fővárosuk, alig
másfél milliónyian vannak, és
finnugor nyelven beszélnek,
amikor éppen nem hallgat-
nak. Így hát bizonyára keve-
sen ismerik a jellegzetes észt
humort, amely a reklámjaik-
ban is tetten érhető. Az Eesti
Ekspress nevű észt lapban
nemrég megjelent egy test-
súlycsökkentő tablettát rek-
lámozó kép – a buchenwaldi
munkatáborban, néhány év-
tizeddel korábban készült fo-
tón álló csontsovány foglyok
mellett a következő szöveg ol-
vasható: „Egy, kettő, há-
rom… Dr. Mengele fogyitab-
lettái csodát tesznek
önökkel!”.
Tekintve, hogy a fanatikus
magyar szurkolók is csak mér-
sékelten filoszemiták, igen
valószínű, hogy a két váloga-
tott barátságos meccseket fog
játszani egymással.

Filteres tea. Sok tévhit él
bennünk az amcsikkal kap-
csolatban; az egyik az, hogy
prűdek. Well, erre alaposan
rácáfoltak múlt héten, egy
reggeli(!) csevegős műsorban:
a Good Morning America né-
zőinek a filterezésről beszélt
az egyik meghívott színésznő.
Esetleg van valaki, aki nem
tudja, mi az a filterezés? Nos,
az egy olyan szabadidős te-
vékenység, amely nagyban
hasonlít ahhoz, amikor a te-
afiltert mártogatjuk egy csé-
sze forró vízbe (a neve is on-
nan jön), azzal az apró
különbséggel, hogy a teás
zacskó szerepét egy másfajta
zacsi tölti be, és nem csészébe
tunkolgatják, hanem abba,
amit néha megégetnek a höl-
gyek, amikor túl forró a tea.

Falusi. Egy ember árulja az
autóját a piacon. Odamegy
hozzá egy pacák, és megkérdi:
- Mennyit fogyaszt ez az autó
városban?
- Nem tudom, falusi vagyok.

Furcsa betegségek,
különös 

rendellenességek, 
ritka nyavalyák 

Hiper-szuperamnézia. A szuperamnéziások – alig pár
tízen vannak világszerte – képesek életük bármely történé-
sére, momentumára a legapróbb részletességgel visszaem-
lékezni (pl. hogy milyen színűek voltak a pillangók szárnyain
a pöttyök a brutál-borzasztóan kancsi szőke Zsuzsika bugyiján
a kiscsoportosok anyák napi szerepének főpróbáján). Nos, a
hiper-szuperamnéziások olyasmikre is vissza tudnak emlé-
kezni, amik meg sem történtek velük.

Antivegetarianizmus. Ez nem betegség, inkább amolyan
fakszni: semmilyen növényi eredetű táplálékot nem hajlandók
magukhoz venni, kizárólag állatalkatrészeket fogyasztanak:
húst, szalonnát, bőrt, belső szerveket, de tejet, tojást, ikrát
és egyéb ilyesmit nem. Kenyeret vérlisztből dagasztanak, a
húsokat csukamájolajban sütik. A nők még a szemükre is
kolbászkarikákat tesznek uborka helyett. Kereskedelemben
kapható alkoholt nem isznak, házilag készítenek maguknak
malacbort, báránybőrsört és pulykapálinkát. Nem vízzel, ha-
nem csontlével oltják szomjukat. Egyetlen kivétel a kávé, de
kockacukor helyett húsleveskockát pottyintanak bele, és csir-
kelábbal kavargatják.

Negrofóbia. A páciens betegesen fél mindentől, ami fekete
vagy sötét: a széntől, a sötétítőtől, az ortodox pópáktól, a
Tüskevár borítójától, Usain Bolttól, Obamától, Pákótól, Kiszel
Tündétől, a tehén seggétől, a középkortól, a repülő fekete
dobozától nem, mert az sárga, Batmantől, a feketelistára
kerüléstől, a koromtól, a szuroktól és a sültpaprikától.

Depilepszia. A betegre olyan súlyos depressziós rohamok
törnek rá, hogy karja-lába rángatózik, harapdálja a nyelvét
és habzik a szája, de még ez sem tudja érdekelni.

Síklátás. A látóközpont fejlődési rendellenessége következ-
tében ezek az emberek nem térben látnak, hanem csak két
dimenzióban, síkban. Állandóan 3D szemüveget kell visel-
niük.

Ballucináció. Unilaterális (egyoldali) hallucináció: a betegek
ugyanúgy hallucinálnak, mint egészséges skizofrén társaik,
de csak a bal szemükkel és a bal fülükkel. (Igen, tudjuk: a
hallucináció a fejben történik – hamis érzékelés, amely külső
inger nélkül jön létre, az érzékszervek nem játszanak benne
szerepet. Tehát egész pontosan: csak a bal lelki szemükkel
és a bal lelki fülükkel hallucinálnak. Na!)

Idegenfallosz-, illetve idegenvagina-szindróma. Ne-
urológiai rendellenesség; hasonlít az idegenkéz-szindrómához
(alien hand-, szellemkéz- vagy dr. Strangelove-szindróma),
amikor a páciens úgy érzi, hogy a keze – ritkábban előfordul
a lábbal is – felett elvesztette az uralmat. Mintha az a végtag
nem hozzá tartozna, nem a sajátja lenne. Egészségeseknél
is előfordul néha, gruppenszex közben.
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Az adófizető fizikai és jogi
személyek figyelmébe 
Marosvásárhely megyei jogú város Polgármesteri
Hivatala értesíti az adófizető fizikai és jogi személyeket,
hogy a helyi adók és illetékek befizetésének második
határideje 2012. szeptember 30-a.

Ezen a dátumon fizethető be az évi illetékek második fele, az
épületekre, területekre, szállítási eszközökre vonatkozólag, illetve a hirdetés kiragasztási illeték.

Megemlítjük, hogy a közterületek foglalására (garázsok illetve taxi vállalkozási
illeték) vonatkozó negyedévi részleteket 2012. szeptember 15-én fizethetik ki.

Ezúton felkérjük önöket, hogy határidőben fizessék ki a megfelelő adókat és illetékeket,
hogy elkerüljék a késedelmi kamat felhalmozódását.

A helyi adók és illetékek készpénzben is kifizethetők a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Adó – és illeték meghatározó és begyűjtő Osztályának ablakocskáinál, illetve a Tudor és
Kövesdomb negyedbeli gyűjtőirodáknál, míg a fizikai személyek esetében a www.ghiseul.ro
elektronikus befizetésen keresztül.
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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.

9. oldal

Újrakezdik az úszótanfolyamokat
az Olimpiai Medencénél 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a szülők és
tanítók tudomására hozza, hogy a Víkendtelepi fedett
Olimpiai Medencénél újrakezdik az úszótanfolyamokat.

Ilyen értelemben, 2012. szeptember 17-24-e között
elkezdődnek a beiratkozások, az ár 72 lej/hónap (3
hónapra, amely idő az oktatók szerint elegendő az úszás
elsajátításához), heti két alkalommal, a szállítást pedig a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal biztosítja.

Az órarend a következő: hétfőtől-péntekig 10.00-12.00 óra és 16.00-20.00 óra
között, míg szombaton 08.00-12.00 óra között.

A gyermekek biztonságát a tanfolyamok ideje alatt, szakképzett személyzet
felügyeli, míg a fedett uszoda belsejébe felszerelt kamerák folyamatosan
monitorizálják, és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal www.tirgumures.ro.
Honlapján is elérhetők élőben.

További információk a 0265-268.330, 151-es belső telefonszámon érhetők el,
kapcsolattartó személy Dorin Belean úr.

1500 lejes segítség az 1848-as Sétányon
keletkezett tűz által érintett családoknak
Az 1848-as Sétányon keletkezett tűz által érintett tömbház
lakói, megkapják a polgármesteri hivatal nyújtotta pénzbeli
segítséget, egy a Helyi Tanács hozta határozat
következtében.

Egy 1500 lej értékű pénzösszegről van szó, amelyet a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ablakocskájánál
vehetnek át, 2012. szeptember 19-én, szerdán, 12.00-14.00 óra
között.

„Az a 16 család, akik július hónapjának első felében tűz
okozta károkat szenvedtek, szerdán megkapják a polgármesteri hivatal nyújtotta 1500 lejes
segítséget. Már tudják, hogy egy héttel ezelőtt elkezdtük a szigetelés lecserélését és a
homlokzat felújítását, mivel hogy ezek az emberek nem hibásak, és minél könnyebben túl kell
legyenek az őket ért nehézségen”, jelentette ki Claudiu Maior tanácsos.

Megemlítjük, hogy egyes szociális ankétokat követően, 4 kisjövedelmű család kapott már
1500 lej értékű segítséget, a polgármester rendelkezés nyomán. Ugyanakkor 3 család
választotta a szállásból és ebédből álló szociális segélyt, melyet a Mihai Eminescu Kulturális
Központban nyújtanak.

Fodrászokat keres a Paris Beauty Center.
Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.
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Sírig tartó ebhűség
Hat éve őrzi hűségesen gazdája sírját egy németju-
hász kutya Argentínában, pedig csupán egyetlen esz-
tendőt élt vele.

Miguel Guzmannak hívták gazdáját, 2006-ban halt meg.
Kapitányt – ez a kutya neve – egy évvel korábban vette ma-
gához. Az elhunyt családjának elmondása szerint a kutya
Guzman halálának másnapján elszökött otthonról, és hiába
keresték. Amikor azután a következő vasárnap kimentek a
temetőbe, Kapitány fogadta őket sírásszerűen vonyítva. A
kutya azóta is a sírnál van, és csak ritkán tágít onnan. A család
már többször hazavitte, de Kapitány mindig visszatért.

A temető igazgatója és gondnokai nem bánják jelenlétét,
sőt: ők etetik, itatják.

„Az első nap, amikor felbukkant, elkezdett össze-vissza
járkálni a temetőben, de végül magától meglelte gazdája sír-
ját” - idézte Hector Baccega temetőigazgatót a Yahoo ame-
rikai hírportál.

Forrás: MTI

Párizs — Újabb fotók feltűnésére készülnek Vilmosék – írja címlapján a The Times. A félmeztelen
Katalin hercegné (30) közszemlére tétele a brit konzervatív médiában is átszakította az in-
gerküszöböt. Mint arról már beszámoltunk, a francia Closer magazin 15 intim fotót tett közzé, ame-
lyeket a pár múlt heti, franciaországi üdülése alatt készített egy lesifotós.

Durvul a cicibotrány
A brit királyi udvar azonnal

akcióba lépett. Vilmos herceg
(30) ügyvédje eljárást kezde-
ményezett, egy francia bíró
holnap reggel bírálja el a kér-
vényt, amely arra irányul, hogy
tiltsák le további képek közlé-
sét. A Closer főszerkesztője
ugyanis közölte, még vannak a
tarsolyukban intim fotók.  – De
ezek máshol fognak megje-
lenni – mondta Laurence
Pieau, és közben kiderült, hol-
napra várható az olasz Chi ma-
gazin 26 oldalas melléklete.
Érdekesség, hogy a francia Clo-
ser és az olasz Chi is Silvio 
Berlusconi (75) olasz exminisz-
terelnök médiabirodalmához
tartoznak.

Vilmosék ügyvédje a maga-
zint és a fotóst is beperelte. A
szigorú francia médiatörvény
13 millió forintnyi büntetést és

a főszerkesztő számára egyé-
ves börtönt is kilátásba helyez
a privát szféra megsértése
miatt. 

– Ezek a képek nem sokko-
lóak. Az volt sokkoló, amikor
Harry herceg meztelenül buli-

zott. Kate úgy néz ki a fotókon,
mint egy átlagos napozó lány
– védekezett a főszerkesztő, de
arra kitérő választ adott, hogy
a hercegi pár magánterületen
tartózkodott.  – Ezt a teraszt az
útról is lehet látni – védeke-

zett.  Vilmos és Katalin tegnap
Borneó szigetén vett részt hi-
vatalos programokon, és béké-
sen mosolyogtak bele a
kamerába – ezúttal ruhában.

Sz. Z. J. 

Sokkot okozott a
fagyasztóból előkerült nő
Egy amerikai asszony először rejtélyes módon eltűnt,
majd napokkal később még különösebb módon ke-
rült meg. A rendőrök az utolsó pillanatban mentették
ki saját fagyasztójából a nőt. Fia szerint az orvosok
által felírt sok gyógyszertől vannak téveszméi édes-
anyjának, ami már lassan az asszony életét is veszé-
lyezteti.

Theresa Christian halálra rémítette egész családját és csa-
pat rendőrt is. Az asszony attól félve, hogy tornádó közeledik
bebújt saját fagyasztójába, azonban később nem tudott
onnan kijönni - adta hírül a Daily News.

Az 50 éves nő családja nagyon megijedt mikor nem tud-
ták telefonon elérni, így elmentek a házához, azonban ott
senkit nem találtak. Fia ekkor jelentette a rendőrségen, hogy
anyja rejtélyes módon eltűnt.

Mikor két nappal később nyomozók társaságában ment
vissza a helyszínre, a pincébe érve különös hangokat hallotta
a fagyasztóládából. A doboz tetejét felnyitva találtak rá az
összefagyott, félholt asszonyra. A nő több mint három napot
töltött a jéghidegben. Csodával határos módon élete túl az
esetet.

A rendőrségi jelentés szerint Christian azért ragadt be a
fagyasztóba, mert mire ki akart jönni, lábai már elfagytak
és nem volt elég ereje, hogy a tetőt kinyissa. Az asszony fia,
miután megnyugodott a riportereknek azt mondta, szerinte
édesanyja a rengeteg gyógyszer hatására mászott be a hű-
tőbe.

A nőt azonnal kórházba szállították, azonban állapota
még mindig válságos.

Forrás: Borsonline.hu

Kiderült, ámbra az, amit kőnek hitt

Megtetszett a viaszos 
kődarab a fiúnak, haza-
vitte, és most akár tízmillió
is ütheti a markát.

A nyolc éves Charlie 
Naysmith, az angliai Dorset
megyében, a tengerparton sé-
tálva talált egy viaszos követ és
úgy döntött, hazaviszi. Ezt kö-
vetően édesapjával döbbenten
fedezték fel, hogy amit egy-
szerű kőnek hitt, valójában
ámbra, aminek értéke valahol
3 és 12 millió forint között van.
Charlie elmondta, először azt
hitte egy érdekes, de csak sima
kődarabot talált, de mikor utá-
nanéztek az interneten, kide-
rült, hogy egy igen ritka
ámbráscet hányásról van szó.  

Az ámbráscetek beleiben
található ámbrát a parfümök
alapanyagként használják, és
ritkasága miatt hihetetlenül
keresett anyagnak számít. Az
ámbra akár évekig is lebeghet
az óceánban, mielőtt partra
sodródna. A kisfiú által talált
ámbráról még nem tudják el-

dönteni, hogy hányadék for-
májában vagy fekáliaként tá-
vozott a cet testéből.

Az ámbra egy nagyon illa-
tos viaszos anyag, ami a bálna
gyomrát hivatott megvédeni
az általa előszeretettel fo-
gyasztott tengeri puhatestű, a
tintahal éles csontjaitól. Mivel
jelentősen képes megnyújtani
azok élettartamát ezért elősze-
retettel használják parfümök
készítéséhez, de ételek és ita-
lok ízesítéséhez is. Noha a vá-
lasz, hogy miképpen ürült ki az
ámbra bálna beleiből, sosem
fog kiderülni, az biztos, hogy a

szerencsés megtalálónak ha-
talmas vagyont jelent, mivel
hihetetlenül ritka és éppen
ezért nagyon keresett anyag.
„Egy csepp ámbra képes meg-
változtatni a parfümöt” -
mondta el Claire Payne aroma-
terapeuta. Az ámbra illata,
mivel állati eredetű, más mint
a citrus alapú vagy gyümölcsös
illatok. Inkább olyan, mint a
pézsma és nagyon sok parfüm-
nél felhasználják. Évezredeken
át mitikus anyag volt és a tu-
dósok, valamint azok, akik a
hullámverésben kutattak
utána, csak „lebegő aranynak”

hívták. Charlie egy nagyon sze-
rencsés fiú, aki a pénzt egy ál-
latmenhely alapítására
szeretné költeni. Iskolai klubjá-
val már elkezdtek gondoskodni
állatokról, de most a kapott
pénzből ki akarja terjeszteni a
hadműveletet. Az ámbra nem
csak ritka, de például az Egye-
sült Álalmokban 1972 óta til-
tott dolognak számít a
birtoklása, mivel a veszélyezte-
tett ámbráscetekből szárma-
zik. Ettől függetlenül a
Naysmith család nyugodtan
értékesítheti a leletet.

Forrás: ma.hu

Milliókat érő hányást
talált egy gyerek
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6.666, vagy majdnem az [*]
Ez egy sátáni szám. Hat-e-zer-hat-száz-hat-van-hat, vagy majdnem az. Lej. Ennyi, vagy majdnem ennyi, egy 6x6 m2 irodájú (másoknak a saját lakása
nincs ily tág), erdélyi magyar színházigazgató havi fizetése (épp mint az államelnöké, de ahogy újabban ügyesebb tévécsatornák kiderítették, ennél
nagyobb állami fizetések is akadnak), állami közpénzekből semmittevésért, még akkor is, ha színháza veszteséges, még akkor is, ha színháza adósságokat
halmoz évről évre, még akkor is, ha színháza bevételei, nézői, előadásai évről évre csökkennek, még akkor is, ha színháza kiadásai évről évre nőnek, még
akkor is, ha városának lakosai a 10.000-es lélekszámot sem teszik ki, még akkor is, ha bizonyos valakik által valakik védelmében megszavazott rossz
törvénycikkelyek lehetővé teszik (ez nem más, mint a transzilvánelit maffia, a markondomi markopaszi markoló, a felső tízezer, „állami közpénzekből
ingyen semmittevésért” havi ezer euró nettós világa), hogy 90 egymást követő nap be se tegye a lábát a munkahelyére (telefonon, e-mailben utasítgatja
helyettesét), ebben az esetben a fizetését a kártyájára utalják át, még akkor is, ha éppen nem is tartózkodik az országban, ó, „a színház érdekében tett
utak” (szállás, útiköltségek) – természetesen – elszámolva. 

Ma már egyáltalán nem divat köz-
pénzek hűtlen kezelésével bárkit is
vádolni, mert az állam egy feneketlen
zsák: bárki bármennyit markolhat be-
lőle, míg feljebbvaló erősb érdekek el
nem lökik eme zsák szájától! S ha mí-
nuszok akadnak, sebaj! Külföldi köl-
csönöket vesz fel, azzal tömi egyre tá-
guló pénzszívó fekete likait, oszt' úgyis
jön majd még egy kis adóemelés is, s
fizeti szépen a pórnép majd mind visz-
sza, kamatostul, nyomorult kétkezi
melójából! Hadd gebedjenek mind
meg, ki dolgozik, fizesse csak feljebb-
valóit jól meg, hisz: „Add meg a ki-
rálynak, ami a királyé...” Valóst igaz,
írja a Biblia, tehát: ami a királyé, de
ami nem az övé, azt ne! Mit gondol-
nak, Görögországban a lakosok két
harmada a tavaly miért nem fizetett
ó hát semmilyen adót? Az oligarchi-
ának (mint a bürokrata, korrupt poli-
tikai hatalom önlegalizált maffia-rab-
lásának) is határai vannak, s a rossz
kormányzás is bűn ám! Az nem lehet,
hogy képviselőink és családtagjaik
mentelmi jogban részesülnek, s életük
végéig bármennyit, bárhol, bármikor,
kényük-kedvük szerint már nem is sa-
ját szükségleteikre, hanem csak púr
passzióból lophatnak, hazudhatnak,
sőt: gyilkolhatnak is – büntetlenül.
Vádolni lehet őket, de felelősségre
vonni nem! Tudják, mi történik ma
Kínában azzal a közalkalmazottal, aki
többet markol magának, mint
amennyit melója ér? Kiviszik a köz-
térre, és nyilvánosan főbelövik! (Va-
dim álma ez, de sokan szeretnék még
Vlad Ţepeș-t, s nosztalgiáznak Csiáóról
is elegen!) Hiába, no: meghalt Mátyás
király, oda az igazság!

Természetesen a kivégzéseknek
jómagam sem lehetek híve (de a ter-
rornak sem), a bűnözőknek meg kell
adni az esélyt a megtérésre: ahogy a
Biblia írja: oszd szét minden vagyonod
a szegények között. Szó szerint! Van,
ki meg-megcsinálja még ma is! És
ezeket a híreket olvasva mondogatjuk:
egy dúsgazdag valaki megőrült meg-
int. A túl sok pénz nem ér semmit,
mint ahogy a túl kevés sem, lásd Vö-
rösmarty Csongor és Tündéjének kal-
márját. Ami a kommunista diktatú-
rákat illeti: elég, ha elolvassuk Madách
Tragédiájának egyiptomi színét... No,
de a maffia… Csodálkozunk-e még,
azmidőn mindent szétlopnak feljebb-

valóink, hogy miért „nincs” pénz ta-
nárok, orvosok méltó fizetésére? Jah,
az bizony igen könnyen meglehet,
hogy stratégiai kérdés minél több
buta és beteg embert létrehozni az
országban, mert őket könnyű lesz
(félre)vezetni! Az okosak és erősek,
egészségesek és fiatalok pedig men-
jenek Nyugatra!... És az országban vé-
gül nem maradnak csak a nyugdíjasok
és a beteg emberek. Velük pedig mit
lehessen kezdeni? 

Ám nagyon nehéz egy olyan vá-
rosban élni ma, mely a Székelyföld
orbán balázsi központjának tartja ma-
gát, ahol a legtöbb magyar lakik még
ma is egy helyben, széles eme Erdély-
ben... Tehát nagyon nehéz egy olyan
városban lakni, ahol reggel, délben s
este is csak a Markó félék osztanak
észt, morált s költészetet, fel s le, ahol
fényes nappal az utcán átkelve is, a
zöld zebrán, frissen vett luxuslimójá-
ban gyorsuló sebességgel feléd köze-
leg, vészesen, gázt taposva fék he-
lyett... Életveszélyes, s még mielőtt
kiérnél a Főtérre, még egyszer pró-
bálkozik ilyesfélével. Ez ma a menő:
ártatlan adófizető embereket ütni el
(legyen belőlük eggyel kevesebb, a
mínuszokat úgyis külföldi kölcsönök-
ből fedezzük el, kölcsönökből, melye-
ket úgysem mi, hanem a pór nép fizet
majd boldogan ki), mi más, mint bal-
eset, véletlen, nem szándékos, s míg
tolókocsiban tehetetlenül gondolkozol
igazságtalanságon, addig az, ki rab-
lásodból meggazdagodva dicsfény-
ben glóriázza és glóriában dicsfényezi
haiku-, ill. szonettköteteit osztogatva
pór nép közé szét, rendőri kísérettel
vegyülve... Lehetetlen egy ily városba
élni, hol 1990 márciusában az történt,
ami, ahol az orvosin az van, ami... Az
érettségiző nebulókat elvándorlásra
tanítani mára már nem kérdés. Ott,
hol a XII. osztályos magyar irodalom-
tankönyvet az RMDSZ néhai elnöke
saját pártjának agitprop eszközeként
írta, s transzilvanista elveket vallva
túlideologizálja a XX. századi magyar
irodalom kicsit keletibb részét, ott,
hol „minden magyart ámít” tehát
nincs értelme élni, vagy ellene har-
colni. Ezért hát igaz a kaffogó mondás:
„Biciklit tégy segged alá / S úgy tekerd
magad világgá! / Gi-gá-gá, világgá!
/ Budapestig meg se állj: / Magyar ál-
lampolgárságod vár! / Gi-gá-gá, 'pol-

gárságod vár!...” mert: „Költő vagyok,
nem kontár: / Kossuth-díjam imponál,
/ Költőin is Koltón is, / Csak az él itt,
ki vagy vonyít vagy l(esz)opik...” stb. 

A kultúra nevében bármi kult-tú-
rót lehet ma már feljebbvaló erdélyi
magyar színházi körökben is dago-
nyázni, taknyászva taknyolódni, tak-
nyolódva taknyászni, akár doktori
szinten is, nem nagy kunszt ez, de
mindennapi dunszt, csak mindig le-
gyen valaki hatalmasb haverod, ki ár-
nyékával megvédjen! Ha kft-vé válnál,
na ettől retteg mindegyik: mindjárt
megszólal hatalmas nagy szájuk, s
meglátni rajtuk ekkor: ki mennyi ko-
lozsvári töltöttkáposztát, kürtőskalá-
csot képes lenyelni –  semmittevésért,
közpénzeken álprófétálva! Móricz
Zsigmond: Rokonok. Úri muri. 

Az összeg tehát nem a munka re-
ális értékét tükrözi, hanem sokkal in-
kább amolyan státusszimbólum, azaz
nem a köz érdekében cselekvő tett
(ha valóban az lenne, akkor az erdélyi
magyar emberek nem szegényedné-
nek, nem butulnának sem anyagilag,
sem szellemileg, és nem menekülné-
nek az őshazába, vagy nyugatabbi tá-
jakra), hanem egy többnyire üres póz,
melyet csakis a biciklimentes túlsú-
lyossá válással, álpróféciával, külföldi
márkájú vadonatúj luxuslimóval, és
az azzal járó sportszegény életmód-
dal, szív- és érrendszeri kockázatok

kialakulásával, ill. rossz döntések dik-
tatórikusan ártó sorozatával púr pasz-
szióból, unalmas élvezetből, esetleg
a túl hosszúra sikeredett nélkülöző
múlt szadista kompenzációjaként le-
het feltölteni, lassan és fokozatosan,
míg a 4 éves mandátum tart (nem
kell ügyesnek lenni ahhoz, hogy eza-
latt egy 50 m2-s, kétszobás lakás árát
kigyűjtsd, a város legjobb lakótelepén,
s mellette meg úgy élj, mint a város
dúsgazdag emberei: gondtalanul, a
Földközi-tenger bármely partján nya-
ralgatva családoddal), melyet ugyan
e, fent már említett, jómadarak bizo-
nyos haveri kultúrkáderek védelmé-
ben megszavaztak még akkor is, ha
nem épp a legkorrektebb jövőt biz-
tosítják ezzel: az erdélyi magyar szín-
házigazgatói pályázatok újabban már
oly szigorú feltételeket tartalmaznak,
hogy sokszor már jelentkező sincs rá-
juk, de ha mégis van, akkor az nincs
is kivel versenybe szálljon, éppen csak
névre szólóan nem küldik ki a meg-
hívót az igencsak hőn áhított személy-
nek, aki természetesen nem fiatal pá-

lyakezdő, aki zöldfülűként épp most
került ki a kulturális menedzseri mes-
terképzőjéből, és még csak 1 év régi-
sége sincs (hogy kikkel akarják, fen-
tebb említett, feljebbvaló köreink az
erdélyi magyar színház jelenét meg-
váltani, kétségtelen, hogy nem a 30
éves Krisztussal). 

Természetesen tisztelet a kivétel-
nek, azaz 1989 óta Kolozsváron Tompa
Gábornak, ill. 2001 óta Sepsiszent-
györgyön Bocsárdi Lászlónak, akiknek
igazgatói munkája valóban eredmé-
nyeket mutat, de ott vannak a töb-
biek, az állam nyakán nem kis pén-
zeken és baromi nagy téveszméken
csüngő ingyenélő paraziták! Bár meg-
hiszem azt is, hogy Nyugat-Európában
(értsd: Franciao., Németo.), ahova tar-
tozni szeretnénk, 1.000 euróért (azaz
4.500 lejért) ma már nem dolgozik
senki sem. Ahogy itt errefele 1.000
lejért. Majdnem senki sem. De egy-
ezertől a hat-ezerig, hát azért van
némi kis - - -

Czirják Árpád 

[*] Bár e cikk műfaja szatirikus pamflet szeretne lenni, azon mindenképp
el lehetne gondolkodni, hogy miért nem nyilvánosak a színházigazgatói
(nyertes) pályázatok, ill. a vezető beosztású közalkalmazottak fizetése az
erdélyi magyar színházi világban is úgy, mint ahogy több éve ez Magyar-
országon már nem is kérdés. Talán itt nálunk még mindig nemzetbiztonsági
titoknak minősül? 



Neveljen az iskola?
A keresztény szülők többségében felmerül a kérdés, hogy vallásos vagy hagyományos
iskolába írassa gyerekét. Leggyakrabban a közösséget hozzák fel az első mellett érvként,
a magasabb követelményeket a másik mellett. Melyik értékesebb, hasznosabb az életben?

Négy gyereke közül három tanult
felekezeti iskolában a csíkszeredai Nagy
családnak, ugyanis a legkisebb még
csak ötéves, de már biztos, hogy őt is a
Segítő Mária Római Katol ikus Gimnázi-
umba íratják. „Fel sem merült, hogy
más iskolába adjuk a gyerekeinket –
mondta Nagy Lajos, a városrendészet-
nél dolgozó apa. – Úgy gondoltuk, itt
más lesz a közhangulat, a nevelés”–
folytatta. Nem csalódtak. Büszkén me-
sélte az apa, hogy gyerekei aktívan be-
kapcsolódnak a plébániai életbe,
szívesen mennek ifjúsági találkozókra,
és komolyabb fegyelmi gondok sem
voltak. „Kol légáktól hal lottam, hogy
máshol fegyelmi kihágások történtek,
nem volt akkora a békesség. Valószínű,
hogy itt is voltak kisebb csorbák, de úgy
látom, hogy akik a Segítő Máriába jár-
tak, kicsit mérsékeltebben, fegyelme-
zettebben viselkednek” – összegzett
Nagy Lajos.
Az édesapja nevét öröklő fiú a gim-

náziumban induló első ötödik osztály-
ba járt. Kilencedikben már maga
választotta ugyanezt az iskolát. „Val lá-
sos családban nevelkedtem, tetszett az
iskolában, hogy a tanárok nemcsak le-
adták a leckét, hanem neveltek is, és ez
nem csak lelkiekben történt”– mond-
ta az ifjabb Nagy Lajos. A közösséggé
formálást szolgálták a közös szentmi-
sék, lelkinapok, bár a fiú elmondása
szerint az osztályuk könnyen összeszo-

kott. Nagy Lajos, aki jelenleg a Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tudományegyete-
men másodéves, úgy érzi, az iskolából
magával hozott életfelfogása, hozzáál-
lása különbözik más iskolában végzett
társaiétól.

Az igazgató szemével

„A társadalomnak szüksége van ar-
ra a lelki pluszra, amit a felekezeti isko-
la nyújt – val l ja Tőkés Zsolt, a
Baczkamadarasi Kis Gergely Reformá-
tus Gimnázium igazgatója. – Manap-
ság minden a sikerről, a pénzről, a
megvalósításról szól, az emberihez va-
ló visszafordulás hiánycikk kezd lenni.”
Közösséget is teremt iegy ilyen tanin-
tézet. „A mai világ elemeire szeretné
bontani a társadalmat. Az egyén, aki
élelmiszert, italt, kultúramentes dolgo-
kat fogyaszt, könnyebben kezelhető,
mint a közösség, akár val lási, akár
társadalmi értéket képvisel”– folytatta
a százéves fennál lását ünneplő székely-
udvarhelyi iskola vezetője. Véleménye
szerint nem a tanárok felkészültsége
különbözteti meg a felekezeti iskolát,
hanem a lelkiség, kereszténység, amely
úgymond kötelezően elvárt többlet. A
hetet közös istentisztelettel kezdik a di-
ákok, reggelente pedig az igefelolvasást
az Úr imája követi. A felekezeti iskolák-
ba az oktatási minisztériummal kötött
megegyezés értelmében az egyház be-

leegyezésével alkalmaznak tanerőt. A
Baczkamadarasi Kis Gergely Reformát-
us Gimnáziumba már az előkészítő osz-
tálytól járhatnak a gyerekek. Míg
2001 -ben 73 diák járt az iskolába, idén
590-en kezdik az új tanévet.

Böjte Csaba: belső tűz kell az
új tanévhez

Egy jó adag belső tűz, virtus kel l az
új tanévhez, élethez, Böjte Csaba fe-
rences szerzetes szerint. A Szent Ferenc
Alapítvány vezetője diákokhoz intézett
levelében versenyhez hasonlítja a tan-
évet. „Tudjátok, a tanév egy hatalmas
verseny! A kérdés: képes vagy legyőzni
önmagad újból és újból a leckék, a ta-
nulás hatalmas viadalában?”– biztat a
szerzetes. Fontosnak tartja ugyanakkor
a győzelem, a siker érzésének megis-
merését is. „Ha ma az iskolában rá-
szoksz a kudarc keserű ízére, akkor egy
életen keresztül az fog téged hosszan
kísérni, nyomodban l ihegni nyálasan,
mert te őt gyáván magadhoz fogadtad,
otthont adtál az életedben neki. De ha
ma kemény munkával győzöl az iskola-
padban, holnap az életben is győztes
leszel ! (… )! Nézz magadba, téged Is-
ten teremtett, nem vagy selejt, képes
vagy győzni!”– zárja gondolatait Böjte
Csaba.

Békét remélnek
a pápa látogatásától

A béke nagyköveteként érkezett a pápa Libanonba,
Tarcisio Bertone vatikáni államtitkár szerint.

Szeptember 1 4-e és 1 6-a közötti lá-
togatásán a pápa találkozott a keresz-
tény felekezetek képviselőivel, valamint
muzulmán közösségek elöl járóival. El-
utazása előtti szokásos általános kihal l -
gatásán hálát adott a térség val lási
gazdagságáért, amely csak az ott lakók
békés és kiengesztelődött együttélése
révén maradhat fenn. Ezért minden Kö-
zép-Keleten élő keresztényt arra kért,
hogy a béke és a kiengesztelődés elő-
mozdítói legyenek.
A pápát l ibanoni tartózkodása ide-

jén a harisszai apostol i nunciatúra látta
vendégül, amely mindössze harminc
kilométerre fekszik a fővárostól, Bejrút-
tól. Beszédeiben franciául szólt a hal l-
gatósághoz, viszont az apostol i buzdítás
átadásán és az Úrangyala imádság al-
kalmával angolul is hal lhattuk beszélni.
Látogatásával a Szentatya a remény

és bátorítás üzenetét közvetítette a Kö-
zel- és Közép-Kelet katol ikusainak, mi-

A Brassói Lapok, Hargita Népe, Központ, Nyugati Jelen és Székely Hírmondó
val lásos mel léklete. Megjelenik minden héten.
A szerkesztőtanács tagjai: Baróti László-Sándor, Darvas-Kozma József,
dr. Orbán Szabolcs OFM, Szénégető István.
Szerkeszti: Mihály Noémi Katal in. Ügyvezető: Lukács János István.
Telefonszám: 0364-1 4871 9, email : iroda@keresztal ja.ro, web: www.keresztal ja.ro.
Kiadja a Pax et Bonum Egyesület, a partnerlapok kiadóival közösen.
Minden jog fenntartva.

Egy fiatalember egymagában ült az
autóbuszon. Kitekintett az ablakon. A lig
múlt húszéves, csinos, finom arcvonású
fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő
ülésre. Miután kicsit kedvesen elbeszél-
gettek a meleg tavaszias időről, a fiú
váratlanul így szólt:

– Két évig börtönben voltam. Ezen a
héten szabadultam, éppen úton vagyok
hazafelé.

Áradt a szó belőle, miközben mesél-
te, hogy egy szegény, de becsületes csa-
ládban nőtt fel, és az a bűntett, amit
elkövetett, mekkora szégyent és fájdal-
mat okozott szeretteinek, akiktől a két
év alatt semmi hírt nem kapott. Tudta,
hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy
vállalják az utat és meglátogassák őt a
börtönben. És azt is tudta, hogy túl tu-
datlannak érzik magukat ahhoz, hogy
levelet írjanak neki. Mivel választ nem
kapott, nem írt nekik többet.

Szabadulása előtt három héttel tett
egy utolsó, reménytelen próbálkozást,
hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsá-
natukért könyörgött, amiért csalódást
okozott nekik.

Miután kiengedték, felszállt az első
buszra, ami éppen a házuk előtt haladt
el… Ott, ahol felnevelkedett, és ahol
még most is élnek szülei.

Szüleinek megírta, hogyha megbo-
csátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant,
melyet jól lát az autóbuszból… Ha még
visszafogadnák őt, kössenek egy fehér
szalagot a kert almafájára. Ha nem lát-
ja ezt a jelet, nem száll le az autóbusz-
ról, és örökre eltávozik életükből.

A z úti célhoz közeledve a fiút egyre
nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem
mert kinézni az ablakon. Biztos volt
benne, hogy az almafán nem fogja
meglátni a szalagot.

Útitársa végighallgatta történetét,
majd udvariasan megkérte a fiút:

– Cseréljünk helyet! Majd én figye-
lek az ablakból.

A lig néhány ház előtt haladt el az
autóbusz, amikor a nőmeglátta az al-
mafát.

Könnyeivel küszködve kedvesen
megérintette a fiatalember vállát:

– Nézze! Nézze! Az egész fát szala-
gok borítják.

Bruno Ferrero

A jel

szerint ki kel l tartani a társadalomban,
ugyanakkor felkérte a régió felelőseit,
valamint a nemzetközi közösséget,
hogy együtt lépjenek fel a békéért. A
val lásnak már nem szabadna a háború
kiváltó okát képeznie. Bertone a katol i-
kus egyház iszlámmal való jó kapcsola-
tát is kiemelte. Nehézséget képez
azonban a népek közötti egyetértés lét-
rejötte. Ez részben alapvető befolyásnak
volt kitéve, de a keresztényeknek hozzá
kel l járulniuk egy szabad, megbékült és
igazságos társadalom megépítéséhez –
jelentette ki az ál lamtitkár.
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egyértelmű intést várt a pápa l ibanoni
látogatásától Bechara Rai, a maronita
egyház pátriárkája. A látogatás előtt
arról beszélt, hogy XVI . Benedeknek„az
erőszak megszüntetésére, a szír rezsim
anyagi és fegyveres segítésének meg-
ál l ítására kel lene végérvényesen fel-
szólítania”– mondta a val lási vezető.

fotó: talaldfelmagad.eu
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Fekete Madonna a magzatokért
A megfogant emberi élet védelmének jegyében szervezték meg az ismert lengyelorszá-
gi kegykép, a czestochowai Fekete Madonna erdélyi útját.

A képet Szatmárnémeti, Kolozsvár,
Marosvásárhely, Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Sep-
siszentgyörgy, Kézdivásárhely, Lövéte,
Csíksomlyó és Nagyvárad településeken
mutatták be, érkezését mindenütt
élénk érdeklődés övezte, és nagyszámú
résztvevő jelenlétében mutattak be ün-
nepi szentmiséket. Európa egyik legis-
mertebb Mária-ábrázolását egyébként
a Jasna Góra-i pálos kolostorban őrzik.
Az egyház mindig is hangsúlyt fek-

tetett a magzati élet védelmére, az
abortuszok számáról szóló statisztikák
mégis riasztóak. Kevesen tudják, hogy
a legutolsó elérhető statisztikák szerint
Kovászna megyében a legnagyobb az
1 000 élve születésre jutó magzatelhaj-
tások száma: 2007-ben 1 297, míg 2008-
ban 1 270 abortusz jutott 1 000 élő új-
szülöttre, meghaladva még Brăila, Argeș
és Ialomița megyéket is, ahol szintén
több magzatelhajtás történt, mint
ahány élve születés. Az ország többi
megyéjében ez a mutató lényegesen
alacsonyabb, a l ista másik végén Szilágy
megye ál l, ahol 1 000 élve születésre
„csak” 1 50 abortusz jutott 2007-ben.
A statisztikák szerint egyébként a

magzatelhajtások száma évről évre
csökken, de a számok még így is ag-
gasztóak. 2008-ban 1 27  907 abortuszt
hajtottak végre (576 abortusz / 1 000
élve születés), 2009-ben 1 1 5   457, 201 0-
ben pedig 1 01   91 5 terhességmegszakí-

tás történt, ezzel párhuzamosan az
1 000 élve születésre jutó abortuszok
száma is folyamatosan csökken. Egy
életvédelemmel foglalkozó honlap sze-
rint viszont a valóságban rosszabb a
helyzet, mint amit a számok mutatnak,
mivel a magánkl inikák – amelyek egy-
re nagyobb számban vannak jelen –
nem jelentik az összes terhességmeg-
szakítást.
I lyen körülmények közt valóban kü-

lönös jelentősége volt a lengyelországi
kegykép látogatásának, amelyet az

Csütörtök, 2012. szeptember 20.

www.keresztalja.ro/teglak

Lukács János

Átlépünk
az új kapun
Annyiszor leírtam, elmondtam már, hogy nem hiszek a végál lomások-

ban, nem hiszek a lehetetlenben! És nemcsak a hit, hanem a mindenna-
pok tapasztalata is ezt mondatja, hiszen néhány, szélsőségesen nehéz
helyzetet leszámítva valóban mindig van lehetőség az újrakezdésre. Van,
aki Istennek, mások a szerencsének vagy egyszerűen a sorsnak tulajdo-
nítják a dolgot, ki-ki világlátása szerint.
Mégis, amikor június elején a Keresztal ja utolsó száma megjelent, és

a címlapon arról írtunk, hogy amikor egy kapu becsukódik, valahol kinyí-
l ik egy másik – nos, inkább álom volt ez akkor, mint bizonyosság. Tudtuk
és éreztük ugyan, hogy valahol, valamilyen módon tovább kel lene éltet-
ni a Keresztal ját, de akkor, azokban a kilátástalannak tűnő napokban job-
bára csak magunkat próbáltuk vigasztalni a valahol ott lebegő, szebb jövő
reményével. A kiadóra nehezedő anyagi gondok a maroknyi munkatárs
türelmét is próbára tették, és végül kénytelen-kel letlen, de el kel lett fo-
gadni a helyzetet: megál l jt kel lett mondanunk önmagunknak.
A Gondviselés azonban, úgy látszik, más sorsot szánt a Keresztal jának.

Egy világi lapokban megjelenő, val lásos mel léklet gondolata szinte ma-
gától értetődően merült fel egy alkalmi beszélgetésen, a Keresztal ja he-
tilap kényszerű szünetéről szóló bejelentést követő napokban. Talán nem
kel l különösebben magyarázni, milyen örömöt jelentett számunkra, ami-
kor javaslatunkra az első pozitív visszajelzések megérkeztek a lapkiadók
részéről – így lett ma a Keresztal ja az első olyan mel léklet Erdélyben, amely
egyszerre öt helyi lapban, tíz megyében, 35 ezer példányban jelenik meg.
Szeretnénk ott folytatni, ahol június elején abbahagytuk. Szeretnénk

– szükségszerűen szűkebb keretek között, de változatlan lelkülettel – to-
vább építeni egy keresztény erdélyi társadalmat. Változatlanul hiszünk
abban, hogy a világra is nyitott, a sajtós szakma szabályai szerint összeál-
l ított, keresztény témájú cikkek nemcsak a val lásos emberek számára
nyújthatnak érdekes olvasmányt, hanem a templomot ritkábban látoga-
tók is új nézőpontra lelhetnek általuk.
Ehhez kérjük olvasóink segítségét, imáját, bátorítását. Mert valóban

nincs végál lomás, és ez az új lehetőség, amely a Keresztal ja számára meg-
adatott, újabb bizonyítéka annak, hogy tényleg kinyíl ik egy ajtó, mihelyt
egy korábbi bezáródott. Ma, kicsit félve, kicsit bátortalanul, mégis remény-
kedve – átlépünk ezen az új ajtón, és továbbindulunk. Ma kezdődik a Ke-
resztal ja útjának hátralevő része. Jöjjön velünk, legyen az útitársunk.

A Boldogasszony Iskolanővérek apostol i szerzetesközössége 201 2. november
1 7-én jelöltségi képzést indít szerzetesi életre készülők számára.
Olyan lányokat/nőket várunk, akik komolyan foglalkoznak az apostol i

szerzetesi hivatással, de még nem jutottak világos döntésre – vagy akik már
döntöttek, és szeretnének bekapcsolódni a szerzetesképzésbe.

A képzés célja: Az iskolanővéri karizmával való egyre mélyebb találkozás, és annak tisztázása, hogy
ez megegyezik-e a jelölt személyes küldetésével. Ezért a jelöltek bekapcsolódnak az iskolanővérek küldetésébe:
felelősséget vál lalnak, elköteleződnek, hatni akarnak – akár pedagógusként, akár más módon.

A képzés módja: A jelölteket intenzív közösségi alkalmakra és személyes vezetésre hívjuk. A képzést
vezető nővérek teamje személyre szabottan, a jelöltek aktuál is életkörülményeihez igazodva kíséri és fejleszti
őket lelkiségi, önismereti, közösségi területen.

Jelentkezés: Boldogasszony Iskolanővérek, 545500 Szováta, Tavasz u. 91 . mverassnd@yahoo.com
Mi, iskolanővérek hiszünk abban, hogy a világ meg tud változni az ember átformálódása révén. Ez a hitünk

kifejeződik abban, hogy neveléssel, kultúrával próbáljuk gyógyítani a világ sebeit. Szolgálatunkban elsősorban
a gyerekeket, a nőket, a hátrányos helyzetben élőket részesítjük előnyben. Aktív életünket a hűséges ima, a
közösségi élet táplálja. 5 kontinens 34 országában, nemzetközi közösség tagjaiként sokféle területen működnek
az iskolanővérek: megtaláljuk őket óvodától egyetemig a közoktatásban, plébániai és szociális munkában, de
foglalkoznak a nővérek árvákkal, menekültekkel, hajléktalanokkal is. A Kárpát-medencében 154 éves múlttal,
jól működőintézményekkel a hátunk mögött keressük, hogy mire hív minket ma a Jóisten, hol tudunk nevelői
karizmánkkal az ember kibontakozásának szolgálatában tevékenykedni. Itt, Erdélyben „énekes missziót”
működtetünk 2004 óta Szovátán és a felső-nyárádmenti falvakban.

életvédelem ügyét zászlajára tűző ma-
gyarországi Alfa Szövetség szervezett.
„Kicsit megmozdult a város”– mondta
el kérdésünkre Szabó Lajos sepsiszent-
györgyi kanonok, aki mintegy hatszáz-
ra becsülte a háromszéki megye-
központban szervezett ünnepség
résztvevőinek számát. Szabó Lajos hoz-
zátette: fontosnak tartja a hasonló fi-
gyelemfelkeltő rendezvényeket, csak
azt sajnálta, hogy épp azok nem voltak
jelen, akiknek ott lett volna a helyük.

L.   J .   I .
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ez megegyezik-e a jelölt személyes küldetésével. Ezért a jelöltek bekapcsolódnak az iskolanővérek küldetésébe:
felelősséget vál lalnak, elköteleződnek, hatni akarnak – akár pedagógusként, akár más módon.

A képzés módja: A jelölteket intenzív közösségi alkalmakra és személyes vezetésre hívjuk. A képzést
vezető nővérek teamje személyre szabottan, a jelöltek aktuál is életkörülményeihez igazodva kíséri és fejleszti
őket lelkiségi, önismereti, közösségi területen.

Jelentkezés: Boldogasszony Iskolanővérek, 545500 Szováta, Tavasz u. 91 . mverassnd@yahoo.com
Mi, iskolanővérek hiszünk abban, hogy a világ meg tud változni az ember átformálódása révén. Ez a hitünk

kifejeződik abban, hogy neveléssel, kultúrával próbáljuk gyógyítani a világ sebeit. Szolgálatunkban elsősorban
a gyerekeket, a nőket, a hátrányos helyzetben élőket részesítjük előnyben. Aktív életünket a hűséges ima, a
közösségi élet táplálja. 5 kontinens 34 országában, nemzetközi közösség tagjaiként sokféle területen működnek
az iskolanővérek: megtaláljuk őket óvodától egyetemig a közoktatásban, plébániai és szociális munkában, de
foglalkoznak a nővérek árvákkal, menekültekkel, hajléktalanokkal is. A Kárpát-medencében 154 éves múlttal,
jól működőintézményekkel a hátunk mögött keressük, hogy mire hív minket ma a Jóisten, hol tudunk nevelői
karizmánkkal az ember kibontakozásának szolgálatában tevékenykedni. Itt, Erdélyben „énekes missziót”
működtetünk 2004 óta Szovátán és a felső-nyárádmenti falvakban.

életvédelem ügyét zászlajára tűző ma-
gyarországi Alfa Szövetség szervezett.
„Kicsit megmozdult a város”– mondta
el kérdésünkre Szabó Lajos sepsiszent-
györgyi kanonok, aki mintegy hatszáz-
ra becsülte a háromszéki megye-
központban szervezett ünnepség
résztvevőinek számát. Szabó Lajos hoz-
zátette: fontosnak tartja a hasonló fi-
gyelemfelkeltő rendezvényeket, csak
azt sajnálta, hogy épp azok nem voltak
jelen, akiknek ott lett volna a helyük.

L.   J .   I .
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Számos olyan tévhit van, amik nagyon megnehezítik a vágyott cél - a formás alak és egészséges test - elérését. Ismerkedjünk meg a tíz
leggyakrabban előforduló tévhittel!

>> Életmód

1. „Nem kell fogynom.
Így tetszem magamnak és
a túlsúly nem betegség.”

Sajnos ez nem így van. A
túlsúly nem csak és nem első-
sorban esztétikai probléma. Hi-
szen mindenkinek más tetszik.

Nagyon sok betegség hoz-
ható viszont összefüggésbe az
elhízással. Többek között okoz-
hat magas vérnyomást ezzel
összefüggésben szív- és érrend-
szeri betegségeket. Rontja a cu-
koranyagcserét és végső eset-
ben cukorbetegséget is
kiválthat, ennek minden szö-
vődményével. Mozgásszervi
megbetegedéseket válthat ki,
ízületi panaszokat, lúdtalpat.

2. „Alig eszem, mégis hí-
zom!”

Ez talán a leggyakoribb
mondat, ami a szakrendelőben
elhangzik. Amint végigvesszük
részletesen a napi táplálékot és
annak energiatartalmát (kaló-
ria) kiderül, hogy a kevés is le-
het nagyon sok.

A kenyér, a tésztafélék, a
magas zsírtartalmú ételek,
édességek nagyon sok energiát
tartalmaznak, ezért diétázók-
nak csak kis mennyiségben sza-
bad fogyasztaniuk.

Ráadásul az emberek nagy
többsége a kis falatkákat, amit
két étkezés közt bekap valaki
nem is veszi figyelembe. Pedig
ezek összességében nagyon sok
kalóriát vihetnek be a szerve-
zetbe.

3. „Naponta csak kétszer
eszem, ez is sok?”

Nem sok, de nem is jó. Aki
fogyni akar, rendszeresen kis
adagokban kell hogy étkezzen,
és az étkezéseket legkésőbb
délután 5-6 óra között be kell
fejezni. Így a szervezet mindig
kap táplálékot, az éhségérzet
nem lesz nagy.

Könnyebb betartani a diétát
és a szenvedés hiánya miatt
hosszabb ideig is sikerül. Aki
csak kétszer eszik, az nagy va-
lószínűséggel este teszi azt,
amikor már nagyon kiéhezett
az egész napi koplalástól. Ekkor
viszont megeszik mindent vá-
logatás nélkül, és mivel nem-
sokára lefekszik, le sem mo-
zogja a bevitt ételmennyiséget.

4. „Ha nem iszom akkor
kisebb lesz a súlyom, tehát
fogyok.”

A szervezet megfelelő mű-
ködéséhez szükséges napi 1,5-
2 l folyadék bevitele. E nélkül
az élettani folyamatok nem
működnek jól. A zsírbontás
sem. 

A folyadékhiány valóban
testsúlyvesztést okoz, de ez
nem a zsírveszteség, ami a cé-
lunk lenne, hanem az életfon-
tos víz vesztése. Ez nem valódi
fogyás és veszélyes is lehet.

5. „ A gyümölcslé egész-
séges bármennyit ihatok
belőle.”

A dobozos gyümölcslevek
nagyon sok cukrot tartalmaz-

nak, így kalóriában dúsak, te-
hát hizlalnak. Válasszunk ala-
csony energiatartalmú gyü-
mölcslevet, és abból is tartsunk
mértéket. A legjobb szomjoltó
a víz.

6. „Gyorsdiétával néhány
hét alatt leadom a súlyfe-
leslegemet.”

Nagyon sok csodamódszer-
nek kikiáltott diéta forog köz-
szájon. Mindegyik nagyon
eredményes fogyást ígér né-
hány hét alatt. Közös jellemző-
jük, hogy többnyire egyoldalú
étkezést írnak elő.

Ez csak rövid ideig tartható,
és ez után a többnyire vissza-
hízik a diétázó, mégpedig a jo-
jo effektus beindítása miatt ál-
talában többet szed magára,
mint amennyi súllyal a diétát
elkezdte. Sokkal célszerűbb ve-
gyes, de adott, alacsony kaló-
riatartalmú diéta követése, és
a mérsékelt sebességű fogyás.

Nem szabad elfelejteni,
hogy a plusz kilók sem néhány
hét alatt röppentek ránk, le-
fogyni is lassan kell, így tartós
marad az elért testsúly, s a bő-
rünk sem sínyli meg a diétát.

7. „Csodaszerrel nem kell
kevesebbet ennem és lefo-
gyok.”

A csalók mindig is kihasz-
nálták a hiszékeny embereket.
Munka nélkül nincs siker.

Eredményes fogyás csak
csökkentett energia-bevitel, és
fokozott mozgás mellett való-

sul meg.
Az orvosilag kivizsgált

gyógyszerek segíthetnek, de
ezek mellett sem mellőzhetjük
a fentieket.

8. „Ha akkor eszem, ami-
kor éhes vagyok, biztosan
nem hízom el.”

Sajnos a túlsúly olyan élet-
tani folyamatokat indít el,
amelynek az a következménye,
hogy a duci ember sokkal ké-
sőbb érzi, hogy jóllakott és ko-
rábban éhezik meg.

Ezért ilyenkor már nem jelzi
megbízhatóan szervezetünk a
szükségleteit, és ha az éhség-
érzetre hagyatkozunk, még to-
vább hízhatunk. Fontos, hogy
tudatosan táplálkozva alakítsuk
ki az étrendünket.

A fogyással a szabályozó
mechanizmusok is helyre áll-

nak a szervezetben és az éh-
ségérzet is jelentősen csökken
néhány hét és néhány mínusz
kiló elteltével.

9. „A sport fárasztó. In-
kább csak koplalok”

A testmozgás fokozása nél-
kül sokkal nehezebb lefogyni.
A sport utáni elégedettség ön-
bizalmat ad, ami fontos a fo-
gyókúrában.

Ráadásul a megfelelő inten-
zitású mozgás után a fokozott
energiafelhasználás még egy
ideig fennáll, így hosszabb
ideig égetünk zsírt, mint
amennyi ideig mozgunk.

A  jó testmozgás nagy izmo-
kat mozgat meg, -popsi, has,
hátizom- legalább fél órán át
tart, és a pulzusszámot növeli.
Hetente legalább háromszor ta-
nácsos tornázni, de ha minden

nap mozog valaki, az csak jó.
10. „De jó! Lefogytam!

Most már bármennyit ehe-
tek!”

Ez sajnos nem így van. A fo-
gyással megszabadulhat a túl-
súlyától, de a hízásra hajlamo-
sító genetikájától nem. Egy
lefogyott túlsúlyos embernek
egész életében oda kell figyelni
a tudatos táplálkozásra, azért,
hogy nem szedje vissza a kiló-
kat.

Ez azonban akkorra már vél-
hetően könnyen megy, hiszen,
ha jól végezte a diétát, átala-
kította az életmódját, így az
már nem is fog nehezére esni.

Dr. Fáklya Mónika 
endokrinológus

Forrás: WEBBeteg 

Fogyókúra - A leggyakoribb tévhitek

A hagyományos fájdalom-
csillapító tabletták jelentő-
sen növelhetik a korai ha-
lálozás kockázatát a
szívinfarktust szenvedettek
körében - figyelmeztetnek
dán kutatók új tanulmá-
nyukban.

A Koppenhágai Egyetemi
Kórház szakemberei Anne-Ma-
rie Schjerning Olsen vezetésével
azt vizsgálták, hogy a mindenki
által használt gyulladáscsök-
kentő, fájdalomcsillapító szerek
szedése nem rontja-e szívin-
farktus után a gyógyulás esé-
lyét. Korábban már voltak meg-
figyelések, hogy ezek a
készítmények kedvezőtlenül
befolyásolják a szív gyógyulá-
sát, és a munkacsoport egyér-
telmű adatokat kívánt gyűjteni
ezzel a fontos kérdéssel kapcso-
latban. 

Az országos vizsgálat során
valamennyi dán gyógyszertár-

ban kiváltott, fájdalomcsillapító
gyógyszerre vonatkozó receptet
összegyűjtötték, és annak a
csaknem százezer embernek a
nevét is, akik 1997 és 2009 kö-
zött az országban szívinfarktus
miatt kórházba kerültek. Ezt kö-
vetően a számítógépes értéke-
lés lehetővé tette, hogy az in-
farktus utáni első-, illetve öt
évben ki volt az, aki fájdalom-
csillapító gyógyszert váltott ki
a patikából.

Az első érdekes információ
az volt, hogy szívinfarktus után
a harmincévesnél idősebb szív-

betegek 44 százaléka szedett
fájdalomcsillapító készítményt.
A kutatók még fontosabb adat-
nak tartották ennek a beteg-
csoportnak a halálozását.

A Circulation című szaklap-
ban közzétett tanulmányuk sze-
rint azok a szívbetegek, akik
szedtek ilyen patikaszereket, in-
farktusuk után az első eszten-
dőben 59 százalékkal többen
haltak meg, mint azok, akik
ilyen tablettákat nem vettek be.
A kutatók kiemelték, hogy ez a
fokozott veszély az idő múlásá-
val sem csökkent, sőt az infark-
tus utáni ötödik évben 63 szá-
zalékra növekedett.

Olsen hangsúlyozta: a hatá-
sos gyógyszernek lehetnek mel-
lékhatásai is. Mivel a fájdalom-
csillapítók egy része recept
nélkül is kapható, ennek szigo-
rúbb szabályozására is szükség
volna. 

Forrás: MTI

Esszük, mint a cukrot, pedig halálos is lehet

Nyombélfekély: 

Ősszel és tavasszal erősödő panaszok
A gyomorfekéllyel kapcso-
latos panaszok ilyenkor,
ősszel, valamint tavasszal
jelentkeznek intenzíveb-
ben. Milyen jelek esetén
gondoljon gyomorfekélyre? 

A gyomor- és nyombélfe-
kély (mert a bélben is gyakran
megjelenik) tulajdonképpen a
szervekben kialakuló szövethi-
ány. Oka, hogy a nyálkahártya
elveszti védekezőképességét
az emésztőenzimek hatásával
szemben, ezért sérül, kifeké-
lyesedik. Fekélybetegség
gyógyszeres kezelés mellékha-
tásaként is kialakulhat (első-
sorban az úgynevezett nem
szteroid gyulladásgátló
gyógyszerek mellékhatása-
ként). Létrejöhet súlyos beteg-
ség vagy szövetkárosodás, így
koponyaűri műtétek vagy ki-
terjedt égés (stresszfekély)

szövődményeként, de kapcso-
lódhat hormont termelő da-
ganatokhoz is. Igen gyakori
megbetegedés, nagy statiszti-
kák szerint csaknem minden
tízedik embert érint. Minden
életkorban előfordul, de leg-
gyakoribb 20 és 50 éves kor
között.

A nyombélfekély tünetei -
Ősszel és tavasszal 
erősödő panaszok 

Tünetei közül kiemelendő
a maró, égő vagy görcsös jel-
legű gyomortáji fájdalom
(„gyomorégés”), amely kisu-
gározhat a nyakba, a hátba és
a bordaív alá. A fájdalom jel-
legzetessége, hogy többnyire
összefüggésbe hozható az ét-
kezésekkel. Nyombélfekélyre
jellemző az éhgyomorra meg-
jelenő fájdalom, amely étke-

zésre enyhül, de fél-két óra
múlva ismét jelentkezik, nap-
közben egyre súlyosbodik, és
a legsúlyosabb formában álta-
lában éjfél és éjjeli két óra kö-
zött jelentkezik. Étel, tej,
szódabikarbóna bevitele át-
menetileg enyhíti. A fájda-
lomhoz hányinger, hányás
(ilyenkor kis mennyiségű, igen
savas gyomortartalom ürül),
émelygés, étvágytalanság, és
mindezek következményeként
fogyás csatlakozhat. A tüne-
tekre jellemző a periodicitás,
azaz a panaszok leginkább
ősszel és tavasszal jelentkez-
nek. A betegséggel kapcsolat-
ban súlyos – esetenként
életveszélyes – szövődmények
is felléphetnek: vérzés, a gyo-
morfal átfúródása, illetve gyo-
morkapu-szűkület. 

Forrás: WEBBeteg 
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Testépítő gála 

A testépítés mint sportág a XVIII-ik század végén alakult ki. Technikailag nagyon különleges sport, mert a versenyeken teljesen más történik, mint
amit edzésen végeznek a sportolók. Itt a teljesítmény esztétikai jellegét értékelik, az edzésmunkát a test „alakítása” érdekében végzik. A testépítő
versenyeken semmiféle „sporttevékenység” nem folyik, azaz nem fizikai teljesítményeket hasonlítanak össze. Ez egy esztétikai sport, ahol a szükséges
tulajdonságokat kőkemény edzéssel és diétával érik el, építik ki.

Idegenben is győzött a FCM!
Miután az elmúlt héten, hazai
pályán 5-1 arányban nyert a
nagyváradi Luceafarul ellen,
ezúttal újra diadalmaskodott
a marosvásárhelyi FCM B-osz-
tályos labdarúgó együttese,
2-1 arányban múlta felül a
Ramnicu-Valcea együttesét.

Csapatunk góljait Precup, a 24-

ik percben, valamint Cristea a 27-
ik percben szerezték, a hazai csa-
pat részéről Vaduva a 47-ik perc-
ben volt eredményes. 

A következő fordulóban,
szeptember 22-én csapatunk
Pitesti-en lép pályára, a 
FC Arges ellen. 
CSM Rm. Vâlcea – Marosvásár-

helyi FCM 1-2 (0-2)
Vezették: Florin Costin Dan (Ol-
teniţa) – Alexandru Vodă (Gyu-
lafehérvár), Adrian Popescu (Cra-
iova).
Vâlcea: Toma – Vasile (34. Vă-
duva), I. Popescu, Plecanciuc, Vă-
tăjelu, Pârvu, Daouda (34. Ere-
mia), Nicolae, Neagoe, N'Kongue,

Traore (46. Stoica).
FCM: Abraham – Stancu, Deaco-
nescu, Nicu, Szilágyi, Hanca, Pre-
cup, Pădureţu (67. Dâlbea), Sfâr-
lea (76. Vagner), Huiban, Cristea
(88. Șaim).
Gólok: Văduva (47.), illetve Precup
(24.), Cristea (27.).
Sárga lapok: Pârvu, illetve Cristea.

Egy különös sportág képviselői Vásárhelyen 

A testépítő versenyre a meg-
méretkezőknek formában kell
lenniük, ez egy kicsit több a köz-
nyelv szerint „szálkásnak” neve-
zett állapotnál, szakmai berkek-
ben ezt „száraz” állapotnak
mondják, legalábbis a jól felké-
szült versenyzőknél. Ennek jelen-
tése nem kevesebb, minthogy a
mérkőzőn sem zsír, sem víz nem
látható. Ezt az állapotot a verseny
napjára időzítik a versenyzők és
már másnapra sem tartható meg.
Szükségessége abban áll, hogy
ebben az állapotban tudják a bí-
rók értékelni a munkát, a vízzel-
zsírral fedett test izomzata
ugyanis nem látható. 

Mindezekről meggyőződhet-
tünk az elmúlt hétvégén, a Ma-
rosvásárhelyen első ízben rende-
zett testépítő versenyen, az
országos klasszikus testépítő-, fit-
nesz-, body fitnesz- és bikinibaj-
nokságon, amely az IFBB verzió
keretén belül volt megtartva, és
a MOGYE sporttermében bonyo-
lítottak le a vásárhelyi Titanik SK
(Cheteles Dumitru), a CSU Medi-
cina (Magdas Laurenţiu) és a Ro-
mániai Testépítők Szövetsége kö-
zösen szervezésében. 

A látványos, kigyúrt izomzatú,
kisportolt testalkatú, széles vállú,
mellkasú, izmos karú és lábú fér-
fiversenyzők között a szebbik
nem versenyzőit is láthattunk,
akik falatnyi, ízléses bikinivel ta-
karták, a férfiak által egyik leg-
kívánatosabbnak vélt női idomot. 

A marosvásárhelyi Titanic SK
színeiben fellépő versenyző, Pa-
lecian Judit ezúttal fitness kate-
góriában versenyzett, ő hajdanán
többszörös román kick-boksz baj-
nok, majd kétszeres profi ökölvívó
világbajnok, aztán többszörös or-
szágos és nemzetközi testépítő,
meg fitness bajnoki cím birtokosa
volt. 

Judit, mindannak ellenére,
hogy élete első fitness versenyén
indult és csak nemrég tért át a
testépítésről a fitnessre, az elő-
kelő IV-ik helyet szerezte meg egy
olyan kategóriában, ahol sok ver-
senyző lépett fel.

A jelenleg Győrben élő ver-
senyző párjával, edzőjével, a tíz-
szeres magyar testépítő bajnok,
Európa- és veterán világbajnok
Lakatos Mihállyal Marosvásárhe-
lyen kezdett testépíteni, a 68 kg-
os súlycsoportban állt fel a po-
rondra. 

Sokak szerint érthetetlen, s
ugyanakkor furcsa bírói döntés

volt a Palecian Judit helyezése,
hiszen a tökéletesen kisportolt
izomzatú amazon, a nézők dicsé-
retét is elnyerte, amit nívós taps-
sal jutalmaztak. 

Amint azt Judit lapunknak el-
mondta, itt Romániában, sajnos
nem azt veszik számításba a bírók,
hogy mennyire van ,,lepucolva”
egy sportoló, hogy mennyivel ará-
nyosabb vagy az alapfordulatok-
ban hogyan fordul, hanem a kűrt
veszik fontosabbnak a fitnessben,
ami a tornagyakorlatokon alap-
szik, azt pontozzák jobban.

Így azok a sportolók, akik haj-
danán szertornáztak, vagy épp
ritmikus sportgimnasztikáztak,
előnyben részesültek a kűrjük mi-
att, mint ahogyan ez Marosvá-
sárhelyen is történt.

Judit azt is megjegyezte, hogy
bodyfitnessben, sőt bikiniben is
indulhatott volna, de észrevette,
hogy bikiniben olyan sportolók
is indultak, akik túl izmosak vol-
tak. Külföldön, vagy Magyaror-
szágon, bármilyen nemzetközi
versenyen lepontozták volna, ha
bikiniben indulna az izomzata
miatt. Ha tudta volna, hogy most
nem így történik, indult volna. 

A marosvásárhelyi Titanic SK
másik versenyzője, a szászrégeni
illetőségű Asztalos Róbert, aki a
2011-es Titanic-kupa győztese
volt, szintén esélyesként indult a
megmérettetésen, és sikerült is
nyernie a 68 kg-os kategóriában,
viszont, ugyancsak furcsa bírói
döntés miatt, nem szerzett érmet
a nyílt kategóriában. 

Az egyesület két ígéretes és
tehetséges sportolója, a 80 kg-
os testépítő kategóriában induló
Saltelechi Sergiu, aki a tavaly Ro-
mánia-kupagyőztes volt, meg a
75 kg-os súlycsoportban szereplő
Chiorean Vlad is sikeresen helyt
állt. Az előbbi a III-ik, az utóbbi a
IV-ik helyen végzett.

A szakértők vélekedése szerint
Chiorean Vlad előtt szép és ígé-
retes jövő áll.

A rendezvény fénypontja, az
egykori marosvásárhelyi illető-
ségű, de jelenleg Békéscsabán
versenyző, ott fitnesstermet is
üzemeltető Dénes József testépítő
kiváló bemutatója volt. 

Dénes többszörös román, az-
tán magyar testépítő bajnok volt,
most saját költségére jött haza
Marosvásárhelyre, ahol 22 év után
lépett fel a színpadra. Néhány perc
elegendő volt, hogy lázba hozza
a szép számú közönséget. 

Palecian Judit, Titanic SK:
– Az alapfordulatok értéke-

lése után, úgy érzem, érmet sze-
rezhettem volna. Világkupán,
ahol nemzeti bírók döntenek, na-
gyobb, jobb kűröket bemutató
társak mellett, az alapfordula-
toknak köszönhetően, dobogóra
kerültem, másként pontoztak.
Bodyfitnessben, sőt a bikiniben
is indulhattam volna, de észre-
vettem, hogy bikiniben olyan
sportolók is indultak, akik túl iz-
mosak voltak. Külföldön vagy
Magyarországon bármilyen nem-
zetközi versenyen lepontoztak
volna, ha bikiniben indulnék, az
izomzatom miatt, itt, ha tudtam
volna előre, indultam volna. Nem
pontozták le azokat, akik indul-
tak, sőt majd nyertek is.

Ezek után többet soha nem
fogok részt venni Romániában
fitness versenyen. Győrben fogok
tovább edzeni párommal, Laka-
tos Misivel, aztán Temesváron,
Nagyváradon, Lugojon fogok fel-
lépni versenyeken. Aztán egy ran-
gos magyar versenyen, a Fitt Pa-
rádé elnevezésű rendezvényen is

fellépek majd, ahol 30-40 év 
fölötti, Fitt Lady és Sport Lady el-
nevezésű kategóriában (utóbbi-
ban az izomzatra helyezik a
hangsúlyt) fogok részt venni.
Nincs mit veszítenem, soha nem
késő kipróbálni egy újabb műfajt. 

Cheteles Dumitru,  
a Titanic SK edzője:

– Sikeres versenyt szervez-
tünk, mint mindig, és remélem,
ezután is hasonlókban lesz ré-
szünk. Én a verseny előtt két
éremre tartottam esélyesnek a
csapatom, így is lett, sőt még két
negyedik hely birtokosai is let-
tünk.

Asztalos Róbert, Titanic SK:
– Örvendek, hogy bajnok le-

hettem a súlycsoportomban, de
nem tudok megbarátkozni azzal,
hogy a nyílt (open) kategóriában
alulmaradtam ellenfelemmel
szemben, aki szerintem fizikailag
nálam gyengébben felkészült
volt. Ez furcsa bírói döntés volt,
nincs kizárva, hogy abbahagyom
a testépítést…

Dénes József, hajdani több-
szörös román és magyar baj-
nok:

– Azt, hogy 16 évig nem mű-
veltem a testépítést, soha nem
tudom megbocsátani magam-
nak. Idővel iszonyúan elhíztam,
majd Lakatos Misi, tízszeres ma-
gyar bajnok, 50 év fölötti veterán
világbajnok barátomnak köszön-
hetően, újra kezdtem. Sőt, ha arra
gondolok, hogy 22 év után, újra
felléphettem Marosvásárhelyen,
még ha bemutató alkalmával is,
igazán boldogsággal tölt el. Min-
dig is hálás maradok a helyi kö-
zönségnek, amely most is, annak
idején is hálásan bíztatott…

A marosvásárhelyi verseny
egyik díszmeghívottja Remé-
nyik Ilona, Lakatos Misi „Háre-
mének” egyik színfoltja volt. A
TIFIT versenyzője színpadi pá-
váskodásával a „Hárem” egyik
színfoltja, aki közel egy évtizede
szinte minden évben a színpa-
don illeg-billeg, páva módra,
többnyire a forma kategóriá-
ban, amelyben nyert már IFBB

felnőtt magyar bajnokságot, de
az elmúlt évben, a modell ka-
tegóriában is megmutatta ma-
gát a nagyérdeműnek. 

Törékeny alkata, vékony
csontozata, formás gömbölyű
popsija, keskeny dereka, fülig
érő mosolya elegendő adott-
ságnak bizonyult, hogy az új ka-
tegóriában is eredményesen
versenyezzen. 

A WBPF Magyar bajnoksá-
gon harmadik, majd a budaörsi
EB-n negyedik, ősszel a Herku-
les Trófeán harmadik, a Florin
Teodorescu Classic-on második
helyen zárta a versenyt a mo-
dellben, és Lugoson Icuka volt
a közönség egyik nagy ked-
vence.

Reményik Ilona, kétszeres
magyar bajnok testépítő:

– Sajnálom, hogy személyes
okok miatt nem léphettem fel. 6
Dan-os karatés vagyok, citrom-
sárga öv birtokosa, a testépítés
a hobbim.
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Áruházi kulisszák c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Szokják már meg egyszer s mindenkorra! A vevőnek mindig igaza van, kivéve, ha reklamál!  

Szerkesszük együtt a lapot!
Kedves Olvasó! Szánjon ránk öt percet! Vegye a fáradságot, és válaszoljon az alábbi kérdésekre. 
Kérjük karikázza be az igeneket, vagy nemeket, illetve a megadott válaszok közül az egyiket.
Köszönjük. 

Változtatna-e a lap címén? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Ha önön múlna, melyik címváltozat
mellett döntene? 
A. Vásárhelyi Napló 
B. Marosszék
C. Vásárhely és Vidéke 
D. Valami más

Elégedett-e a lap témakínálatával?
A. Igen. 
B. Nem.

Melyik rovatot olvassa a leginkább? 
A. Hír és hírháttér 
B. Humor
C. Sport
D. Figyelő

Szükség van-e a tévéműsorokra? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Mit hiányol a leginkább a lapból? 
A. Oknyomozó riportokat, 
B. Portré-interjúkat 
C. Kultúra-rovatot
D. Bulvár jellegű anyagokat 

Maradjon-e a rejtvény? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Ön szerint melyik lenne a lap
ideális terjedelme?
A. 16 oldal
B. 20 oldal
C. 24 oldal
D. 32 oldal

Miként szeretne hozzájutni a laphoz? 
A. Szabadárusításban
B. Postai kézbesítés útján 
C. Rikkancsok által 
D. Ingyenes terjesztésben 

VÁLASZADÓINK KÖZÖTT EGY HÁROM HÓNAPRA SZÓLÓ KÖZPONT-ELŐFIZETÉST SORSOLUNK KI! 

H a  r é s z t  k í v á n  v e n n i  a  s o r s o l á s o n ,  t ö l t s e  k i  a z  a l á b b i  s z e l v é n y t :  

Név: ......................................................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................................. ✂


