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Sport

Három veterán világbajnoki
aranyérem a vásárhelyiek
nyakában!

A román veterán birkózósport történetének
legsikeresebb évében vagyunk, ugyanis
nemrég, a Budaörsön megtartott
veteránbirkózó világbajnokságon három
aranyérmet nyertek Marosvásárhely kiváló
birkózói. Ambrus Lajos a 66-70 évesek
kategóriájában, a 130 kg-os súlycsoportban,
Ballai Sándor a 46-50 évesek kategóriájában,
a 130 kg-os  súlycsoportban, míg Răcorean
Adrian a 35-40 évesek kategóriájában, a 97
kg-os súlycsoportban lett veterán világbajnok
egy olyan megmérettetésen, ahol 49 ország
640 sportolója vett részt. 
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>>> 15. oldal

Társadalom

RMOGYKE: „Függesszék fel funkciójukból a plagizáló tanárokat!”

Ádám Valerián, az RMOGYKE
ügyvezetője és néhány fős csapata
huszonegyedik napja tüntet az Ok-
tatási Minisztérium előtt Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen létrehozandó magyar
főtanszékekért és a magyar tandí-
jas helyek kibővítésért.

Társadalom

Székelyföld – 
Lenni vagy nem lenni?

A történelmi Székelyföld területe nagy-
jából még ma is megegyezik a többségé-
ben magyarok által lakott területekkel.
Igaz, kikezdett szélein mára már többsé-
gében románok által lakott területek ala-
kultak ki: Marosvásárhely, Borszék,
Balánbánya, Bodzaforduló, Nyárádtő környéke.

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

>>> 3. oldal Keresztalja

Szegényen, 
de vidáman

Hogyha valaki szerzetes lesz, valószínű-
leg bevonul egy kis cellába, ahol az élete
többi részét imával tölti majd – gondol-
hatják sokan, akik nem találkoztak sze-
mélyesen ilyen hivatású emberekkel. A
ferences szerzetesnek készülő Urbán
János is így hitte az elején.

>>> 12. oldal

Humor

RMDSZ – hol vannak 
az eredmények?

Ha rámegyünk az RMDSZ honlapjára
(www.rmdsz.ro),  és a bal felső sarokban rá-
kattintunk „AZ RMDSZ EREDMÉNYEI” cím-
szóra, a következő üzenet jelenik meg: A
KÉRT OLDAL NEM TALÁLHATÓ. Tisztelettel
kérdezzük az illetékeseket: fejlesztés alatt áll
a honlap, vagy valamilyen egyéb oka van?

>>> 7. oldal

A 12. és 13. 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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Négy milliárd forint a 
Sapientiának és a PKE-nek

A tanintézmény vezetősége át-
adta az egyetem Bocskai István-díját
Orbán Viktornak, amit követően
megállapodást írtak alá az erdélyi
magyar felsőoktatás fejlesztése ér-
dekében a magyar kormány, a Sapi-
entia Alapítvány, a Sapientia EMTE
és a Partiumi Keresztény Egyetem
között, amely szerint a magyar kor-
mány 2014-ig az erdélyi magyar fel-
sőoktatási intézmények működését
4 milliárd forinttal fogja segíteni.

„Egy nép csakis anyanyelvén sa-
játíthatja el kultúráját” – hangsú-
lyozta Orbán, aki ezáltal hívta fel a
figyelmet a magyar nyelvű tanintéz-
mények fontosságára, amely nem
csak oktat és nevel, hanem kultúr-
missziót végez, sőt nemzetpolitikai
szempontból stratégiai fontosságú.
Hozzátette, hogy egy egyetemet
nem elégséges megalapítani, ott ta-
nítani is kell a jövő nemzedéket:
test-tudásra, ész-tudásra és szív-tu-
dásra. „Fontos a diákok ügyessége,
erőssége, gyorsasága, szükséges
ugyanakkor okosságuk, türelmessé-
gük, műveltségük. De talán a leg-
alapvetőbb tudás, a szív-tudás,
amely nem kopik, és életünk végéig
csiszolódik: a szeretetre való képes-
ségünk, szépérzékünk, alázatunk,
amely magán- és közéletünket ha-
tározza meg” – fogalmazott.

Kijelentette, hogy Magyaror-
szág sikere a Sapientia, hisz képes
volt a határain kívül egy magyar
egyetemet alapítani, és továbbra
is támogatni és fejleszteni tudja
azt, majd köszönetet mondott a
történelmi egyházaknak az egye-
tem megalakításáért tett erőfe-

szítésekért.
Ugyanakkor a miniszterelnök

óva inti a magyarságot a lebeszé-
lőkre való hallgatástól, illetve az
önsajnálattól, hisz mindez egy
nemzet leépüléséhez vezet. „A
magyarok határokon átívelő egy-
séges nemzetet kell alkossanak,

és ide illően Bocskai István szava-
ival élve azt kérem, hogy az erdé-
lyiek a magyarországiaktól el ne
szakadjanak, és az anyaországiak
az erdélyieket el ne taszítsák” –
zárta beszédét a miniszterelnök.

Pál Piroska

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

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tegnap tiszteletét tette a marosvásárhelyi Sapientia EMTE-n. A
tanintézmény 2001. október 3-án tartotta első tanévnyitó ünnepségét, amelynek évfordulóját 2012-ben az egyetem
napjává nyilvánították. Az eseményen jelen voltak a magyarországi és az erdélyi politikai élet jeles képviselői is.



2. oldal >> Naptár október 4-10.

Névnapok
Október 4. Ferenc, Aranka, Hajnalka, Fodor
Október 5. Aurél, Pálma, Attila
Október 6. Brúnó, Renáta, Csaba, Berény
Október 7. mália, Mária, Márk, Márkus, Szergiusz, Bekény
Október 8. Koppány, Mária, Bettina, Brigitta, Dömötör, Szergiusz
Október 9. Dénes, Ábrahám, Elemér, Andor, Ábris
Október 10. Gedeon, Leó, Dániel, Sámuel, Lajos, Ferenc, Bendegúz

Ajánló

Kos: Egy örömteli hírt kaphat a héten. Lehet, hogy azonnal
lendületbe jön, és hirtelen mindent egyszerre akar megcsi-
nálni, de jobban teszi, ha időbeosztást készít, a kapkodás
nem vezet sehová. Komoly akadály merülhet fel tervei meg-
valósításában, és szükség lesz a türelmére.
Bika: Úgy érezheti, hogy néhány kedves ismerőse nehezíti
az életét, és egy kissé kínos helyzetbe hozhatják. Ahelyett,
hogy felhúzná magát, inkább nevessen egy jót, ne feledje, a
humor a legjobb gyógyszer. A munkája kapcsán jó híreket
kaphat, valószínűleg kedvező változások előtt áll.
Ikrek: Ezekben a napokban találkozhat valakivel, aki egészen
új nézőpontból világít meg ön számára egy ismerős helyzetet.
Ha kezdett beleragadni egy kellemetlen szituációba, segítség
érkezik, amely előrébb lendíti. Nem kizárt, hogy el kell en-
gednie valakit vagy valamit, aki, vagy ami már nem viszi
előre az életben.
Rák: Igen aktív hétre számíthat, valószínűleg tele lesz új
ötletekkel. Már csak a megvalósításukhoz szükséges bátor-
ságot kell összeszednie, de megéri kockáztatnia, mert pozitív
eredmény várható. Kedvező ez a hét az önismereti gyakor-
latokra is, itt az ideje, hogy megismerkedjen velük.
Oroszlán: A hét egy nehezebb, megoldandó feladatot tar-
togat ön számára, ami elsőre talán ijesztőnek tűnik, de ne
rémüljön meg tőle. Módszerességgel és következetességgel
hamar sikerül megoldania, és közben olyan felismerésekre
juthat, melyeknek a későbbiekben is nagy hasznát veheti a
munkában. 
Szűz: Ez a hét a spontaneitásról szól ön számára. Az ese-
mények többször is kicselezik, ami egészen addig bosszúságot
okoz, amíg rá nem érez az improvizáció ízére, és el nem kezd
sodródni az árral. Így olyan élmények és találkozások részese
lehet, melyekről nem is gondolta volna, hogy valaha meg-
történnek.
Mérleg: Megélénkül a társasági élete, pozitív kisugárzásával
pedig hamar elbűvöli a környezetét, sőt, még rosszakaróit is
sikerül kibékítenie. Találkozik valakivel, aki megdobogtatja
a szívét, még az is lehet, hogy románc lesz a dologból. Igye-
kezzen spórolni az energiával, és arra fordítsa, ami valóban
fontos.
Skorpió: Nagy dolgok készülnek a szűkebb vagy tágabb ro-
konságban, vagy valakivel újra felveszi a kapcsolatot, amit
egy ideje elvesztett. Érdemes több időt töltenie a párjával,
vagy meglátogatnia rég nem látott hozzátartozóit. A hétvége
különösen jó alkalom a hosszabb ideje húzódó konfliktusok
megoldására, de jó adag türelemre is szüksége lesz ehhez.
Nyilas: Ötletekkel teli, kreatív hetet jósolnak ön számára a
bolygók. Érdemes le is jegyeznie őket, mert sorsfordító vál-
tozásokat jelezhetnek előre. Ahhoz azonban, hogy mindez
valóban bekövetkezzen, folyamatosan fenn kell tartania a
tudatosságát. Keresse a kapcsolatot azokkal, akikkel nap
mint nap látják egymást.
Bak: Kedvező változások várnak önre szakmai területen és
a magánéletében is ezen a héten. Tele van pozitív energiával,
így nem csoda, ha biztatóan alakulnak a dolgai. Remek idő-
szak ez arra, hogy hosszú távú terveket készítsen, és egyre
tisztábban láthatja, hogy mik a céljai.
Vízöntő: A héten olyan helyzetbe kerülhet, mely rákény-
szeríti, hogy kiálljon magáért, illetve egyértelműen meghúzza
a határait. Határozottsága lehengerlő lesz, és mindebből
erőt és önbizalmat meríthet. Ha régóta húzódó egészségügyi
problémával küzd, most végre fény derülhet az okára. 
Halak: A héten pozitív energiák egyengetik az útját, és élete
több területén is segítségére lesznek. Ha anyagi nehézsé-
gekkel küzd, a héten extra bevételhez juthat. Találkozhat
ugyan néhány olyan helyzettel, amely próbára teszi a türel-
mét, de ne felejtse, ön dönt, hogy félig telinek vagy félig
üresnek látja a poharat.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 - 900X

Szerkesztő: 
Szentgyörgyi László

Főmunkatárs: 
Ferencz Zsombor

Riporter:
Pál Piroska

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc-Attila

Molnár Tibor
Nemes Gyula

Tördelőszerkesztő: 
Szegedi Attila

Terjesztés, reklám:
Hidegh András

tel.: 0741.240.592

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

>> Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető Maros
megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

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

Kár kihagyni

Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr 0265-202.300
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
Tűzoltók 981
Mentők 961, 0265-215.131
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) 0265-210.110
Megyei kórház 0265-212.111
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek 0265-210.177
Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330
Prefektúra 0265-266.801
Maros Megyei Tanács 0265- 263.211
Maros Megyei Tanfelügyelőség 0265-213.779
RCS–RDS 0365-400.401, 0365-400.404
Romtelecom 921
Felvonó (hibaelhárítás) 0265-269.887
Katasztrófavédelem 982
Áramszolgáltató vállalat 929
Áramszolgáltató vállalat – vidék 0265-269.667
Gázszolgáltató vállalat 0265-200.928, 0800-800.928
Aquaserv – hideg víz–csatorna 0265-215.702
Aquaserv – közönségszolgálat 0265-208.888
Aquaserv központ 0265-208.800, 0800-208.888
Energomur – fűtés–meleg víz 0265-215.265
Energomur – közönségszolgálat 0265-218.464
Fogyasztóvédelmi hivatal 0265-254.625

Hasznos telefonszámok

Műemlékvédelmi konferencia
Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyi Kulturális Központ mű-
emlékvédelmi konferenciát szervez októ-
ber 4- én, csütörtökön Gyorsuló
metamorfózis. Városi műemlékeink hely-
zete az ezredfordulót követően címmel. A
rendezvényre a Kultúrpalota Tükörtermé-
ben kerül sor. Fővédnök: Sólyom László,
Magyarország volt elnöke.

Nem élhetek muzsikaszó
nélkül - a Csűrszínházban
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata október 5-én, pénteken
este 8 órától a csűrszínházi évad elmaradt
előadását, Móricz Zsigmond Nem élhetek
muzsikaszó nélkül című két felvonásos víg-
játékát mutatja be Mikházán. Helyfoglalás
Szélyes Ferencnél a 0744-394-186-os tele-
fonszámon lehetséges.

XXII. Nemzetközi 
Zenei Fesztivál
Október 4-én, csütörtökön kezdődik és 25-
éig tart a Constantin Silvestri emlékére
megszervezett XXII. Nemzetközi Zenei
Fesztivál. A rendezvénysorozat első moz-
zanata az október 4-én este 7 órai kezdet-

tel a Kultúrpalota Nagytermében sorra ke-
rülő rendkívüli szimfonikus hangverseny,
mellyel Csíky Boldizsár zeneszerző 75. szü-
letésnapját ünneplik. Vezényel Gheorghe
Costin, zongorán játszik i. Csíky Boldizsár.
Műsoron: Csíky Boldizsár – Erdélyi rapszó-
dia – ősbemutató, S. Rachmanyinov – 2.
c- moll Zongoraverseny, S. Prokoev –
Rómeó és Júlia – válogatás az 1. és 2. szvit-
ből. A koncertre az 1-es számú bérlet érvé-
nyes.

Nyilka Róbert- emlékkiállítás
Nyilka Róbert emlékkiállítás nyílt a Ber-
nády Alapítvány és a Maros Mezőségi Mű-
vésztelep szervezésében a marosvásárhelyi
Bernády Házban (Horea utca 6. szám). A ki-
állított festmények magángyűjtemények-
ből és a Marosvásárhelyi Művészeti
Múzeum tulajdonából származnak. A tárlat
október 23-ig látogatható.

Domokos Gábor akadémikus
előadása Marosvásárhelyen
A Magyar Tudományos Akadémia Kolozs-
vári Területi Bizottsága meghívására októ-
ber 9-én Marosvásárhelyen tart előadást
Domokos Gábor akadémikus. Domokos
Gábor fő kutatási területe a nemlineáris
mechanika és az alkalmazott matematika

műszaki kérdései. Munkatársával, Várkonyi
Péterrel bebizonyította a Gömböc nevű,
homogén (azaz egy anyagból készült),
konvex, két (egy stabil és egy instabil)
egyensúlyi ponttal rendelkező test létezé-
sét, ezt a testet fizikailag is sikerült létre-
hozniuk. Marosvásárhelyen október 9-én,
kedden 17 órától A Gömböc története című
előadását hallgathatják meg az érdeklődők
a Sapientia EMTE koronkai székhelyén.

Pulzus a Museum Caféban
A székelyudvarhelyi Pulzus művésztelepen
készült alkotásokból nyílt kiállítás a maros-
vásárhelyi várban lévő Museum Caféban.
A tárlat október 12-ig naponta 9 és 21 óra
között látogatható.

A faluban muzsikálnak
Ezzel a címmel szervezik meg Marosvásár-
helyen október 7-én 17 órától a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében a VI. megyei
néptánc-, népdal-, népzene- és népvise-
let-találkozót. Meghívottak a magyarói
Csurgó, a felfalusi Bíborka, a marosvásár-
helyi Öreg Fenyők, valamint a nyárádma-
gyarósi Búzavirág néptáncegyüttesek, a
vajdaszentiványi Takács Mihály. Művészeti
vezető: Molnár József koreográfus. A belé-
pés ingyenes.



3. oldalTársadalom <<október 4-10.

A történelmi Székelyföld területe nagyjából még ma is megegyezik a többségében magyarok által
lakott területekkel. Igaz, kikezdett szélein mára már többségében románok által lakott területek alakul-
tak ki: Marosvásárhely, Borszék, Balánbánya, Bodzaforduló, Nyárádtő környéke. 

Szétfejlődés 

Az utóbbi hetek, hónapok történései – lásd a Mikó-
ügyet, a MOGYE körüli eredménytelen huzavonát, s a
sor szinte tetszés szerint folytatható – újfent az erdélyi
magyar politikai érdekvédelem megoldatlanságára te-
relte a közélet iránt még érdeklődők figyelmét. Egy
többségi társadalom ideológiai és egyéb szempontok
szerinti tagoltsága, megosztottsága érthető, mond-
hatni természetes. Dúljanak benne bármekkora poli-
tikai ellentétek, akár nyílt ellenségeskedések, az nem
jár komolyabb kockázatokkal az illető nemzet létére,
nem veszélyezteti annak fennmaradását. Egy nemzeti
kisebbség esetében viszont egészen más a helyzet.
Nekik minden jelentős politikai döntéshozás esetén
fel kell tenniük a kérdést: választásukkal, mármint a
kínálkozó lehetőségek valamelyike melletti kiállásuk-
kal közösségük fennmaradását szolgálják-e vagy sem?
A megállapítás fokozottan érvényes a közép-kelet eu-
rópai nemzeti kisebbségek, különösen a kárpát-me-
dencei magyarság esetében. 
Az erdélyi magyarság politikai küzdelmeinek távolabbi
és közelebbi múltját tekintve a helyzet egyértelműnek
tűnik: világos, hogy stratégiai, tehát fennmaradásun-
kat tekintve létfontosságú kérdésekben csak egységes
fellépéssel lenne lehetséges eredményeket elérni.
Tehát legyen bár viszonylag tagolt, sokrétű, anyagi
helyzetét, életkörülményeit tekintve sokféle, ideoló-
giailag sokszínű az erdélyi magyar társadalom, abban
egyetértésnek kell lennie, hogy legfontosabb célja: a
szülőföldön való megmaradás, kedvező körülmények
esetén a fejlődés mind gazdasági, mind kulturális
téren. „Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk!” – szól
a szépírói eszközökkel is megfogalmazott, minden kö-
zösségéért tenni akaró számára az erkölcsi parancs. 
Mint korábban említettem, úgy tűnhet, az erdélyi ma-
gyarság esetében adott az érdekazonosság: a cél vilá-
gos – a fennmaradás –, annak eszközei – autonómia,
államilag támogatott anyanyelvi oktatás az óvodától
az egyetemig, stb. – úgyszintén. A józan paraszti ész
szerint ezeknek a stratégiai céloknak kell(ene) aláren-
delni minden politikai és más természetű közéleti cse-
lekvést. A nemzeti összefogás, a közös fellépés,
minden lehetséges energiának célirányos felhaszná-
lása nélkül elképzelhetetlen a siker. Az Európa más tá-
jékain tapasztaltak csak megerősítik eme
meggyőződésünket. Ezt sokan tudják felénk is, vagy
legalábbis úgy tesznek, mintha tudnák, sokan hirde-
tik, s ugyanannyian hivatkoznak nap mint nap az ösz-
szefogás szükségességére. 
Csakhogy a valóság, sajnos mást mutat. A legutóbbi
évek, mondhatni évtized politikai történései alapján
bátran kimondható: az összefogástól, az új egységtől
egyelőre távolabb vagyunk, mint valaha. Az egyelőre
csak cél, s nem lehetőség. A nyári helyhatósági válasz-
tások eredményei sem úgy alakultak, hogy előbbre vi-
gyék az új egység megteremtésének ügyét. Egyelőre
úgy fest, hogy ama bizonyos politikai ingamozgás a
szétfejlődés irányába mutat. Pillanatnyilag a legtöbb,
ami az erdélyi magyar politika élet aktoraitól elvár-
ható, hogy ne tegyenek olyat, ami ellehetetlenítheti
a jövőbeni együttműködést, szélesebb ölelésű össze-
fogást.  

Szentgyörgyi László 

Románia euroregionalizációs törekvései
nagyjából megegyeznek történelmi régiói
újratámasztásának valós igényeivel: Bán-
ság (Temesvár), Olténia (Krajova), Munté-
nia (Bukarest), Dobrudzsa (Konstanca),
Moldva (Jászváros), Székelyföld (Marosvá-
sárhely), Kőrösvidék (Nagyvárad), Erdély
(Kolozsvár), Máramaros (Nagybánya), Bu-
kovina (Szucsáva). A fővárosba tömörülő
központi politikai csúcsvezetés túlfűtött
nacionalista köreiben mindközül természe-
tesen csak a többségében magyarlakta,
autonómia-párti Székelyföld veri ki a biz-
tosítékot, mint valami szeparatista Transz-
nisztria-féle törekvés csiráinak a
felbukkanó veszélye.

Miközben vidéken mindenki regionali-
tásának tudatában definiálja önmagát
(„mi, moldvaiak... mi, bánságiak”, stb...),
addig a fővárosba tömörülő központi poli-
tikacsinálók unos-untalan az évszázadokon
át kiharcolt egységes nemzetállam szétesé-
sének veszélyéről szajkóznak (a titkosszol-
gálatok rémforgatókönyvei szerint az adott,
szomszédos államok területére átnyúló ré-
giókat a szomszédos államok kebeleznék
be), holott nem titkolt álmuk Nagy-Romá-
niát újból létrehozni. Ami persze maga a tö-
kéletes illúzió, mert egy elmúlt kor soha
sem volt eddig visszaállítható, bár a két Né-
metország 1990-es egyesítését (a berlini fal
leomlását), ill. a néhány éve Moldvában
fűnek-fának oly könnyedén osztogatott
román állampolgárságot látva, mára már a
románok sem annyira pesszimisták... 

Mintha a nagy nyugat-európai nemzet-
államok mind-mind, egytől-egyik szétestek
volna az euroregionalizációtól! Hahhh!!!
Még Franciaország is ép... 

Túlfűtött indulatait Románia, saját rossz
politikájának következtében állandósult
gazdasági helyzetének mélynyomora teszi
még drámaiabbá: a bűnbak keresése a
valós okok feltárását elhárító magyarelle-
nességben nyilvánul meg (mert még min-

dig 1 millió fölött vagyunk). A szélsőséges
eszmék csírái még a legnyugatiasabban
gondolkodó vezető pozíciójú értelmiségi
kultúr-elit elméiben is megtalálhatók, még
ha a román wikipédián külön szócikk is szól
a Ținutul Secuiesc-ről, de a jelenség nem
egy kizárólagosan romániai találmány,
mert az újabban fel-felbukkan és meg-
megerősödik egész Nyugat-Európa-szerte.

A paradoxon: miközben az ország lako-
sainak száma évről évre csökken, és az or-
szág egyre inkább csak gazdagodik, addig
egyre nagyobb rétegek szegényednek el,
nyilván, mert ezt a gazdagságot, a bürok-
rácia és korrupció eszközeivel, a felső tíze-
zer magáénak erőszakolja ki, holott már
így is sokkal nagyobb vagyonnal rendelke-
zik, mint amennyire egész életében szük-
sége lenne. De ez megint nem egy
romániai találmány, mert nyugat-európai
is, sőt: nyugisan mondhatni: világjelenség. 

Amúgy nem lehet nem észrevenni,
hogy a román térképkészítő nem meri ki-
rajzolni Székelyföld határvonalait. Egy kis
gondot jelent viszont, hogy Bukovina
éppen Szucsáva nevű megye területét teszi
ki – ez egy kis gondot jelent, azmidőn az
euroregionalizáció egyik alapvető problé-
mája éppen az, hogy túl kicsi egy megye.

Székelyföld színházi előadásai közül ma
csupán a Bocsárdi László rendezte sepsi-
szentgyörgyi, I. osztályú előadásokat aján-
lom figyelmükbe, de azokat már 2001 óta,
mint megtekintésre érdemesekként. A töb-
bieket nyugodt lelkiismerettel mind ki
lehet hagyni.

És most egy kicsit Székelyföld vas-
úti közlekedéséről is, amit Kolozsváron
a Sapientia – EMTE környezetföldrajz sza-
kán sem adnak elő a hallgatóknak a nagy
tudós doktorok, de alapjában véve már egy
IV. osztályos tanulónak tudnia kellene:

1997-ben veszteségességük miatt
megszűntek a Maroshévíz – Borszék, Ko-
vászna – Kommandó, Marosvásárhely –

Maroskeresztúr – Nyárádszereda – Szováta
– Parajd, ill. Maroskeresztúr – Bánd – Le-
kence, valamint Bánd – Mezőméhes kis-
vasutak. Ez természetesen világjelenség,
kivéve a dardzsilingi UNESCO–világörökség
részévé nyilvánított indiai kisvasutat, mely-
ről a BBC 2010 februárjában 3 részes,
egyenként 1-1 órás dokumentumfilmet is
készített.  

A dardzsilingi a világon az egyetlen kis-
vasút, mely az UNESCO–világörökség
része. Gondolták-e volna, hogy tisztessé-
gesen jegyet váltó utasokkal túlzsúfolt já-
ratai mind-mind veszteségesek?
Bizony-bizony! A veszteségeket az Indiai
Állami Vasutak a nyereséges vonalaiból fe-
dezi (mint ahogy nálunk tették a '80-as
években...), mert ha jegyárakat emelne,
azon nyomban utasokat és bevételt veszí-
tene, így még több oka lenne az említett
vonalak felszámolására, mert akkor min-
denki a vasúttal párhuzamosan futó asz-
faltozott országúton maxi-taxizna, kissé
olcsóbban...

2005-ben a Román Állami Vasutak állí-
tólagos veszteségességük miatt lemondott
a 404-es, 66 km, Sepsiszentgyörgy – Ko-
vászna – Kézdivásárhely – Bereck, a 307-
es, 113 km, Balázsfalva –
Dicsőszentmárton – Erdőszentgyörgy –
Szováta – Parajd, a 403-as, 36 km, Brassó
– Szászhermány – Bodzaforduló, valamint
a 308-as, 47 km, Segesvár – Héjjasfalva –
Székelykeresztúr – Székelyudvarhely, te-
herforgalom nélküli szárnyvonalakról. Eze-
ken a szárnyvonalakon egy brassói
székhelyű kft. kétvagonos, II. osztályú,
Franciaországból másodkézből szerzett
sínbuszokkal, a Román Állami Vasutaktól
eltérően valóban nyugat-európai szinten,
de a Román Állami Vasutakkal megegyező
árakon folytat nappali személyszállítást.
Hát így...  

Czirják Árpád 

Székelyföld – Lenni
vagy nem lenni?
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– Jó napot, Sajókám! Isten éltesse
sokáig!

– Miért éltetne? Nincs se szülina-
pom, se névnapom.

– De ma van az állatok világnapja!
– Akkor viszont kívánom, marhája!

Sőt, meg is hívom egy kőműves Acti-
melre…

– Az micsoda?
– Féldeci.
– Jöhet. Ugyanis egy üzleti javas-

latot akarok megvitatni, olyankor szo-
kás inni. Mármint erőset is.

– Eressze!
– Olvastam, hogy a görögök né-

hány lakatlan szigetük bérbe-, illetve
eladásával próbálnak enyhíteni az or-
szágban uralkodó gazdasági mizérián.
Arra gondolkoztam, hogy kéne ve-
gyünk egyet.

– Kissé mellélőtte a házszámot.
Nekem annyi megtakarított pénzem
sincs, hogy egy díszpálmát vegyek,
nemhogy egy egész szigetet.

– Nem is úgy értettem, hogy mi

ketten dobjuk össze az árát, hanem az
erdélyi magyarok, zusammen.

– Úgy már talán futná. És mihez
kezdenénk egy lakatlan szigettel, any-
nyian?

– Hogyhogy mihez?! Hát odaköl-
töznénk testületileg! Meg lenne oldva
az önrendelkezés, autonómia, anya-
nyelvhasználat, minden!

– Maga nem is olyan hülye, mint
amilyennek leképződik a retinámon.
De mi volna az alkotmányos formája,
tulipán- vagy fenyőköztársaság, és Ke-
lemen Hunor vagy Szász Jenő lenne az
elnök? Esetleg csillagmonarchia, Őba-
juszsága I. Tibor királlyal az élén?

– Azt eldöntenénk később. Először
is találjunk nevet neki…

– Mondjuk Székelysziget. Vagy
Hungarian Island.

– Például. Szorgos az erdélyi ma-
gyar, pikk-pakk felvirágoztatnánk! Vá-
rosokat, településeket alapítanánk,
olyan elnevezésekkel, amelyek emlé-
keztetnek Erdélyre, de egyben nemzet-

köziek is: Maros Harbor, Brassólulu, Csí-
kago, Kézdiville, Sepsisaintgeorge, Gol-
dengyéres, Bigenyed, Fogaras Valley,
Ulan Bátos, Ciudad de Mikháza, Newd-
varhely, Kolozsnapolis, Sós Lake City
satöbbi.

– Na jó, ne galoppírozzuk el ma-
gunkat ennyire. Nekem van egy másik
ötletem, ahhoz el se kéne tiplizzünk;
azaz nem az enyém, Smaranda Ena-
chétól pontáztam.

– Akkor az olyan is…
– Azt mondta nemrég, idézem:

„egyedül a monarchia menthetné ki
Romániát a jelenlegi erkölcsi és politi-
kai válságból”.

– Szép. Tán Mihály királyt akarja
visszacsücsültetni a trónra? Szegény
már olyan vén, hogy nem mer hanyatt
feküdni, nehogy beessenek a szemei.
Ha valaki rászólna, hogy viselkedjék
korához illően, rögvest feldobná a pa-
pucsát.

– Ha országos szinten nem is, de itt
Erdélyországban nyélbe üthetnénk a

dolgot.
– Hogyan?
– Hozzuk ide Vilmos herceget, és

koronázzuk királlyá a Maros vagy a kor-
csolyapálya jegén! Amúgy is rokon:
nagyanyja, Bözsi királynő, alias II. Er-
zsébet az erdőszentgyörgyi Rhédey
Claudia grófnő ükunokája.

– Benne vagyok. Úgy legalább
nemcsak különféle bulvárlapokban sa-
solhatnánk bájos felesége, Katika cic-
kóit, hanem élőben is bámulhatnánk,
amikor a Víkenden vagy a Cementla-
poknál süttetné magát a drága. Már
csak valami apropót kellenék találni
hezzá.

– Magának is mindenhez apropó
kell, mint Csegzi Alejandrónak?

– Tanácsos úr hogy jön ide?
– A Borsos Tamás-szobor kapcsán:

azt kegyeskedett méltóztatni nyilat-
kozni múlt héten, hogy elkészült az új
Tomi-büszt, és csak azért nem pakolták
még föl a talapzatra, mert ünnepélyes
légkörben szeretnék visszahelyezni,

várják a megfelelő alkalmat.
– Ha ugyanarról az alkalomról van

szó, amelyik a régit ellopó tolvajt
szülte, akkor várhatnak, mert bizo-
nyára még szoptat.

– A szopásról jut eszembe: megint
jól beszoptuk a Bernády-suli-cumit…

– Hogyhogy?
– A helyi RMDSZ visszavonta a ko-

rábban már benyújtott, a kettes iskola
Dr. Bernády György Gimnáziumra való
átnevezéséről szóló határozat-terveze-
tet. Állítólag egy olyan dokumentu-
mon dolgoznak, amelyet majd
semmilyen kifogással nem lehet meg-
támadni.

– Magyarán: a visszavont tervezet
támadható volt.

– Valahogy úgy.
– Istenem, ezek aztán vérprofik!

Tudja, mikor lesz itt Bernády iskola?
– Mikor?
– Amikor feltámad Gyuri bácsi, és

épít egy másikat!
Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

A marosvásárhelyi városi tanács soros ülése szeptember 27-én zajlott le. Negyed órás késéssel kezdődött, volt két hiányzó és három órát tartott. Az ülésen a
polgármester személyi tanácsosa és a két alpolgármester elnökölt. 

A meghirdetett napirendi
pontok többségét sikerült le-
tárgyalni, megszavazni, de tör-
téntek halasztások is. Vitát
váltott ki a 18 hőszigetelésre
javasolt tömbházlakás kivá-
lasztásának a kritériuma.
„Miért éppen az a 18 a több
százból? Kinek a barátai laknak
ott?“ – tevődtek fel a kérdések. 

Városatyáinkat vendég-
ségbe hívta Kecskemét és Chi-
şinău tanácsa. Az ott zajló
eseményekre díszvendégnek
hívták a marosvásárhelyiek
egy-egy küldöttségét. Ehhez
képest a tanácsülésen tapasz-
talt hozzáállás eléggé komoly-
talannak tűnt elöljáróink
részéről. Felvetődött az a kér-
dés is, hogy a kiszállásokra
nem előre határozzák meg a
szükséges pénzalapot, hanem
miután már elköltötték az ösz-
szeget, akkor töltik ki golyós-
tollal a csekket, és derül ki,
hogy mennyi is az annyi. 

A marosvásárhelyi magyar-
ság részéről pozitívumként
könyvelhetjük el, hogy a ta-
nács egyhangúlag igent szava-
zott arra, hogy egy új római
katolikus templom épüljön a
város területén. Az Egyesülés
negyedben felépítendő Re-
mete Szent Antal templom el-
készítését anyagilag is
támogatja az önkormányzat. 

A napirendre tűzött pontok
megszavazása vagy elhalasz-
tása után azonban még nem

ért véget az ülés. Következtek
a sürgősségileg előterjesztett
ügyek, javaslatok. 

Vitát váltott ki a
távhőszolgáltatással 
kapcsolatos 
határozattervezet

Már a határozattervezet
megvitatásának elején kide-
rült, hogy a hőenergiát szolgál-
tató Locativ Rt. nem készített
megfelelő dokumentációt.
Három tervezetet nyújtottak át
a tanácsosoknak, hogy abból
válasszák ki a szerintük legha-
tékonyabb és legkifizetődőbb
variánst. Hosszas vita után
végül abban egyeztek meg,
hogy októbertől csak azokban
a tömbházakban fűtenek – és
lesz meleg víz – ahol a lakré-
szek több mint 50%-a a távhő-
szolgáltató rendszeren maradt.
A Polgármesteri Hivatalhoz
tartozó közintézményekben,
korházakban, iskolákban, óvo-
dákban továbbra is lesz fűtés.
Azok a kisjövedelmű családok,
akik a Locativ Rt. által kiszol-
gált területen kívül esnek, kér-
vényezhetik a Polgármesteri
Hivataltól egy gyorssegély kiu-
talását. Ha a kivizsgálás során
jogosultnak ítélik, és a család-
ban az egy főre eső jövedelem,
nem haladja meg a 786 lejt,
megkaphatják a segélyt, ami 
1816 lejre rúg. Az egyedül

élőknek csak 1 082 lej jár. 
Ha a Locativ Rt. nem talál

arra módot, hogy az egész
város lakosságát megfelelően
kiszolgálja, vajon nem arra ösz-
tönzi az embereket, hogy in-
kább leváljanak a rendszerről?
Támogatást kérjenek, vagy va-
lamilyen alternatív megoldást
találjanak a vízmelegítésre és
a fűtésre? 

Az ANL-lakások 
ügyét nem tűzték
napirendre

Peti András az RMDSZ frak-
cióvezető-helyettese azt kifo-
gásolta, hogy a polgármester
levétette a napirendről az or-

szágos lakásgazdálkodási alap-
ból épített tömbházak eladá-
sának a kérdését. Az
önkormányzati tanácsos kifej-
tette, hogy az ANL-lakások
azzal a céllal épültek, hogy
kedvező lakbérért fiatal háza-
sok lakják. Így az öt évre kiutalt
lakhatási lehetőség ideje alatt
elegendő pénzt spórolhatnak
meg a lakók arra, hogy esetleg
saját lakást vásárolhassanak.
Akár éppen azt, amelyikben
laktak. A törvény lehetőséget
biztosít az ilyen lakások eladá-
sára – ha igény van erre. Több
városban már adtak el hasonló
lakásokat. Marosvásárhelyen
viszont, annak ellenére, hogy
már nagyon sok ilyen jellegű
kérést iktattak, még nem.  

Peti András szerint, ha nem
sikerül eladni ezeket a laká -
sokat és a befolyó pénzből úja-
kat építeni a hivatásos katonák
részére, akkor félő, hogy az ön-
kormányzat elveszíti a Honvé-
delmi Minisztérium által
átadott helyőrségi ingatlant és
az ezzel járó 4,5 hektár terüle-
tet. Ugyanis az a megállapodás
a két fél között, hogy marad az
ingatlan és a terület, ha új la-
kások épülnek a katonák ré-
szére. A tanácsosok egy része
azt kifogásolta, hogy az ANL-
lakások eladásából befolyó
pénzek nem direkt az önkor-
mányzat kasszájába kerülnek,
hanem az államéba. Innen kel-
lene, aztán visszakerülnie a vá-
roshoz, amiben nem igen

bíznak városatyáink közül né-
hányan. Értesüléseink szerint a
polgármester is attól fél, hogy
nincs arra semmi biztosíték,
hogy a pénz visszatérül Maros-
vásárhelyre. 

Végül is a Peti András által
sürgősségi pontként beterjesz-
tett javaslatot 13 igen, 3 nem
és 5 tartózkodó szavazattal el-
halasztotta az ülés. 

Az ANL-lakások eladásának
kapcsán végül is feltevődik a
kérdés: ez nekünk jó vagy rossz?
Mit nyerünk, és mit veszítünk
ezzel? A lakásokat a már itt élő
katonák kapják meg, vagy má-
sokat telepítenek városunkba a
Kárpátokon túlról? 

Nemes Gyula

Önkormányzati tanácsülés halasztásokkal
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MOGYE: „Érték, amelyet
nem szabad eltékozolni!”

Ötvös elmondta, hogy az
egyetem magyar tanárai és di-
ákjai ellenszélben kezdik a tan-
évet, hisz a politikum, az
egyetem vezetősége és román
többségű szenátusa is egyaránt
a magyar főtanszék megalakí-
tása ellen harcol. De arra bízta-
tott, hogy, ha a cél távolinak is
tűnik, nem szabad meginogni
bizalmunkban.

Nagy László, az Erdélyi Uni-
tárius Egyház főjegyzője a tan-
évnyitón hangsúlyozta, hogy
hittel kell az orvosláshoz for-
dulni, ugyanakkor biztosította az
egyház támogatását és segítsé-
gét az egyetemen megalakí-

tandó magyar főtanszékért ví-
vott harcban. „Az erdélyi magyar
kultúrában a magyarság által
alapított Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem
olyan értéket képvisel, amely
szerves része nemzeti kultúránk-
nak, ezért nem szabad eltéko-
zolni” – hangzott az intő szó.

Dr. Szabó Béla ünnepi beszé-
dében megköszönte a diákok-
nak, hogy az orvosit
választották, ezáltal is erősítve az
erdélyi magyar orvosképzést.  De
a sajtó képviselőinek kérdésére
elmondta, hogy az egyetemi
szenátus bár elfogadta a hét
pontos egyezményt, ez nem egy

ideális helyzet, viszont reméli,
hogy a holtpontról való kimoz-
dulást elősegíti. „Ez egy olyan
megegyezés, amely lehetőséget
ad a holtpontról való elmozdu-
lásra. Nyilván ez a hét pontos
egyezség csomag-egyezségként
érvényes: kötelező módon mind
a hét pontot be kell tartania
mindkét félnek” – hangsúlyozta.

A tanévnyitón egyetlen
olyan magyar orvos-tanár sem
vett részt, aki a román vezetőség
révén került be az egyetem dön-
téshozó testületeibe.

Pál Piroska

Október 1-én tartotta a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem a tanévnyitóját a Vártemplomban, és tavalyhoz hasonlóan a magyar és a román kar
külön ünnepelt. A „történelmet író” és hagyományteremtő rendezvényen a diákok és professzorok mellett Marosvásárhely közéleti személyiségei és a történelmi
egyházak képviselői is részt vettek. Az eseményen beszédet mondott Ötvös József, leköszönő református esperes, Nagy László, unitárius főjegyző, Papp Noémi,
evangélikus lelkész, Oláh Dénes, katolikus esperes, dr. Szabó Béla professzor, de a diákok is szót kaptak Hlavathy Katalin, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
elnöke, és Orbán Ildikó, elsőéves diák személyében.

RMOGYKE:„Függesszék fel funkciójukból a plagizáló tanárokat!”
Ádám Valerián, az
RMOGYKE ügyvezetője és
néhány fős csapata huszon-
egyedik napja tüntet az
Oktatási Minisztérium
előtt Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen létrehozandó
magyar főtanszékekért és
a magyar tandíjas helyek
kibővítésért.

Az esernyős, műtőruhás
tüntetők a napokban haza
szándékoznak jönni, mert a
MOGYE vezetősége nyilatkoza-
tai szerint egyfajta megoldás
született az orvosi egyetem
ügyét illetően.

Ám Ádám nehezményezi,
hogy az egyetemi szenátus
által is elfogadott hét pontos
egyezmény nem tartalmazza a
magyar nyelvű tandíjas helyek
kibővítését. „A napokban abba-
hagyjuk a tüntetést, mert nem
szeretnénk, ha ellentmondás
állna a mi és az egyetem veze-
tőségének nyilatkozatai között,
de a hét pontos egyezmény tá-
volról sem oldja meg a MOGYE
problémáit. Emiatt arra kérem
a három oktatót, aki aláírta az
egyezményt – dr. Szabó Béla
tanszékvezetőt, dr. Lőrinczi Zol-
tán és dr. Szilágyi Tibor profesz-
szort –, hogy közleményben

biztosítsanak támogatásukról,
és igazolják, hogy a tünteté-
sünk jogos” – mondta el la-
punknak Ádám. Leszögezte: ha
a szóban forgó tanárok támo-
gatásukról biztosítják őket, a
tüntetéseket folytatják jövő év
nyaráig, vagy addig, amíg a kö-
veteléseiket teljesítik.

Hozzátette azt is, hogy a
szülők kifogásolják, hogy az
egyezmény aláírásakor a tan-
díjas helyek fele-fele arányban
való elosztása a román és ma-
gyar nyelvű felvételizők között
nem volt tárgyalási feltétel, ám
az egyetem vezetősége „felső
nyomásra” már nem ragaszko-

dik a magyar tannyelvű helyek
kibővítéséhez.

„Emellett tegnap este részt
vettünk egy plágium elleni
tüntetésben is, amely a buka-
resti Szabadság téren zajlott. A
száz fős csoport egy része Vic-
tor Ponta plágium-ügye ellen
tüntetett, és miniszterelnöki
tisztségéről való lemondására
szólították fel, mi pedig a plá-
gium gyanújába kevert
MOGYE-oktatók felelősségre
vonásáért vonultunk utcára, és
a funkciójukból való felfüg-
gesztésüket kértük” – mondta
el az RMOGYKE ügyvezetője.

Pál Piroska



Huszonöt éve, hogy létrejött az első lakiteleki találkozó. E negyed század alatt sok minden történt, sok minden megváltozott. Ma már minden a gazdaság
kérdései körül forog, miközben elmélyülő válságról beszél a világ anélkül, hogy megbízhatóan feltárnák és nyilvánosságra hoznák az okait, eredőit, és
főleg, hogy egy biztató megoldás jeleit láthatnánk.

6. oldal október 4-10.>> Figyelő 

Január óta fogalmunk sincs arról, hogy mikor lesz megállapodás az IMF-EU-párossal. Meglehet, még az idén, de azt sem zárhatjuk ki, hogy csak jövőre.
A bizonytalanságért lehet okolni a kormány inkompetens, alkalmatlan hozzáállását, szakmai felkészületlenségét, ahogy az ellenzék képviselői és a
pénzügyi világ fogadott és fogadatlan prókátorai teszik. És lehet hivatkozni a nyugodt, kapkodásra immár nem ingerlő környezetre, vagy a túl jó
pénzügyi számokra is, ahogy a kabinet tagjaitól vagy szóvivőjétől hallhattuk.

A szólásszabadság álarcában
Erről a huszonöt évről nem

sok jót mondhatunk a magunk
dolgaira, a mi hazánk helyze-
tére tekintve sem. Itt a rendszer
csakugyan megváltozott, de
ebben nem sok köszönet van.
Már csak azért sem, mert min-
ket a rendszerváltás címén ki-
fosztottak, a korábbinál is job-
ban eladósítottak, megloptak
és becsaptak. Ráadásul szó
sincs arról, hogy mindez csak a
gazdasági és szociális helyze-
tünkre lenne érvényes.

Lakiteleken még hittünk
abban, hogy a demokrácia és
a nemzet felszabadulása a
szovjeturalom alól lényegében
minden bajunkra megoldást
jelenthet, még akkor is, ha gaz-
dasági csodára nem számítha-
tunk. Ezzel szemben számítot-
tunk arra, hogy olyan erkölcsi
megtisztulás megy végbe,
amelyből – a politikai feltéte-
lek, intézmények átalakulásá-

val együtt – „a haza fényre de-
rül”. Hittük, hogy ezután a jö-
vőnk elsősorban rajtunk múlik.
Ez utóbbit azért nem lehet té-
vedésnek minősíteni, mert ez
a negyed század azt is bizonyí-
totta, hogy az élet minősége
nem elsősorban rendszereken
és intézményeken, hanem em-
bereken múlik. De a liberális
demokrácia, amely úrrá lett a
nyugati világon, és a rendszer-
váltással a több évtizedes dik-
tatúrát nálunk is felváltotta,
amellett, hogy döntően a kö-
zépszernek kedvezett, szabad
utat nyitott a szellemi környe-
zetszennyezésnek is, mégpedig
soha nem látott mértékben.

Mi annak idején a szólás- és
sajtószabadság tisztító erejé-
ben bíztunk, ez volt az egyik
legfontosabb tétel a progra-
munkban. Hamar rájöttünk
azonban – már a kilencvenes
évek előtt –, hogy a sajtósza-

badság álarcában a tudat- és
lélekrombolás műveletei kap-
nak szinte korlátlan lehetősé-
get. Ilyen tekintetben robba-
násszerű gyorsasággal
felzárkóztunk a nyugati, libe-
rális demokráciákhoz, és ma
már együtt „fejlődünk” azok-
kal.

Mert a legutóbbi jelenségek
is azt mutatják, ha másban
nem is, de a szellemi-erkölcsi
környezetszennyezésben, a
szólásszabadság megcsúfolá-
sában határozott fejlődés mu-
tatkozik. Annyi hazugsággal,
olyan rágalomhadjárattal kevés
ország szembesült, mint amivel
nekünk kellett valahogy meg-
küzdenünk azóta, hogy végre
van egy kormány Magyarorszá-
gon, amelynek nem az a leg-
főbb célja, hogy a balliberális
internacionálé követelménye-
inek megfeleljen. Mi tudjuk a
legjobban, hogy már az első la-

kiteleki találkozót is a nyugati
sajtó hazugságáradatával pró-
bálták lemosni a közélet tere-
pasztaláról, erőteljes hazai ins-
pirációk alapján. Ez zajlik azóta
is, ma is, itthon és a legtágabb
környezetünkben, ugyanazok-
ból a körökből, a nacionalizmus
és az antiszemitizmus elleni
harc címén. A szólásszabadság
álarcos vitézei és amazonjai,
Heller Ágnestől Geszti Péterig,
a svédországi Georg Kleintől
(aki egy liberális konferencián
adott hangot aggodalmainak)
Göncz Kingáig alighanem él-
vezik is ezt a fajta szabadságot.
Nehéz hozzászokni, hogy an-
nak van a legnagyobb szabad-
sága, aki a leggátlástalanabbul
visszaél vele.

Nehéz hozzászokni a hazug-
ságok és rágalmak áradásához.
Mindezt kibírtuk, és ki is bírjuk
még, ha muszáj. Kibírta a kor-
mány is, remélhetőleg ezután

sem fog belerokkanni. De egyre
veszélyesebb, hogy a terjedő
mocsok kezdi vezényelni immár
a világot, súlyosnak látszó kö-
vetkezményekkel, amint azt a
botrányos muszlimgyalázó
amerikai film és a hasonló szín-
vonalú francia vicclap „alkotói”
bemutatták.

Nem csak a szegénység, ez
a magatartás is gerjeszti az in-
dulatokat, és ez utóbbi leg-
alább olyan mértékben veszé-
lyezteti az emberiséget, mint
az előbbi. Szóhoz jut a tehet-
ségtelenséggel és hülyeséggel
párosult felelőtlenség, és meg-
lehet, hogy diadalt arat. Olykor
egyenesen az alkotás szabad-
sága címén jelentkezik, és a vé-
gén még elhiteti a tömegkom-
munikáció révén, hogy amit
művel, az tudomány vagy mű-
vészet, de mindenképpen al-
kotás és szabadság. Szabad
megcsúfolni mindent és min-

denkit, a senkinek a nagyságot,
a szennyes lelkűnek a tisztasá-
got, a hazugnak az igazat. Köl-
csey ugyan a fél szemével is
mélyebbre és messzebbre lá-
tott, mint ennek a beteg világ-
nak valamennyi liberális kalan-
dora, de ők jogot formálnak
arra, hogy saját lelkük sarát
mázolják rá egy szennyes me-
szelővel, és akárkire, akihez
nem tudnak fölágaskodni.

Az egykori lakiteleki talál-
kozókra is csak úgy érdemes
emlékezni, hogy számításba
vesszük: milyen tervek, szán-
dékok gondolatköréből indul-
tunk, és azóta mi történt az or-
szággal és népével, mi történt
velünk, és miért így alakult, mi-
ért nem jobban és egészsége-
sebben, úgy, ahogy akartuk.

Bíró Zoltán

Az izmozás tétje

Tény, hogy az ügyben megszó-
lalók döntő többsége üdvözölné
vagy kívánatosnak tartaná az
egyezség létrejöttét, hiszen biz-
tonságot nyújtana a piaci speku-
lánsokkal szemben azokra a nem
kívánt időkre is, amikor Dél-Eu-
rópa súlyos helyzetben lévő orszá-
gai megint határozott léptekkel
indulnak el a szakadék felé,
maguk után húzva bennünket is.
Azt azonban ma már senki sem
állítja, hogy a megállapodás hiá-
nyában nálunk megállhat az élet.
Hogy nem jutnak fizetésükhöz a
közalkalmazottak, havi apaná-
zsukhoz a nyugdíjasok, vagy -
akár csak időlegesen is - bezárásra
ítéltetnek a közintézmények. Úgy,
ahogy ez 2008. október elején lát-
szott, amikor Simor András jegy-
bankelnöknek - a
visszaemlékezések szerint - azért
kellett azonnali segítséget kérnie
az IMF-től, mert „elszabadult a
pokol”.

Most nincs pokoli helyzet, még

ha mennyeinek nem is mondható.
(Többek között az akkor felvett 20
milliárd eurós hitel épp aktuális
adósságszolgálata miatt.) De az
idő mégsem nyomaszt. A tér nem
szorít spanyolcsizmaként.

A kormány mozgástere valódi
tárgyalásokat tesz lehetővé. Olyat,
amilyenre korábban esély sem
látszott. Akkor az unortodoxnak
erős elfogultsággal sem nevez-
hető gazdaságpolitika nyomán
bokát összecsapva, szalutálva kel-
lett kérvényeznünk, hogy a men-
tőcsomagért cserébe hadd
kaszáljunk nyugdíjakat, közpén-
zeket, mindent, mi a pénzpiacok
szem-szájának ingere, s amit az
átlagpolgárnak még nézni is
tereh.

Most meg az „izmozásnak" is
van helye. Meglehet, a kommuni-
kációs tér olykor túlfeszített, a
honvédő szerep heroizált, de a tö-
megmédiával terhelt tömegde-
mokrácia ezt díjazza. Ráadásul az
elődök önfeladásban jeleskedő

magatartását így lehet ellenpon-
tozni, és érzékeltetni, hogy a hi-
telfolyósítókat nem érdemes
összekeverni a szociális és népjó-
léti intézményekkel.

Folyik hát a bátor küzdelem a
„gonosszal", s mivel a közönség
többször is megélte már övének
IMF általi meghúzását, az Orbán-
gyűlölőkön kívül kicsit sem kétel-
kedik abban, hogy megint őt
szemelték ki áldozati báránynak,
s nem a tehermegosztásba be-
vont, korábban jókora extraprofi-
tot realizáló üzleti
érdekcsoportokat.

Hogy képesek maradunk-e
saját sorsunkat saját elképzelése-
ink és hosszú távú érdekeink sze-
rint befolyásolni, vagy megint
visszakényszerülünk a (túl)fo-
gyasztói világ által kreált, a hite-
lezőket előnyben részesítő, 2010
előtti kerékvágásba?

A tét aligha kevesebb ennél...

Borókai Gábor

„A görögök felelősségének elismerése azonban nem változtat azon a tényen, hogy az EU-
IMF-EKB „szoríts meg minél jobban” receptje nem működik. Részben azért nem, mert mélyíti
a recessziót és egekbe lövi a munkanélküliséget, valamint talán azért sem, mert a görög
társadalomban elpattant egy húr, és az emberek a trojkára egyre inkább megszállóként,
kormányukra pedig áruló kollaboránsként tekintenek.”

(Wéber Balázs, Világgazdaság, szeptember 12.)

„A dolgok néven nevezése nélkül azért esélytelen a jelenlegi küzdelem (is), mert e nélkül
újra és újra elhihetőnek látszik, hogy az IMF valóban védelmet, védőernyőt nyújt nekünk,
holott ez a legteljesebb képtelenség. Ez ugyanis azt jelentené, hogy saját magától védene
meg minket, hisz a pénzfegyverekkel támadó piacok valójában ugyanannak a globális
hatalmi intézményrendszernek a részei, amelynek a valutaalap is.”

(Bogár László, Magyar Hírlap, szeptember 14.)

„A világ, benne Európa, ismét alapvető változások előtt áll, Amerika hatalmi pozíciója
egyre bizonytalanabb. A modern társadalmat felváltja valami más, aminek meghatározása
még várat magára. Ebben a bizonytalanságban új lehetőségek nyílnak meg, ha úgy tetszik,
mindenkinek megnő a mozgástere. Leleményes politikával akár a haszonélvezője is lehet az
ország ennek a képlékeny helyzetnek.”

(Villányi Károly, Magyar Nemzet, szeptember 15.)

„Egyetlenegy oka lehet az IMF-hiteltárgyalások elhúzódásának, hogy igazából a szándék
alapján nem vagyunk jogosultak rá. Túl jók vagyunk a számaink alapján.”

(Giró-Szász András kormányszóvivő, szeptember 15.)
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Tükröm, tükröm, mondd meg
nékem: hol kúrom el minden
héten?

Dorin Florea a (múlt) hónap
európai polgára. A Buletin
de Europa című folyóirat szep-
temberi számában szeretett
polgármesterünket nyilvání-
tották a hónap európai polgá-
rává. A városfőfő a
Somostető-projekt által érde-
melte ki e megtisztelő címet.
Szerkesztőségünk tagjai, vala-
mint az ott lakók szívből gratu-
lálnak!

RMDSZ – hol vannak az
eredmények? Ha rámegyünk
az RMDSZ honlapjára
(www.rmdsz.ro),  és a bal felső
sarokban rákattintunk „AZ
RMDSZ EREDMÉNYEI” cím-
szóra, a következő üzenet jele-
nik meg: A KÉRT OLDAL NEM
TALÁLHATÓ. Tisztelettel kérdez-
zük az illetékeseket: fejlesztés
alatt áll a honlap, vagy valami-
lyen egyéb oka van?

Kelemen Hunor – az orcát-
lanság netovábbja. Azt ta-
lálta írni a Vásárhelyi Hírlap
múlt szerdán egy, az autonó-
mia-leszavazással kapcsolatos
cikkben, hogy „az RMDSZ jelen-
legi elnöke a tavalyi nagyvá-
radi kongresszuson történt
megválasztásakor azt ígérte,
hogy lemond a pártvezetésről,
ha fél éven belül nem sikerül
elfogadtatni a kisebbségi tör-
vényt. Eltelt másfél év, törvény
ma sincs, Kelemen Hunor vi-
szont továbbra is RMDSZ-
elnök”. Az érintett sajtóirodája
még aznap helyreigazítást kö-
vetelt: Kelemen Hunor csak a
kormányból való kilépést he-
lyezte kilátásba erre az esetre,
saját lemondását nem.
Igen ám, csakhogy a tavaly
márciusi kongresszust köve-
tően az RMDSZ még bő egy
évig hatalmon volt, csak az
USL-s puccs után kényszerült
ellenzékbe; megismételjük:
kényszerült! Nem léptek ki ma-
guktól a kormányból, sem hat
hónap múltán, sem utána! És
még ők kérik ki maguknak?! Ez
már nem a megszokott
szimpla, összecsukható pofát-
lanság – ez egyenesen vérlá-
zító impertinencia, a legaljább
azbesztképű cinizmus!

Mi megmondjuk, hova búj-
jatok! „Nincs olyan ember, aki
azt mondaná, hogy nem ér-

tünk el eredményeket. De még
messze állunk a céltól azokban
a kérdésekben, amelyekre az
erdélyi magyarság választ vár
az RMDSZ-től. Ezt a munkát
folytatni kell. Beismerjük a hi-
báinkat, nem bújunk el az uj-
junk mögé, amikor kritikát
kapunk, és készek vagyunk ki-
javítani a hibáinkat” – mondá
Kelemen Hunor a parlamenti
választások előtti utolsó, Zila-
hon tartott Szövetségi Képvise-
lők Tanácsán.
Akkor, íme egy alternatíva: búj-
jatok el a mi ujjunk mögé! Akár
meg is választhatjátok, melyik
ujjunk legyen az, de a szélső
négy foglalt.

Marosvásárhelyi Infó. Új-
fent kedvenc hírportálunk-
ról szemezgettünk:
– Szörnyű felfedezésre bukkan-
tak tegnap Marosvásárhelyen,
a Kárpátok sétányán. A tűzoltók
egy férfi holtestére bukkantak a
Turbinában. A hatóság emberei
most a boncolási eredményekre
várnak, hogy kiderüljön miben
hunyt el a férfi. (Mily gazdag és
gyönyörű édes anyanyelvünk, és
egyre gyarapodik, például eme
csodás szóvirággal: felfedezésre
bukkan!)
– Azon marosvásárhelyieknek,
akik még a távfűtési és közpon-
tosított melegvíz-hálózaton
maradtak, visszaszolgáltatják a
melegvizet, a tervek szerint kö-
rülbelül 10 nap múlva. (Romá-
nul: se retrocedeaza apa calda.)
– A tanácsadó dícsérettel illette
a Locativ Rt. képviselőit, ugyan-
akkor megkérdőjelezte a Helyi
Tanács hozzáállását, amely ha
gyorsabban mozgott volna, és
elfogadta volna az első ajánla-
tot, közel 30 napja már volna
melegvíz Marosvásárhelyen. (S
ha nagyanyámnak kereke lett
volna, kisszekér lett volna.)
– A Maros megyei Rendőrség
közleményében az áll, a baleset
helyszínéül szolgáló szakaszt
végül a hatóságiak közbenjárá-
sával sikerült megnyitni a jár-
művek előtt. (Talán kevesebb
olyan szakaszt kellene építeni,
amelyek balesetek helyszínéül
szolgálnak, és akkor csökkenne
a balesetek száma.)
– Borbély László elmondta, az
ilyen típusú mozgalmak segít-
ségével hívják fel az emberek fi-
gyelmét arra, hogy a

kerékpározás mindamellett,
hogy az egészséges életmódhoz
szükséges mindennapi mozgást
biztosítja, egy környezetbarát
közlekedési eszköz. (Logikai fel-
advány: ha a kerékpározás köz-
lekedési eszköz, akkor a
kerékpár…)
– Teljesen megérkezett az ősz.
Tegnap este az eső is eleredt,
pénteken aligha látunk majd
napsugarat az égen. (Ide csak
félig, itt még zöldell a karfa az
ablak alatt.)
– Az ország keleti részén hideg,
felhős időjárásban lesz részünk,
esni is fog, a szél ereje pedig vál-
takozó mutatót mutat. (És zsib-
bad már Miklós válla, ezért
váltott karral mutat útmutató
rúddal utat.)
– Dorin Florea ezennel erdei ba-
rangolásra hív minden egyes
marosvásárhelyit, kortól füg-
getlenül. Most ugyanis meg-
adatik a lehetőség, hogy az
autókat otthon hagyva, friss le-
vegőt szívva sétálhassanak egy
nagyot az erdőben. (Az lesz ám
a nagy szívvás!)
– A piros szalagot a mesebeli Pi-
roska valós mása vágta el, aki
személyesen is elkísérte útjukon
a sétálni vágyókat. (A későn ér-
kezőket pedig a mesebeli Pi-
roska valós mása hasonmása
kalauzolta.)

Jön, jön, jön!!! Sőt: már itt
van!!! Múlt szombaton kezdte
meg kéthetes lemezbemutató
körútját Tamás Gábor, a „Svéd-
országban élő közkedvelt éne-
kes”, aki tizennégy településen
mutatja be a Szeresd az életet!
című nagylemezét. Legújabb
dalai mellett természetesen a
régebbi, ismert slágereit is el-
hozza (megkönnyebbültünk).
A Magyar Kultúra Lovagja cím-
mel kitüntetett táncdalénekes
elmondta: annak dacára, hogy
minden egyes lemezére valami
újat próbál becsempészni, azok
egytől egyig „Tamás Gábor-
osak”. Ama kérdésre, hogy
minek alapján választotta le-
mezének címét, Gábor el-
mondta: a szomorú
tapasztalataiból kiindulva dön-
tött e cím mellett.
„Nem akarok közhelyeket
használni, de a Kárpát-me-
dence magyar településeit
járva-kelve mindegyre azt ta-
pasztalom, hogy egyre kedvte-

lenebbek lettünk. Tudom, hogy
a magyarságnak sokszor meg-
van erre az oka, hiszen renge-
teg a rossz hír, amivel a média
elözönli az emberek agyát
(szerk. megj.: a média már csak
ilyen, elözönli az agyat). Mégis
úgy érzem, hogy mindennek
ellenére vagy talán éppen
ezért meg kell keresnünk, és
meg kell találnunk azt a leg-
fontosabb valamit, amely nél-
kül nem lehet szép az élet. Ezt
a valamit úgy hívják, hogy sze-
retet” – fogalmazott a kalota-
szegi származású hatásvadász
kakóca, izé, művész.
Ezt a valamit pedig úgy hívják,
hogy gyomorforgató giccs; aki
másképp gondolja, az men-
jen… vele a Hargitára!

Nyereményjáték! Azon olva-
sóink között, akik nem Köz-
pont-előfizetők, és ezen a
héten se rendelik meg a lapot,
kisorsolunk három meghívót
Tamás Gábor október 12-ei
koncertjére, sőt, erőszakkal be
is visszük őket!

Dancs Annamari ájuldozik,
de aggodalomra semmi ok.
Még augusztus végén történt,
hogy az erdélyi falunapok üd-
vöskéjéből budapesti ope-
rettsztárrá avanzsált Annamari
a Miss Saigon előadás főpróbá-
ján hirtelen eszméletét vesz-
tette, és összecsuklott a
színpadon. Az orvosok azt hit-
ték akkor, hogy hőgutát kapott
a nagy meleg, a paróka és
kosztüm miatt, de ez később
tévedésnek bizonyult, hiszen a
művésznő azóta is naponta
többször elalél, de szerencsére
semmilyen betegség vagy
kóros elváltozás nincs a háttér-
ben – egyszerűen el van ájulva
magától!

Igaz történet egy rendőr-
ről, aki felfedezte a Holdat.
Ismeretlen eredetű fényt ész-
lelt éjszakai őrjáratán egy
rendőr Nagy-Britanniában; a
kitartó nyomozás után kide-
rült: a Holdat fedezte fel.
Miután egy Worcestershire-i
hegy tetején meglátta a fényt,
rádióján beszólt a kapitány-
ságra, hogy elindul kinyomozni
az eredetét. Először azt hitte, il-
legális pásztorórán kaphat egy
párt, mivel a hegyvonulat nép-

Október 4. – az Állatok Világnapja

Azért pont ez, mert Assisi Szent Ferenc, az állatok
védőszentje egy október negyedikei napon pusztult
el. Lássunk néhány állati állatos érdekességet:

● Az imádkozósáskák valójában ateisták.
● A kacsacsőrű emlős tojásai szőrösek.
● A kétpúpú tevéknek abszolút nincs humorérzékük,

lehetetlen megnevettetni őket.
● Ha letépjük a svábbogár fejét, még napokig él tovább;

ha a szarvasbogár fejét tépjük le, a svábbogár akkor is él
tovább.
● A törpe lajhármaki szagtalant fingik.
● Az elefántok érdekes tájékozódási képességgel bírnak:

az ormányuk északi fele mohás, onnan tudják, hogy mikor
van dél.
● A rozmárok tulajdonképpen Drakula elhízott

leszármazottai.
● A nyílméregbéka mérge annyira mérgező, hogy három

éven aluli gyerekek számára a tekintete is halálos, amikor
mérgesen néz.
● A vakond nem tudja, hogy vak.
● Bajorországban él a Holstein tehén, amelyik nem füvet,

hanem komlót eszik, és tej helyett sört ad.
● A paradicsommadár tollai instant kihullnak, ha

felteszünk neki egy Tamás Gábor számot.
● Ha egy bikát átoperálnak tehénné, színtévesztő lesz.
● A vörös óriáskenguru akár 14 métert is tud ugrani, de az

abszolút rekord 179 méter, amikor egyikük rátévedt egy
aknamezőre.
● Noé félt az egerektől; nem is vitt egereket a bárkára, de

felsurrantak.
● A macskák ki nem állhatják a hegedűszót, mert a

hegedűhúr sok helyen még ma is szárított macskabélből
készül.
● Nemcsak röpképtelen madarak vannak, hanem

úszképtelen halak is, például: kősüllő, betonhal, vaskárász,
fémponty.
● Imaházak, templomok környékén él a házilégy (Musca

apartamentica) egyik alfaja, a Muscave maria, vagyis az
üdvözlégy.
● Bizonyos fajoknál érdekes anomáliák figyelhetők meg,

ami az általuk kibocsátott hangokat illeti: a kacsahápogás
nem visszhangzik, a kancavinnyogást nem lehet lekottázni,
és a szamárbőgés nem hallatszik a mennybe. 

szerű az outdoor kamatyot
(szabadtéri szexet) kedvelők
körében, és egy autó reflekto-
rának vélte a fényforrást. Húsz
perc hegymászás után jött csak
rá, hogy fel- és a Holddal szem-
besült. Röstelkedve szólt be a
kapitányságra, hogy meglelte
a fényforrást, minden rendben,
nincs szükség erősítésre. 
Másnap nem nagyon akaród-
zott dolgozni menni, hiszen
tudta, mindenki rajta fog rö-
högni. Így is történt: egy far-

kasember képe díszelgett az
öltözőszekrényén.

Kínai étteremben: 
- Az milyen hús? 
- Cíke.
- És az a másik? 
- Az maha. 
- És amaz? 
- Az kuta.
- Kutya?????? Na de azt nem is
lehet…, tilos!!!
- Akkó cíke.



8. oldal >> Reklám

C M
Y B

C M
Y B

október 4-10.

Sikert az új egyetemi évben!
Tisztelt tanárok, kedves diákok,
A 2012/2013-as egyetemi tanév megnyitása lehetőséget

biztosít számunkra, hogy megdicsérjünk benneteket a felvételi
vizsgákon elért jó eredményekért, s együtt örvendjünk ezen
sikernek, amely indulásból közösségünk elitje soraiba emel
benneteket.

Intelligencia, komolyság és kitartás révén hozzájárultok a vásárhelyi oktatás megkövetelte
hagyományok folytatásához és megerősítéséhez, amely tény becsületünkre válik, s a magunk
során arra kötelez bennünket, hogy kellő figyelmet szenteljünk az oktatási folyamatnak.

Tisztelt tanárok, kívánjuk, hogy erőfeszítéseiteket siker koronázza, ezen új
hallgatógenerációval is gazdagítva az összhang és multikulturalitás jellemezte vásárhelyi
szellemi tér névjegyét.

Mindannyiuknak sikert kívánok az új egyetemi tanévben!
Dr. Dorin Florea,

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere
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Felügyelő-asszisztensi 
állás a Belső és nemzetközi
közkapcsolatok szakosztályon 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát
hirdet felügyelő-asszisztensi állás betöltésére a
Kommunikáció, nemzetközi finanszírozású projektek és
humán erőforrás igazgatóság keretében működő Belső és nemzetközi közkapcsolatok
szakosztályára.

A vizsgára a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor,
az írásbeli vizsgát október 29-én délelőtt 10 órakor tartják, az interjú időpontja október
31-e, délelőtt 10 óra.

Az iratkozási iratcsomókat a felhívásnak a Hivatalos Közlöny III. részében való
közzétételétől számított 20 napon belül kell leadni az intézmény székhelyén, és
tartalmazniuk kell a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében
felsorolt iratokat.

A részvételi feltételeket, a szükséges iratokkal, illetve a bibliográfiát az intézmény
székhelyén kifüggesztik, illetve a www.tirgumures.ro honlapon is elérhető lesz.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámot kérhető naponta 8 és 14 óra
között.

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

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.
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Tragédia

Azt hitte, betörő -
agyonlőtte saját fiát egy apa

Önvédelemből lelőtte 15 éves fiát egy férfi az Egyesült
Államokban, mivel betörőnek vélte őt.

A Connecticut államban élő férfi csütörtök hajnalban
önvédelemből tüzet nyitott egy maszkot viselő tinédzserre a
szomszédja házánál, a lelőtt áldozatról utóbb kiderült, hogy a
15 éves fia volt - közölte a helyi rendőrség. 

A szomszédos házban élő nő telefonon kért segítséget az
apától, mivel azt hitte, valaki be akar törni a házába. A férfi
fegyvert ragadott, kiment az utcára, és egy fekete símaszkot,
fekete ruhát viselő személybe botlott. Tüzet nyitott, amikor az
illető egy fegyvernek látszó tárggyal rátámadt. 

Akiérkező rendőrök már csak a halál beálltát állapították meg. 
„Egyszerűen ez egy tragédia” - hangoztatta a rendőrség

szóvivője.  Az apa ellen nem emeltek vádat, az ügyben folyik a
nyomozás. 

Forrás: MTI

Ebben a részben az erős hittel kapcsolatos hivatásokat mutatjuk be, méghozzá ismét az ókori
Rómából. Végre a nők is érvényesültek, de hogy ez nekik jó volt-e vagy rossz, azt döntsétek el ti!

Eléggé elszámolta magát az a bankrabló, aki egy ATM automatát 
szeretett volna felrobbantani Németországban. Olyan sok robbanószert
használt ugyanis, hogy az egész épületet felrobbantotta. Szerencsére
senki nem sérült meg az akció során. 

A történelem 
legfurcsább foglalkozásai 
Vesta-szűz 

„Olyan 6 és 10 év közötti lá-
nyokat keresünk, akik plebejusi
vagy patríciusi családból szár-
maznak, egy végtagjuk sem hi-
ányzik, és persze még ártatla-
nok. Előny, ha a gyermekben
bujkál némi pirománia, és nem
mutatja a kacér természet korai
jeleit.” 

Ha akkoriban léteztek volna
modern álláshirdetések, való-
színűleg így nézett volna ki a
Vesta-szüzeket invitáló felirat
a Forum Romanumon. Igaz,
aligha intézhették volna el ilyen
egyszerűen a toborzást, hisz ez
annyira szent és fontos tiszt-
ségnek számított az ókori Ró-
mában, hogy csak királyok, ké-
sőbb pedig főpapok
végezhették. 

Húsz jelöltet neveztek ki,
számuk sorsolást követően ele-
inte négyre, majd hatra csök-
kent. Ők megkezdhették tízéves
tanulmányaikat, újabb tíz évig
szolgáltak a templomban, s ha
azzal megvoltak, további tíz

esztendeig tanították az után-
pótlást.

Nem volt egy könnyű hiva-
tás, az épp szolgálatot teljesítő
szüzek úgy éltek, mint az apá-
cák: egész nap imádkoztak, bo-
nyolult szertartásokat végez-
tek, s persze az életüknél is
jobban ügyeltek Pallasz Athéné
szent képére, a rájuk bízott hi-
vatalos iratokra, valamint a
templomban égő szent tűzre.
Ha az kialudt, keményen meg-
korbácsolták őket, ám ennél is
súlyosabb büntetést kapott az
a Vesta-szűz, aki megszegte a
tisztasági esküt és lefeküdt va-
lakivel. A bűnbe esett lányt élve
elföldelték, szeretőjét pedig
korbácsütésekkel tanították
móresre, egyes források szerint
addig verték, amíg élet volt
benne.

Ettől eltekintve egészen jól
ment a soruk, nagy tisztelet
övezte őket, ha a városban ko-
csiztak, még a konzulnak is ki
kellett térnie előlük, s ha meg-
láttak egy bűnözőt, azt menten
szabadon bocsáthatták, ha úgy
kívánták. A hiedelem szerint

ugyanis egy ilyen tiszta életet
élő lánynak még a tekintete is
lemosta az illetőről a bűnt és a
gonoszságot. 

Amint harmincéves szolgá-
latuk véget ért, a szüzeknek jo-
gukban állt lemondani a tiszt-
ségről és férjhez menni - egy
ilyen élet után igazán volt mit
bepótolniuk.

Temetési bohóc 

Manapság úgy tartják, a te-
metések a világ legnyomasz-
tóbb, legmegrázóbb eseményei
közé tartoznak, ha valaki egy-
szer elveszít egy szeretett hoz-
zátartozót, az nem felejti el
egykönnyen a fájdalmas bú-
csút.

Az ókori rómaiak is megad-
ták a módját a holtak nyuga-
lomra helyezésének, ám ők ki-
csit másképp, mint a modern
ember. Míg a szegényebb csa-
ládok örülhettek, ha elhunyt
rokonuk számára kaptak egy
sírhelyet az Esquilinus-dom-
bon, a tehetősebbek hatalmas

bulikat csaptak, amikor elvesz-
tették egyik szeretett család-
tagjukat.

Hitük szerint a lélek tovább
élt a halál után, s ezt a tézist a
szertartás hangulatával, a mai
ember számára furcsának tűnő
hagyományokkal támasztották
alá. A gyászmenet szerves része
volt az álarcban hülyéskedő, az
elhalálozottat imitáló bohóc,
melynek feladata az volt, hogy
minél élethűbben játssza a sze-
repét, sőt, gyakran a tapló po-
énoktól sem riadt vissza. Őt
más színészek is kísérték, né-
hányan a halott őseinek kép-
mását tartották maguk előtt,
szimbolizálva, hogy a túlvilá-
gon ők befogadták az újonnan
érkezett lelket. 

A legtehetségesebb teme-
tési bohócok nagyon sokat ke-
restek, s a szakma krémje abba
is belekóstolhatott, milyen egy
uralkodó utolsó útján, az ő ar-
cáról mintázott maszkban ma-
jomkodni az illető földi marad-
ványai mellett.

Forrás: neon.hu

Égi dal szól a halott
LGT-gitárosért
Budapest — Kivégezte a magyar papírmaffia,
avagy drogtartozás miatt lőttek két golyót a
mellkasába? Ez a két legenda tartja magát Barta
Tamás (†33) rejtélyes haláláról.

Az LGT gitárosa nem jött vissza a zenekar 1974-es ame-
rikai turnéjáról, és 1982. február 17-én holtan találták Los
Angeles-i bérelt lakásában. Vasárnap este érte is szól a dal
az Égi Zenekar Fesztiválon a Pecsában, ahol három legendás
gitárosnak, Radics Bélának (†36), Bencsik Samunak (†35) és
Bartának állítanak emléket.

– Tudni vélem, Bartának miért kellett meghalnia – fog-
lalta össze Hegedűs István, az egyik szervező, akit Tóth József,
a Hungária 1972-ben Amerikába disszidált tagja világosított
fel. – Barta kiszállítóként dolgozott a Los Angelest akkoriban
uraló magyar papírkereskedelemben. Voltak konfliktusai, és
elképzelhető, hogy lenyúlta az ügyfelek címét, de nem ezért
végezték ki – fejtegette Hegedűs, aki Barta amerikai barát-
nőjét sejti a tragédia hátterében. – Caroll vette rá a kemény
drogokra, ehhez jött, hogy Bartának pimasz stílusa volt. Sok
pénzzel tartozott a dílerének, és azon az éjszakán bizonyára
be is szólt neki. Ezért kapta a két golyót. 

Sz. Z. J.
Forrás: blikk.hu

Extra csokit
adott, kirúgták a
munkahelyéről

Több öntet tett a fa-
gyira, mint ahogy azt a
főnöke elvárta volna,
ezért mennie kellett a
jószívű lánynak. A kirú-
gott kiszolgáló a bíró-
sághoz fordult.

Sarah Finch elvesztette
állását a McDonald's-nál,
mert a megszokottnál több
csokoládét tett egy desz-
szertre. A lányt munkatársa
kérte meg, hogy készítsen
neki egy „szép adagot”, és
ezért szaladt meg a keze az
öntet adagolásánál - írta
meg a Mirror. Az eset a fukar
főnök tudomására jutott, aki
nem hagyta annyiban a dol-
got és azonnal menesztette
Finchet. A lány úgy érzi,
igazságtalanul bántak vele,
ugyanis a fagyit kifizették, ő
csak tisztességesen nyakon
öntötte csokival. Finch ezért
panaszt tett a munkaügyi
bíróságon a jogellenes elbo-
csájtásért.

Forrás: BorsOnline.hu

Lúzer: az ATM helyett 
a bankot robbantotta fel

Eredetileg csak az ATM au-
tomatát akarta felrobbantani
a bankrabló, de elszámolta
magát és az egész bankot fel-
robbantotta Darup városában.
Valószínűleg túl sok robbanó-
anyagot használt - írta az MSN.

A félresikerült akció során
szerencsére nem sérült meg
senki, de az épület teljesen
használhatatlanná vált és a la-
kókat ki kellett lakoltatni. A ha-
tóságok még nem árulták el a
rabló személyazonosságát, aki
elmenekült a helyszínről, de
pénzhez nem nagyon sikerült
hozzájutnia. 

Nemrégiben egy másik bi-
zarr ATM rablási kísérlet is tör-
tént Németországban, akkor az
ékszertolvajok egy kötelet kö-

töttek az ATM gépre és egy autó
segítségével akarták elvon-
tatni. A rendőrség arra gyanak-
szik, sorozatos támadásokról

van szó és lehet majd még ha-
sonlóakra számítani. 

Forrás: BorsOnline.hu
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A G-pont - ahogy azt már kellően elhitették velünk - a vagina elülső részében leledző roppant erogén
zóna, amely nevét Ernest Grafenberg orvosról kapta, aki egy 1950-es cikkben jött elő a felfedezéssel.

>> Bulvár

Százmilliókba került Magyarországnak Janics
Janics Natasa országvál-
tása új szakaszba érkezett,
kikérte klubjától a szerb
színekben versenyzéséhez
szükséges papírokat. Utá-
najártunk, mennyibe ke-
rült hazánknak a kajakos. 

Dusev-Janics Natasa jelezte
klubjának, a Szegednek, hogy
szüksége van azokra a doku-
mentumokra, amelyekkel az
egyesület hozzájárul külföldi
versenyzéséhez

– Natasának ezeket kell be-
mutatnia a magyar szövetség-
nek hétfőig. Ábrahám Attila, az
országos testület főtitkára el-

mondta, erre még nem került
sor, nyilván csak idő kérdése,
mikor szánja rá magát erre a
háromszoros olimpiai bajnok
kajakos, akit régi hazája, Szer-
bia csábít közel egy hónapja.

A harmincéves Janics – aki-
nek férje, a bolgár Andrian
Dusev Szerbiában kapott állást
– a családegyesítés szándéká-
val térne vissza hazájába. A
szövetségben az elnökség –
amely dönt Janics sorsáról –
tagjai különbözőképpen gon-
dolkodnak arról, hogy kérje-
nek-e pénzt a szerbektől vagy
sem. 

– Ők vetették fel ennek le-
hetőségét, nem mi álltunk elő
pénzügyi igényekkel –
mondta Ábrahám Attila, aki
hozzátette, a szövetségnek
nincs egységes álláspontja,
megoszlanak a vélemények.
– A szerb szövetség nem tud
fizetni, az ügy intézését az ot-
tani olimpiai bizottság veszi
kézbe, de hivatalos megkere-
sés még nem érkezett. Az ügy
sokszereplős, Janicson kívül a
klubja, a szponzorai, a szerb és
a magyar szövetség, valamint
a két olimpiai bizottság is
érintett. Natasa felkészülése

évente körülbelül tízmillió fo-
rintunkba került, az is igaz
azonban, hogy sok dicsőséget
szerzett hazánknak.

Janics 2001 óta készül Ma-
gyarországon, nyilván ezek-
ben az időkben is költött rá a
klub, de magyar állampolgár
csak 2004-ben lett, nem sok-
kal az olimpia előtt, ahol két
aranyat nyert. Ezt követően
kapott jelentősebb támoga-
tást, fizetést és szponzori pén-
zeket. Ez összesen 350 millió
forint lehetett – és ebben
nincs benne az olimpiai ju-
talma, valamint a 35 éves kora

után esedékes, havi 300 ezer
forintos életjáradék. Forrás: BorsOnline.hu

Fura hírek

Fiát találták meg 
a 94 éves néni agyában
Minden nőnél előfordulhat

Furahírek-rovatunkban a tomboló birkák, az
iszonyatosan béna rendőr és egy abszurd hír arról,
hogy egy nő fejében akár élete végéig ott lehet a
fia, mivel a magzatból származó sejtek
elvándorolhatnak egészen az anya agyáig, ahol
évekkel később is kimutathatók. Szavazz a végén,
melyik hír volt az igazán abszurd?

Egy anya fejében akár 
élete végéig ott lehet a fia

Legalábbis erre utal amerikai kutatók megállapítása,
amely szerint a magzatból származó sejtek
elvándorolhatnak egészen az anya agyáig, ahol évekkel
később is kimutathatók. Ismert jelenség az úgynevezett
mikrokimérizmus, amikor az anya és a magzat sejteket
cserél egymás közt, majd a sejtek évekig túlélnek a másik
testben is.

Egereknél már kimutatták, hogy akár az anya agyába is
bejuthatnak az utód sejtjei, arra azonban most először
találtak bizonyítékot amerikai kutatók, hogy ez lehetséges
az ember esetében is.

A seattle-i Fred Hutchinson Rákkutató Központ
munkatársai 59 nő agyát elemezték, akik 32 és 101 éves
koruk között haltak meg. Az Y-kromoszómára jellemző
genetikai jegyeket kerestek, mert az ilyeneket hordozó
sejtek a nők fiaitól származhattak. Összesen 37 nő agyának
több területén bukkantak rá az Y-kromoszóma nyomaira.

A legidősebb nő, akinél megtalálták a - feltételezés
szerint - fiától származó sejteket, 94 éves volt, tehát a hatás
igen hosszú ideig fennmaradhat. A mikrokimérizmus anya
és lánya között is előfordulhat, ezt azonban a rendelkezésre
álló genetikai módszerekkel nem tudták volna kimutatni,
ezért kutakodtak az Y-kromoszóma után. Az agy-vér
gátként ismert védelmi rendszer a vérben keringő
gyógyszerek és kórokozók közül sokat távol tart az agytól,
megakadályozza bejutásukat. A várandósság azonban
abban is más állapotot jelent, hogy ekkor a szokásosnál
átjárhatóbbá válik az agy-vér gát, ami megmagyarázhatja,
hogy miként jutnak be a magzat sejtjei az anya agyába.

Forrás: MTI

Maradona szemműtét előtt
Szemműtét vár az argentin
labdarúgás élő legendájára,
Diego Armando Maradonára.

A dél-amerikai országból
érkezett jelentések szerint az
egyik leghíresebb argentin
szemészprofesszor műti meg
az egykori világbajnokot, volt
szövetségi kapitányt, de magá-
ról az operációról csak annyit

írt a helyi sajtó, hogy „látásja-
vító beavatkozásról” van szó. 

A nagy nyilvánosság előtti
legutóbbi megjelenésekor, a
két héttel ezelőtti Argentína-
Csehország tenisz Davis Kupa-
találkozó mindhárom napján
úgy nézte a meccseket Mara-
dona, hogy egy pillanatra sem
vette le sötét szemüvegét.

Forrás: webbulvar.hu

Az a bizonyos G-pont
Tanulmányában az ismert

orvos nemcsak azt állította,
hogy az említett erogén test-
rész segíti a nőt szexuális prob-
lémáinak leküzdésében, de azt
is, hogy néhány hölgy képes
folyadékot ejakulálni egy
húgycsőben megbúvó mirigy
által, amely működésében
megfelel a férfiak prosztatájá-
nak. Ezt egy filmfelvétellel is
bizonyították.

Igen ám, de Grafenberg
soha nem beszélt „pont”-ról.
Sőt, senki sem beszélt 1984-ig,
amíg a kaliforniai Bantam Del
kiadó meg nem jelentette a
több szerző által jegyzett köny-
vét The G-Spot and Other Re-
cent Discoveries About Human
Sexuality címmel. És amit a
kiadó marketingesei kitaláltak
jól hangzó könyvcímnek, hihe-
tetlenül bejött. A G-pont kife-
jezést egyre többen átvették,
egyre jobban beszivárgott a
nyelvbe, az egész nyugati kul-
túrába, úgy, hogy az emberek-
nek igazából fogalmuk sincs az

eredetéről.
Grafenberg eredeti cikké-

ben az áll, hogy a női testben
nincs olyan pont, amelyet sze-
xuálisan ne lehetne ingerelni.
A vagina említett elülső része
csak egy a több száz ilyen hely-
ből. A G-pont azért kapott kie-
melt figyelmet, mert az évek
folyamán akarva-akaratlanul
összemosódott a doktor „női
prosztata” felfedezésével.

Mellesleg többen ez utóbbi
állítást is vitatják, mondván
eddig semmiféle biológiai iga-
zolást nem találtak, ami még-
iscsak furcsa az
elektro-mikroszkópok világá-
ban. Vannak, akik azt mondják,
hogy azért nem találják prepa-
rálhatóan a G pontot, mert az
nem egy szövet-féleség,
hanem egy működés, ami csak
az élő szervezetben van meg.

„A bizonyítékok túlságosan
halványak ahhoz, hogy támo-
gassák a G-pont meglétét” -
írja még korábban egy tanul-
mányában Terence M. Hines, a

tengerentúli Pleasantville
Egyetem professzora.

Dr.Laura Berman, a Kalifor-
nia Egyetem szexualitással
foglalkozó kutatónője a nők
szempontjából fejtette ki a té-
máról a véleményét a WebMD
számára. Szerinte a G-pont
kérdését az orgazmus felől cél-
szerű megközelíteni. Az igaz,
hogy az orgazmusra képes nők
képesek megkülönböztetni
egymástól orgazmusaikat, de
a clitorális és vaginális orgaz-
mus közötti különbséget a té-
mában csak elméletileg részt
vehető férfikollegák túlozzák el.

„Az orgazmus csak orgaz-
mus” - mondja a doktornő. Ez
azt a feltételezést támasztja
alá, hogy könnyen lehet, hogy

nem egy kitüntettet pontról
van szó, hanem a hüvely, a
húgycső, a csikló és G-pont
együttes működéséről - eset-
leg idegkötegről -, amelyek iz-
gatás hatására a péniszhez
hasonlóan vérrel telítődnek, s
elvezetnek az orgazmusig.

Befejezésül: Ha valaki írna
egy könyvet, mondjuk azzal a
címmel, hogy „K-pont”, azt ál-
lítván, hogy a női kéz bizonyos
pontját ügyesen simogatva or-
gazmust lehet elérni, a nők né-
hány százaléka lelkesen
nyugtázná: „Pont ez az, ami
velem történik.”

Dr. Pándy Mária
Szexuálpszichológus
Forrás: napidoktor.hu



Nem búskomorság a ferences szerzetes élete

Szegényen, de vidáman
Hogyha valaki szerzetes lesz, valószínűleg bevonul egy kis cellába, ahol az élete többi részét imával tölti majd – gondolhatják sokan, akik nem találkoz-

tak személyesen ilyen hivatású emberekkel. A ferences szerzetesnek készülő Urbán János is így hitte az elején.

Az Erik nevet felvevő testvér idő-
közben megtapasztalta, hogy a portá-
si szolgálat, a takarítás, a közös játék
vagy a nagyszülők házastársi esküje
megújításának vezetése éppen úgy ré-
sze egy ferences pap életének, mint az
ima. Bár ez utóbbi tevékenységre,
amely a szerzetesek életében valóban
a legfontosabb szerepet tölti be, na-
ponta többször is összegyűlnek a test-
vérek.

„Kérdezd meg, kik ezek”

A barna rendi ruhát viselő ference-
sekre általában felfigyelnek az utcán,
öltözékük többnyire tiszteletet vált ki,
azonban arra is volt példa, hogy utá-
nuk szóltak, vagy csodálkozva nézték
őket. „Novíciuskoromban Budapesten
jártunk – emlékezett Erik testvér –, a

pályaudvaron külföldiek mutogattak
ránk, majd a vonaton, amikor a kalau-
zok átmentek a másik kupéba, áthal-
latszott, amint azt mondták, hogy
menj át, kérdezd meg, kik ezek, mert
én ilyet csak filmben láttam.”

Mi ösztönöz ma egy fiatalt arra,
hogy olyan ruhát öltsön magára,
amelyet nyolcszáz éve a szegények
hordtak?„Azt szokták mondani, a fe-
renceseket nagyrészt ma is Szent Fe-
renc ragadja meg” – kezdte Erik
testvér. A rendalapító életéről egyes
szám első személyben írt könyv ra-
gadta magával az ifjút. „Szent Ferenc
egyszerűsége fogott meg, ahogy a ja-
vakat kezelte, ajándéknak tekintette,
akkor döntöttem el, hogy ferences
szerzetes leszek”– mondta Urbán Já-
nos, aki már gyerekkorában eldöntöt-
te, hogy pap szeretne lenni.

Elmondása szerint átlagosan val lásos
családból származik, és sokat jelentet-
tek számára a közös esti imák.

A szerzetes néha portás is

Beszélgetésünk közben Erik test-
vérnek időnként fel kel lett vennie a
telefont, ugyanis a csíksomlyói kolos-
tor portáján tel jesített szolgálatot. A
fiatal templomigazgató beosztásával
járó feladatain túl, mint a szentmisék
és más l iturgikus programok vezeté-
se, beosztása, igyekszik a ház, a ko-
lostor életébe is bekapcsolódni.
Ennek része a portási szolgálat is,
ahol gyakran papra van szükség a
kegytárgyak megáldásához. Délután
pedig a szerzetesi életre jelentkezők-
kel, jelöltekkel fog takarítani, akiknek
a felelőse, vezetője.

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

Sok-sok vesződség, kaland, hőstett,
utazás és munka árán legyőzte hát a
hétfejű sárkányt, felépítette a kacsalá-
bon forgó kastélyt, és felébresztette az
alvó királykisasszonyt. No, az mindjárt
elmosolyodott, s megtartották a lako-
dalmat.

Aztán, hogy ez is véget ért, leültek
egymással szemben, és mosolyogtak.

De eltel t egy nap, s még egy,
még egy. Már az első is igen hosszú
volt, mert sok órából ál l t, az órák
meg sok percből, a percek sok má-

Mindennap igent kell

mondani

A ferences gyakorlat szerint az
újoncok egy év elteltével tehetik le az
ideiglenes fogadalmat, majd három év
múlva kérelmezhetik az örökfogadal-
mat, amelyet általában öt-hat egysze-
rű fogadalmas évet követően tesznek
le. Az ekkor megígért engedelmes-
ségre, szegénységre és tisztaságra
emlékeztet a barna tunikán hordott öv,
az úgynevezett korda három csomója.
A fogadalom évenkénti megújítása
megerősíti a szerzeteseket, azonban ez
nem jelenti, hogy ne lennének elbi-
zonytalanodások. „Nem sokkal azután,
hogy megkezdtem a teológiát, elgon-
dolkodtam azon, hogy ez-e az én
utam, jól választottam-e, miért vagyok
kolostorban? – mesélte Erik testvér. –
Sokat segítettek abban az időszakban
a rendi testvérek, mel lém ál ltak, há-
tulról nógattak. Azt hiszem, szükséges
is, hogy az ember megvívja magával
ezt a harcot.”Kisebb csatákra naponta
sor kerülhet. „Székely János esztergom-
budapesti segédpüspök atya szerint az
igent mindennap ki kel l mondani, at-
tól függetlenül, hogy ki milyen hiva-
tást kapott az életben” – mondta a
templomigazgató.

Játék és munka egyaránt

fontos

A ferences testvérek munkája vál-
tozatos: egyesek tanárként, orvos-
ként, mások fafaragóként, könyv-
kötőként dolgoznak, és termé-
szetesen a ház körül i munkákat, a
kolostor karbantartását is el kel l vé-

geznie valakinek. Mivel a szerzetesek
közösségekben élnek, ezek erősítése
is életük fontos része. Csíksomlyón
hetente többször is összegyűlnek
úgynevezett rekreációs alkalmakra.
„Ez is ugyanolyan fontos része a nap-
nak. I lyenkor beszélgetünk, társasjá-
tékot játszunk, fontos, hogy
felszabadultan is együtt legyünk, ne
csak a munkában. Néha belegondo-
lok, mi az az erő, ami összetartja az
ország különböző részeiről összegyűlt
férfiakat. Valami nagyon isteni kel l
hogy legyen benne”– összegzett Erik
testvér.

Szent szegénység ma

Aktuál is-e ma Szent Ferenc nyolc-
száz éves lelkisége? Erik testvér sze-
rint ez a 21 . században is élhető,
időről időre felbukkan. „Bár nem nagy
tömegek számára, de élhető. Ma,
amikor válságról beszélünk, a gazda-
gok és szegények közötti el lentétek-
ről, és nem csak a pápai meg-
nyilatkozások szintjén, egyre több szó
kel lene hogy essék a Szent Ferenc-i
szent szegénységről, a tárgyakhoz,
vagyonhoz való helyes hozzáál lásról,
i l letve a békéről, amit Szent Ferenc
hozott a világba. Tudni kel l elengedni
a tárgyakat, vagyont, amim van,
ajándéknak tekintsem, hogy ne bir-
tokol ják az életemet. Ahogy Pil inszky
fogalmazott: »Mikor Szent Ferenc el-
vetette földi javait, lemondásában
egy sokkal nagyobb és határtalanabb
vágyakozás és gazdagság megszüle-
tését szemlélhetjük.«” – zárta gon-
dolatait Erik testvér.

sodpercből.
– Hát most mihez fogjunk? – kér-

dezte a királyfi.
– Most boldogok vagyunk –

mondta a felesége.
– Igaz is.
De három nap múlva a királykis-

asszony szólalt meg.
– Mit is csinálunk most? – azt kér-

di.
– Hát boldogok vagyunk – mond-

ta az ura.
– Vagy úgy, persze.

Megint mosolyogtak egymásra egy
napig, de akkor egyszerre felál lt mind
a kettő.

– No csak.
– Van egy ötletem – mondta a ki-

rályfi. – Befalazlak és elaltatlak
megint.

– Jó!
– Lerombolom a kacsalábon forgó

kastélyt, és föltámasztom a hétfejű
sárkányt. Hogy újra legyen mit építe-
nem, és legyen kit legyőznöm.

Neki is fogott mindjárt. Csakhogy

Ottlik Géza

Az utolsó
mese

Volt egyszer egy elvarázsolt király-
fi, aki egy tündérszép királykisasszony
kezére pályázott. De csak úgy kaphat-
ta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sár-
kányt, felépíti a kacsalábon forgó
kastélyt, s felébreszti és megnevetteti
a befalazott, alvó királykisasszonyt.

ez nem volt már olyan egyszerű. Sem
a sok vesződség, még több hőstett,
sem kaland, jövés-menés árán sem
bírta lerombolni a kastélyt – mert az
mindig elfordult előle a kacsalábakon
–, még kevésbé bírta helyére tenni a
sárkány levágott hét fejét, s nem le-
hetett a királykisasszonyt sem befa-
lazni, elaltatni többé. Teltek a napok,
amikből hónapok lettek, és rövid esz-
tendők, s így küszködtek.

Még ma is élnek, ha meg nem
haltak.

Keresztalja « 1 3. oldal

Biblia az okostelefonon
Hogy játékra, hírböngészésre vagy az időjárás-előrejelzés megtekintésére kiválóan al-
kalmasak az okostelefonok, többnyire mindenki tudja, akinek zsebében ott lapul a te-
nyérnyi kijelzővel ellátott elektronikai kütyü.

Kevésbé ismert, hogy a bibl iát is le
lehet már tölteni alkalmazás formájá-
ban okostelefonra, még magyarul is
nem kevesebb, mint három változat van.
Az alkalmazás ingyenes és szinte vala-
mennyi típusú okostelefonra könnyedén
feltelepíthető.

A YouVersion.com honlap tulajdono-
sával (ahonnan az alkalmazás letölthe-
tő), bizonyos Bobby Grünewalddal a
CNN készített nemrég interjút. A 36 éves
vál lalkozó arról beszélt, hogy a statiszti-
kák szerint szinte minden amerikai csa-
ládban van hat vagy hét bibl ia, ezek
jelentős részét viszont soha nem veszik
kézbe az emberek. „Ezen szerettünk vol-
na változtatni”– érvelt a projekt misszi-

ós jel lege mel lett Grünewald.
A ma már hatalmas sikernek örven-

dő kezdeményezés 2008-ban indult út-
jára: akkor kérte fel ugyanis az Apple a
számítógépes fejlesztőket különböző
alkalmazások elkészítésére. A YouVers-
ion bibl iája már az első napokban a leg-
keresettebb 200 alkalmazás között volt,
a letöltések száma pedig minden vára-
kozást felülmúlt. Grünewald arra szá-
mított, hogy a 2008-as év végéig elérik
a 80 ezer letöltést, ehelyett egyetlen
hétvége alatt 83 ezren voltak kíváncsiak
az általa fejlesztett alkalmazásra. „Ak-
koriban szabadidős foglalkozás volt
mindez számomra, ma már 20 főál lású
munkatársam van”– il lusztrálta a lát-
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Kell-e sajnálni a

szerzeteseket?
Néhány héttel ezelőtt, amikor a csíksomlyói kegytemplomban két

huszonéves fiatal mondta ki ünnepélyesen, hogy„szilárd hittel és erős
akarattal megfogadom a Szent és Mindenható Atyaistennek, hogy
életem egész idején engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban
élek”, akkor húsbavágóan merülhetett fel a kérdés, hogy kel l-e sajnálni
ezeket a fiatalembereket, kel l-e sajnálni a szerzeteseket?

S ez nem alaptalan, hisz ebben a néhány szóban valami egészen másról
van szó, mint amivel nap mint nap szembesülünk: a szerzetesi hármas
fogadalom látszólag éppen annak mond el lent, ami kitölti a mindennapi
életünket. Mintha azt fejezné ki, hogy ezek a fiatalemberek egy életre
elfordulnak attól, amit ma annyira fontosnak tartunk: a személyi
autonómiától, szabadságtól, a vagyontól, esetleg a jó autóktól, a szép
nőktől, a nemiségtől. Mintha behunynák a szemüket mindarra, amit a mai
ember tágra nyílt szemmel, gyakran egy életen át hajszol. S ha így nézzük,
akkor valóban ezen fiúk, s mindazok, akik hozzuk hasonlót vál lalnak,
sajnálatra méltóak: mert olyan, mintha elveszítenék szemük világát,
esetleg eszüket.

Vajon tényleg így ál l a dolog? Valóban vakság a szerzetesség? Sajnálni
kel l a szerzeteseket? Azon olcsó, múltból örökölt (és sajnos, néha nem
tel jesen alaptalan) „áh, nem kel l sajnálni őket...” legyintésen túl, én is azt
hiszem, hogy nem kel l sajnálni őket. Mert a fogadalom, a benne vál lalt
lemondások nem vakságot jelentenek, hanem éppen a szemük
megnyílásával együtt járó bátorságnak a jelei: s amit tesznek, az éppen
annak megmutatása, hogy az ál landóan szemünk előtt lebegő személyes
szabadságon, szép autókon, gyönyörű nőkön túl van valami/Valaki,
amitől/Akitől mindezek az értéküket, szépségüket kapják. S az igazi vakság,
az igazán sajnálnivalóság akkor s azt il leti meg, akinek nem nyíl ik meg a
szeme a láthatókon túl i megsejtésére, vagy akit tel jesen elvakít e kézzel
elérhető értékek kizárólagos hajhászása (aminek veszélye minden embert,
beleértve a szerzetest is, fenyeget, s akkor valóban sajnálnivalóvá vál ik) .

Bárcsak egyre élesedne, tisztulna a látásunk, bárcsak egyre jobban
képesekké válnánk kitörni a modern ember taposómalmából, s nyílna meg
szemünk észrevenni azt az igazi Értéket, aminek/Akinek fényében helyes
értelmét és helyét megtalál ja életünkben a mindennapi munka, a
fáradozás, az értékteremtés.

ványos fejlődés ütemét a szoftverfej-
lesztő a CNN riporterének. És valóban,
ha a számokat nézzük, Grünewald pro-
jektje kétségkívül sikertörténet: az on-
l ine bibl iát 201 2-ben 57 mil l ióan
töltötték le, az olvasók a kezdetek óta
összesen 32 mil l iárd percet töltöttek a
szentírási szövegek olvasásával. A hon-
lap jelenleg 1 44 nyelven – köztük ma-
gyarul és románul – kínál ja a bibl ia
közel 300 változatát; a banál isnak szá-
mító keresés mel lett olyan funkciók is
rendelkezésre ál lnak, mint a különböző
nyelvű szövegváltozatok összehasonlí-
tása, könyvjelzők beil lesztése, és még
tematikus segédletet is kaphatunk a
szentírás olvasásához.

Reakció

Ba
sa

Ka
ta
lin

ra
jza

vással a keresztény üzenetre”, amely
mindig a hitre és az értelemre tá-
maszkodik.

A záróüzenetben fel tették a kér-
dést: mi cél ja lehet a zavarkeltő és
módszeres lejárató magatartásnak,
amely olykor el jut a diszkriminációig
és a gyűlöletkel tésig a keresztény hit-
tel és tanítással , végső soron maguk-
kal a keresztényekkel szemben? A
társadalom destabi l izálása nem szol-
gál ja az emberek javát, csak részér-
dekeket – jegyezték meg.

Mint írták, különösen nagyra érté-
kel ik a I I . Vatikáni Zsinat tanításának
fényében az ember szabadságát,
amelyet azonban mások jogainak és
így val lási meggyőződésének tiszte-
letben tartásával kel l gyakoroln i . An-
nak a reményüknek is hangot adtak,
hogy a bosznia-hercegovinai katol i-
kusok számára is biztosítják a val lási
szabadságot. Kifejezésre juttatták azt
az óhajukat, miszerint Európában elő-
ítéletek és arrogancia nélkül valósul-
jon meg a párbeszédre való készség.

CCEE: a kereszténység aktuálisabb, mint valaha

Püspökök az evangelizációról
Az evangelizáció kihívásával foglalkozott a XVI. Benedek pápa által meghirdetett hit
évének kezdete előtt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) csütörtöktől
vasárnapig tartó plenáris ülése a svájci Sankt Gallenben – tudatta a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel.

A CCEE plenáris ülésének záróüze-
netében kiemelték: az evangél ium
„mutatja meg az ember valódi arcát,
megszabadítja az erkölcsi rossztól, és
betel jesíti emberségét”. Úgy fogal-
maztak, a kereszténység aktuál isabb,
mint valaha, és felkínál ja mindenki
számára örök aktual itását.

A dokumentum rámutatott: az
egyház azt hirdeti , hogy a bűneitől
megváltott ember nyitott a többi em-
berre és Istenre. Hozzátették: „a la ikus
kultúrák (.. .) ne tekintsenek gyanak-

Búcsús
évnyitó

Szent Mihály főangyal emléknapján, szeptember
29-én ünnepelték Gyulafehérváron a római
katol ikus főegyházmegye és a székesegyház
búcsúját. A Jakubinyi György érsek által celebrált
szentmise egyúttal a Hittudományi Főiskola új
tanévének nyitómomentuma is volt. Elkezdődött az
új pasztorál is év is, amelynek témája a hit. A
szentmisét követően megemlékeztek Isten Szolgája,
Márton Áron püspök halálának 32. évfordulójáról a
székesegyház kriptájában található sírjánál, és
imádkoztak boldoggá avatásáért.
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Biblia az okostelefonon
Hogy játékra, hírböngészésre vagy az időjárás-előrejelzés megtekintésére kiválóan al-
kalmasak az okostelefonok, többnyire mindenki tudja, akinek zsebében ott lapul a te-
nyérnyi kijelzővel ellátott elektronikai kütyü.

Kevésbé ismert, hogy a bibl iát is le
lehet már tölteni alkalmazás formájá-
ban okostelefonra, még magyarul is
nem kevesebb, mint három változat van.
Az alkalmazás ingyenes és szinte vala-
mennyi típusú okostelefonra könnyedén
feltelepíthető.

A YouVersion.com honlap tulajdono-
sával (ahonnan az alkalmazás letölthe-
tő), bizonyos Bobby Grünewalddal a
CNN készített nemrég interjút. A 36 éves
vál lalkozó arról beszélt, hogy a statiszti-
kák szerint szinte minden amerikai csa-
ládban van hat vagy hét bibl ia, ezek
jelentős részét viszont soha nem veszik
kézbe az emberek. „Ezen szerettünk vol-
na változtatni”– érvelt a projekt misszi-

ós jel lege mel lett Grünewald.
A ma már hatalmas sikernek örven-

dő kezdeményezés 2008-ban indult út-
jára: akkor kérte fel ugyanis az Apple a
számítógépes fejlesztőket különböző
alkalmazások elkészítésére. A YouVers-
ion bibl iája már az első napokban a leg-
keresettebb 200 alkalmazás között volt,
a letöltések száma pedig minden vára-
kozást felülmúlt. Grünewald arra szá-
mított, hogy a 2008-as év végéig elérik
a 80 ezer letöltést, ehelyett egyetlen
hétvége alatt 83 ezren voltak kíváncsiak
az általa fejlesztett alkalmazásra. „Ak-
koriban szabadidős foglalkozás volt
mindez számomra, ma már 20 főál lású
munkatársam van”– il lusztrálta a lát-
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Kell-e sajnálni a

szerzeteseket?
Néhány héttel ezelőtt, amikor a csíksomlyói kegytemplomban két

huszonéves fiatal mondta ki ünnepélyesen, hogy„szilárd hittel és erős
akarattal megfogadom a Szent és Mindenható Atyaistennek, hogy
életem egész idején engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban
élek”, akkor húsbavágóan merülhetett fel a kérdés, hogy kel l-e sajnálni
ezeket a fiatalembereket, kel l-e sajnálni a szerzeteseket?

S ez nem alaptalan, hisz ebben a néhány szóban valami egészen másról
van szó, mint amivel nap mint nap szembesülünk: a szerzetesi hármas
fogadalom látszólag éppen annak mond el lent, ami kitölti a mindennapi
életünket. Mintha azt fejezné ki, hogy ezek a fiatalemberek egy életre
elfordulnak attól, amit ma annyira fontosnak tartunk: a személyi
autonómiától, szabadságtól, a vagyontól, esetleg a jó autóktól, a szép
nőktől, a nemiségtől. Mintha behunynák a szemüket mindarra, amit a mai
ember tágra nyílt szemmel, gyakran egy életen át hajszol. S ha így nézzük,
akkor valóban ezen fiúk, s mindazok, akik hozzuk hasonlót vál lalnak,
sajnálatra méltóak: mert olyan, mintha elveszítenék szemük világát,
esetleg eszüket.

Vajon tényleg így ál l a dolog? Valóban vakság a szerzetesség? Sajnálni
kel l a szerzeteseket? Azon olcsó, múltból örökölt (és sajnos, néha nem
tel jesen alaptalan) „áh, nem kel l sajnálni őket...” legyintésen túl, én is azt
hiszem, hogy nem kel l sajnálni őket. Mert a fogadalom, a benne vál lalt
lemondások nem vakságot jelentenek, hanem éppen a szemük
megnyílásával együtt járó bátorságnak a jelei: s amit tesznek, az éppen
annak megmutatása, hogy az ál landóan szemünk előtt lebegő személyes
szabadságon, szép autókon, gyönyörű nőkön túl van valami/Valaki,
amitől/Akitől mindezek az értéküket, szépségüket kapják. S az igazi vakság,
az igazán sajnálnivalóság akkor s azt il leti meg, akinek nem nyíl ik meg a
szeme a láthatókon túl i megsejtésére, vagy akit tel jesen elvakít e kézzel
elérhető értékek kizárólagos hajhászása (aminek veszélye minden embert,
beleértve a szerzetest is, fenyeget, s akkor valóban sajnálnivalóvá vál ik) .

Bárcsak egyre élesedne, tisztulna a látásunk, bárcsak egyre jobban
képesekké válnánk kitörni a modern ember taposómalmából, s nyílna meg
szemünk észrevenni azt az igazi Értéket, aminek/Akinek fényében helyes
értelmét és helyét megtalál ja életünkben a mindennapi munka, a
fáradozás, az értékteremtés.

ványos fejlődés ütemét a szoftverfej-
lesztő a CNN riporterének. És valóban,
ha a számokat nézzük, Grünewald pro-
jektje kétségkívül sikertörténet: az on-
l ine bibl iát 201 2-ben 57 mil l ióan
töltötték le, az olvasók a kezdetek óta
összesen 32 mil l iárd percet töltöttek a
szentírási szövegek olvasásával. A hon-
lap jelenleg 1 44 nyelven – köztük ma-
gyarul és románul – kínál ja a bibl ia
közel 300 változatát; a banál isnak szá-
mító keresés mel lett olyan funkciók is
rendelkezésre ál lnak, mint a különböző
nyelvű szövegváltozatok összehasonlí-
tása, könyvjelzők beil lesztése, és még
tematikus segédletet is kaphatunk a
szentírás olvasásához.
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Ka
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ra
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vással a keresztény üzenetre”, amely
mindig a hitre és az értelemre tá-
maszkodik.

A záróüzenetben fel tették a kér-
dést: mi cél ja lehet a zavarkeltő és
módszeres lejárató magatartásnak,
amely olykor el jut a diszkriminációig
és a gyűlöletkel tésig a keresztény hit-
tel és tanítással , végső soron maguk-
kal a keresztényekkel szemben? A
társadalom destabi l izálása nem szol-
gál ja az emberek javát, csak részér-
dekeket – jegyezték meg.

Mint írták, különösen nagyra érté-
kel ik a I I . Vatikáni Zsinat tanításának
fényében az ember szabadságát,
amelyet azonban mások jogainak és
így val lási meggyőződésének tiszte-
letben tartásával kel l gyakoroln i . An-
nak a reményüknek is hangot adtak,
hogy a bosznia-hercegovinai katol i-
kusok számára is biztosítják a val lási
szabadságot. Kifejezésre juttatták azt
az óhajukat, miszerint Európában elő-
ítéletek és arrogancia nélkül valósul-
jon meg a párbeszédre való készség.

CCEE: a kereszténység aktuálisabb, mint valaha

Püspökök az evangelizációról
Az evangelizáció kihívásával foglalkozott a XVI. Benedek pápa által meghirdetett hit
évének kezdete előtt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) csütörtöktől
vasárnapig tartó plenáris ülése a svájci Sankt Gallenben – tudatta a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel.

A CCEE plenáris ülésének záróüze-
netében kiemelték: az evangél ium
„mutatja meg az ember valódi arcát,
megszabadítja az erkölcsi rossztól, és
betel jesíti emberségét”. Úgy fogal-
maztak, a kereszténység aktuál isabb,
mint valaha, és felkínál ja mindenki
számára örök aktual itását.

A dokumentum rámutatott: az
egyház azt hirdeti , hogy a bűneitől
megváltott ember nyitott a többi em-
berre és Istenre. Hozzátették: „a la ikus
kultúrák (.. .) ne tekintsenek gyanak-

Búcsús
évnyitó

Szent Mihály főangyal emléknapján, szeptember
29-én ünnepelték Gyulafehérváron a római
katol ikus főegyházmegye és a székesegyház
búcsúját. A Jakubinyi György érsek által celebrált
szentmise egyúttal a Hittudományi Főiskola új
tanévének nyitómomentuma is volt. Elkezdődött az
új pasztorál is év is, amelynek témája a hit. A
szentmisét követően megemlékeztek Isten Szolgája,
Márton Áron püspök halálának 32. évfordulójáról a
székesegyház kriptájában található sírjánál, és
imádkoztak boldoggá avatásáért.
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Manapság több ezer álláshirdetés közül válogathatsz, és sajnos akad köztük olyan is, ami nem valós. Az ilyen hirdetésekre jelentkezve
nemcsak a beígért munka marad el, de könnyen lehet, hogy vesztesz is rajta. 

>> Életmód

Sajnos már az első oldalak között
találkozhatsz egy-egy ilyen hamis
ajánlattal, ezért fontos, hogy nyitott
szemmel járj.

Magas fizetés 
képzettség nélkül

Ez lehetne az álommunka, de gon-
dolj csak bele: sajnos nem olyan vilá-
got élünk, ahol kevés befektetéssel
hihetetlenül magas jövedelemhez jut-
hatsz. Általában az ilyen hirdetések
egy piramisjátékba visznek bele, és
hiába ígér a munkaadó garantáltan
sok fizetést, ez a valóságban több
mint valószínű, hogy elmarad. Ha kü-
lönösen szerencsétlenül jön ki a dolog,
még az is előfordulhat, hogy jelentős
anyagi veszteséggel távozol a helyzet-

ből. Nem ritka az sem, hogy az ilyen
felhívások hátterében valamilyen ero-
tikus vagy illegális munka áll.

Konkrétumok hiánya

Ha a hirdetésben nem szerepel
minden információ, a munkakör pon-
tos leírása, elvárások, a munkaadó el-
érhetőségei, esetleg a cég weboldala,
tehát nem visszaellenőrizhető a fel-
adó, az mindenképpen gyanakvásra
adhat okot. Ilyenkor tanácsos a meg-
lévő adatok felhasználásával utána-
nézni az interneten, hogy kivel is van
dolgod. Ha egy kis keresgélés után
sem derül ki egyértelműen, ki kínálja
az állást, inkább ne jelentkezz a hirde-
tésre. Ha még annyi információ sincs
feltüntetve, amennyi az utánanézés-

hez szükséges, végképp ne foglalkozz
a dologgal.

Külföldi munka bizonyos
összeg befizetése után

Mivel a munkavállalók számára
nagyon csábító a külföldi érvényesülés
lehetősége, vannak, akik visszaélnek
ezzel, és így próbálnak meg pénzt sze-
rezni a gyanútlan alanyoktól. Gyakori
az olyan eset, ahol az álláskereső be-
fizeti a hirdetővel megbeszélt össze-
get, majd hiába várja, hogy a
megbeszélt időpontban érte jöjjenek,
hogy dolgozni vigyék, és az állítólagos
közvetítő kámforrá válik a pénzzel. Ha
külföldön szeretnél munkát vállalni,
fontos a fokozott odafigyelés és a rész-
letes tájékozódás!

A mézesmadzag esete

Az olyan hirdetők, akik átverési
szándékkal hozzák létre a felhívásu-
kat, nem riadnak vissza a hamis ígé-
retektől és az alaptalan számok
használatától. Leginkább a távmunkás
hirdetésekre jellemző ez a módszer,
ahol mindössze annyi derül ki, hogy
otthonról dolgozhatsz, és a fizetésed
több lesz, mint valaha. Írhatnak pél-
dául olyan esetről, amikor valaki a
semmiből hirtelen meggazdagodott a
cég által, vagy azzal érvelnek, hogy a
módszer külföldön már bevált, de
ezeknek sem szabad bedőlni. További
tájékoztatást általában itt is egy bizo-
nyos összeg befizetése után ígérnek,
és ha ez meg is történik, valószínűleg
nem kapsz majd olyan kecsegtető

ajánlatot, mint ami a hirdetésben volt
feltüntetve.

Ismétlődő hirdetés

Mindenképpen gyanús lehet, ha
oldalakon keresztül, szünet nélkül
ugyanazt a állásajánlatot látod elő-
bukkanni.

A komolyabb munkaadókra nem
igazán jellemző, hogy telerakják az ál-
láskereső portálokat a saját anyaguk-
kal, hogy ezáltal leszorítsák a többi
hirdetőt. Ha megnyitsz egyet a sok is-
métlődő szöveg közül, valószínűleg
olyan hirdetéssel találkozol, ahol leg-
alább egy veszélyre figyelmeztető jel-
lemző megtalálható.

Marton Adrienn
Forrás: femina.hu

5 álláshirdetés, amire inkább ne jelentkezz. Nagyot bukhatsz rajtuk

Elmondjuk, mire figyelj a munkakeresés
során, hogy ne légy csalók áldozata!

Természetes 
altatók Ha nem jön álom a szememre

Rosszul alszunk? Nemcsak a
stressz lehet az oka. Néz-
zünk csak jobban utána, mi-
lyen életmódot folytatunk!

Az orvosok gyakran kérdez-
nek rá a páciens életvitelére,
amikor azzal a panasszal érke-
zik, hogy rosszul alszik, álmat-
lanul forgolódik éjszakánként.
Gondot okozhat a túl sok kof-
fein, a túl kevés mozgás, késő
esti munka, tévézés. Amennyi-
ben az életmódbeli változtatá-
sok nem bizonyulnak elégnek,
gyógyszer lehet a megoldás -
de néhány természetes mód-
szer, étrend-kiegészítő is hoz-
zájárulhat nyugodt és minőségi
alváshoz. 

Mi az, ami bizonyítottan
segít és biztonságos? 

A kamillatea, a melatonin,
a valeriána és a kava hatékony,
de közülük elsősorban a macs-
kagyökér vagy valeriána és a
melatonin-kiegészítő segít.
Sharon Plank, orvos, a Pitts-
burghi egyetem egészségügyi
iskolájának szakértője el-
mondta: tudományos bizonyí-
tékok is alátámasztják a vale-
riána és a melatonin jótékony
hatását. Kezdjük el ezeket kis
adagban használni, és tájékoz-

tassuk róla orvosunkat, hogy
mit szedünk (van, akinek nem
szabad kiegészítőket alkalmaz-
nia). Egyiket se használjuk vi-
szont hosszútávon! 

Kamillatea

Az emberek évezredek óta
használják az alvás elősegíté-
sére a kamilla teát, mivel nyug-
tató hatással bír. Egy japán ta-
nulmány felfedezte, hogy a
kamilla kivonata a patkányokat
is segítette az álomba merülés-
ben, ugyanolyan gyorsan, mint
ha egy dózis benzodiazepint
kaptak volna (nyugtató gyógy-
szer). A kamilla alaposabb ku-
tatására még szükség van,
ugyanakkor használata bizton-
ságosnak tartott és általában
semmiféle mellékhatása nincs.
Főzzük a kamillateát 2-3 filter-
ből, és ügyeljünk rá, hogy le le-
gyen fedve még jó darabig az
edény, amiben főtt. Így az ér-
tékes olajok a vízben maradnak.
Akkor legyünk a kamillával óva-
tosak, ha allergiásak vagyunk a
gyermekláncfűre - mert ezek a
növények rokonságban állnak
egymással. Ne fogyasszuk a
kamillát terhesség idején, il-
letve, ha éppen szoptatunk. 

Melatonin az alvásért 

A melatonin természetes
hormon, mely szabályozza az
alvás-ébrenlét ciklusunkat (a
cirkadián ritmust). Tanulmá-
nyok támasztják alá, hogy a
melatonin nemcsak segíti az
embert az elalvásban, de az al-
vás minőségét is javítja. A me-
latonin kiegészítők hatékonyak
lehetnek bizonyos alvási rend-
ellenességek, így a nyugtalan
láb-szindróma kezelésében is.
Időbe telik azonban, mire a me-
latonin segít ilyen esetben.

Azon a napon, amikor el-
kezdjük használatát, lefekvés
előtt alkalmazzuk. Folytassuk
a szedését néhány napig. Kü-
lönösen hatásos, ha időzóná-
kon át utazunk repülővel. A
melatonin használata bizton-
ságosnak tekinthető, rövidtávú
használatra. Megvan azonban
a vérzés kockázata, például a
vérhígítót szedők esetében. A
remegés kockázata is fennáll,
különösen az agyi rendellenes-
ségekkel küzdő gyerekeknél.

Valeriána 

A macskagyökér vagy vale-
riána gyökér már több mint 2

ezer éve használatos szedatív
és szorongást csökkentő gyó-
gyírként. 16 kisebb tanulmány
összegzéséből kiderül, hogy az
ember gyorsabban elalszik a
hatására. Javítja az alvás mi-
nőségét is. Idővel egyre haté-
konyabb lesz, tehát rövidtávon
célszerű minden este bevenni. 

Egyes embereknek fejfájást,
gyomorproblémát, reggeli szé-
delgést okoz a valeriána - fon-
tos tudni, hogy hatása össze-
adódik más gyógyszerekkel, ha
együtt szedjük őket, és alko-
hollal sem tanácsos alkalmazni.
Ne használjuk más altatókkal!
Alacsony dózisban kezdjük
használni, majd növelhetjük az
adagot pár nap után. Bizton-
ságosnak tekinthető 4-6 hétig
tartó alkalmazásnál. 

Kava 

A kava a paprikafélék csa-
ládjába tartozó növény, csök-
kenti a szorongást. Egy, hat ta-
nulmányt felölelő jelentés
rámutatott, hogy a kavát alkal-
mazó páciensek körében csök-
kentek a szorongásos tünetek,
szemben azokkal, akik csak pla-
cebót kaptak. Egy másik kis ta-
nulmány azt mutatta, hogy a

kava és a valeriána javította az
alvást a stresszből fakadó ál-
matlansággal küzdőknél.  A
kava rövidtávú alkalmazása el-
fogadható az enyhe és közepes
szorongással küzdőknél, akkor
viszont nem, ha alkoholt fo-
gyaszt valaki, máj-gyógyszere-
ket szed vagy koleszterin-csök-
kentő készítményeket. Sőt, az
FDA (Food and Drug Administ-
ration - Amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszerügyi Hivatal) már ki-
adott korábban egy figyelmez-
tetést arról, hogy a kava kiegé-
szítők szedése összefüggésbe
hozható a komoly májkároso-
dással. Mielőtt tehát használ-
juk, mindenképp kérjük ki or-
vosunk tanácsát! 

Mit változtassunk az
életmódunkban? 

Mielőtt még kipróbálnánk
az alvást segítő kiegészítőket,
igyekezzünk megteremteni az
ideális feltételeket a jó alvás-
hoz! Legyen például minimális
a zajhatás a helyiségben, ahol
alszunk. Tartsunk sötétséget -
lehúzott redőny, sötétítőfüg-
göny mellett aludjunk. Hasz-
náljunk füldugót, szemmasz-
kot, ha szükséges. Egy kevéske

fény-derengés megengedett a
jó pihenéshez. Lefekvés előtt 2
órával már ne fogyasszunk ne-
héz ételt. Ne igyunk koffeint se
(beleértve a teát és üdítőitalt
is, amiben van), 4-6 órával el-
alvás előtt. 

A gyakori testmozgás csök-
kenti a stressz hormonok fel-
szabadulását, és segít a jobb
alvásban. 2 órával lefekvés előtt
azonban nem érdemes moz-
gással felpörgetnünk magun-
kat, ugyanis azzal csak nehe-
zebb elalvást érünk el. Ne
aludjunk sokáig, ha kicsit lepi-
henünk délután, illetve ezt ne
tegyük késő délután. Ne dol-
gozzunk egy órával lefekvés
előtt, hogy az agyunk lenyu-
godjon. 

Ne „agyaljunk” stresszes dol-
gokon, mielőtt aludni térünk.
Háziállatainkat tartsuk a háló-
szobán kívül. Győződjünk meg
arról, hogy hálónk jól szellőzik,
és a hőmérséklet megfelelő az
alváshoz. Végezetül pedig ér-
demes megtanulnunk relaxá-
ciós technikákat, mint például
a meditációt, hogy jobban
aludjunk. 

Forrás: napidoktor.hu
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A román veterán birkózósport történetének legsikeresebb évében vagyunk, ugyanis
nemrég, a Budaörsön megtartott veteránbirkózó világbajnokságon három aranyérmet
nyertek Marosvásárhely kiváló birkózói. Ambrus Lajos a 66-70 évesek kategóriájában, a
130 kg-os súlycsoportban, Ballai Sándor a 46-50 évesek kategóriájában, a 130 kg-os 
súlycsoportban, míg Răcorean Adrian a 35-40 évesek kategóriájában, a 97 kg-os 
súlycsoportban lett veterán világbajnok egy olyan megmérettetésen, ahol 49 ország
640 sportolója vett részt. 

Állt a FCM az 5-ik fordulóban

Miután az elmúlt héten, szerdán 3-1 (1-1) arányban alulma-
radt a bukaresti Steauával szemben a FCM, a Románia-Kupa
tizenhatod döntőjében, szombaton nem lépett pályára, azaz
állt, az anyagiak hiánya miatt megfogyatkozott, B-osztály
második csoportjában. A FCM továbbra is a 3-ik helyen van
9 ponttal, a maciuca-i Damila és a brassói Corona mögött. 
A következő fordulóban szombaton, október 6-án a FCM-nek
Temesváron kellene pályára lépnie, a helyi FC otthonában,
amelyre nem kerül sor, mivel a bánáti együttest a Román
Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága kizárta az összes
bajnokságokból.

Női foci, A-osztály
Kikapott a FCM női A-osztályos együttese!

A III-ik fordulóban váratlan vereséget szenvedett vásárhelyi
FCM A-osztályos női labdarúgó együttese idegenben, a bras-
sói Blue Angel Cristian otthonában. A félidőben már 1-0
arányban vezettek a hazaiak, majd 2-0 lett a mérkőzés vég-
eredménye.  A forduló másik két mérkőzésének eredménye: 
CS Navobi Iasi – Viitorul Szászrégen 6-0 (2-0)
Viitorul Buzău – Székelyudvarhely 1-2 (1-2)
Ezzel a győzelemmel, a Keleti-csoportot, a Brassói Blue Angel
Cristian vezeti 9 ponttal, a 6 pontos FCM előtt.
A következő fordulóban, október 7-én, a marosvásárhelyi
FCM Székelyudvarhelyen lép pályára, míg a szászrégeni Vii-
torul hazai pályán fogadja a Blue Angel Cristian együttesét.

Erősített az Aquasport

Az idén először az iúsági I bajnokságban is indul az
Aquasport együttese. Erősítésként a klubhoz érkezett a tavaly
bajnokságot nyert bukaresti Triumftól Eduard Orăşteanu
edző, aki Gagyi Csaba segítője lesz. Ő négy korosztályos vá-
logatott szintű játékost (Răzvan Popat, Radu Lăzărescut,
Mihai Dumbărăt és Eduard Adamot) is magával hozott. Ezzel
a játékoskerettel az Aquasport az iúsági bajnokságban a do-
bogót célozza a következő két évben, míg 2014-ben a bajnoki
cím a cél. Részt vesznek ezen kívül a Budapest bajnokságban
és a magyar vidéki bajnokságban is, amit meg szeretnének
nyerni. Az Aquasportnál gyerek, ifi III és serdülő csoportok is
működnek, így folyamatosan biztosíthatják az utánpótlást a
soron következő években. 
A Budapest bajnokságban, két forduló után, az első helyen
van az együttes, miután a legyőzték a Debrecen, és a Sport
Max együttesét is. A következő fordulóra október 13-án kerül
sor a budapesti Honvéd uszodában, ahol a BVSC és a Komá-
rom lesznek az Aquasport ellenfelei.
Mint Gagyi Csaba edző elmondta, a gyerekek jelenleg heti
11 edzéssel készülnek, jól bírják az iramot, példamutatóan
koncentrálnak a mérkőzésekre. Végezetül az egykori kőke-
mény vízilabdázó azt is megjegyezte, hogy reméli, mielőbb
rendeződnek a helyi polgármesteri hivatalnál a szállítást
érintő gondok, hiszen jelenleg a kiszállások anyagi fedezetét
a szülők állják.  
Gagyi évekkel korábban megjegyezte, hogy 2015-re Szuper-
ligás vízilabda együttest szeretne Marosvásárhelynek, amely
a jelenlegi tehetséges sportolókra épülne. Mindehhez sikert
kívánunk. 

A törökországi Izmirben hu-
szonkettedik alkalommal
szervezték meg a 35 év felet-
tiek, azaz a Veterán Atléták
Balkán bajnokságát, ahol a
marosvásárhelyi születésű,
de a csíkszeredai Csíki Futó-
kör színeiben indult 37 éves
veteránatléta, Barabási Ro-
zália kimagasló eredményt
ért el a 35-39 évesek korosz-
tályában.  A balkán stafétán,
a román együttes tagjaként,

előkelő második helyet ért
el, a győztes szerb csapat
mögött. 

Ennek az atlétikai számnak az
érdekessége az, hogy a négy ver-
senyző egymás után 800, 400,
200, végül 100 métert szaladt.
Barabási Rozália a szám 200 mé-
terét futotta. 

A 400 méteres síkfutásban a
III. helyre került, egy szerb, meg
egy bolgár versenyző mögött. 

A távolugrásban is III. lett, két

török veteránsportoló mögött. 
Mint ismeretes, Barabási Ro-

zália a líceumi évek alatt atleti-
zált, majd abbahagyta, és a
továbbtanulás mellett döntött.
18 esztendővel később, fia egyik
atlétika edzésén találkozott haj-
dani edzőjével, Baczó Lászlóval,
aki felkérte, térjen vissza az atlé-
tikapályára. Azóta többszörös ve-
terán országos bajnok a Csíki
Futókör színeiben.

Egyébként ezen a 22-ik vete-

rán Balkán bajnokságon hat re-
kord dőlt meg, a versenyzők 46
arany, 31 ezüst és 16 bronzérmet
szereztek. A versenyen mind a 11
balkáni állam képviseltette
magát, és közel ezren álltak rajt-
hoz.

Barabási Rozália érdeklődé-
sünkre elmondta, jövőben Hor-
vátországban kerül sor a Balkán
bajnokságra, ahol reméli, újabb
érmeket fog szerezni. 

Barabási Rozália remekelt  
a Veterán Balkán atlétika bajnokságon

Három veterán világbajnoki
aranyérem a vásárhelyiek nyakában!

A Muresul egykori kiváló birkózójával, haj-
dani edzőjével, Ambrus Lajossal a torna után
beszélgettünk: 

– Gratulálok a világbajnoki címhez, hiszen
3 ezüst és 2 bronz után, illetve egy 5. hely után
csodálatosan csillog az aranyérem. Gondolom,
hogy sportpályafutásának legértékesebb érme
ez?

– Megmondom őszintén: nem, hiszen ak-
tív sportolóként négy világbajnokságon ve-
hettem részt, a legjobb eredményemet Szó-
fiában értem el 1971-ben, ahol az ezüstérem
lett az enyém, a budapesti, kanadai és
csehszlovákiai világbajnokságokon pedig a
3–4. helyeken végeztem. 

Hozzáteszem, hogy hétszeres országos baj-
noki címem van, 1972-ben részt vehettem a
müncheni nyári olimpiai játékokon, ahol orosz
birkózókkal kellett harcolnom. Kemények vol-
tak, mint a vas, a 6. helyet sikerült elérnem.
Emellett Balkán-bajnokságokon is diadalmas-
kodtam, mindegyik érmemnek nagyon ör-
vendtem. Való igaz, hogy szépen csillog ez az
arany is…

– Milyen volt a verseny, az ellenfelek?
– A tavalyig, az 50 év fölötti volt a legfel-

sőbb korcsoport, ezért eddig nehezebb volt,
hiszen nagy volt a konkurencia, és nem mind-
egy, hogy 65 éves versenyzőként nálam 10-
15 évvel fiatalabb birkózókkal kell felvennem
a harcot, vagy korban hozzám közelállókkal...
Megjegyzem: így is diadalmaskodtam eddig,
a pesti, majd a prágai, Perm-i, isztambuli,
rigai és tiránai veterán világbajnokságokon.
Az idéntől ötévenként más, külön-külön ka-
tegóriákba sorolták a versenyzőket, így na-
gyobb volt az esélyem. Ismertem ellenfeleim,
hiszen szinte évente láttam őket, megfigyel-
tem, szinte kitanultam harcmodorukat, ami
hasznomra vált. A legnehezebb ellenfelem,
a német Buchle Manfred volt, aki ellen tussal
nyertem a döntőben. 

– Milyen volt a felkészülése, hiszen hosszú

évek óta lépett újra szőnyegre?
– 1980-ban hagytam abba az aktív spor-

tolást, hiszen a rangos versenyek előtt már
nehéz volt leadni a kilókat, két gyermek édes-
apja is lettem, miközben 11 évig a válogatott
tagja is voltam. Még aktív versenyzőként ed-
zőként is tevékenykedtem a Muresulnál, a né-
hai Bakó Györggyel, közben pedig az egykori
Gloria húsfeldolgozónál voltam alkalmazás-
ban. Majd edzőként is dolgoztam az egyesü-
letnél, évekig a Ballai Sanyi edzője voltam.
Amúgy, az ötlet tőle jött, hogy én is részt ve-
gyek a veteránbirkózó világbajnokságokon. 

A felkészülésemről elmondhatom, hogy
otthon sokat súlyozok, hetente mintegy 7 ton-
nát emelek ötkilós súlyokkal. Próbálom a ve-
terán versenyeken a fizikai adottságaimat ki-
használni, ezért fontos a fizikai felkészítő, hisz
akárcsak Sanyinak, nekem sincs hasonló súlyú
edzőpartnerem. Így a fizikai erőmet kell ki-
használnom. A birkózást nem lehet elfeledni,
az a vérünkben van. Esténként szaladok a Ví-
kendtelep körül, de csak esténként, hogy a
kíváncsiskodók ne mondják azt, hogy ,,né, a
vén bolond, még nem hagyta abba!..”

– A Ballai Sanyi, meg a Răcorean Adrian
szerepléséről mit tud elmondani lapunk olva-
sóinak?

–Sanyi az első ellenfelét, egy román ver-
senyzőt, Costandachét, aki az Egyesült Álla-

mok színeiben versenyzett, tussal győzte le,
aztán a ,,régi”, kemény ellenfele, a török Yldrim
Erol ellen is diadalmaskodott, aki már két íz-
ben is elrabolta előle a veterán vb-címet. A
döntőben, az orosz Reza-Zade Farkhod-ot is
pontokkal győzte le, így meglett a 3-ik világ-
bajnoki címe (2003 Budapest, 2006 Riga), az
5 ezüstérem (2004 Prága, 2005 Teherán, 2007
Isztambul, 2008 Perm és 2011 Tirana) után. 

Răcorean Adrian, aki hajdanán az ISK ver-
senyzője volt, tussal nyert az iráni Sadidi Saeid
ellen, majd az amerikai Lovell Dan ellen is di-
adalmaskodott, aztán a magyar Taller Zoltánt
verte meg, pontokkal, míg a döntőben az
orosz Kondratov Mikhail ellen is győzött ha-
sonlóan.

– A sport mellett mi tölti ki a hétköznapjait
Ambrus Lajosnak?

– Beteg feleségem, Magdolna ápolása
tölti be a hétköznapok nagy részét. Két gye-
rekünk van: Annamária lányom, aki szintén
közgazdász, akár feleségem, László fiam mér-
nök. Családjaik, családunk körében érzem jól
magam. Teljesen le volt bénulva a feleségem,
aztán gyógytornázni kezdtem vele, most meg
oda jutottunk, hogy a harmadik emeletről
felmegyünk a negyedikre, otthon feláll, járkál
a házban, persze a segítségemmel. Emellett
szakácskodok, takarítok, rendezem a háztar-
tást, miközben persze lélekben is erősnek kell
lennem, hogy őt ápolhassam. Alkalomadtán
szülőfalumban, Nyárádszentmártonban, a
szülői háznál a kertet gondozom. 

– Ön már eltöltötte a 65-ik életévét, és mégis
sikeresen szerepel évről-évre a veteránbirkózó
világbajnokságokon. Mik a jövőbeli céljai, ami
a sportolást illeti?

– Még szeretnék öt vb-címet szerezni, ez
nem vicc. Sőt, nagyon remélem, hogy ezután
is egészségesek leszünk, kellő felkészülésben
lesz részünk, és nagyon bízom abban, hogy
jövőben is, Sanyival kettesben jól elverjük a
sok vén trottyot a veterán vb-n!
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A népszerű kapus titka c. rejtvényünk helyes megfejtése: – A közönség sok gólt akar látni, hát mindig beengedek egy párat!

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.


