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Sport

Első ízben írták ki 
a tornát a nők részére

A víkendtelepi olimpiai méretű medencében
rendezték meg szeptember 21-22-én az első
női vízilabda Románia-kupát. A szervezők a
Torpi Marosvásárhely, a Polgármesteri Hivatal,
valamint a Román Vízilabda-Szövetség volt.
Az eseményen három csapat indult, amelyek
megmérették már magukat az első nemzeti
bajnokságban, azaz a Brenntag Bukarest, a
Körös Nagyvárad és a Torpi Marosvásárhely.
Akárcsak az idei nemzeti bajnokságban, a
Románia-kupában is aranyérmes lett a
nagyváradi csapat, a marosvásárhelyiek
szerezték meg az ezüstérmet, míg a bukaresti
csapat a bronzérmet tudhatja magáénak. 
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>>> 15. oldal

Társadalom

Egy vásárhelyi 
külügyi szolga Afrikában

Interjú Osváth Pál szakdiplomatával, a Gambia Köztár-
saság állandó bécsi ENSZ képviseletének vezetőjének
tanácsosával, aki jelenleg Budapest, Bukarest, Gambia
és szülővárosa, Marosvásárhely között osztja meg az
idejét. Szakterülete a gazdaságdiplomácia, és ennek
politikai vonatkozásai, szabadidejében viszont műgyűjtéssel foglalkozik és könyvritka-
ságok díszítik lakásának falait.

Vélemény

Gondoljátok meg, 
emberek!

A kormányfő és a szakminiszter múlt heti
vásárhelyi látogatásával sokadik fejeze-
téhez ért a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemről szóló szap-
panopera, de nevezhetnénk bátran akár
tragikomédiának is. 

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

>>> 3. oldal Keresztalja

Pap vagy pszichológus?

Divatosabb dolog ma pszichológushoz
járni, mint paphoz. Joggal felfortyanhat
most a segítő szakma, hiszen valóban
más jellegű segítségnyújtásról van szó
a két esetben. Ugyanakkor kutatások bi-
zonyítják, hogy kevesebb lelki beteg-
séggel küszködnek a hitüket gyakorló
emberek.

>>> 12. oldal

Humor

Kovács Péter – a fagylalt,
izé…, a pelus visszanyalt.

Az RMDSZ sportos főtitkára aktív facebookos
életet él; legtöbbször a másik két magyar
szervezet, az EMNP és az MPP reprezentán-
sait szívatja posztolásaiban – epésen, szar-
kasztikusan, néha tök szellemesen. Például:
„Olvasom a fb-n: „az Erdélyi Magyar Néppárt
Kolozs megyei szervezetei kispályás labda-
rúgó bajnokságon méretkeztek meg.” Mon-
dom: kispályás...”.

>>> 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 <<<
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Nem történt előrelépés 
a magyar karok ügyében

l kormánytagok tárgyaltak Vásárhelyen  l a marosvásárhelyi magyar 
csúcspolitika ismét feláldozott egy ellenkező orvos-tanárt l az ígéret nem más,

mint kampányfogás l a MOGYE oktatói szkeptikusak

Pénteken éjszakába nyúlóan tárgyaltak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyéről.
A beszélgetésen jelen volt Victor Ponta miniszterelnök, Ecaterina Andronescu tanügyminiszter, román
és magyar politikusok, illetve a tanintézmény vezetői és néhány oktatója. A tárgyalás eredménye egy
hét pontos egyezmény, amelynek tartalmáról az illetékeseket kérdeztük.

MOGYE: 

>>> 3. oldal

“Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Névnapok
Szeptember 27. Adalbert, Albert, Vince, Adolf, Károly, Krisztián
Szeptember 28. Vencel, Bernát, Jusztina, Salamon, Tárkány
Szeptember 29. Mihály, Rafael, Gabriella, Gábor
Szeptember 30. Jeromos, Zsófia, Felícia, Örs, Viktor, Becse
Október 1. Malvin, Rómeó, Ludovika, Terézia
Október 2. Petra, Tamás, Tomaj, Örs
Október 3. Helga, Mária, Ignác, Gertrúd, Teréz, Jozefa, Terézia

Ajánló

Kos: Lendületesen és gördülékenyen ön számára a hét. Úgy érezheti,
a körülmények a keze alá játszanak. Érdemes ekkorra időzítenie az
ügyintézéseket. Hétvégén viszont új fordulatot vesznek az esemé-
nyek, de ne bosszankodjon, ha valami nem úgy alakul, ahogyan
eltervezte, lehet, hogy jobb dolog sül ki belőle, mint hinné. 
Bika: A héten érdemes a kapcsolatait erősítenie. Jól teszi, ha
jobban odafigyel másokra, felkeresi a barátait. Legyen megértőbb,
és próbálja beleélni magát az ön körül lévők helyzetébe is. Meglátja,
hogy ez milyen hamar átalakíthatja a szemléletét. Ha párban él,
különösen fontos, hogy minőségi időt töltsenek együtt.
Ikrek: Végre kiegyensúlyozott időszakot élhet, és elérkezik
az életébe a harmónia. Kedvező szakmai lehetőségek várják,
akár új munkát is találhat a héten. A párjával mintha egymás
gondolataiban olvasnának. Ha még nincs párja, vegyen részt
minél több társasági eseményen.
Rák: Az elmúlt időszakban úgy érezte, viharfelhők gyülekeznek
ön felett, mostanra talán már tisztul a kép, és látja a fényt az alagút
végén. Kedvező szakmai ajánlatot kaphat vagy új bevételi forráshoz
juthat, ami a kedélyére is jó hatással van, és élete más területein is
fellendülést hoz.
Oroszlán:Túlontúl érzékeny lehet, és magára veheti más emberek
viselkedését vagy véleményét. Lehet, hogy mindez az elmúlt
időszak érzelmi leterheltségéből adódik. Érdemes a héten kicsivel
több időt szánnia magára, menjen el táncolni, meditáljon, és
keresse magában a megoldást.
Szűz:A héten figyeljen többet befelé, és koncentráljon önmagára,
így hallhatja meg a belső hangot, ami segít választ találni a prob-
lémáira. Csináljon olyasmit, amihez valóban kedve van. Tartson jó
hangulatú baráti összejövetelt a héten.
Mérleg: A karrierje kedvező fordulatot vehet a héten. Ne ijedjen
meg a kezdeti nehézségektől, mert ha kellőképpen határozott,
akkor szabad a pálya - a hátráltató tényezők egy csapásra meg-
szűnnek. Jutalma egy új kihívásokkal teli lehetőség lesz, ahol
kiélheti a kreatív energiáit, és az anyagi helyzete is jobbra fordul.
Skorpió: Nem kizárt, hogy egy elsőre megoldhatatlannak látszó
problémával indul a hét. Részben talán ön a felelős érte, de máson
is múlik. Ne kezdjen olyasmin rágódni, amiért nem tehet semmit,
bízza rá a sorsra, és meglátja, hogy minden a lehető legjobban
alakul. Hétvégére elvonulnak a viharfellegek, és hátradőlhet.
Nyilas: Bár rendszerint a munka az első a számára, a héten igye-
kezzen a legszükségesebbre korlátozni a kötelességteljesítést, és
tegyen csupa olyasmit, ami önnek szerez örömet. Figyeljen magára,
és próbáljon érintkezésbe lépni a belső énjével. Hívja fel rég nem
látott ismerőseit, látogassa meg a rokonokat, illetve fogadja el a
baráti meghívásokat.
Bak: Sikerek és pozitív élmények várnak önre a munkája területén.
Új szakmai kihívásokkal találkozhat, és minden esélye megvan
arra, hogy sikeresen vegye az akadályokat, és mások is felfigyeljenek
a képességeire. Ha elégedetlen a jelenlegi anyagi helyzetével vagy
munkahelyével, kedvező fordulatban lehet része.
Vízöntő: Az elmúlt hetek viszontagságai után végre kicsit fellé-
legezhet, és időt szakíthat magára. Ennek már épp itt az ideje,
hiszen nemcsak szellemileg, hanem fizikailag is teljesen kimerült
a munkahelyi hajtásban. A barátai rögtön bejelentkeznek, hogy
felvidítsák egy laza este keretében, ahol még egy rég nem látott,
vonzó ismerős is felbukkan.
Halak: Ez a hét tökéletesen alkalmas arra, hogy rendezze az
anyagi ügyeit, és egyenesbe kerüljön. Különösen akkor számíthat
kedvező fordulatra, ha nemcsak magára költ, hanem másokról is
gondoskodik. Ebben az esetben figyelmét kézzel fogható formába
is megjutalmazzák az égiek.

Horoszkóp

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

Szimfonikus koncert
Szeptember 27-én, csütörtökön este 7 órá-
tól szimfonikus koncertre várják a zeneba-
rátokat a marosvásárhelyi Kultúrpalota
Nagytermébe. Vezényel: Pablo Boggiano
(Argentína), gordonkán játszik: Adam
Mital (Svájc). Műsoron: Beethoven – Cori-
olan nyitány, 3. Esz-dúr, Hősi szimfónia,
Schumann – á-moll gordonkaverseny.

Az Edinburghi 
Fotószövetség kiállítása
A Marosvásárhelyi Fotóklub szervezésében
a skóciai Edinburghi Fotószövetség művész-
fotóiból nyílt kiállítás a Mures Mall földszinti
kiállítótermében.

Megtorlás a Nemzetiben
Ion Luca Caragiale születésének 160., ha-
lálának 100. évfordulója alkalmából a Kin-
cses Elemér rendezte Megtorlás című
drámát játsszák Nemzeti Színház Kistermé-
ben, szeptember 27-én, csütörtökön. Az
előadást Berekméri Katalin, László Csaba,
a Kaszás Attila- díjas Bányai Kelemen
Barna, illetve a hatvanadik születésnapját
ünneplő Györffy András alakításában lát-
hatják a színházkedvelők. A szombat esti
premieren a Bernády György mecénásbér-
let érvényes. Jegyek a Kultúrpalota és a

Nemzeti Színház jegypénztárában, illetve
a www.biletmaster.ro internetes oldalon
válthatók. Az előadás román nyelvű felira-
tozással követhető.  

VII. Totem-kiállítás
A marosvásárhelyi Kortárs Művészeti Ala-
pítvány VII. alkalommal szervezte meg a
marosvásárhelyi Kultúrpalota kiállítóter-
meiben a Totem nemzetközi képzőművé-
szeti kiállítást, amelyen mintegy 20 hazai,
illetve franciaországi, azerbajdzsáni, ele-
fántcsontparti művész alkotásai tekinthe-
tők meg. A tárlat kurátorai: Adrian Chira és
Csatlós Levente, partnerek: Képzőművé-

szek Országos Szövetsége, Maros Megyei
Múzeum, K'arte egyesület.

Kutyakiállítás
Szeptember 30-án, vasárnap, a marosvásár-
helyi Sziget utcában nem lesz ócskapiac,
ugyanis ezen a helyszínen kerül sor szeptem-
ber 29-30-án a nemzetközi kutyakiállításra.

Páljános Ervin 
munkái a Bernádyban
Páljános Ervin szobrászművész alkotásai te-
kinthetők meg a marosvásárhelyi Bernády
Házban. A tárlat szeptember 30-ig látogatható.

Ünnepi Hahota-előadás
A Hahota színtársulat Légitámadás címmel
kabaréjelenetekből összeállított ünnepi
műsorra várja nézőit szeptember 30-án,
vasárnap este 7 órára a Maros Művész-
együttes előadótermében. Az előadással
Székely M. Éva színművésznőt 70. születés-
napján köszönti a társulat. Szereplők: Szé-
kely M. Éva, Puskás Győző, Boér Orsolya,
Cseke Péter, Kelemen Barna, Gönczy Kata-
lin és Szőlősi- Pénzes Szilárd. Jegyek elő-
vételben a Maros Művészegyüttes és a
Kultúrpalota jegypénztárainál kaphatók.
Internetes helyfoglalás a www.hahota.ro
honlapon lehetséges.
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Pénteken éjszakába nyúlóan tárgyaltak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyéről.
A beszélgetésen jelen volt Victor Ponta miniszterelnök, Ecaterina Andronescu tanügyminiszter, román
és magyar politikusok, illetve a tanintézmény vezetői és néhány oktatója. A tárgyalás eredménye egy
hét pontos egyezmény, amelynek tartalmáról az illetékeseket kérdeztük.

Gondoljátok
meg, emberek!

A kormányfő és a szakminiszter múlt heti vásárhelyi
látogatásával sokadik fejezetéhez ért a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről szóló szappan-
opera, de nevezhetnénk bátran akár tragikomédiának
is. A hatalom éppen soros illetékeseit elkísérték a ta-
lálkozóra az RMDSZ labanc lelkületű politikusai is, akik
bizonyos megfontolásokból nyíltan azon munkálkod-
nak, hogy a posztkommunista PSD-hez kapcsolják ala-
kulatuk szekerét. A találkozó, amint az egyébként bo-
rítékolható volt, a megfoghatatlan ígéreteken kívül,
nem hozott semmi konkrét, kézzelfogható eredményt. 

„Áprilisban majd meglátjuk…” Találóbb lett volna,
ha azt mondják: május 40-ben.

A felsőoktatás, az önálló magyar tannyelvű állami
egyetem, a MOGYE magyar tagozata, ha jól emlék-
szünk, a 89-es gengszterváltás pillanatától kezdődően
az erdélyi magyarság stratégiai fontosságú követelései
közé tartozik. A másik az autonómia, de erről most
nem kívánunk szólni… Mi van meg ezek közül a kö-
zösségi fennmaradásunk szempontjából létfontossá-
gúnak mondott célok közül? Semmi. Talán megkoc-
káztatható a kijelentés: ahogyan telik az idő, úgy
ritkulnak a lehetőségek, úgy fogy az esély a felsorolt
célok bármelyikének is az elérésére. A román hatalom,
a mindenkori kormányzat nem tesz mást, mint amit
eddig: mereven elzárkózik követeléseink elől, csak arra
tesz ígéretet, ami elől nemzetközi kötelezettség-vál-
lalásai, vagy az éppen aktuális koalíciós kényszer miatt
nem térhet ki, aztán húzza-halasztja azok beváltá-
sát… Román ember soha nem lehet olyan szegény,
hogy ígérni ne tudjon – jut eszembe ilyenkor egykori
munkatársam kaján megjegyzése. Hát eszerint jár el
a kormányzat most is… Ígér fűt-fát, hogy végül sem-
mit ne tartson be belőlük. És mi, balga magyarok, be-
érjük ennyivel, azaz az ígéretekkel… 

Ami az új tanügyi törvény – ez mondja ki, hogy a
multikulturálisnak nevezett egyetemeken (ezek közé
sorolják a Babes-Bolyait, a vásárhelyi művészeti egye-
temet, valamint a MOGYE-t) magyar  „departamen-
tumokat” kell felállítani – életbe léptetése óta az or-
vosin történik, az nem más, mint időhúzás. Korábban
a törvényt kidolgozó Boc-kabinet bukására vártak, az-
tán a helyhatósági választások lejártára, aztán Basescu
leváltására, most pedig a decemberi parlamenti vá-
lasztásokra vár az egyetem sovénnacionalista román
vezetése – természetesen abban a reményben, hogy
talán nem kell betartaniuk a törvényt. És eme remé-
nyeiket – titkon vagy egészen nyíltan – a mindenkori
hatalmi és kormánykörök is táplálták, táplálják.

Abban, hogy idáig fajultak a dolgok, be kell ismer-
nünk, komoly felelősség terheli az egyetem magyar
oktatóit is. Különösen azokat, aki benne voltak, vannak
az intézmény vezetőségében is. Nem én mondom,
egyetemi tanárok állítják: rendre olyan oktatókat vá-
lasztottak be az intézmény vezetőségébe, akikben
nyilvánvaló volt a megfelelési kényszer, akik karrier-
vágyból és egyéb természetű meggondolásokból soha
nem mondtak ellent a román többség akaratának,
akik nem viselték szívükön a magyar nyelvű oktatás
sorsát. Karakteresebb kiállással talán megakadályoz-
ható lett volna a magyar nyelvű orvosképzés leépülése. 

A MOGYE-ügy kapcsán a legnagyobb magyart kell
idéznem: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és sze-
rencse ismét visszahozhatja, de amiről a nemzet, félve
a szenvedésektől, önmaga lemond, annak visszaszer-
zése mindig nehéz és mindig kétséges...” 

Gondoljátok meg, emberek! 

Szentgyörgyi László 

„Nincsenek illúzióim”

Dr. Szabó Béla, a magyar tagozat belső
választásain megválasztott, de az egyetem
vezetése által el nem ismert tagozatvezető
szerint ez a megállapodás nem nevezhető
jónak, legfennebb a pillanatnyi helyzetnek
megfelelő. „Szerencsére a szombati tárgya-
lásnak pozitív hozadéka is volt, éspedig,
hogy oktatókat alkalmazhatunk a magyar
tagozatra, hiszen az akkreditáció megszer-
zéséhez főállású tanárokra van szükség. A
másik pozitívum, hogy a magyar tanárse-
gédi állásoknál végre figyelembe veszik azt
a kitételt, hogy magyarul beszélő tanárse-
gédeket kell alkalmazni. Ez természetesnek
tűnhet, de az elmúlt 25 évben román ta-
nársegédeket foglalkoztatott az egyetem,
és etnikai diszkrimináció áldozatául estek
a magyar diákok. Összességében: amit a
tárgyalással elértünk, több mint amennyit
a jelenlegi helyzet biztosít, de annál bizto-
san kevesebb, mint amennyit szerettünk
volna” – szögezte le Szabó.

A tárgyalásra meg nem hívott, ám utólag
megérkező Szabó Béla azt nyilatkozta, hogy
Andronescu miniszter asszony felelősséget
vállalt azért, hogy áprilisban – az akkredi-
tációs folyamat lejárta után – az egyetemi
szenátus eldönti a megalakulandó főtan-
székek számát. „A főtanszékek számának
meghatározása a román többségű szenátus
feladatköre, és emiatt még a miniszteri ígé-
ret ellenére is szkeptikusan állok a depar-
tamentumok megalakulásához. Álszentség
lenne azt állítani, hogy a tárgyalások után
a MOGYE-n rendben lennének a dolgok,
ami esetleg történt, az, hogy megterem-
tették az eddigi patthelyzetből való kimoz-
dulás lehetőségét” – nyilatkozta a profesz-
szor.

„Kényelmetlen személy lettem
a román vezetőség számára”

Lapunk kérdésére, hogy a tárgyaló felek
miért fogalmazták meg a tárgyalás előfel-
tételeként azt, hogy Szabó Béla ne ragasz-
kodjék a rektor-helyettesi székhez, az oktató
kifejtette: szerinte azért, mert ő eddig ki-
tartott a magyar főtanszékek megalakítása
mellett, és mert túl jól ismeri az egyetem
vezetőséget, és hamarabb megszimatolja
a készülődő átveréseket. „Az előző ciklusban
dékán-helyettesi minőségben végigültem
egy-két vezetőségi gyűlést, és jó a memó-
riám, emlékszem hogyan alkalmazták egye-
sek a kettős mércét a törvények alkalma-
zásakor, és azt hiszem, emiatt lettem az
egyetem vezetőségének szemében szálka.
Ám, ha ez az egyetlen akadálya a megegye-

zésnek, én feltételek nélkül félreállok” – je-
lentette ki Szabó.

Azt is hozzátette, hogy az egyetem sze-
nátusában tükröződni fog a tanári karban
is létező román-magyar arány, így a dön-
téshozó testületnek 1/3-át magyar oktatók
fogják képezni. „Az egyetemi szenátusban
ahhoz, hogy egy döntést elfogadjanak, a
testület 2/3-ának támogató szavazatára
van szükség. Na most már, mi, magyarok
mindenképp kisebbségben leszünk, úgy-
hogy sajnos azt kell mondanom, hogy tel-
jesen mindegy, hogy 1/3-át tesszük ki a tes-
tületnek, vagy 1/10-ét, úgysem fogjuk tudni
keresztülvinni az akaratunkat” – állítja
Szabó.

A magyar tanári karnak három személyt
kell javasolnia a rektor-helyettesi tisztségre,
ezek között emlegetik – egyetemen belüli
források szerint a román vezetőség nyomá-
sára – dr. Szilágyi Tibor nevét. 

Benedek: sajnos 
ez nem előrelépés! 

Benedek István, a vásárhelyi RMDSZ el-
nöke, MOGYE-oktató szerint a pénteki tár-
gyaláson nem történt semmiféle konkrét
előrelépés. „Amíg a miniszterelnök azt nyi-
latkozza, hogy nincs szükség magyar de-
partamentumra, emellett határidők leszö-
gezése nélkül ígérnek meg bizonyos
dolgokat, addig úgy gondolom, nem történt
semmiféle előrelépés. Sőt, Szabó Béla el-
távolítása inkább visszalépésnek minősít-
hető, hisz ő volt az a személy, aki elvállalta
és egy éven át dolgozott a magyar kar
ügyén, ő képviselte a magyar oktatók ké-
réseit. És az a tény, hogy Szabót – a román
rektor és tanügyi káderek kérésére – vak-
vágányra helyezik, egyértelműen azt a fel-
tételezést támasztja alá, hogy a román part-
nerek nem szándékoznak megoldani az
orvosi ügyét” – fogalmazott Benedek.

Arra a kérdésre, hogy lát-e reális esélyt
arra, hogy áprilisban – az ígéretekhez híven

– elinduljon az önálló tanszékek megala-
kítása, Benedek szkeptikusan nyilatkozott:
„sokszor és sokat ígérgettek nekünk, és mi-
közben kormányok jöttek-mentek, a prob-
léma maradt. Ez az ígéret sem más, mint
egyszerű kampányfogás” – szögezte le.

Dr. Vass Levente keddi Facebook-bejegy-
zésében bírálta a marosvásárhelyi magyar
politikusokat, akik képtelenek voltak meg-
védeni Szabó Bélát. „Szabó Béla orvospro-
fesszor beáldozásával a jelenlegi marosvá-
sárhelyi magyar csúcspolitika ismét
cserbenhagyott egy ellenkező orvos-tanárt”
– áll a politikus személyes oldalán.

A magyar pártok összefogná-
nak - elméletben

Ádám Valerián, az RMOGYKE ügyveze-
tője két hete tüntet az Oktatási Minisztérium
előtt. A műtőruhába öltözött és esernyővel
felvértezett kis csapat azt szeretné, ha az
orvosin, a meglévő húsz magyar nyelvű tan-
díjas hely mellé, elkülönítenének még 20
helyet az általános orvosi karra, illetve 15-
öt a fogorvosi karra. Ádám a magyar pártok
közös fellépését sürgeti az ügyben.

Szász Jenő, az MPP elnöke elmondta,
hogy a MOGYE ügyében első pillanattól az
érdemi megoldások mellett törtek lándzsát,
sőt, a dr. Kincses Előd képviselte perhez is
csatlakoztak. „Az MPP felvállalja a magyar
ügyeket, de sajnos az RMDSZ hibája az, hogy
22 év után a valaha magyar orvosi egyetem
ilyen helyzetben van. Mindemellett támo-
gatjuk Ádám Valerián akcióját, aki vélemé-
nyem szerint többet, de főleg őszintébben,
kitartóbban tett az egyetem ügyéért, mint
az RMDSZ” – zárta Szász.

Portik Vilmos, az EMNP Maros megyei
szervezetének elnöke emlékeztetett arra,
hogy tavaly október 6-án kezdeményeztek
egy tüntetést, és már akkor felkarolták a
MOGYE-ügyét. Hozzátette: az RMDSZ akkor
még kormányon volt, rendezhette volna ezt
a kérdést, és akkor a jelen helyzet nem így
festene. „Az EMNP minden olyan megmoz-
dulást támogat, amely hozzájárul az ügy
orvoslásához, legyen szó akár tiltakozásról
is, de kételkedem abban, hogy az RMDSZ
választások és főleg a választási kampány
előtt belemenne egy olyan fajta tiltako-
zásba, amelyben a Néppárt, illetve az MPP
partner lehetne” – állítja.

Az RMDSZ-és Benedek István szerint a
politikumnak, minden politikai alakulatnak
kötelessége kiállni a magyar oktatás ügye
mellett, sőt az eddigieknél jóval többet kell
felvállalnia, tennie. 

Pál Piroska

MOGYE:  Nem történt előrelépés
a magyar karok ügyében

l kormánytagok tárgyaltak Vásárhelyen  l a marosvásárhelyi magyar csúcspolitika ismét feláldozott 
egy ellenkező orvos-tanárt l az ígéret nem más, mint kampányfogás l a MOGYE oktatói szkeptikusak
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– Jó napot, Sajókám! Mondja,
járt már a meggyesfalvi közösségi
boltban?

– Nem. Miféle közösségi bolt,
iWiW-es csuprokat és Facebook-os
pólókat árulnak?

– Nem úgy közösségi, hogy je-
lölné ismerősnek a szapora! Olyan
csereberélős üzlet: bevisz valami-
lyen régi használati tárgyat, s kap
érte egy másikat.

– Aha. Szóval, ha beviszem az
asszony régi Sanda villanyvarrógé-
pét, adnak cserébe, teszem azt, egy
pontyozó botot?

– Azért ennyire nem egyszerű.
A bevitt tárgyat az üzletvezetővel
közösen felárazzák és kiteszik a
polcra, maga pedig annak fejében
elvihet valamit az ott található tár-
gyak közül, amire szüksége van,
ugyanolyan értékben. De miért
kéne magának pont egy használt
horgászbot? Szeretne végre egy
olyan bottal pecázni, amivel már
fogtak halat?

– Kretén! Az csak példa volt,
mondhattam volna tréningnadrá-
got vagy szalonnát is.

– Ruhát és élelmiszert nem
vesznek be, így nem lehet zakusz-
kát cserélni alsógatyára vagy hagy-
mát pongyolára.

– Vágom már: cserekereskede-
lem, és ez az üzlet a közvetítő. Mint
amikor a falusi kofák tojással fizet-
nek a buszon.

– Marhuljon csak! Még megér-
jük, hogy káposztáért veszünk
könyvet, vagy krumpliért színház-
jegyet!

– Ez nem is rossz ötlet. Asszem
beszélek is Gáspárikkal, hogy hány
zsák pityókáért adna nekem egy
olyan macerás bérletet.

– Nem macerás bérlet, ütődött,
hanem mecénás! De hagyjon a szín-
házzal, megharagudtam rájuk!

– Miért, a ruhatáros kilopta a
kabátjából a bélést?

– Nem. Múlt héten meghirdet-
tek egy színházlátogatási kedvez-
ményt, „Gyere nagyival a szín-
házba!” szlogennel, a Kőműves
Kelemenre: a nagymamával együtt
érkező unoka egy lejes jegyet vált-
hatott.

– Hallottam róla. De maga se
nem unoka, se nem nagymama. Ta-
lán Piroskával vagy a farkassal állított
be, netán egy vadásszal?

– Fenéket! Nagyanyám urnájával
mentem, de nemhogy nem adtak
kedvezményt, még el is kergettek.

– Hogy kergetné meg a düm-
bovicai vérmedve! Visszatérve erre

a csereberélős kócerájra: esernyőt
nem látott a polcon? Egy olyan ré-
git, szakadtat, viharvertet.

– Szent Péter esernyőjére gon-
dol?

– A Kovács Péterére, pontosab-
ban ama RMDSZ-ernyőre, amely alá
állítólag mindenki befér, legalábbis
régebb ezzel a szöveggel reklámoz-
ták. Bizonyára időközben eladták
az ószeren, megkajálták a molyok,
szétmarta a savas eső, vagy csak
baromira összement, mert még
Toró T. Tibornak vagy Szász Jenőnek
se jut alatta hely, pedig most már
igencsak suvadnának befelé alája.

– Épp olvastam, hogy Szász
Jenő szerint még most sem késő
összefogni, és az EMNP is erősen
paktálna, paktálgatna Hunorékkal,
azok viszont hallani se akarnak
ilyesmiről.

– Ha objektíven nézzük, abszo-
lút érthető. Nem is deriválom, To-
róék miért kuncsorognak; ilyen még
az oviban sincs, hogy reggel össze-
tépjük egymás rajzait, árulkodunk,
csúfolódunk, aztán püpü, nem jár,
délben együtt építünk homokvá-
rat.

– Erről jut eszembe: hallotta,
mit mondott Victor Ponta tanév-
nyitáskor, a nulladik osztállyal kap-

csolatban?
– Mit?
– Kábé ugyanezt: püpü, nem

jár, jövőtől vissza minden, illetve
vissza a nulladik osztály az oviba.

– Hol lesz már akkor Victorka!
Ha rajtam állna, az egyetemeken is
bevezetném ezt a felkészítő évet: a
diákok egy évig csak ismerkedné-
nek, piálgatnának, bulizgatná-
nak…

– Pont ezt csinálják első éven is.
– Igen, de nem lennének vizs-

gák, és a tej-kifli program mintájára
létrehoznám nekik a sör-miccs és
vodka-jég programot. És, ha valami
csoda folytán mégiscsak összeve-
rődne a transzilván magyar nagy-
koalíció, bevehetnék a választási
ígéretek közé. Már egy szlogen-ver-
sikét is írtam…

– Lökje!

Minden magyar számít,
Ha pálinka bágyít,
Ingyen sör és ingyen vodka,
Ingyencirkusz, ingyenkonyha.
Hunor, Tibor, Jenő:
Egységben az erő,
Csillag-tulipános fenyő -
Mától fogva ez a nyerő!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Néhány honapja kétarasznyira kiugró szegélykövek, félutat elfoglaló torlaszok, valamint egymást érő tiltó és
figyelmeztető táblasorok, szemaforok keserítik meg a Marosvásárhely és Szászrégen között gépkocsival közlekedők
életét. A napilapok szinte hetente cikkeznek a témáról. Hogy meddig tart még ez az áldatlan állapot, azt még
egyetlen földi halandó sem képes megmondani, megjósolni. 

Előadás a 
„kis magyar világról”

Három hónapos nyári szünet után újraindí-
totta előadássorozatát a marosvásárhelyi
Borsos Tamás Történészegyesület. Szep-
tember 21-én délután 18 órától Tóth-Bartos
András tartott igen érdekes és tartalmas
előadást „Reintegráció és modernizáció Szé-
kelyföldön 1940–1944 között” címmel, a
Bolyai-téri unitárius egyházközség tanács-
termében. Az előadó a Székely Nemzeti Mú-
zeum jelenkorász munkatársa. 

A 20. század elején jól működő erdélyi, szé-
kelyföldi gazdasági, szövetkezeti életet az I. vi-
lágháború törte derékba. Az ezt követő
impériumváltás is igen kedvezőtlenül befolyá-
solta a Kárpátokon túl újonnan alakult Romá-
niának ajándékozott Erdély – és ezen belül a
Székelyföld – gazdasági helyzetét. Elég, hogyha
csak az ún. „agrárreformra” gondolunk, amely-
nek során az új idegen hatalom nemcsak a
nagybirtokokat nyirbálta meg, de rátört az ado-
mányokból szerzett magyar egyházi és iskolai
javakra is. 

Az 1940 augusztusában kimondott második
bécsi döntés során Magyarországhoz visszacsa-
tolt Észak-Erdély és Székelyföld így mindenféle
téren óriási hátrányban volt az anyaországhoz
képest. Ezen próbált segíteni a magyar kormány,
hatalmas anyagi ráfordítást fektetve a térség re-
integrálásába és modernizációjába – tudták
meg a jelenlevők az előadásból. 

A BTE következő meghívottja Gidó Csaba
történelem tanár, történész, aki október folya-
mán tart előadást Marosvásárhelyen. 

N. Gy.

De nem csak az utazók és utasok
szenvednek ettől, hanem Maros-
szentgyörgy, Nagyernye, Sárom-
berke és Gernyeszeg lakói is. Főleg
azok, akik a nagyút mellett laknak.
Mindenki panaszkodik, mindenki
elégedetlen. Tönkremegy az ember
autója, eltörik a rugó, leszakad a ki-
pufogó… A szekeresek, kerékpáro-
sok a járdán közlekednek. (Vagy
azon a helyen, ahol a járdának len-
nie kellene!) Ha mégis kimerész-
kednének az aszfaltútra,
megbünteti őket a rendőr, vagy
hosszú kocsisor kígyózik utánuk tül-
kölve. De ameddig nincs alternatíva
számukra, nekik is járni kell valahol.
A mentő-, tűzoltó autó sok esetben
nem tud előzni, araszolva és sziré-
názva követi a sort, ameddig kiér a
településből. Sokan teszik fel a kér-
dést: miért kell vagy kellett több
száz kilométeren nekifogni a mun-
kálatnak? Miért nem lehetne vagy
lehetett volna, mondjuk, csak 10-
20 kilométeren, és azt tisztessége-
sen és gyorsan kivitelezni? Majd
újabb rövid szakasszal folytatni.

Az illetékesek szabadkoznak,
hárítanak, egymásra mutogatnak.
Azt mondják, hogy ez az útjavítási

eljárás nagyon jól bevált Ausztriá-
ban, hát akkor nekünk miért ne
lenne jó? Csakhogy nem lehet ösz-
szehasonlítani a két ország viszo-
nyait semmiféle szempontból.
Legalább 50 évre vagyunk lema-
radva ettől az országtól, ami a dol-
gozó átlagpolgárok havi bérét, az
infrastruktúra helyzetét és sok más
egyebet illet. Ameddig Ausztriában
autópályákon zajlik a forgalom, és
a kisvárosokba csak az tér be, aki-
nek ott van speciel dolga, vagy ott
lakik, addig a mi településeinken
ezresével dübörögnek át a kamion-

kolosszusok, ha van dolguk nálunk,
ha nincs. A nyugatról érkező, vagy
nyugatra tartó moldovai, havasal-
földi és még ki tudja milyen teher-
szállítók, és turisták tranzitja az
erdélyiek nyugalmát zavarja, életét
keseríti. Hol vannak még a mifelénk
álmodott autópályák?

Néhány hete az a hír kelt
szárnyra, hogy maga a főispán
vette kezébe az ügyet, és utasítást
adott a szegélykövek visszabontá-
sára. Hát ez irányba még egyelőre
nem történt semmiféle megmoz-
dulás, és nem is úgy néz ki, hogy ez

a közeljövőben bekövetkezzen.
Semmibe veszik az ukázt? Úgy néz
ki, hogy még nála hatalmasabbak
is érdekeltek ebben a „bizniszben”.
Nem olyan könnyű csak úgy utasít-
gatni őket. Ha mégis sor kerülne va-
laha a szegélykövek felszedésére, ki
fogja azt finanszírozni? A szegény,
naiv adófizető polgárok? Valószínű-
leg, mert az erre a célra kirendelt
közpénzek nagy része eltűnik majd
egy-egy mélyebb zsebben, vagy
nagyobb aktatáskában. 

Nemes Gyula

Szegélykövek és úttorlaszok „Táblafalván”

Lelkészértekezlet
Nagyernyében
2012. szeptember 20-ára találkozóra
kaptak meghívást a Görgényi- és a
Maros-Mezőségi Református Egyház-
megye lelkipásztorai. 
Az értekezletnek a Nagyernyei Református
Egyházközség adott helyet templomában
és gyülekezeti otthonában. Az összejövetel
délelőtt 10 órakor kezdődött az ernyei
templomban, ahol Bálint Csaba erdőcsi-
nádi lelkész hirdette az igét. Ezt követően
Komáromi István házigazda lelkipásztor
köszöntötte a meghívásnak eleget tevő
szolgatársakat, majd röviden vázolta a
nagyernyei református gyülekezet törté-
netét és ismertette az értekezlet további
programját. 

A találkozón megjelent lelkészek az is-
tentiszteleti hajlékból a százméternyire
levő gyülekezeti otthon épületébe vonul-
tak át, ahol Papp György mezőörményesi
lelkipásztor tartott igen tartalmas elő-
adást. Az összejövetel célja a szakmai to-
vábbképzés, témája pedig az alkalmi
istentiszteletek tartása volt. Az előadó
négy csoportba sorolta ezeket: kereszte-
lési, úrvacsora-osztási, házasságkötési és
temetési istentiszteletek. A felmerülő kér-
dések megvitatásába több résztvevő be-
kapcsolódott. Az értekezlet a délutáni
órákban szeretetvendégséggel zárult. 

N. Gy.
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Egy vásárhelyi külügyi szolga Afrikában

„A diplomata, rövidnadrágosan,
hétvégén is diplomata”

– Milyen utat járt be, amíg
szakdiplomata lett?

– A diplomáciába való belé-
pésemig vegyipari és ipari épít-
kezésekhez közelálló pályán
szakosodtam. Vásárhelyen vé-
geztem a középiskolát, de
utána azonnal eldöntöttem,
hogy diplomáciai pályán sze-
retnék tevékenykedni, és tuda-
tosan választottam olyan
tanintézményeket, amelyek
felkészítettek arra, hogy ezen a
területen dolgozzak.

– A közember számára ne-
hezen elképzelhető egy diplo-
mata külföldi élete. Milyen
faladatai vannak?

– Egy diplomata feladat-
köre nagyon hasonlít egyfajta
kommunikációs szakemberé-
hez. Különböző kaland- és
kémfilmek gyakran képernyőre
vetítik a követségek életét, de a
valóság nem éppen ennyire szí-
nes. A diplomáciának vannak
olyan elemei, amelyek a misz-
tikumba hajlanak – különösen
azok számára, akik nem ismerik
ezt a világot –, de a minden-
napi gyakorlat szigorú, egy-
szerű munkafázisok
összessége: a diplomata jelent,
tájékoztat, és megpróbál kom-
munikálni az adott ország ha-
tóságaival, illetve azon
szervezetekkel, ahol a küldő or-
szág érdekeit képviseli. Én gaz-
daságdiplomáciai és
esetenként ennek bizonyos po-
litikai vonatkozású feladatkö-
reit látom el.

– Milyen tulajdonságokkal
kell rendelkeznie egy jó diploma-
tának, illetve melyek a feltételei
egy jól működő diplomáciai kap-
csolatnak?

– Egy jól működő diplomá-
ciai kapcsolat kiindulópontja
mindenekelőtt a kölcsönös el-
ismerés és bizalom, azaz a dip-
lomaták a jó kapcsolatok
apostolai. Úgy is fogalmazhat-
nék, hogy egy sikeres diploma-
tának rendelkeznie kell egyfajta

személyes sármmal, de nem el-
felejtendő az sem, hogy renge-
teg tanulás szükségeltetik e
mellé. Itt ki kell emelnem azt,
hogy bár sok ember számára
hihetetlennek tűnik, de ebben
a szakmában nem működik a
kontraszelekció, és nem isme-
rősök ismerősei, és rokonok ro-
konai kerülnek pozícióba,
hanem csakis azok, akik képe-
sek szakmailag és emberileg is
bizonyítani. Hisz, ne feledjük,
egy adott államot képviselünk,
azok „követei” vagyunk, senki
nem teheti kockára a hírnevét
azzal, hogy felkészületlen, al-
kalmatlan személyt „ajánl be”
ilyen feladatra.

– Melyek ennek a szakmá-
nak a legnagyobb kihívásai? Hát
az előnyei, hátrányai?

– Legnagyobb kihívása, leg-
alábbis számomra: az állandó
továbbképzés. Sok időt, energiát
és anyagi hátteret igényel, de ez
elengedhetetlen. Ugyanis a dip-
lomácia nagyon dinamikusan
fejlődik és magasak az elvárá-
sok, nap mint nap új megol-
dandó feladat elé állít, és
mindannyian a „kardélen tánco-
lunk”. Előnyei között említeném
azt, hogy a diplomata státusz
egy elit szervezethez való tarto-
zást jelent; számos rendez-
vényre kapunk meghívást,
szakmai előadásokat tartunk és
szakterületünk sokoldalú. Per-
sze nem minden felhőtlen, hisz
hátránya a minimális szabadidő,
és ezt bizony gyakran a magá-
nélet, a család sínyli meg.

– Milyen a diplomáciai kap-
csolat Gambia és Románia kö-
zött? Melyek a legfontosabb
ügyek a két ország között?

– Románia és Gambia kö-
zött jól működő  diplomáciai
kapcsolat létezik. A két ország
1971 július 30-án kötötte meg
a kétoldalú elismerésről szóló
egyezményt. A tavalyi import-
export értéke a két ország kö-
zött elérte 1,8 millió dollárt. A
folyamatban levő legfontosabb

ügy, a román külügy
engedélye, amelyet
egy bukaresti ösz-
szekötő iroda
megnyitása érde-
kében kérelmez-
tünk gambiai
részről. Nagyon
fontos számunkra az
iroda megnyitása, mert
számos cég, üzletember és
turista ügyeit kell intéznünk
egyelőre a budapesti diplomá-
ciai képviseletünkön keresztül.
Jelen pillanatban éves átlagban
többezer nagy cég szakmai kör-
útjának megszervezéséről és
több mint 1000 turista ügyei-
nek rendezéséről gondosko-
dunk. A két ország
állampolgárai vízumköteles
utazási feltételek mellett köz-
lekedhetnek a két ország kö-
zött. A képviselet a turisták
számára egyszeri, kétszeri,
tranzit, diplomáciai láttamo-
zású és udvariassági vízum kia-
dását biztosítja.

– A diplomata hétvégén is
diplomata? Vagy rövidnadrágos
személy, aki hobbijára, család-
jára áldoz időt?

– Megerőltetőnek tűnhet,
hogy a diplomata, hétvégén is
diplomata, akkor is, ha rövid-
nadrágosan tölti bárhol a sza-
badidejét. Ő akkor is a küldő
ország képviselője: magatar-
tása, ruházata, viselkedése a
küldő állam imázsát tükrözi.
Emellett természetesen a dip-
lomata is emberből van, aki
hobbyját űzi, családjára össz-
pontosít. Én például szabad-
időmben műgyűjtéssel
foglalkozom, és megrögzött
könyvolvasó vagyok.

– Közéleti vizekre evezve, vá-
sárhelyiként, hogyan látja, Ro-
mániában milyen irányba
haladnak a közéleti események? 

– Előrebocsátanám, hogy
véleményemet magánsze-
mélyként nyilvánítom ki,
amely nem a Gambia Köztár-
saság Elnöki hivatalának, Kül-

ügyminisztériumának vagy
Kormányának hivatalos állás-
pontja. Vásárhelyi születésű-
ként, erdélyi magyarként úgy
vélem, az ország sajnos nega-
tív irányba halad: vezetőinek
nincsen hitele, hiányzik a szak-
mai felkészültségük, nincse-
nek  megoldásaik,  nincsenek
látható, konkrét, főleg gazda-
ságilag beszámítható, értékel-
hető eredmények, és ezt
sajnos külföldről is érzékelik.
Nem történnek konkrét lé-
pések az ország gazdaságá-
ban: nincs érzékelhető
fejlődés, így Románia egyre
mélyebbre süllyed az adósság
kátyújában, sőt, értesüléseim
szerint több nagy nyugati be-
fektető is készül elhagyni az
országot. Sajnos ezért egya-
ránt felelősek mind a román,
mind a romániai magyar poli-
tikusok, akik túlnyomó több-
ségben olyan emberek, akik
politikai szerepvállalásuk
előttről szinte semmit sem
tudnak felmutatni. 

– Hát szülővárosában, Vá-
sárhelyen?  

– Sajnos a fenti leírás alól
Vásárhely sem kivétel. Sötét a
kép itt is, hisz szülővárosom
kvázi-csődközeli állapotban
van. A beruházók elkerülik, a
munkanélküliség egyre nő. Ami
pedig a magyarságot illeti, a
kép meg szörnyűbb: kiárusító
politika áldozatai, leszegé-
nyedve, egyházi és kulturális ja-
vaiktól megfosztva áll az erdélyi
magyarság a jelen idők kereszt-
tüzében, és mindez 22 év „ér-
dekképviselet” mellett. Az
egyházi ingatlanok satnya
10%-a került vissza jogos tulaj-
donosaihoz, iskoláink, kastélya-
ink, múzeumaink
romhalmazok, nacionalista po-
litikusok előtt védtelen közös-
ségünk egyre fogy, immár
650.000 erdélyi hagyta el szü-
lőföldjét. És ki kell mondani: a
„lejárt, kiégett” érdekképvise-
lőknek kisebb gondja is na-
gyobb a magyarság sorsának
rendezésénél, kizárólagos cél-
juk: a hatalom megszerzése és
megtartása.

– Nemrégiben a Saint Gab-
riel Diplomáciai Szövetség tün-

tette ki a Szövetség Kék kereszt-
jével. Mit is jelent egy ilyen ki-
tüntetés?

– Büszkén mondhatom,
hogy ez a harmadik kitüntetés
a Magyar Honfoglalók (Magya-
rok Világszövetsége) és a Pro
Merito Melitensi Gold Medal
(Jeruzsálemi Szent Janos Szu-
verén Máltai Lovagrend Auto-
nóm Perjelségének Szövetsége)
kitüntetései után. A Saint Gab-
riel Diplomáciai Szövetség Kék
keresztjét a kelet-európai tér-
ségben kifejtett karitatív akci-
ókban való részvételemért
kaptam. Ezen kívül a Saint Ber-
nardo da Chiaravalle Akadémia
(Ormea-Olaszország) tisztelet-
beli tagja vagyok 2011 áprilisá-
tól és a Kínai Köztársaság
Barátság Nagykövete oklevelet
vehettem át a tavaly. Emellett
különböző hazai és nemzetközi
szervezeteknek is tagja vagyok:
Romániai Műgyűjtők Egyesü-
lete, a Szaúd-Arábiai üzletem-
berek fórumának állandó
meghívottja, Gambiai-Magyar
és Magyar-Egyiptomi baráti
társaságok tagja vagyok, Diplo-
matic Society of Saint Gabriel
New-York, Consular Chamber of
Commerce FBG-tag, és az Arges
Megyei Üzletemberek Egyesü-
letének felkért tagságát is ma-
gaménak tudhatom.

Ezúton szeretném megkö-
szönni a Központ érdeklődését a
bécsi és budapesti kollegáim, és
őexcellenciája, dr. Suha György
nagykövet úr  nevében is.

Pál Piroska

Interjú Osváth Pál szakdiplomatával, a Gambia Köztársaság állandó bécsi ENSZ képviseletének vezetőjének tanácsosával, aki jelenleg Budapest, Bukarest, Gambia
és szülővárosa, Marosvásárhely között osztja meg az idejét. Szakterülete a gazdaságdiplomácia, és ennek politikai vonatkozásai, szabadidejében viszont
műgyűjtéssel foglalkozik és könyvritkaságok díszítik lakásának falait.

„Az erdélyi
magyarság a
kiárusító politika
áldozata, amely
leszegényedve,
egyházi és kulturális
javaiktól megfosztva
tengődik a jelen idők
kereszttüzében, és
mindez 22 év
„érdekképviselet”
mellett.”



Némileg odébb vagyunk még a választásoktól, de az átváltozóban lévő voksolási rendszer, az
előzetes feliratkozás, mint mumus, sok babgulyással megtömött gyomrot tart vissza az urnák előtti
megjelenéstől, dologra serkentve ezzel a Magyar Szocialista Pártot. 
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Piacgazdaság 
A cseh állam százmillió eurós
támogatást nyújt a cseh ál-
lami légitársaságnak. Az Eu-
rópai Bizottság megvizsgálta az ügyletet, és rendben
találta. A cseh állami légitársaság hozzájuthat az ál-
lami támogatáshoz. S ezzel a döntésével az Európai
Bizottság egyszersmind jóváhagyta azt a 2,5 milliárd
koronás támogatást is, amelyet a cseh állam még
2009-ben nyújtott a cseh állami légitársaságnak.

Ugyanez az Európai Bizottság 2012. január 9-én, hétfőn a
következő döntést hozta: mivel a magyar állam tiltott állami
támogatásokat juttatott a Malévnak 2007 és 2010 között, a
magyar nemzeti légitársaságnak „vissza kell fizetnie a jogtala-
nul juttatott állami támogatást”. Ez az összeg 88 milliárd forint
volt. Scheiring Gábor akkor a blogjában mindjárt idézte is a leg-
fontosabb tudnivalót: „A Bán, S. Szabó & Partners ügyvédi iroda
szerint például egy esetleges csőd esetén sem fogja eltűrni az
Európai Bizottság, hogy nem vagy késlekedve hajtsa végre a
Malév a tiltott állami támogatások visszafizetését (…).”

És nem tűrte el.
A Malév pedig megszűnt.
Azért ilyenkor talán azok is eltöprengenek egy pillanatra,

akik ájultan rajonganak az unióért és a piacgazdaságért. Akik
szerint nincs jobb szabályozó, mint a „szabad” piac, s nincsen
fontosabb az életünkben, mint a dereguláció, privatizáció, li-
beralizáció szentháromsága.

Éppen a minap írtam, de megismétlem: ez a „szabad” piac
intézte el a magyar cukorgyártást, amikor helyt adva a brazilok
követelésének, drasztikusan csökkentette az európai cukork-
vótát. (Csendben jegyzem meg, micsoda drabális, otromba ba-
romság ez az egész kvótarendszer…) A duma közben az volt,
hogy majd jön az olcsó cukor. Jött. Tavaly dupla áron érkezett
hozzánk a cukor - miközben a gazemberek gondoskodtak arról
is, hogy idehaza soha többé ne lehessen cukrot gyártani,
ugyanis ledózerolták a gyárakat.

Ez a szabad piac – őszerintük.
És persze a szabad piac az is, amikor a csehek támogathatják

a saját légitársaságukat, mi, magyarok pedig nem tehetjük
ugyanezt.

S önmagában tragikomédia, hogy az állam mit támogathat
és mit nem. Itt fordul önmaga paródiájába az egész rothadó
rendszer. A szemünk előtt, csak már a kérdéseket sem tudjuk
feltenni. Például azt, hogy a szent piacgazdaság nevében álta-
lánosságban tiltják, hogy az állam támogassa saját vállalatait,
s ugyanezen szent piacgazdaság nevében elvárják, hogy az
állam támogasson magáncégeket. (Minden, Magyarországra
– vagy bárhova? - települő multi állami támogatást kap, to-
vábbá adómentességet vagy adókedvezményt.)

Ha a bankok csődbe mennek - Barroso szerint azért, mert a
pénzügyi szféra felelőtlen! -, akkor azonnal az államokhoz for-
dulnak, hogy az adófizetők pénzén konszolidálják őket.

Minden haszon magánzsebekbe vándorol, minden veszte-
séget az államok állnak, az adófizetők pénzéből. Azon adófi-
zetők pénzéből, akiket aztán idehaza előszeretettel
bélyegeznek antiliberálisnak, antiszemitának, unióellenesnek.

Önmagán messze túlmutató jelentősége van az Európai Bi-
zottság döntésének, amellyel lehetővé tette a cseheknek azt,
amit minekünk megtiltott.

Önmagán messze túlmutató jelentősége van mindannak,
ami napjainkban történik az unióban. És mindezek fényében
kell eltöprengenünk azon, mit is jelentene számunkra, ha még
szorosabbra fűznénk a kapcsolatokat, és ha létrejönne a fiskális
unió.

Aki eddig nem értette, mit is jelentett januárban az a mon-
dat, hogy NEM LESZÜNK GYARMAT, az most már igazán észbe
kaphatna. És belevéshetné agyába a régi, ósdinak tűnő, ám
annál inkább megfellebbezhetetlen igazságot: gyáva népnek
nincs hazája.

Bayer Zsolt 

Házi áldás

Már meg is írták és ki is szi-
várogtatták titkos stratégiáju-
kat, ami a Hit, remény, szeretet
nevű házi áldás, bocsánat, té-
vedtem… Szóval, ami a Hit,
remény, erő nevet viseli, és
pragmatikus tanácsok gyűjte-
ménye Orbán Viktor leváltásá-
hoz. Ahhoz képest, hogy az
MSZP még alig jutott túl a
„több pénzt az emberek zse-
bébe” frappáns és hiperrealista
forgatókönyvén, ez a stratégia
is nagyjából a pénz körül forog,
csak finomabban, kellő kisem-
berpártisággal és kellő multik
elleni szkepszissel ízesítve.
Megdúsítva mindezt Horn
Gyula népének elképzelt vagy
valós vágyaival, illetve könnye-
dén emészthető üzenetekkel.
Igaz, már ő sem ment sokra a
makrogazdasági mutatók di-
csértével a televízióban, az
emberek azt kérték számon,
amit fizetésnapon a borítékban
találtak, meg amit a borítékon
kívül elvettek tőlük.

Ezért az MSZP most nem a
nagy távlati célokat részesíti
előnyben, hanem lemegy egé-
szen virtuális kutyába: az ener-
giaárak, a rezsiköltségek, a
minimálbérek, az egészség-
megőrzés. Egészen a sokszor
kigúnyolt söralátétig, amire
nem az adó, hanem a családi
kereset növekedése, a mini-
málbér emelkedése kerülhet
rá. Egy időre hasznosnak látszik
felfüggeszteni a demokrácia-
féltést, az alkotmány, a jogál-
lamiság különböző módozatú
ostorozását, de járulékos –
nem hajt közvetlen hasznot –

tanácsként, ha lehet javasolni,
a nagy tömegeket éppen úgy
hidegen hagyja, rosszabb eset-
ben idegesíti a nácizás és a fa-
sisztázás is.

Az új jelszó nem az, hogy a
Fidesz a választási rendszerrel
bebetonozza magát, az új jel-
szó az, hogy a Fidesz már meg
is bukott, csak az a kérdés, mi
lesz utána? Megalakul mind-
járt egy árnyékkormány, ami a
Gyurcsány-kormányzás alatt

árnyékállam címen kártékony-
nak címzett goromba lépés
volt a legitim jogállamiság fel-
számolására. Most modern
húzás a hatalomhoz vezető
úton. Az erő megjelenítése
rendkívüli fontosságú straté-
giai cél – hangsúlyozza a dol-
gozat. Csak amikor Orbán
Viktor az előző kormányzati
ciklusban félig komolyan, félig
ironikusan megjegyezte, hogy
az erő velünk van, akkor a Csil-

lagok háborújának ártalmatlan
jelmondata hisztérikus láto-
másokba hajszolta bele az
MSZP-t.

A dolgozat tanácsot ad arra
nézvést, hogy a továbbiakban
semmiféle fiskális megszorí-
tásról a párt ne beszéljen, sőt
legyenek kiemelt csoportok és
közösségek, mint például a
nyugdíjasoké, akiknek min-
denfajta előjoguk, kedvezmé-
nyük változatlan marad. Hogy
mindezt az MSZP hogyan és
kivel fogja véghezvinni, az már
újabb tanulmányok kérdése.
Mesterházy Attila nagyon sze-
retne miniszterelnök lenni, ja-
vára szól, hogy Gyurcsány
szakítása után egyben tartotta
a pártot, és hátraléptette a
közvélemény által végképp
megutált arcokat. Hátránya,
hogy nincs karaktere, beszéde-
iben hányaveti és nagyotmon-
dásért sem megy a
szomszédba. Komoly ellenfele
Bajnai Gordon, végre nem le-
begteti tovább, hogy a John
Hopkinsot erősíti a libaipar fel-
lendítésének tapasztalataival
vagy nekiáll itthon csapatot
építeni.

Nagy választék nincsen, az
MSZP mindent elkövet, hogy a
Jobbikot lenyomja, magát téve
meg egyes számú riválissá, az
LMP meg, ha nem magához
hasonló csoportokkal áll össze,
akkor elnyeli őt az MSZP összes
másságával együtt. Persze,
csak ha a hit és az erő együtt
állnak.

Seszták Ágnes

Sarkosan fogalmazva 
Egyáltalán nem lep meg,
hogy az MSZP árnyékkor-
mányt akar alakítani, hi-
szen amúgy is árnyéka
egykori önmagának. Ha
nyilvánosságra kerül a ter-
vezett kormány összeté-
tele, egészen biztosak
lehetünk abban, hogy po-
tenciális szavazóinak köre
tovább csökken. 

Ha ugyanis visszahozzák a
„nagy öregeket”, akikre még jól
emlékeznek a szavazók, nem
valószínű, hogy egetverő lelke-
sedés fogadja őket, ha viszont
az ismeretlen iakból próbál-
nak válogatni, valahogyan „fel

kell építeni őket” 2014-ig, már-
pedig az ilyesmi az MSZP-nek
még sohasem sikerült. Persze
legyen ez az ő gondjuk, Róna
Péter különben is megmondta,
hogy gyerekjáték lesz Orbánt
legyőzni, hát akkor csak játs-
szatok, gyerekek, árnyékkor-
mányt. Talán az SZDSZ
legendás szürkeállománya hi-
ányzik a háttérből, hiszen az
ármánykodó, ravasz kis koalí-
ciós partner mindig megsúgta
a nagy, lomha gazdaállatnak,
mit kell tennie a hiteles szoci-
áldemokrácia nevében és az
SZDSZ érdekében, amely vál-
ság idején mindig a rugalmas

elszakadás híve volt. Nem jön
be a „bezzeg mi mindent job-
ban csináltunk” hazugsága, így
aztán még a kiábrándult, bi-
zonytalan és mérges választók
sem fogják elhinni, hogy ez a
szerény képességű, leharcolt
garnitúra felvirágoztatná Ma-
gyarországot. Amire a nép vá-
gyik, az tényleg a Jó Állam, a
konszolidáció, a gyarapodás, a
maradék függetlenség meg-
tartása és növelése, vagyis egy
ésszerű, működőképes rend-
szer, amely nem kényszeríti
adósságcsapdába sem a társa-
dalmat, sem az egyént. Tettünk
egy nagy kört 1988–89 óta, és

nagyjából ugyanoda jutottunk,
kifosztva ugyan, de politikai és
gazdasági tapasztalatokkal
gazdagodva. Annyira felzár-
kóztunk Európához, hogy min-
dent eladtunk neki, hiszen
jobban ért hozzá. Most már –
néhány, szellemileg kihívások-
kal küzdő embertől eltekintve
– mindenki látja, a balliberális
politikai és gazdasági felső tí-
zezer nemcsak a népet csapta
be, hanem saját ideológiáját is
elárulta, megtagadta, nyilván
merő szociális érzékenységből.
Így aztán gyerekjáték lesz Róna
Péter eszmetársait legyőzni. 

Szentmihályi Szabó Péter
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Sétálunk, sétálunk, 
egy kocsmába becsücsülünk,
fröccs!

Kovács Péter – a fagylalt,
izé…, a pelus visszanyalt.
Az RMDSZ sportos főtitkára aktív
facebookos életet él; legtöbbször
a másik két magyar szervezet, az
EMNP és az MPP reprezentánsait
szívatja posztolásaiban – epésen,
szarkasztikusan, néha tök szelle-
mesen. Például: „Olvasom a fb-n:
„az Erdélyi Magyar Néppárt Ko-
lozs megyei szervezetei kispályás
labdarúgó bajnokságon méret-
keztek meg.” Mondom: kispá-
lyás...”.
Még ennél is viccesebb volt,
amikor nemrég egy Pampers
pelenkareklámot tett ki – a
fotón anyukája fürdeti a hurkás
csöppséget –, a következő szö-
veggel megspékelve: „Isten
áldja az egyéves Erdélyi Magyar
Néppártot!”. Péter posztolásai-
hoz bárki hozzászólhat (ami
egyébként dicséretes, pláné,
hogy még a bántó reakciókat se
törli ki utólag, vagy legalábbis
nem mindeniket, mert hogy
egyiket sem, azt természetesen
nem tudhatjuk), így történhe-
tett, hogy valaki ezt írta rá vá-
laszként: „Születésnapján a
Néppárt ajándékként küldi a
vén pártnak (izé, szövetségnek)
sok szeretettel…”, és bepattin-
tott alá egy Super Seni felnőtt-
pelenka-képet.
Igen, így is lehet: könnyedén,
elegánsan, szellemesen – nem
görcsösen, befeszülve, bántóan,
humortalanul, vicsorogva, bun-
kón. Borbélyok, bélák, hunorok,
tőkések, torók, szászok és tár-
saik: okuljatok hát!

Borbély az egészségünkért
aggódik. „Kerékpárutakat kell
kialakítani Marosvásárhelyen,
hogy az emberek ne csak hétvé-
genként, hanem napközben,
akár munkába is eljárhassanak
kerékpáron. Az egészséges élet-
vitelhez elengedhetetlen a fo-
lyamatos, aktív sportolás.
Lehetőségeket kell teremteni
arra, hogy a gyermekeink, uno-
káink egészségesen élhessenek”
– mondta Borbély László a
szombati gruppenbringázáson. 
Kár-kár, milyen kár, hogy nem
akkor környékezték elméjét ily
nemes gondolatok, midőn még
miniszter vala, és módjában állt
bezáratni a füstgyárat egyszer s
mindenkorra, vagy legalábbis
alaposan megszorongatni a tö-
küket, a környezetvédelmi elő-

írások szigorú betartatása
révén; pár tízezer eurócskákra
büntetgetni őket kábé olyan,
mint megbírságolni ötven ba-
nira a hodáki bocskorszöke-
vényt, aki a Virágóránk mellé
expektorál: az is röhögve kipen-
geti, és vígan turházik tovább.
Kár-kár, milyen kár!

Vásárhelyi Hírlap – Oops,
they did it again! Idézet egy
jegyzetből: „A szülők, ki-ki lehe-
tősége szerint szép ruhába öl-
töztette gyerekét, és elkísérte
vagy elengedte az iskolába”.
De nehéz az iskolatáska ilyen
szép napos délelőtt,
Bár az alanyt az állítmánnyal
egyeztetni se könnyű, sőt!
Szintén VH, tudósítás egy kocs-
mai hitvitáról: „Az igazoltatásnál
kiderült, hogy a 39 éves Claudiu
P., a 27 éves Bogdan M. és a 22
éves Paul V. ütlegeléssel és más
erőszakos cselekményekkel
bántalmazták az alkalmazottat
és a vendéget”. A kiérkező men-
tősök pedig minden bizonnyal
ragtapaszragasztással és más
egészségügyi cselekményekkel
ápolmányozták a bántalmazot-
takat.

Elefánt. Múlt szombattól láto-
gatható az állatkertben a Tánja
nevű elefánttehén, akiről már
Móricka is tudja, hogy 38 éves,
két méter magas, és 3,5 tonnát
nyom (plusz naponta legalább
egy mázsát, mivel igen nagy-
étkű). Azok a gyerekek, akik vit-
tek magukkal egy Tánja
elefántot ábrázoló rajzot, aján-
dékot kaptak; egyedül a kis her-
ceg nem kapott semmit,
hasztalan magyarázta minden-
kinek, hogy ő nem egy kalapot
rajzolt, hanem Tánját óriáskí-
gyóban. Bánatában elment és
megszelídítette a rókát.

Állásbörze. Holnap, szeptem-
ber 28-án tartják a 2012-ben
végzettek állásbörzéjét, amelyre
a munkáltatók csaknem ötszáz
állást hirdetnek meg, derül ki a
Maros Megyei Munkaerő-
ügynökség közleményéből. De
nemcsak a fiatalok találhatnak
munkát; olyan, viszonylag rit-
kább foglalkozásúak számára is
kínálnak munkahelyeket, mint
például: pornóbábszínész, tej-
fogtechnikus, külgyógyász, több
mint testőr, guminőgyógyász,

édenkertész, smasszőr, poftal-
mológus, svédasztalos, villa-
mos- és trolimérnök,
basszisztensnő, villámpostás,
kekszológus, triológus, mikro-
professzor.

Mérgező gyógyszerek. Lejárt
szavatosságú gyógyszereket
árult egy patikalánc; a fogyasz-
tóvédők esetenként már három
éve forgalmon kívül került or-
vosságokat is találtak a gyógy-
szertárak polcain. (Azt, hogy
melyik patikahálózatról, illetve
mely városról vagy városokról
vagyon szó, a mediatica.ro nem
köti az orrunkra.)
A tulajdonos tagadta a vádakat,
de alkalmazottai megerősítet-
ték, hogy valóban szabálysértés
történt: gyakran acetonnal tö-
rölték le az érvényességi (azaz:
érvénytelenségi) időt, és mási-
kat tüntettek fel helyette. A
helyzetet súlyosbítja, hogy a le-
járt orvosságok nemcsak hatás-
talanok, de összetételük
megváltozása nyomán ahelyett,
hogy javítanának a beteg álla-
potán, jó eséllyel rontanak, vagy
mérgező hatást ölthetnek.
A kockázatok és mellékhatások
tekintetében kérdezze meg
boncolóorvosát, halottkémét!

Nu mai beau, să mor eu! Su-
ceava megyében az ortodox
pópák írott formában biztosítják
a munkaadót arról, hogy a le-
endő alkalmazott nem iszik. Egy
ilyen igazoláshoz, melynek hi-
telessége és megbízhatósága
bombabiztos szerintük, nem
kell mást, csak esküt tenni a
szentlélek előtt. Măneuţi falu
papja, Constantin Capră el-
mondta, eddig senki sem szegte
meg az esküt. „Mi történne, ha
valaki nem tudná megtartani az
esküt? Azt hiszem, hívna
engem, és felmentetné magát
az eskü alól. Így történt azokkal,
akik más okból tettek esküt,
meggyóntak, és ott helyben fel-
mentettem őket egy imával" –
mondta. 
Idézünk egyet (nem fordítjuk le,
jobb így oridzsinálban): ADEVE-
RINTA. Prin prezenta adeverim
ca domnul Sabau Ion din muni-
cipiul Radauti a jurat ca nu va
consuma bauturi alcoolice pe o
perioada de sase luni, respectiv
pana la Craciun. Eliberam ace-
asta adeverinta pentru a-i servi

la locul de munca. (Dátum, pö-
csét).
Tulai Doamne!

„Eltűnt egy magyar srác
Skóciában”. Így, ezzel a címmel
számoltak be különféle magyar
hírügynökségek és hírportálok
arról, hogy nyoma veszett egy
27 éves fiatalembernek Skóciá-
ban; többek közt az MTI és az
Index is (sőt, még mi is így vet-
tük át a honlapra). Igaz is, miért
ne lehetne szlengesen fogal-
mazni, vazzeg? Lássunk néhány
további példát:

Kigitteltek egy marosvásár-
helyi csajt a nyóckerben

Ismeretlen faszi holttestére
bukkantak Kézdin

Viviane Redingnek bejön Ba-
sescu

Vandálok garázdálkodtak a ko-
lozsvári Házsongárdi temcsiben

Libanonban haknizik a pápa
Viktorék nem paráznak az

IMF-től
Átbaszásnak bizonyulhat

Dan Diaconescu Oltchim-rész-
vényvásárlása

Brassói bige nyerte az Erdély
Arca szépségversenyt

Toróék szerint snassz a ki-
sebbségi törvény

MOGYE-ügy: adtak a szarnak
egy pofot

Run, Emil, run! Emil Boc, Ko-
lozsvár polgármestere is rajthoz
állt múlt vasárnap a Cégek futó-
versenye elnevezésű viadal
egyéni futamában, amelyet a
kolozsvári Runners Club egyesü-
let szervezett. A versenyzők 5 ki-
lométert szaladtak a város
központjában. Emil Boc 26 perc
és 42 másodperc alatt ért célba,
ami új egyéni csúcs, amellett
pedig egész jó idő, szaporán
kapkodhatta a kurta lábait. De
nem éri be ennyivel: két hét
múlva megismétli, medvével a
nyomában.

Esti párbeszéd.
- Drágám, mondd, hogy sze-
retsz.
- Szeretlek.
- Mondd, hogy imádlak, életem,
te vagy a mindenem.
- Imádlak, életem, te vagy a
mindenem.
- Most mondj valamit magadtól
is…
- Aluggyá’ má’, b*zmeg!

Szívhez szóló idézetek –
észhez térítő kiegészítésekkel

Miért csak addig mosolyognak az emberek, amíg egymásra néznek?
– Azért, hogy ne vigyék őket elmegyógyintézetbe.

A magány sosem szül szerelmet, csak szükséget. – Meg, esetleg,
dalt: magányból születhet tán még egy dal…

A lélek fájdalmánál nincsen súlyosabb sérülés. – Ez sem volt még
másfél méterről vizes focilabdával tökönbombázva.

Ha egy tónak képzeljük el a boldogságot, akkor miként lehet, hogy
utólag mégis elfér egy pálinkáspohárban? – Ööö…, lepárolják?

Ha érted mindent elhagyok, leszel cserébe mindenem? – Nem!

Ha könnycsepp lennék, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek. –
Ennél csak ama emésztőtablettás reklám jobb, amikor a gyomornak
fáj a gyomra.

Az igazi barátod az, aki a hátad mögött is jót mond rólad. – A
még igazibb pedig az, aki egyáltalán nem fososkodik rólad.

Mielőtt vágyunk valamire, nézzük meg, milyen boldog az, aki
birtokolja. – Hát, Brad Pitt nem tűnik túl boldogtalannak.

Nehéz elhinni, hogy aki valaha mosolyt csalt az arcomra, az most
könnyeket csal a szemembe. – Ne sirasd azt a csalót!

Egész életemben a szőke herceget vártam, de sosem találtam rá.
Helyette sokkal jobbat kaptam. TÉGED! – Hát én vagyok az, bazmeg,
csak addig vártál, idiótája, amíg elszegényedtem, megdöglött a
fehér lovam és megkopaszodtam.

A szerelem olyan, mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összetöröd,
ha túl lazán fogod, elrepül. – Preparáljad!

Minél több vitát nyersz, annál kevesebb barátod lesz. – Fogadjuk el
igaznak ezt a marhaságot. De: ha a barátod nyeri a vitát, akkor meg
neki, tehát valójában mindegy, melyikőtök kerül ki győztesen a
szópárbajból, annak a barátságnak mindenképpen csengettek.

Barát az, aki akkor is hibátlan tojásnak lát, ha éppen van rajtad egy
kis repedés. – De jobb, ha nem néz se tojásnak, se madárnak. (Arról
már nem is beszélve, hogy ha látja a repedésedet, akkor az már túl
van a barátságon, muci.)

Sírva jöttél világra, s körülötted mindenki mosolygott; úgy menj el,
hogy mosolyogj, és körülötted mindenki sírjon. – Ezt úgy érheted el
a legkönnyebben, ha közlöd az ágyadat körbeálló családtagjaiddal,
hogy egy árvaházra hagytad a vagyonodat.
A legfehérebb rózsának is fekete az árnyéka. – Vagy: a fehér
kutyaszar is büdös.
Úgy érzem, hogy ha átkarolhatnálak, vagy megérinthetném arcod
vagy a tarkód, magammal vihetnélek egy másmilyen jövendőbe,
ahol se fájdalom, se sötétség, se keserves döntések. – Jobb, ha hívod
a zsarukat, bébi, ez meg akar ölni!
Valaki azt mondta, hogy nagyon szép a szád. Dühös lettem,
pokolian... Hogy merte más is észrevenni? Féltékeny lettem,
eszeveszettül féltékeny! – Hát ha még azt is hozzátette volna, hogy
milyen ügyesen használja!
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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:

E l ő f i z e t é s :
3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.

9. oldal

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala támogatja a társadalmi-
szakmai kategóriákat

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala felkéri a kereske-
delmi, oktatási, kulturális és közszolgálati téren tevékenykedő
kereskedelmi társaságokat és nemkormányzati szervezeteket,
hogy nyújtsanak be kérvényt, kiállítások, vásárok, Rózsák terén
való szervezésére.

Ily módon szeretnénk támogatni a társadalmi-szakmai csoportokat, események szervezése
által, hogy korrekt módon tájékoztassuk a lakosokat a javak és szolgáltatások felöl.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala időszakonként és megfelelő időben tájékoztatni
fog az ajánlott események lebonyolítási naptára felől.

Az 1848 Sétány korszerűsítési
tervének első szakasza a
végéhez közeledik 

Claudiu Maior tanácsos, szeptember 20-án, kedden bemutatta az „Útcahálózat korszerűsítés
- 1848 Sétány” I. szakasz tervet, amely a végéhez közeledik. Ez egy olyan átfogó folyamat része,
amely az egész sétány átalakítását célozza, és amelynek véglegesítési határideje 2013.

„ Az volt a szándékunk, hogy bemutassuk az 1848 Sétány rehabilitási tervének egy részét.
Amint látják, több mint 400 parkolóhelyet alakítottunk ki, járdákat újítottunk fel, lehetőséget
teremtettünk a gépkocsiforgalom gördülékenyebbé tételére, egy zöldövezettel és padokkal
ellátott sétálóösvényt hoztunk létre a közlekedési sávok között. Voltak akik kritikus szemmel
nézték a tervet, de a padok el vannak foglalva, ami azt jelenti, hogy az emberek méltányolják
mindazt amit tettünk. Folytatjuk a faültetéssel, kerítések felszerelésével, és reméljük, hogy két
heten belül be tudjuk fejezni az a terv első szakaszát” - jelentette ki Claudiu Maior.

Az ez év áprilisában elkezdett projekt, tartalmazza a gyalogos ösvények rendbetételét, az
úttest felújítását, a parkoló övezetek kialakítását, és ezek számának legkevesebb 20%-al
történő növelését, körforgalmak kialakítását, közszállítási járműveknek és taxiknak alkalmas
megállók kialakítását, sétálóösvények megteremtését, a zöldövezetek növelését és fák, cserjék
ültetését, városi bútorzat kihelyezését, korlátok kihelyezését a gyalogosok védelmének
érdekében. A befektetés értéke eléri a 670.000 eurót.  
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Rendőrök vitték el a magyar olimpikont
Pars Krisztián állítólag egy postást vert meg, aki azonban tagadja,

hogy bántalmazta volna a kézbesítőt - írta a Nyugat.hu. Szemtanúk
szerint a szombathelyi Király utcában egy rendőrségi kisbuszba
ültették be Pars Krisztián olimpiai bajnokot. A nyugat.hu úgy tudja,
hivatalos személy elleni erőszak miatt hallgatják ki Parsot, akit nem
bilincseltek meg a rendőrök. Az internetes lap elérte Pars Krisztiánt,
aki elmondta, ő hogyan látta és élte át az esetet. „Pénteken délután
a 4-es postára mentem feladni egy dedikált kesztyűt, jótékonysági
célra. Egy kis helyen tudtam megállni a Maros utcában. A barátnőm
bent maradt az autóban én pedig beálltam a sorba. Később a
barátnőm telefonált, hogy egy postásautó szeretne bemenni az
udvarba, ami előtt megálltam és a vezetője dudál, integet. Mondtam,
hogy megyek, két percet kértem, mert már csak ketten álltak előttem”
- mondta el a lapnak az olimpiai bajnok. „Amikor kimentem először
is bocsánatot kértem a postástól, amiért elálltam az utat, bevallom,
nem vettem észre. Ezután ültem be a kocsiba, ahol a barátnőmtől
megtudtam, hogy a postás előbb rá akarta venni, hogy ő járjon el az
autóval, de ezt nem tette meg, erre a férfi megkérdezte tőle, hogy a
barátnőm a kurvám-e?” - elevenített fel Krisztián. „Nagyon mérges
lettem, kipattantam a kocsiból és odamentem a postásautóhoz és
emelt hangon kértem a férfit, kérjen bocsánatot a barátnőmtől.
Amikor erre nem volt hajlandó, akkor mondtam neki, hogy kirántom
a kocsiból, de végül inkább hagytam, hozzá sem értem” - állítja a
kalapácsvető. Pars nem érti, miért ment látleletet vetetni a postás,
amikor ő nem bántotta.  A postásoktól egyelőre senki sem nyilatkozott
az üggyel kapcsolatban. Forrás: Blikk

A fekete sereg vezére szerint jó néhány rendőr kerülhet még a vádlottak padjára a rendőrségi kor-
rupciós botrányban. 

Zsarukat ránt
magával a maffiózó

Magyar Róbert azt állítja,
tucatnyit ismer közülük. Neve-
ket nem mond, de amikor eljön
az ideje, a nyilvánosság előtt is
megnevezi őket. A maffia-bűn-
cselekmények miatt tényleges
életfogytiglanira ítélt Magyar
a Csillagbörtönben adott inter-
jújában hosszan ecsetelte,
hogy szerinte  miként lehetet-
lenítették el rendőrök. Állítása
szerint az éjszakai életben a
vetélytársai, köztük V. László
elkerülték a felelősségre vonást
és az ellenőrzéseket, miközben
ő első számú közellenségnek
számított.

– Három tanújuk volt elle-
nem, érdekes módon ma már
mindhárman szabadok, pedig
súlyos bűncselekményekért
kellett volna feleljenek. V. Lász-
lónak nagyon messzire elért a
keze. Én nem hívtam rendőrö-
ket, hogy védjék a szórakozó-

helyemet, megbíztam inkább
egy biztonsági céget. Volt egy
pánikgomb, amelyet ha meg-
nyomtak volna, jön a segítség
– mesélt fénykoráról Magyar
Róbert.

Időközben az ügyészeknek
is felkeltette az érdeklődését a
Blikkben megjelent Magyar
Róbert-interjú. Információink
szerint az ügyészség munka-
társai a rendőrségi korrupciós
botrányban minden felmerülő
adatot megvizsgálnak. Így
tesznek Magyar Róbert állítá-
saival is. A fekete sereg vezére
állítása szerint több olyan
rendőrt is ismer, aki V. László-
nak, az éjszaka császárának
dolgozott. Az ügyben eljáró
Központi Nyomozó Főügyész-
ség pedig kihallgatja majd az
ügyben a tényleges életfogy-
tiglani szabadságvesztését
töltő elítéltet. Aki alkura nem

számíthat még akkor sem, ha
együttműködik tanúként ki-
hallgatóval, hiszen erre csak  a
nyomozás során lett volna le-
hetősége. Kisebb könnyítése-
ket azonban kaphat majd a
fegyházban. 

Mint arról a Blikk beszá-
molt, a fekete sereg vezére két

és fél évvel ezelőtt házi őrize-
téből szökött meg. Spanyolor-
szágban bujkált egészen a
múlt hónapig, amikor lebukott.
Egy hete megkezdte tényleges
életfogytiglani büntetését a
Csillagbörtönben.

Koós Szabolcs 
Forrás: blikk.hu

A stresszes munka csökkentheti a
férfiak teljesítményét az ágyban

Egy friss kutatás szerint a karrierjüknek élő férfiaknál
a menopauzához hasonló tünetek jelentkeznek.

Már régóta tudjuk, hogyha túl nagy nyomásnak vagyunk
kitéve huzamos ideig, az nagyon rossz az egészségünknek.
Eszerint a friss kutatás szerint azonban azok a férfiak, akik
nagy munkahelyi stressznek vannak kitéve, menopauzához
hasonló tüneteket produkálnak. Ezt hívják andropauzának. 

Energiahiány, depresszió, csökkent libidó, és más szexu-
ális problémák is megjelenhetnek. A kutatók 183, harminc-
négy és hatvanhét év közötti japán férfi életmódját
vizsgálták. 

Ellenőrizték a tesztoszteron szintjüket, összehasonlítva a
különböző vérmintákat. Ezek alapján azt vették észre, hogy
a nagy munkahelyi nyomás és a csökkent szexuális étvágy
összefügg egymással. 

Az Osaka és Okayama Egyetemek tudósai így nyilatkoztak:
„Az eredmények azt mutatják, hogy a stresszes munka-

körülmények megléte összefüggésben áll az andropauza tü-
neteinek megjelenésével a japán középkorú férfiaknál."

Szerintük szükség van a munkakörülmények rendezésére,
a nagy nyomás megszüntetésére, mert ezek mellett mentális
problémákat is okozhat a stressz.

Annyiban a kutatás nem feltétlenül reprezentatív, hogy
csak japán férfiak bevonásával történt a kísérlet, egészen
más életmódot folytathatnak ott, mint itt Magyarországon.
De azért jó lesz vigyázni!

Forrás: neon.hu

Vizsgálja az ügyészség a
fekete sereg vezérével

készült interjút 

Honnan tudhatod, hogy kiszemelted
vagy újdonsült kedvesed a szenvedé-
lyes játékosok közé tartozik, vagy az a
típus, aki a boldogságért cserébe vál-
lalja a párkapcsolatban felbukkanó ki-
hívásokat is? Ebből a kis iránymutató
hatosból informálódhatsz.

Jóban van a szüleivel

Ha pedig nem olyan szerencsés, hogy
összetartó családban élhet, akkor szeretné,
hogy a rokonaival ápolt kapcsolata elfo-
gadható, sőt, jó legyen, és erre törekszik is.
Az ilyen embernek fontos a biztonság az
életében, így feltételezhető, hogy a barát-
nőjével sem rövidtávra tervez.

Állja a szavát

Sosem késik, vagy ha mégis, minden-
képpen értesít valahogy, ezerszer elnézést
kér, és megpróbál kárpótolni, még akkor is,
ha te teljesen őszintén hajtogatod, hogy
ugyan, semmi gond. Ha azt ígéri, ekkor és
ekkor rád csörög, hogy mi legyen a prog-
ram, akkor pár perc csúszás belefér, de hív.
Természetesen ez a hozzáállás mindenre
vonatkozik, ami kettőtök együttélésével
kapcsolatos.

Nem fél a küzdelemtől

Úgy véli, a mindennapok során sokszor
bele kell feküdni az igába és addig húzni,

amíg ereje engedi. Épp ezért megtanulta
megbecsülni, amije van, és felismerni, me-
lyek az életben az igazán értékes dolgok.
Példának okáért azt, hogy te is közéjük tar-
tozol.

Előbb a szavak, aztán a testiség

Bár akad néhány kivétel, a tapasztalat
azt mutatja, hogy aki komolyan gondolja
egy lánnyal, az emberként kezeli őt és nem
szextárgyként. Tapizni, smacizni, bármi
mást csinálni csak akkor ér, ha a lány a bi-
zalmába fogadta őt és szívből, ésszel, nem
kizárólag állatias ösztönöktől vezérelve tör-
ténnek meg az első, egyértelműen szexu-
ális természetű fizikális lépések.

Védelmez téged

A haverjain látod, hogy szinte királynő-
nek dukáló tisztelettel bánnak veled, való-
színűleg meg lett nekik mondva, hogy
„kiscsaj szent, komolyan gondolom vele”. Ha
szórakozni vagy csak kajálni mentek, be-
tartja az illemszabályokat és hölgyként kezel
téged. Ha szerencséd van, még azt is tudja,
hogy a jobbján kell vezetnie, mert a balon
jellemzően csak utcalányokat szoktak kí-
sérni. 

Tudtad? 
Ez a szabály azokból az időkből szárma-

zik, mikor a férfiak még kardot hordtak, így,
ha bármilyen veszélyhelyzet adódott, a bal-
jukon viselt fegyvert elő tudták rántani anél-
kül, hogy komoly testi sérülést okoztak volna
a társaságukban időző hölgyeménynek.

Úgy érzed, lát téged

No, nem a szemével, hanem, hogy is
volt az Avatar című filmben? A lelkével, a
sokadik érzékével, hívd, ahogy szeretnéd.
Úgy érzed, az ő társaságában nincs szüksé-
ged arra, hogy megjátszd magad és nem
kell egyes tulajdonságaidat elfedned, míg
másokat kényszeresen hangsúlyoznod.
Nem érti szándékosan félre, amit mondasz,
nem ítél meg felszínesen, és ha valami
konfliktushelyzet adódik, próbál téged
megérteni, ahelyett, hogy elmenekülne a
problémák elől.

Forrás: neon.hu

A hűséges pasi hat legfőbb ismérve
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Egy éven belül ötödször csattant Schumacher
A sokadik balesetet okozta Mi-
chael Schumacher ebben a
Forma–1-es idényben, a legutóbbi
baki miatt a következő nagydíjon,
október 5-én Japánban tízhelyes
rajtbüntetéssel sújtják. 

A hétszeres világbajnok Schumacher
egyre többet ront. Idén versenyen kívül
is volt fékezési hibája a 43 éves pilótá-
nak, a Magyar Nagydíj esős második
szabadedzésén a gumifalnak csapódott,
s nem magyarázta meg, miért lassult
rosszul. De a tavalyi Szingapúri Nagy-
díjon is hibázott: a sauberes Sergio Perez
autójára futott rá féktávon, ekkor is ő
nézte el a távolságot. Három hónappal
azelőtt a Brit Nagydíjon szintén egy Sa-

ubert kínált meg, a nedves pályán ismét
rosszul mérte fel a távolságot. Az idei
barcelonai Spanyol GP-n a brazil Bruno
Senna Williamsét törte össze. Vasárnap
a Szingapúri Nagydíjon a francia Jean-
Éric Vergne Toro Rossója bánta a német
pilóta figyelmetlenségét.

Schumit korábbi hibája okán Bar-
celona után öt rajthelyes büntetéssel
sújtották, majd a katalán versenyt kö-
vetően Monacóban kiesett. Mivel visz-
szaeső, a szingapúri malőr miatt októ-
ber ötödikén tíz hellyel hátrábbról indul
a Japán Grand Prix-n.

Schumacher, akinek idén lejár a
szerződése, és aligha hosszabbítják
meg, próbált magyarázkodni: miután

kiszállt a Mercedeséből, a sportfelügye-
lőknek azt állította, időben fékezett,
de mivel a gumi nyomása csökkent, a
fékhatás nem volt megfelelő. Később
viszont bevallotta, ő a felelős, ugyanis

túl közelről követte Vergne-t, ezért a
karambolt képtelen volt elkerülni. A
francia pilóta elfogadta Schumacher
bocsánatkérését, de furcsállja, hogy a
német nem tartotta a féktávolságot.

- Túl vagyunk rajta, egyikünk sem
sérült meg, de a mezőny legrutinosabb
tagja részéről ez a vezetési stílus ért-
hetetlen – mondta Vergne. 

Forrás: BorsOnline

Börtön helyett elmegyógyintézet várhat rá

Azt hitte, vámpír - 
apja vérét kezdte szívni

Bár egyelőre gyilkossági
kísérlet vádjával tartják
fogva, könnyen lehet,
hogy elmegyógyinté-
zetbe kerül az a férfi, aki
magát vámpírnak ké-
pezve saját szüleit kezdte
késsel vagdosni.

Egy 39 éves német férfi a
saját apja vérét kezdte inni,
mert meg van róla győ-
ződve, hogy ő valójában egy
vámpír. Most a börtönben
vár az ítéletére gyilkossági
kísérlet vádjával, miután

mindkét szülőjére késsel tá-
madt, majd amikor az apja
megvágott ujjából elkezdett
ömleni a vér, ő rávetette
magát és elkezdte szívni.

Az austriantimes.at című
osztrák hírportál beszámo-
lója szerint a bíróság ezen a
héten dönti el, hogy az igaz-
ságszolgáltatás dönt a bün-
tetéséről, vagy elmeorvosi
kezelésre utalják be egy szi-
gorúan őrzött pszichiátriai
intézménybe.

Forrás: ma.hu

Tudósok rájöttek, mi a
hosszú élet titka a férfiaknál!
Senkinek nem fog tetszeni a módszer,
a kulcs ugyanis a kasztráció!

Koreai tudósok felfedezték, hogy az eu-
nuchok (azaz azok a kasztrált férfiak, akik
például a háremhölgyekre vigyáztak egyes
kultúrákban) jóval több évig éltek, mint
„férfias" társaik. Feltételezéseik szerint a
férfi hormonok felelősek azért, hogy rövi-
dül az élettartam.

Azután jutottak erre a következtetésre,
miután tanulmányozták a koreai Chosun
dinasztiáról (1392-1910) készült feljegy-
zéseket. A királyi palotában számos eu-
nuch élt, házasodhattak is, és örökbe
fogadhattak kislányokat, vagy kasztrált
kisfiúkat. 

Mivel megbecsült tagjai voltak az ud-
varnak, születési és halálozási adataikról
csakúgy pontos feljegyzések maradtak
fenn, mint az uralkodói dinasztia tagjairól.
Ezek vizsgálatakor vették észre kutatóink,
hogy az eunuchok akár tizennégy, tizenki-
lenc évvel tovább éltek, mint a többi férfi!

A nyolcvanegy vizsgált eunuch közül

három életkora pedig jócskán meghaladta
a száz esztendőt is! Ez pedig ma is igen
ritka, még a fejlett országokban is! Közben
a kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy
ez nem a palotabeli kiegyensúlyozott élet-
módnak volt köszönhető, hiszen életük
felét ők is az udvaron kívül töltötték, mi-
előtt valaki azzal magyarázná az esetet.

Sőt, a dinasztia uralkodóinak többsége
negyvenes évei környékén halálozott el,
tehát a kulcs nem az életkörülmények ha-
sonlóságában keresendő, hanem talán
tényleg a hormonok hiányában.  

Szóval fiúk, kinek éri meg? 

Forrás: neon.hu

Három jeti bukkant fel Szibériában! Felrobbanó fűnyíró ölt meg egy nőt
Kétgyermekes édesanyára találtak kertjé-
ben a szomszédai. Értesítették a mentő-
ket, a nő viszont a kórházba szállítást
követően életét vesztette. 

Az alsó-ausztriai Flinsbach községben Fran-
ziska A. úgy döntött, kihasználja az elmúlt hét-
végén felkínálkozott kellemes időt, és lenyírja a
gyepet kertjében. Az ötven esztendős asszony, aki
két gyermek szülőanyja, már sosem fejezte be a
fűnyírást, mert benzines fűnyírója felrobbant, mi-
közben feltöltötte azt az üzemanyaggal.

A robbanás következtében az áldozatot telje-
sen beborították a lángok, így testének 80%-a
megégett, mely a legsúlyosabb égési sérülések
kategóriájába tartozik, és ez a nőre nézve is ha-
lálos volt - írja egy osztrák internetes lap. Fran-
ziska A., a melegre való tekintettel szünetet

tartott a nyírás közben, ezért leült egy padra és
rágyújtott. De ekkor eszébe jutott, hogy a masinát
fel kell töltenie üzemanyaggal, és ezt már nem
akarta halogatni, ez okozta végül a vesztét,
ugyanis az égő cigarettával kezdte el adagolni a
benzint, melynek következtében a vegyület be-
robbant. Az ötven évesen elhunyt hölgy tanár volt
egy általános iskolában, ezért még érthetetle-
nebb, az, aki másoknak mutat utat, adja át a tu-
dást, vajon miért nem volt tisztában a köztudott
előírással, miszerint nyílt láng használata a benzin
és hasonló vegyületek közelében életveszélyes és
tilos. A súlyosan megégett nőt szomszédai talál-
ták meg, akik rögvest hívták a segítséget, a men-
tők be is szállították a nőt a St. Pölten-i kórházba,
ahol nem sokkal később meghalt. 

Forrás: bevezetem.hu 

Három különböző helyen is a
rejtélyes havasi embert, a
jetit látták felbukkanni
Oroszországban az utóbbi
pár héten. 

Az összes „riasztás” Szibéria
egy távoli csücskéből, a Keme-
rovo régióból érkezett. Errefelé a
tudósok szerint körülbelül 30 rej-
télyes havasi ember élhet, távol
a civilizációtól – írja a Daily Mail.

Az első eset egy kis falu,
Myski mellett történt. A helyi ha-
lászok egy csónakban ültek a fo-
lyón, amikor különös alakokat
láttak a parton. Emberformának
tűntek, ezért odakiabáltak nekik,
hogy nincs-e szükségük segít-
ségre. Erre berohantak a bokrok

közé, aztán fel a hegyre. „Két
lábon jártak, és tetőtől talpig szőr
borította őket. Kizárt, hogy med-
vék lettek volna, hisz ők négy
lábon tudnak csak futni” -
mondta Vitaly Vershinin, az egyik
halász.

A második eset Mras-Su folyó
partján történt. Szintén halászok
számoltak be „emberszabású,
magas alakok” felbukkanásáról.
Integettek nekik, mire a különös
teremtmények gyorsan bero-
hantak az erdőbe két lábon. „Úgy
mentek, mint az emberek” –
mondták.

A harmadik eset a Shorsky
nemzeti parkban történt, ahol
egy erdész találkozott állítása

szerint jetivel. Sergei Adlyakov el-
mondta: bármit is látott, az nem
medve volt, mert gyorsan szaladt
a két lábán, még pár ágat eltört
a kezével menekülés közben.

Az oroszok legismertebb jeti
szakértője, Igor Burtsev ezek
után bejelentette: a havasi em-
berről szóló kutatás, illetve jövő
hónapban esedékes nemzetközi
konferencia helyszíne Moszkva
után Myski lesz. „Új területeket
fésülünk át, hisz ezek a találko-
zások arra engednek következ-
tetni, hogy a jetik északabbra
lehetnek, mint eddig hittük” –
mondta.

Forrás: Blikk.hu



Keresztény dilemma

Pap vagy pszichológus?
Divatosabb dolog ma pszichológushoz járni, mint paphoz. Joggal felfortyanhat most a segítő szakma, hiszen valóban más jellegű segítségnyújtásról

van szó a két esetben. Ugyanakkor kutatások bizonyítják, hogy kevesebb lelki betegséggel küszködnek a hitüket gyakorló emberek.

E kettő összehasonlításakor fő kü-
lönbségként az imát nevezte meg
Pantea Tibor ferences atya. „A lelki
beszélgetést Isten jelenlétében él jük
meg, imával kezdjük és végezzük,
akivel beszélgetünk, annak ígérjük is
azt, hogy az elkövetkezőkben meg-
emlékezünk róla imáinkban –
mondta Tibor testvér. – Egy-egy lelki
beszélgetésnek az a gyümölcse, hogy
az, aki kéri, meg is szeretne gyónni,
meg akar tisztulni. Csak a papnak
adatott meg, hogy a találkozás végén
azt mondja, bűneid bocsánatot nyer-
nek, a pszichológus is mondhatja, de
az nem garancia.”

A Kolozsváron szolgáló Tibor test-
vér ajtaja mindig nyitva ál l azok előtt,
akik lelki beszélgetésre vagy gyónás-
ra vágynak. A legfiatalabb hozzá for-
duló egy hatodik osztályos kislány
volt, de más felekezetűek – unitáriu-
sok, reformátusok, görög katol ikusok

– is megkeresték, sőt, egy ortodox
hölgy egyenesen Aradról utazott fel
Kolozsvárra, hogy vele beszélhessen.
„Van egy olyan réteg, amelynek tag-
jai különösképpen tisztelnek minket,
szerzeteseket – tette hozzá a feren-
ces atya. – Tudom, hogy azért jönnek
hozzám, mert szerzetes vagyok, és
nem azért, mert én vagyok a Tibi. Azt
látják, hogy ez egy olyan ember, aki
Istennek szentelte az életét, bár én
látom a saját gyarlóságaimat.”Tibor
testvér elmondta, a lelki beszélgetést
a gyónástól függetlenül is lehet igé-
nyelni, és nem csak paptól. „Mindig
az az ember kéri, aki előre akar ha-
ladni a lelki életben, és olyan valakit
keres, akiben megbízik, és azt látja,
hogy imádságos, kereső ember, és
remél i, hogy átment ő is hasonló
dolgokon.”A lelkikísérő kifejezés pe-
dig jól mutatja a lényeget: „társa a
hozzá fordulónak, szinte együtt járja

lélekben vele ezt az utat” – összeg-
zett a szerzetes.

Könnyebb, ha elmondhatjuk

A különböző felekezetű papokkal,
lelkipásztorokkal beszélgetve az is ki-
derült, hogy nem csak a katol ikus hí-
vek igényl ik hal lani, hogy bűneik
bocsánatot nyertek. Bár a protestáns
felekezeteknél a gyónást az egyéni
bűnbeval lás helyettesíti, amelyhez
nem szükséges lelkész, Zelenák József
sepsiszentgyörgyi evangél ikus-luthe-
ránus esperes beszámolt arról, hogy a
családi nehézségek, a Szentíráshoz
kötődő kérdések mel lett a bűnökről is
szó esik a hívekkel folytatott beszélge-
tések alkalmával. Sok hívő nem tudja,
mi a teendő, hiszen vegyes val lási kör-
nyezetben élnek, a katol ikusok, orto-
doxok gyónni járnak. „Fontos, hogy
higgyünk abban, hogyha beval l juk
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ményben, hogy változtathatnak a
megszokott menün, máris összefutott
a nyál a szájukban: rájuk támadtak he-
gyes csőrükkel.

A három béka azonban gyors volt,
és merész. A gazda éppen akkor tette
le a tejeskannát az istál lóajtó elé. Két
csodálatos szaltóval fejest ugrottak a
kannába. Megismerkedhettek a tej-
ben úszkálás gyönyöreivel. Kezdet-
ben az új környezet vidámmá és
boldoggá tette őket. Később azonban
elkezdtek aggódni. Mindenképpen,
minél gyorsabban ki kel l jutniuk a

fotó: fl ickr.com

bűneinket, azok bocsánatot nyernek –
magyarázta Zelenák József. – A be-
szélgetés során együtt imádkozunk a
bűnöktől való szabadulásért” –
mondta az esperes, majd hozzátette,
hogy könnyebb az embereknek, ha el-
mondhatják mindezt. „Ha nagy öröm
ér engem, szeretném mindjárt meg-
osztani a gyerekeimmel, családommal.
Ugyanígy van ez a bűnnel is,
könnyebb, ha valakivel meg tudom
beszélni, ami fáj, amit elkövettem.
Megkönnyebbülten mennek el, bíznak
abban, hogy ettől megszabadultak”–
összegzett a lelkész, akinek mintegy
ezerkétszáz híve van Kovászna me-
gyében, esperesként pedig hozzá tar-
tozik a Bukaresttől Szebenig tartó
egyházmegye. Bár nem ál lnak sorban
a lelki beszélgetést igénylő emberek az
esperes ajtaja előtt, Zelenák József
mégis bizakodó: „Van egy bizonyos ré-
teg, nem sokan, de örülni kel l a kevés-
nek is, hiszen Isten a keveset is meg
tudja szaporítani.”

Első utuk a lelkészhez vezet

Gede Mátyás székelyudvarhelyi
református lelkipásztort nemcsak lel-
ki, hanem fizikai problémáikkal is fel-
keresik az emberek a lelkészi
hivatalban. „A hívek jelentősebb része
személyes problémákkal, egyházzal
kapcsolatos ügyekkel, nagy számuk
hittel, saját hozzáál lásukkal, egyházi
szolgálatokkal kapcsolatos kérdések-
kel keres meg. Anyagi ügyeket, orvosi
kezeléseket il letően is fordulnak hoz-
zám”– mondta Gede Mátyás. Ami a
pszichológust il leti, meglátása szerint
a hívek először a lelkészt keresik meg,

indokolt esetben ő maga irányítja őket
segítő szakemberhez.

Maga keresi a lelki beszélge-

téses alkalmakat

Több nemzetközi, i l letve hazai kép-
zésen is igyekezett lelkigondozói isme-
reteit bővíteni a tíz éve Maros-
szentgyörgyön szolgáló Pálffy Tamás
Szabolcs unitárius lelkész. A lelki be-
szélgetésnek többféle módjáról is be-
számolt. „Lelkészi szolgálatom ideje
alatt tudatosan kerestem a beszél-
getésre és lelkigondozásra alkalmat
nyújtó találkozásokat, legyenek azok
akár személyes látogatások, telefon-
beszélgetéses alkalmak (főleg a szász-
régeni leányegyházközségben és a
Felső-Maros menti szórványterületen
élőkkel) , az együtt utazás során adódó
beszélgetéses alkalmak, név- és szüle-
tésnapi ünnepi meghívásokon való
részvétel”– számolt be a lelkész. Gyak-
ran keresik meg személyes problémá-
ikkal a hívek, ugyanakkor tervezik bein-
dítani és rendszeresíteni a bejelentkezés
szerinti lelki beszélgetéseket, akár kis-
csoportos változatban is. Az öröm, bá-
nat, lelki békesség és békétlenség,
lelkierővesztés és -nyerés mel lett a bűn
kérdése is felmerül, azonban a hang-
súly nem ezen van. A pszichológustól
való segítségkérést il letően kifejtette:
„Bár Erdélyben még nem annyira nép-
szerű a pszichológushoz való fordulás,
saját »terepemen« tapasztaltam, hogy
fokozott stresszhatásoknak kitett tiné-
dzser gyermeküket a szülők előbb
pszichológushoz vitték el, s majd csak
utána kértek lelkészi segítséget.”

tejből, hiszen egy dühös gazda
rosszabb a tyúkoknál is.

Próbálkoztak, és újra csak próbál-
koztak, ám a tejeskanna szája szűk volt,
a fala sima és csúszós acélból készült.

Az első béka fatal ista volt. Vergődött
egy kicsit, aztán azt mondta: – Innen ki
nem megyünk soha. Ez a vég. – Sorsá-
ba beletörődött és megful ladt.

A másik béka értelmiségi volt, nagy
szel lemi felkészültséggel rendelkezett
a folyadékok és az ugrás fizikai törvénye
terén. Vil lámgyorsan elvégezte az
összes számításokat, amelyek a kanna

szájából való távolságra, annak átmé-
rője, a nekirugaszkodás nagyságára, az
ugrás ívére, a nehézségi erőre és a
gyorsulásra vonatkoztak.

Úgy találta, a képlet helyes, és el is
rugaszkodott nagy erővel. Ám… nem
számolt a kanna fogantyújával. Félel-
metesen belefejelt, elájult, és nyomo-
rultul a kanna fenekére került.

A harmadik béka egy pil lanatra sem
hagyta abba az úszkálást és a tel jes
erőből való kapálódzást. A tejből lassan
vaj lett, kicsit csúszós, de szilárd, és en-
nek a békának sikerült kiugrania.

Bruno Ferrero

Három
béka

Három kíváncsi béka egyik nap ki-
merészkedett a mocsárból, és el indult
világot látni. A mocsár szomszédságá-
ban egy gazdag majorság terjeszkedett.

Felfedezőútjukat a gazdasági ud-
varban kezdték. Ám két megtermett
tyúk észrevette őket, és abban a re-

Hirdessen
a hetente 35 000 példányban

megjelenő Keresztaljában!
A Keresztal ja egyszerre jelenik

meg öt regionál is újságban, tíz erdélyi
megyében, minden héten. Ha minket
választ, hirdetése biztosan nem
marad visszhang nélkül, ráadásul egy
jó ügyet támogathat. Kedvező árak,
gyors, pontos kiszolgálás.
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A teológián is indul az egyetemi év
Október elsején a fiatal felnőttek számára is véget ér a vakáció, kezdődik az egyetem.

Nincs ez másként a pasztorál is teológiát tanulók körében sem. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán azonban
nemcsak a tanév lesz új, hanem a rek-
tor is, hiszen augusztusban Jakubinyi
György érsek Nagy-György Attila bras-
só-bolonyai plébánost nevezte ki. A ki-
nevezés az akkor még egyetemi lelkészt
is meglepte. „Meglepődéssel fogadtam
a kinevezést, nem szívesen hagytam ott
a pasztorációt. Az ifjúság között éltem,
harminchét bentlakó diákunk volt, és
még tizenöt lány, akik bár bérlakásban,
de a kol légium szabályzata szerint él-
tek”– mondta Nagy-György Attila. I lyen
értelemben nem lesz nagy változás, hi-
szen a negyvenhárom kispap, tízen
ugyanis gyakorlati évüket töltik, továb-
bi öten ferences szerzetesek, a szeminá-
riumi bentlakásban laknak. Az elmúlt
időszak elég mozgalmas volt az új rek-
tor számára: a költözés mel lett több ta-
nári konferencián is részt vett, többek
között Rómában, a Lateráni Egyetemen,
hiszen ehhez is affil iált a Hittudományi
Főiskola, valamint a nevelési kongregá-

ciónál is jártak, emel lett a papnevelő in-
tézet szabályzatát és a napi programot
is újratárgyalták. Ennek el lenére jutott
ideje arra is, hogy a jövőbel i terveken
gondolkodjon: „Szeretném, ha a kultu-
rál is és az egyházmegye életében is részt
vennének. Az érsek úrral is egyeztetni
kel l, de szeretnék hétvégenként két ki-
sebb csoporttal kimenni egyik-másik
plébániára, ahol a kispapok tanúságot
tehetnének, beszélgethetnének fiata-
lokkal, ministránsokkal. Továbbá az új
egyetemi lelkésszel, Tamás Barnával is
beszéltem már, részt vennénk a Csík-
somlyói Ifjúsági Találkozón, ifjúsági
programokba is bekapcsolódnánk”– so-
rolta Nagy-György Attila. Mindez azért
is időszerű lehet, mert idén mindössze
négyen jelentkeztek a Hittudományi Fő-
iskolára, mindannyian a gyulafehérvá-
ri egyházmegyéből. Ez nem azt jelenti,
hogy más egyházmegyében nem szü-
lettek hivatások, hanem valamelyik kül-

Csütörtök, 2012. szeptember 27.
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Lukács János

Bizalomtól a

gyógyulásig

Nagyapámról mesél ik a szülőfalujában, hogy ha beteg volt, el-
ment az orvoshoz, mint mindenki más, fel íratta a gyógyszert, mint
mindenki más, és megvette azt a patikában, mint mindenki más.
Odahaza aztán fogta magát, és egy jól irányzott mozdulattal bele-
öntötte az egészet az udvar hátánál csordogáló Békénybe. Az orvos-
nak is éln i kel l , meg a patikusnak is éln i kel l , mondogatta ál l ítólag
i lyenkor, aztán meglehetős mal íciával hozzátette: de engem is
hagyjanak élni .

Igaz, vagy sem, tény, hogy időnként kétségeink támadnak az or-
vosok hozzáértésével vagy a különféle medicinák hatékonyságával
kapcsolatban. Mert a gyomorbántalmakkal az ember felkeresi ugyan
a belgyógyászt, szívpanaszokkal a kardiológust, de – legyünk őszin-
ték – az orvosba vetett bizalom alapját sokszor inkább a kényszerű
szükség, saját fájdalmunk vagy az attól való félelem képezi, semmint
a doktor évek során felhalmozott szakértelme. Úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy„muszáj” bízni az orvosban. Márpedig bizalom nélkül al ig-
ha lesz gyógyulás.

De ahogyan mindenki teste rászorul néha egy orvos segítségére,
többnyire a lélek sem marad egészséges egy emberi élet tel jes folya-
mán. A lelki betegségek ráadásul sokkal alattomosabbak. Fizikai fáj-
dalmat nem érzünk, és – akár a magas vérnyomás okozta problémák
esetén, amelyek szintén észrevétlenül fej lődnek – sokszor későn derül
ki : beteg a lélek. A lélek betegségeit viszont nem lehet aszpirinnel gyó-
gyítani, s a testi betegségekhez képest itt ezerszer nagyobb súl lyal esik
latba a bizalom kérdése. I lyenkor lenne jó elmondani valakinek, úgy
igazán őszintén, mi bánt. De kinek? Pszichológust többnyire csak tévé-
ben láttunk, ásítva nézte az óráját, miközben a kl iens a legmélyebb
gondjait osztotta meg vele drága pénzért, tisztelet a kivételnek, hát
ebből köszönjük, nem kérünk. Kiben bízhatunk hát, ki az, aki nem fe-
csegi ki visel t dolgainkat, aki meghal lgat, aki őszintén segít, vagy leg-
alábbis megpróbál segíteni? Meglepő válasz lehet, de talán érdemes a
plébánia vagy a kolostor ajtaján kopogtatni . Ha hiszünk abban, hogy a
hit gyógyít, és éppen azokat a szövődményeket és fertőzéseket szünte-
ti meg, amelyek a legtöbb álmatlan éjszakát okozzák, bizalmunkkal Őt
érdemes kitüntetni . A lelki egészség terápiája – felekezettől függetle-
nül – hittel kezdődik.

földi egyetemre jelentkeztek. A Hittudo-
mányi Főiskola évnyitójára, Veni Sanc-
te, vagyis Szentlélek-hívó szentmiséjére
szeptember 29-én, a székesegyház bú-
csúünnepén kerül sor.

A kolozsvári protestáns teológián a
három felekezet (református, evangél i-
kus, unitárius) huszonöt új diákja kezdi
a tanévet szeptember 30-án vasárnap,
folytatva a többéves hagyományt –
számolt be Sógor Árpád ifjúsági lelkész.
A szombat reggel i áhítatot a szabály-
zatismertetés követi, az ifjú teológusok
vasárnap délután ünnepélyes fogadal-
mat tesznek, hétfőn pedig kezdődhet a
tényleges tanulás, valamint a különfé-
le szolgálatok, ugyanis minden évfo-
lyamnak megvan a maga feladata:
ebédet hordanak, a hajléktalanmisszi-
óban vesznek részt, szórványgyüleke-
zetekbe, kórházba, idősek otthonába
járnak, az ötöd- és hatodévesek pedig
gyülekezeti gyakorlaton vannak.

Reakció

Ba
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arra biztatnak minden kanadai katol i-
kust és jóakaratú embert: imádkoz-
zanak, hogy törvényhozóik bölcses-
séggel és bátorsággal legyenek
megáldva, a közjót védelmezzék és tá-
mogassák, amelynek alapja az emberi
méltóság. „A katol ikus egyház úgy tart-
ja, az emberi létezés a fogantatással
kezdődik. Az emberi élet minden szaka-
sza tehát szent a kezdetektől a termé-

szetes végezetéig. »Áldott a te méhed-
nek gyümölcse« – mondja Lukács evan-
gél iumában Máriára utalva, aki szíve
alatt hordta gyermekét, a mi Urunkat”
– ál l a dokumentumban. A kanadai ér-
sek felkérte a parlament tagjait, hogy
amikor ezt a tervezetet megvitatják, tel -
jes mértékben vegyék figyelembe a meg
nem született gyerekek és minden em-
beri élet sérthetetlenségét.

Az indítvány létrehozna egy bizott-
ságot, amely átnézné az idevonatkozó
törvényeket, összevetve ezt a tudomá-
nyos bizonyítékokkal, valamint az alap-
vető emberi jogokkal. A javaslatról
pénteken, szeptember 21 -én tanács-
koztak, de egyelőre döntés nem szüle-
tett. A kanadai jog egyébként az egész
világon a legengedékenyebb, ami az
abortuszt il leti.

Csak a megszületett gyermek ember?
Az abortusszal kapcsolatos parlamenti indítványt illetően sajtóközleményt adott ki múlt héten Richard Smith, Edmon-
ton érseke a Kanadai Püspökkari Konferencia nevében.

Kanadában ugyanis a hatályos jog
szerint csak a tel jes születést követően
tekintik emberi lénynek a gyermeket,
vagyis amikor életképes az anyja testén
kívül – noha minden tudományos ku-
tatás ennek el lentétét bizonyítja. Step-
hen Woodworth független parlamenti
képviselő indítványa újranyithatja az
emberi élet kezdetéről szóló vitát. Saj-
tóközleményükben a kanadai püspökök

Adományok a

Szentírásért
A bibl ikus apostolkodással járó költ-

ségek fedezésére hirdetett gyűjtést Ja-
kubinyi György, a gyulafehérvári római
katol ikus főegyházmegye érseke, a
gyűjtést szeptember 30-án, a Szentírás
vasárnapján tartják a katol ikus templo-
mokban. Az érsek körlevélben hívja fel
a papság és a hívek figyelmét e fontos
kezdeményezésre, az üzenetet a főegy-
házmegye minden templomában felol-
vasták az elmúlt vasárnap. „Isten igéje
segít bennünket abban, hogy felfedez-
hessük, mit vár el tőlünk Isten, és hogy
üzenetét életre váltva hiteles kereszté-
nyek lehessünk”– fogalmaz a főpász-
tor. A körlevélben szó esik arról, hogy
idén október 1 3-án Gyergyószentmik-
lóson tartják a főegyházmegyei Bibl ia-
napot a Katol ikus Magyar Bibl iatársulat
szervezésében, az érdeklődők saját plé-
bánosuknál jelentkezhetnek. Az érsek
egy munkavázlatot is mel lékelt a körle-
vélhez, amely a csoportos szentírásol-
vasáshoz ad támpontokat, és buzdítja a
híveket a Szentírás minél gyakoribb ol-
vasására. A Szentírás vasárnapján tar-
tott tavalyi gyűjtés eredményeképpen
a bibl ikus apostolkodással járó költsé-
geknek mintegy felét sikerült fedezni.
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a kinevezést, nem szívesen hagytam ott
a pasztorációt. Az ifjúság között éltem,
harminchét bentlakó diákunk volt, és
még tizenöt lány, akik bár bérlakásban,
de a kol légium szabályzata szerint él-
tek”– mondta Nagy-György Attila. I lyen
értelemben nem lesz nagy változás, hi-
szen a negyvenhárom kispap, tízen
ugyanis gyakorlati évüket töltik, továb-
bi öten ferences szerzetesek, a szeminá-
riumi bentlakásban laknak. Az elmúlt
időszak elég mozgalmas volt az új rek-
tor számára: a költözés mel lett több ta-
nári konferencián is részt vett, többek
között Rómában, a Lateráni Egyetemen,
hiszen ehhez is affil iált a Hittudományi
Főiskola, valamint a nevelési kongregá-

ciónál is jártak, emel lett a papnevelő in-
tézet szabályzatát és a napi programot
is újratárgyalták. Ennek el lenére jutott
ideje arra is, hogy a jövőbel i terveken
gondolkodjon: „Szeretném, ha a kultu-
rál is és az egyházmegye életében is részt
vennének. Az érsek úrral is egyeztetni
kel l, de szeretnék hétvégenként két ki-
sebb csoporttal kimenni egyik-másik
plébániára, ahol a kispapok tanúságot
tehetnének, beszélgethetnének fiata-
lokkal, ministránsokkal. Továbbá az új
egyetemi lelkésszel, Tamás Barnával is
beszéltem már, részt vennénk a Csík-
somlyói Ifjúsági Találkozón, ifjúsági
programokba is bekapcsolódnánk”– so-
rolta Nagy-György Attila. Mindez azért
is időszerű lehet, mert idén mindössze
négyen jelentkeztek a Hittudományi Fő-
iskolára, mindannyian a gyulafehérvá-
ri egyházmegyéből. Ez nem azt jelenti,
hogy más egyházmegyében nem szü-
lettek hivatások, hanem valamelyik kül-

Csütörtök, 2012. szeptember 27.

www.keresztalja.ro/teglak

Lukács János

Bizalomtól a

gyógyulásig

Nagyapámról mesél ik a szülőfalujában, hogy ha beteg volt, el-
ment az orvoshoz, mint mindenki más, fel íratta a gyógyszert, mint
mindenki más, és megvette azt a patikában, mint mindenki más.
Odahaza aztán fogta magát, és egy jól irányzott mozdulattal bele-
öntötte az egészet az udvar hátánál csordogáló Békénybe. Az orvos-
nak is éln i kel l , meg a patikusnak is éln i kel l , mondogatta ál l ítólag
i lyenkor, aztán meglehetős mal íciával hozzátette: de engem is
hagyjanak élni .

Igaz, vagy sem, tény, hogy időnként kétségeink támadnak az or-
vosok hozzáértésével vagy a különféle medicinák hatékonyságával
kapcsolatban. Mert a gyomorbántalmakkal az ember felkeresi ugyan
a belgyógyászt, szívpanaszokkal a kardiológust, de – legyünk őszin-
ték – az orvosba vetett bizalom alapját sokszor inkább a kényszerű
szükség, saját fájdalmunk vagy az attól való félelem képezi, semmint
a doktor évek során felhalmozott szakértelme. Úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy„muszáj” bízni az orvosban. Márpedig bizalom nélkül al ig-
ha lesz gyógyulás.

De ahogyan mindenki teste rászorul néha egy orvos segítségére,
többnyire a lélek sem marad egészséges egy emberi élet tel jes folya-
mán. A lelki betegségek ráadásul sokkal alattomosabbak. Fizikai fáj-
dalmat nem érzünk, és – akár a magas vérnyomás okozta problémák
esetén, amelyek szintén észrevétlenül fej lődnek – sokszor későn derül
ki : beteg a lélek. A lélek betegségeit viszont nem lehet aszpirinnel gyó-
gyítani, s a testi betegségekhez képest itt ezerszer nagyobb súl lyal esik
latba a bizalom kérdése. I lyenkor lenne jó elmondani valakinek, úgy
igazán őszintén, mi bánt. De kinek? Pszichológust többnyire csak tévé-
ben láttunk, ásítva nézte az óráját, miközben a kl iens a legmélyebb
gondjait osztotta meg vele drága pénzért, tisztelet a kivételnek, hát
ebből köszönjük, nem kérünk. Kiben bízhatunk hát, ki az, aki nem fe-
csegi ki visel t dolgainkat, aki meghal lgat, aki őszintén segít, vagy leg-
alábbis megpróbál segíteni? Meglepő válasz lehet, de talán érdemes a
plébánia vagy a kolostor ajtaján kopogtatni . Ha hiszünk abban, hogy a
hit gyógyít, és éppen azokat a szövődményeket és fertőzéseket szünte-
ti meg, amelyek a legtöbb álmatlan éjszakát okozzák, bizalmunkkal Őt
érdemes kitüntetni . A lelki egészség terápiája – felekezettől függetle-
nül – hittel kezdődik.

földi egyetemre jelentkeztek. A Hittudo-
mányi Főiskola évnyitójára, Veni Sanc-
te, vagyis Szentlélek-hívó szentmiséjére
szeptember 29-én, a székesegyház bú-
csúünnepén kerül sor.

A kolozsvári protestáns teológián a
három felekezet (református, evangél i-
kus, unitárius) huszonöt új diákja kezdi
a tanévet szeptember 30-án vasárnap,
folytatva a többéves hagyományt –
számolt be Sógor Árpád ifjúsági lelkész.
A szombat reggel i áhítatot a szabály-
zatismertetés követi, az ifjú teológusok
vasárnap délután ünnepélyes fogadal-
mat tesznek, hétfőn pedig kezdődhet a
tényleges tanulás, valamint a különfé-
le szolgálatok, ugyanis minden évfo-
lyamnak megvan a maga feladata:
ebédet hordanak, a hajléktalanmisszi-
óban vesznek részt, szórványgyüleke-
zetekbe, kórházba, idősek otthonába
járnak, az ötöd- és hatodévesek pedig
gyülekezeti gyakorlaton vannak.

Reakció

Ba
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ra
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arra biztatnak minden kanadai katol i-
kust és jóakaratú embert: imádkoz-
zanak, hogy törvényhozóik bölcses-
séggel és bátorsággal legyenek
megáldva, a közjót védelmezzék és tá-
mogassák, amelynek alapja az emberi
méltóság. „A katol ikus egyház úgy tart-
ja, az emberi létezés a fogantatással
kezdődik. Az emberi élet minden szaka-
sza tehát szent a kezdetektől a termé-

szetes végezetéig. »Áldott a te méhed-
nek gyümölcse« – mondja Lukács evan-
gél iumában Máriára utalva, aki szíve
alatt hordta gyermekét, a mi Urunkat”
– ál l a dokumentumban. A kanadai ér-
sek felkérte a parlament tagjait, hogy
amikor ezt a tervezetet megvitatják, tel -
jes mértékben vegyék figyelembe a meg
nem született gyerekek és minden em-
beri élet sérthetetlenségét.

Az indítvány létrehozna egy bizott-
ságot, amely átnézné az idevonatkozó
törvényeket, összevetve ezt a tudomá-
nyos bizonyítékokkal, valamint az alap-
vető emberi jogokkal. A javaslatról
pénteken, szeptember 21 -én tanács-
koztak, de egyelőre döntés nem szüle-
tett. A kanadai jog egyébként az egész
világon a legengedékenyebb, ami az
abortuszt il leti.

Csak a megszületett gyermek ember?
Az abortusszal kapcsolatos parlamenti indítványt illetően sajtóközleményt adott ki múlt héten Richard Smith, Edmon-
ton érseke a Kanadai Püspökkari Konferencia nevében.

Kanadában ugyanis a hatályos jog
szerint csak a tel jes születést követően
tekintik emberi lénynek a gyermeket,
vagyis amikor életképes az anyja testén
kívül – noha minden tudományos ku-
tatás ennek el lentétét bizonyítja. Step-
hen Woodworth független parlamenti
képviselő indítványa újranyithatja az
emberi élet kezdetéről szóló vitát. Saj-
tóközleményükben a kanadai püspökök

Adományok a

Szentírásért
A bibl ikus apostolkodással járó költ-

ségek fedezésére hirdetett gyűjtést Ja-
kubinyi György, a gyulafehérvári római
katol ikus főegyházmegye érseke, a
gyűjtést szeptember 30-án, a Szentírás
vasárnapján tartják a katol ikus templo-
mokban. Az érsek körlevélben hívja fel
a papság és a hívek figyelmét e fontos
kezdeményezésre, az üzenetet a főegy-
házmegye minden templomában felol-
vasták az elmúlt vasárnap. „Isten igéje
segít bennünket abban, hogy felfedez-
hessük, mit vár el tőlünk Isten, és hogy
üzenetét életre váltva hiteles kereszté-
nyek lehessünk”– fogalmaz a főpász-
tor. A körlevélben szó esik arról, hogy
idén október 1 3-án Gyergyószentmik-
lóson tartják a főegyházmegyei Bibl ia-
napot a Katol ikus Magyar Bibl iatársulat
szervezésében, az érdeklődők saját plé-
bánosuknál jelentkezhetnek. Az érsek
egy munkavázlatot is mel lékelt a körle-
vélhez, amely a csoportos szentírásol-
vasáshoz ad támpontokat, és buzdítja a
híveket a Szentírás minél gyakoribb ol-
vasására. A Szentírás vasárnapján tar-
tott tavalyi gyűjtés eredményeképpen
a bibl ikus apostolkodással járó költsé-
geknek mintegy felét sikerült fedezni.

13. oldalszeptember 27–október 3. >> Keresztalja
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A reuma összefoglaló név, gyulladásos és degeneratív folyamatokat foglal magába. Az ízületi fájdalmat okozhatja gyulladás, ennek egyik
típusát rheumatoid arthritisznek, az ízületi porcok kopását pedig arthrózisnak nevezzük. 

>> Életmód

Az ízületek felépítése és
működése

Az ízületi betegségek megértésé-
hez fontos tudni, hogyan épül fel, és
hogy működik az ízület. Az ízületek a
csontok összeköttetései, formájuk és
helyzetük határozza meg, hogy a
csontok egymáshoz képes milyen
irányban és milyen mértékben képe-
sek elmozdulni.

A vállízület például a kart lefelé-
felfelé, előre-hátra és oldalirányba is
képes mozgatni. A könyök és az ujjak
ízületei ezzel szemben csak hajlítást
és feszítést tesznek lehetővé.

Az ízületek 
alkotóelemei

Az ízületekkel összekötött csontvé-
geket porc fedi, ez egy kollagénből,
vízből és proteoglikánokból álló védő-
szövet. A kollagén rugalmas, rostos
szövet, a proteoglikánok pedig a porc
ellenálló képességéről gondoskodnak.

Az ízületeket ízületi tok veszi körül,
az ízületi tokokat pedig ízületi hártya
béleli, melynek sejtjei egy víztiszta fo-

lyadékot, az ízületi nedvet termelik.
Az ízületi folyadék táplálja a porcot és
megakadályozza az ízületi felszínek
súrlódását. A szalagok teszik lehetővé,
hogy az ízületekben a csontok felve-
gyék a helyes pozíciót.

Rheumatoid arthritisz
A rhematoid arthirits (RA) autoim-

mun gyulladásos betegség. Az ízüle-
tek krónikus gyulladása a porcok, a
csontok és a szalagok károsodásához
vezet.

A rheumatoid arthritisz többnyire
- legalábbis eleinte - a kis ujj- és láb-
ujjízületeket érinti. A gyulladás gyak-
ran a testben szimmetrikusan lép fel,
például a jobb- és bal kisujjban is ki-
alakul.

Az ízületi gyulladás fájdalommal
jár, esetenként a bőrfelület kivörösöd-
het és az ízület merevvé válhat, a tü-
netek főleg reggel, ébredés után a
legerősebbek, és a nap folyamán csil-
lapodnak. Később a gyulladt ízület lát-
hatóan megnagyobbodik, a betegség
előrehaladott állapotában a környező
szövetek is sérülnek, és az ízületek el-

deformálódnak. Sok páciensnél cisz-
ták is kialakulhatnak, amelyek ke-
mény csomók formájában
kitapinthatóak.

A rheumatoid arthritiszben szen-
vedő páciensek gyakran lefogynak, és
sokszor panaszolják, hogy hamar el-
fáradnak. Súlyos esetben lázrohamok
is felléphetnek. A betegség hirtelen és
minden életkorban kialakulhat, több-

nyire azonban lappangási fázissal kez-
dődik. A pontos diagnózis csak a páci-
ens alapos kikérdezése, labortesztek
és fizikális illetve képalkotó vizsgála-
tok segítségével állítható fel.

Arthrózis
Az arthrózis első jele a fájdalom.

Első sorban a nagy teherviselő ízüle-
tekben, a térdben, a csípőben és a csi-

golyák közötti ízületekben jelentkezik.
Eleinte csak a terhelés és a megeről-
tetőbb mozgás okoz fájdalmat. Az ízü-
let meghúzódhat, és ennél a
betegségnél is tipikus a reggeli me-
revség, ami körülbelül fél óra múlva
oldódik.

Forrás: webbeteg.hu

Az ízületi fájdalmak gyakori okai

Nem lehetetlen eltüntetni
a másnaposság nyomait!
A korán kelés, a rohanós
nappalok és a hosszú éj-
szakák, mind-mind meg-
látszanak a bőrünkön, így
az fáradt, fakó, stresszes
lesz - de a segítség kéznél
van.

Az új NIVEA FOR MEN Skin
Energy arcápoló család hét ter-
méke új továbbfejlesztett for-
mulájával minden bőrápolási
igényre megoldást nyújt.

A fő alapanyag, a bőrazo-
nos Q10 koenzim mellett egy
sereg új összetevő is került a
termékekbe, ilyen a guarana
növény kivonata és a taurine,
amelyek bőrsejt-vitalizáló ha-
tásukról ismertek. A termék-
család olyan férfiaknak
készült, akik szeretnek kemé-
nyen dolgozni, de még annál
is inkább szeretik élvezni az
életet!

A férfiaknál sincs megállás
- van mit helyrehozni másnap

Azon férfiak 82%-a, akik
hét közben (hétfőtől csütörtö-
kig) legalább egyszer elmen-
nek szórakozni a barátaikkal,
többet keresnek és boldogab-

bak, mint társaik - mutat rá a
NIVEA FOR MEN Skin Energy
nemzetközi kutatása, mely a
férfiak esti közösségi, szórako-
zási szokásaikat vizsgálta, 17
országból több mint 15500
férfi megkérdezésével készült.

Mint kiderült, világszerte a
férfiak jelentős része, 40%-a
este 10 és 11 óra között ér

haza a bulizásból. A legkoráb-
ban, 8 és 9 óra között az Egye-
sült Arab Emírségekben (19%)
és Indiában (18%) fejezik be
az estét a férfiak. Az olaszok,
a portugálok és a spanyolok az
éjszaka császárai, ők éjfél után
érnek csak haza a mulatozás-
ból.

Forrás: hazipatika.com

A neandervölgyi ember
sötét színű, keselyűktől,
csókáktól, sasoktól és
egyéb madaraktól szár-
mazó tollakkal ékesíthette
magát - derítették ki a Gib-
raltári Múzeum kutatói

A tudósok 1699 régészeti
helyszínt vizsgáltak Európában
és Ázsiában, a neandervölgyi
ember és a madarak „együtté-
lésének” nyomai után kutatva
- olvasható a LiveScience tudo-
mányos hírportálon.

A helyszíneken világos ösz-
szefüggést találtak a neander-
völgyi ember megtelepedése,
valamint ragadozó madarak és
varjúfélék (Corvidae) maradvá-
nyai között. A tudósok ezután
604 olyan madárcsontot vizs-
gáltak, amelyeket a Homo ne-
anderthalensis által lakott
három gibraltári barlangban
tártak fel.

Rengeteg csonton találtak
a neandervölgyi ember kőpen-
géitől származó vágásnyomo-
kat, ezeknek több mint a fele
(337) szárnycsont volt, ami a
kutatók szerint nem lehet vé-
letlen. A szárnyakon ugyanis
kevés az izom összehasonlítva
a madarak más testrészeivel,
így táplálkozási szempontból
semmi értékük nincs. Ebből az
következik, hogy a neandervöl-

gyi ember a tollak miatt vesző-
dött a szárnyakkal.

A vizsgálat újabb bizonyíté-
kot szolgáltat arra nézve, hogy
a neandervölgyi embertől nem
volt idegen a jelképek, a test-
díszítés alkalmazása, ezt ko-
rábban kizárólag a modern
ember sajátjának vélték a tu-
dósok. A kutatás a neandervöl-

gyi népesség körében uralkodó
„divattrendekre” is fényt derít,
hiszen a csontleletek között
„túlreprezentáltak” a sötét tol-
lazatú madarak fosszíliái. A ta-
nulmányukat a PLoS ONE
legújabb számában tették
közzé.

Forrás: MTI 

A neandervölgyi csinos volt!
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Vízilabda Románia-Kupa

A víkendtelepi olimpiai méretű medencében rendezték meg szeptember 21-22-én
az első női vízilabda Románia-Kupát. A szervezők a Torpi Marosvásárhely, a Pol-
gármesteri Hivatal, valamint a Román Vízilabda-Szövetség volt. 

Első ízben írták ki a tornát a nők részére

Az eseményen három csapat indult,
amelyek megmérették már magukat az
első nemzeti bajnokságban, azaz a Brenn-
tag Bukarest, a Körös Nagyvárad és a Torpi
Marosvásárhely. Akárcsak az idei nemzeti
bajnokságban, a Románia-Kupában is
aranyérmes lett a nagyváradi csapat, a ma-
rosvásárhelyiek szerezték meg az ezüstér-
met, míg a bukaresti csapat a bronzérmet
tudhatja magáénak. 

A pénteken, szeptember 21-én lejátszott
mérkőzés ezúttal is teljesen nyitott volt, a
váradiak egyetlen góllal nyertek, a vég-
eredmény apróságokon múlt. A találkozót
Crișul 11-10 (4-2, 2-3, 3-3, 2-2) arányban
nyerte, de látszott a marosvásárhelyi lányok
játékán a rohamos fejlődés, a bajnokságban
lejátszott utolsó egymás elleni mérkőzés
óta. Ha akkor még kisebb taktikai káosz
uralkodott a medencében, a mostani mér-

kőzésen már fegyelmezetten vízilabdáztak
a lányok. 

A gólkirályi címet Tecar Carmen (Torpi)
szerezte meg, a legjobb kapus Lukits Adri-
enn (Torpi) lett, míg a legtechnikásabb, leg-
jobb játékosként a szervezők Szeghalmi
Krisztinát (Torpi) és Ana Neamtut (Brenntag)
díjazták.

A férfiak is medencébe szálltak 
A mérkőzéseken nemcsak a lányok, de

a fiúk is medencébe szálltak, szintén a Ro-
mánia-Kupáért harcolva. Az országból hat
csapat érkezett erre a tornára: a CSM Digi
Nagyvárad, a Dinamo Bukarest, a Steaua
Bukarest, a Körös Nagyvárad, az AMEFA
Arad és a Poli Kolozsvár. Végül az első he-
lyezett, ahogyan az várható volt, a CSM Digi
Nagyvárad lett, amely az utolsó, sorsdöntő
mérkőzésen 8-7 ( 3-1, 0-1, 2-2, 3-3) arány-

ban diadalmaskodott a Dinamo ellen.
A rendezvény végén, a Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal részéről, Claudiu Ma-
ior tanácsos érmekkel, díszoklevelekkel dí-
jazta a helyi vízilabda hajdani kiváló képvi-
selőit (1970 előtt születettek), akik egy
barátságos mérkőzés erejéig még meden-
cébe is szálltak. 

A díjazottak között volt id. Fülöp Ferenc,
Tóth Ferenc (mindkettő sportmesteri cím
birtokosa), Soós Árpád, Ganea Viorel, Sós
Árpád, Tánczos János, Kádár János, Harai
István, dr. Benedek Imre, i. Fülöp Ferenc,
Veress Imre, Szabó Csaba, Şargu Naum, Bar-
talis Károly, Păltineanu Răzvan, Peteley At-
tila és Fülöp Csaba. 

A rendezők ezúttal is köszönik a támo-
gatóknak – Bioeel, Multinvest, Autoprof,
Elmed, Sonnentor –, meg a média part-
nereknek az önzetlen segítséget.

Fülöp Tamás edző: 
– Sajnos, megint csak másodikak lettünk,

akár a bajnokságban, habár jól játszottunk
a nagyváradiak ellen, négyszer is sikerült
egyenlítenünk, de végül 11-10 arányban,
egy góllal kaptunk ki. A győztesek játékán
meglátszott a három-négy év tapasztalata,
ami végül döntőnek bizonyult. Az is számított,
hogy a mi csapatunk játékosainak zöme 13

éves, náluk meg vízbe szálltak 17-18 éves,
tapasztaltabb játékosok is. Örvendetes, hogy
szemmel láthatóan sokat fejlődtünk, nem-
csak fizikailag és technikailag, hanem takti-
kailag is jobbak vagyunk, mint az utolsó,
nagyvárad elleni meccs alkalmával. Gondo-
lom, hogy pszichológiailag is hatnunk kell
lányainkra az eredményesebb játék érdeké-
ben. 

Női foci, A-osztály

FCM-Navobi Iași 6-0 (3-0)
Marosvásárhely egyetlen
női labdarúgó együttese, az
A-osztályos FCM 6-0 arány-
ban leiskolázta ellenfelét, a
iasi-i Navobi csapatát hazai
pályán, az I. liga Keleti cso-
portjának második forduló-
jában. A lányok egy héttel
korábban idegenben 11-0-
ra kiütötték a buzău-i Viito-
rul 2010 együttesét, így
kapott gól nélkül, maximá-
lis pontszámmal listavezető
a csapat.

A mérkőzésre a Sziget utcai
stadionban került sor, a FCM-FC
Argesi B-osztályos férfi labda-
rúgó mérkőzés után, de egyiken
sem tolongtak a nézők, habár a
találkozó ilyen módon való mű-
sorra tűzésének bevallott célja
az volt, hogy így talán többen
maradnak olyan nézők is a mér-
kőzésre, akik a férfiak találko-
zójára jöttek.

A gólokat Máté Tünde (18.),
Sandu Bianca (28.), Kopácsi
Barbara (35.), Sipos Kincső
(62.), Jáhn Klaudia (78.) és
Samu Krisztina (89.) szerezték. 

Székes Károly vezetőedző az
alábbi csapatot küldte pályára:
Părălută – Göder (72. Sárosi),
Pupos, Máté, Sandu, Kopácsi,
Ambrus (82. Meleacă), Roca (62.
Samu), Gorea (60. Boros), Herczeg
(77. Jáhn), Sipos.

Vasárnap, szeptember 30-
án a marosvásárhelyi csapat
Brassóba látogat a Blue Angels-
hez, a csoport rangadójára. 

Megyénk második A-osztá-
lyos együttese, a szászrégeni Vi-
itorul 0-2 arányban alulmaradt
hazai pályán, a buzau-i Viitorul
2010 együttesével szemben. 

A következő fordulóban,
szeptember 30-án a Viitorul
Szászrégen a iasi-i Navobi ven-
dége lesz. 

Havonta mintegy 1000 gyerek fordul meg az uszodában
– Interjú id. Fülöp Ferenc-
cel, a marosvásárhelyi úszó
és a vízilabda jelenleg talán
legismertebb és legsikere-
sebb képviselőjével, aki
mind úszásban, mind vízi-
labdában sportmesteri cí-
met szerzett. 

Jelenleg edzőként tevé-
kenykedik Marosvásárhelyen,
vízipólósként hajdanán játszott
a Steuanál, a Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen, hosszú ideig
tagja volt a román válogatott-
nak is. 

Úszóként többszörös kor-
osztályos bajnok volt ifi kate-
góriában, felnőttként 100 gyor-
son (1963, 1965) és váltókban
(gyors, vegyes, 1963) a dobogó
legfelsőbb fokáról „nézhetett
le” ellenfeleire. 1966-ban az
egyetemi VB-t is megjárta
(Szófia).

– Annyi más egykori sport-
társához hasonlóan ön is dísz-
oklevélben részesült. Milyen érzés
volt annyi év után újra meden-
cébe lenni, vízilabdázni az egy-
kori barátokkal, társakkal?

– A most díjazottak közül
csak Tóth Árpival a ’60-as évek-
ben, míg Ganea Viorellel a ’70-
es,’80-as években játszottam
együtt. Amúgy jó négy évti-
zede már nem találkoztunk az
egykori társakkal Marosvásár-
helyen. Köszönöm, hogy elis-
merésben részesülhettünk,
nem felejtettek el minket Vá-
sárhelyen. Megjegyzem, Ko-

lozsváron és Bukarestben, ahol
sportoltam, már volt hasonló
elismerésben részem.  

– Ön hol is vízilabdázott kar-
rierje során?

– 1957-től kezdtem el ját-
szani Marosvásárhelyen, 1958-
ban már országos harmadikok
voltunk az iúsági csapattal.
1962-1964 között a bukaresti
Steaunál, majd 1967-1977 között
Kolozsváron voltam leigazolva.
Utóbbi együttessel nyolc alka-
lommal voltunk harmadikok,
egyszer meg másodikak a román
bajnokságban a Dinamo után. 

Aztán még 5-6 évet játszot-
tam itthon, Marosvásárhelyen,
majd edzőként kezdtem el te-
vékenykedni. Több mint 11
éven keresztül a felnőtt, a ju-
nior I. csapattal, meg gyerekek-
kel is foglalkoztam, utóbbiakkal
harmadikok lettünk az orszá-
gos bajnokságban 25 évvel ez-
előtt. 

– Egyik fia vízilabdaedző, a
másik úszó oktató, ön szintén
edzőként tevékenykedik Maros-
vásárhelyen. Az évek során sok
tehetséges gyerek kikerült a ke-
zei közül. Vannak tehetséges
úszok, vízilabdázók jelenleg Ma-
rosvásárhelyen, akik előtt ígé-
retes jövő áll?

– Havonta mintegy 1000
gyerek fordul meg itt, a víkend-
telepi uszodában. A gyerekek,
akiket edzek, a Sportiskolánál

versenyeznek, van is néhány
közöttük, akik a korosztályuk-
ban az első 4-5 között vannak
az országban. A vásárhelyi fiú
meg lány vízilabda együttesek-
ben is vannak kiváló, tehetsé-
ges játékosok, akikről még so-
kat fogunk hallani. 

– Marosvásárhelyen a
vízsportoknak hagyománya
van, hiszen főleg hajdanán szá-
mos, sikeres úszó és vízilabdázó
szerzett magának hírnevet, akik
rangos nemzetközi megméret-
tetéseken, főleg Olimpiai Játé-
kokon is bemutatkoztak. Kik a
legismertebbek, akik oda elju-
tottak városunkból?

– A legsikeresebb helyi ví-
zilabdázónk, aki három olim-
pián (1952, 1956, 1960), egy
Európa-bajnokságon (1954 To-
rino) és három Világiúsági ta-
lálkozón (1951 Berlin, 1953 Bu-
karest, 1955 Varsó) is szerepelt,
az a néhai Simon Ferenc volt.
Ő 1946 és 1960 között 230 mér-
kőzésen hordta a fején, a válo-
gatott címeres sapkáját.

Az 1952-es Helsinki-i ötka-
rikás játékokon a román vízi-
labda együttes első hét játé-
kosa közül hárman voltak
marosvásárhelyiek (Simon Fe-
renc, Kelemen András, Deák
Gyula), míg 1956-ban, Melbo-
urne-ben is négyen voltak az
együttes tagjai, közülük hár-
man – Hoszpodár, Bordi és
Nagy „Pocó” Gábor – disszidáltak.
Ők honosították meg az Egyesült

Államokban a vízilabdát. 
Megemlíthetem még Da-

róczy Bulit, aki játékosból lett
szövetségi kapitány, Tóth Páll
József úszóedzőt, aki a vízilabda
válogatott edzője volt, akinek
a kezei alatt edztem én is. Vagy
ki ne emlékezne Both Marikára,
aki a hátúszás specialistája volt,
és kijutott az 1956-os olimpi-
ára? Persze sorolhatnám az
egykori nagy neveket, mert van
belőlük elég. 

Akkor, nem voltak ilyen kö-
rülmények, mint jelenleg, de
voltak akkor is tehetséges spor-
tolók. Mi is, mint hajdani vízi-
labdázók, gyakrabban és sike-
resebben szerepeltünk volna az
olimpiákon, nemzetközi világ-
versenyeken. Sajnálattal gon-
dolok vissza, hogy nekem is
esélyem lett volna kijutni az
1964-es, Tokióban tartott olim-
piára, de etnikai hovatartozá-
som miatt, erre nem került sor.

– Mit üzen azoknak a szü-
lőknek, akik sportolni szeretnék
adni a gyerekeiket, de még nem
döntötték el, milyen sportág felé
irányítsák őket?

– Ahhoz, hogy egészsége-
sek legyenek, szükséges lenne
minden gyereknek 2-3 év
úszás. Akik versenyszerűen
akarják űzni, azoknak költsé-
gesebb, hiszen a minőségi
úszáshoz komoly anyagi áldo-
zatok szükségeltetnek.  

A felső sorban, balról a harmadik id. Fülöp Ferenc
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Tükröm-tükröm... tükörképem c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Ha egyetlen árva percre kiteszem a lábam a házból, minden a feje tetejére áll! 

Kedves Olvasók!

Kisorsoltuk a Központ-előfizetést a Szerkesszük együtt a lapot! c. kérdőív kitöltői között. 
A három hónapos előfizetés nyertesei: 
Gábor Attila, Frincsán János, Buksa Éva-Mária, Mohay Enikő és Veress Tibor.

Köszönjük közreműködésüket.

Fodrászokat keres a Paris Beauty Center.
Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.


