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Sport

Jöttek, (ha nem is mind) 
láttak, de mind győztek…

Szombaton délelőtt, a helyi sportcsarnokban
került sor a mozgáskorlátozottak számára 6-ik
alkalommal kiírt Olympikus-kupára, melyet a
marosvásárhelyi egyesület a helyi tanáccsal és
Polgármesteri Hivatallal közösen szervezett. A
rendezvényen több tíz, fizikailag sérült
személy vett részt, akik gondjaikat félre téve
sportoltak, szórakoztak, táncoltak, ezzel újra
életleckét adva egészséges embertársaiknak.
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>>> 15. oldal

Társadalom

Művelődés: tegnap és ma 

„Volt egy havi folyóiratunk, Művelődésnek hívták. A műkedve-
lőknek készült, színdarabokat is közölt színjátszó csoportoknak.
Úgy-ahogy, tartotta még a lelket a nemzeti értékeiben meg-
nyomorított, kötelező programokkal meggyalázott, minden sza-
vában agyoncenzúrázott falusi és városi műkedvelő mozgalom
rajongóiban, névtelen apostolaiban. Elképesztő, hogy a nagy-
nemzeti arrogancia, a nyílt asszimilációs szándék, a sovén gyűlölet hitvány kultúrőrmes-
terei részéről mit kellett és kell nyelniök az erdélyi magyar műkedvelés napszámosainak! 

Társadalom

Székelyföld létezik!

Néhány honapja hallottam a kijelentést,
hogy „Székelyföld nem létezik”. Pont a
posztkommunista párt egyik vezére je-
lentette ki, aki azóta igen feltornászta
magát a politikai szamárlétrán. Éppen az
ilyen és ehhez hasonló kijelentéseivel,
tetteivel jutott oda, és került hatalomra
pártja. Gondoljunk csak a MOGYE-ügyre.

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

>>> 3. oldal Hír és hírháttér

Bizonytalanság 
az oktatási rendszerben

Megszokott jelenség a hazai politiká-
ban, hogy miniszterek jönnek, minisz-
terek mennek, az átlagembernek fel
sem tűnik már. Legtöbbször az egész-
ségügyi tárca cserélt vezetőt, de az ok-
tatási kabinet élén is megfordultak már
néhányan.

>>> 12. oldal

Humor

Erdélyi 
magyar katyvasz

Történelmi lehetőség kínálkozik arra, hogy
Románia parlamentjébe két magyar párt
is bejusson a december 9-ei választásokon
– nyilatkozták az Erdélyi Magyar Néppárt
okosjóskái október 7-én, Marosvásárhe-
lyen. Szerintük már most borítékolható,
hogy az RMDSZ ott lesz a bukaresti tör-
vényhozásban, a 6-3-as alternatív küszöb-
bel azonban a Néppárt is bejuthat. 

>>> 7. oldal

A 12. és 13. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

melléklet.

>>> 4. oldal

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

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

Fűtéstámogatás: hónap
végéig adhatóak le a kérések

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

>>> 5. oldal

Október 8-tól, hétfőtől e hónap végéig igényelhetik a fűtéspótlékot a kis jövedelmű családok: a
távfűtést használó lakosok esetében az egy főre eső havi jövedelem nem haladhatja meg a 786 lejt,
de egyedül élő lakosok esetében a nettó jövedelem nem lehet több 1082 lejnél. Ami a gázzal fűtő
családokat illeti, a jövedelem felső határa 615 lej. Tavaly hozzávetőlegesen 4500 marosvásárhelyi
részesült támogatásban.



2. oldal >> Naptár október 4-10.

Névnapok
Október 11. Brigitta, Tódor, Mária, Sándor, Csanád, Brúnó
Október 12. Miksa, Rezső, Szerafina
Október 13. Ede, Kálmán, Teofil, Jakab, Fatime
Október 14. Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos
Október 15. Teréz, Aranka, Vilma, Tekla, Hedvig, Fortunát
Október 16. Gál, Aranka, Margit, Gellért, Hedvig, Ambrus, Aurélia
Október 17. Hedvig, Leó, Rudolf, Margit, Alajos, Salamon, Rezső

Ajánló

Kos: Ez a hét több új ismeretséget hozhat az életébe, melyek
új munkalehetőséghez vagy új hobbihoz vezethetnek, és az
sem kizárt, hogy nagy tervek megvalósításába csöppen bele.
Ha a szerettei kifogásolják, hogy hanyagolja őket, próbálja
őket is bevonni új elfoglaltságaiba.
Bika: Némi hiányérzettel számolhat a héten, aminek talán
nem találja az okát. Könnyen lehet, hogy kimerült az utóbbi
időben. Ne feledkezzen meg arról, hogy megjutalmazza ma-
gát. Ne csak teljesítsen, hanem zsebelje is be az elismerést
és a dicséretet. Meglátja, szárnyakat kap a hét további ré-
szére.
Ikrek: A héten felpörögnek ön körül az események. Nem
kizárt, hogy azt veszi észre, amivel az elmúlt hetekben nem
jutott egyről a kettőre, az szinte egy csapásra megoldódik.
Új lehetőségekhez jut szakmai téren, de egy magánéleti
problémája is megoldódhat.
Rák: A héten egy elhamarkodott cselekedete miatt kerülhet
konfliktusba a munkahelyén. Megelőzheti, ha kétszer gon-
dolja meg, mit lép. Ami a magánéletét illeti, ha nincs párja,
romantikus kalandban lehet része, mely akkor is feltölti és
visszaadja az önbizalmát, ha éppen nem lesz belőle hosszú
kapcsolat.
Oroszlán: A héten kilép a jegyéből a Vénusz, ami nemcsak
a szerelmi életére, hanem az anyagi ügyeire is hatással lehet.
Ami a szerelmet illeti, ha eddig instabil volt a kapcsolata,
netán a rózsaszín köd uralkodott rajta, most vagy szakításra
kerül sor, vagy komolyabbra fűzik a szálakat.
Szűz: Ha keresi a párját, most igazán romantikus élmények-
ben lehet része, és az sem kizárt, hogy új kapcsolat alakul
valamelyik ismeretségéből. Remek szervezőkészségének
hála, a héten nyélbe üthet egy régóta húzódó találkozót.
Mérleg: Ez az időszak fontos változásokat hozhat az életé -
ben. Ne feledje, a születésnapja környékén mindig megaján-
dékozza valamivel az élet, csak vegye észre, és fogadja el,
ha megérkezik. Kívánjon valamit, és az égiek most teljesítik.
A bolygóállások kedvezőek ahhoz, hogy továbblépjen, ha
leragadt egy helyzetben.
Skorpió: Az elmúlt időszakban keményen dolgozott azért,
hogy elérje a célját, és talán nem engedett az elképzeléseiből.
Azonban eljött az ideje, hogy kicsit lazábbra fogja a gyeplőt.
Itt az ideje, hogy figyeljen másokra is, és megfontolja a vé-
leményüket. Egy régi ismerőse új távlatokat nyithat ön előtt.
Nyilas: A héten előfordulhat, hogy egy munkahelyi-szakmai
kérdésben nem jut egyről a kettőre, ami alaposan megté-
pázza az egóját. Ne szégyellje bevallani magának, hogy el-
akadt, és bátran kérjen segítséget - így könnyen felülkere-
kedhet a problémán.
Bak: Pesszimista lehet ön számára a hét, de ne hagyja, hogy
úrrá legyen önön a rossz hangulat, csak mert valami nem
úgy alakult, ahogyan elképzelte. A következő napok folyamán
újabb lehetőségeket kap a változtatásra. A szerelmi életében
egy jó hírre számíthat, ami kicsit felkavarja ön körül az álló-
vizet.
Vízöntő: Pozitív töltése lesz a hétnek, tele lehet elképzelé-
sekkel és új ötletekkel, melyeknek talán nemcsak a munká-
ban, hanem valamilyen alkotótevékenységben is hasznát
veheti. Romantikából sem lesz hiány ezekben a napokban. 
Halak: A héten minden esélye megvan egy magával ragadó,
felvillanyozó románcra. Fogadja el bátran az udvarlást! Az
anyagiak terén jó híreket kaphat, lehet, hogy pénz áll a ház-
hoz, talán ajándékot kap, vagy épp nem kell számolnia egy
olyan kiadással, melyet már bekalkulált.

Horoszkóp
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Hasznos telefonszámok

Megtorlás a Nemzetiben
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata október 12-én, pénteken
19.30- tól a Megtorlás című I. L. Caragiale
művet játssza a Kisteremben.

Tamás Gábor koncert
Október 12- én, pénteken a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalotában vendégszerepel Tamás
Gábor. Egy belépő ára 20 lej.

Nyilka Róbert-emlékkiállítás
A Bernády Alapítvány és a Maros- Mező-
ségi Művésztelep szervezésében megnyílt
tárlat október 23-ig látogatható a maros-
vásárhelyi Bernády Házban (Horea utca 6.
szám). A kiállított festmények magángyűj-
teményekből származnak, illetve a Maros
Megyei Múzeum tulajdonát képezik.

Iskola utáni foglalkozások a
Gyermekkuckó Tanodában
A marosvásárhelyi Gyermekkuckó Tanoda
csapata szeretettel várja mindazokat a gye-
rekeket, akik tanórák után olyan családias
környezetre vágynak, ahol röviden megpi-
henhetnek, közösen játszhatnak, továbbá
szakképzett pedagógusok segítségével
könnyedén elvégezhetik házi feladataikat.
A Tanodában mindennap személyiségfej-

lesztő foglalkozások zárják a közös délutá-
nokat. A Gyermekkuckó hétköznapokon 12
– 17.30 óra között tart nyitva. Érdeklődni
a 0770-908-264-es telefonszámon lehet.

Gézengúz táncház
A Folk Center Alapítvány keretében mű-
ködő Gézengúz játszóház táncházba várja
a gyerekeket. A játékos néptánc- és nép-
daltanulásra minden kedden 18 órától
kerül sor óvodások (3-6 év), 19 órától kis-
iskolások (7-10 év) számára. Muzsikál
Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín:
a kövesdombi unitárius egyházközség
(Dávid Ferenc tér 1. szám) Balázs Ferenc
terme.

Hahota-előadás
A Hahota színtársulat Légitámadás címmel
ünnepi kabaréválogatásra hívja kedves né-
zőit Marosvásárhelyen október 13-án,
szombaton este 7 órától a Maros Művész-
együttes előadótermébe. Ez alkalommal
Székely M. Éva színművésznőt 70. születés-
napján köszönti a társulat. Szereplők: Szé-
kely M. Éva, Puskás Győző, Boér Orsolya,
Cseke Péter, Kelemen Barna, Gönczy Kata-
lin és Szőlősi-Pénzes Szilárd. Jegyek elővé-
telben a Domokos Kázmér művelődési ház,
illetve a Kultúrpalota és a Maros Művész-
együttes jegypénztárainál kaphatók.

Rendkívüli 
szimfonikus hangverseny
A XXII. nemzetközi zenei fesztivál kereté-
ben október 11-én, csütörtökön este 7 órá-
tól a 75. életévét és 55 éves művészi
pályáját ünneplő Ilarion Ionescu-Galati
karmester tiszteletére megrendezett rend-
kívüli szimfonikus koncertre várják a zene-
barátokat a Kultúrpalota nagytermébe.
Vezényel: Ilarion Ionescu-Galati, hegedűn
játszik: Florin Ionescu-Galati. Műsoron: Sil-
vestri, Saint-Saëns, Sarasate, Brahms
művei. A koncertre a 2-es számú bérlet ér-
vényes.
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Székelyföld 
létezik!

Néhány hónapja hallottam a kijelentést, hogy
„Székelyföld nem létezik”. Pont a posztkommunista
párt egyik vezére jelentette ki, aki azóta igen
feltornászta magát a politikai szamárlétrán. Éppen az
ilyen és ehhez hasonló kijelentéseivel, tetteivel jutott
oda, és került hatalomra pártja. Gondoljunk csak a
MOGYE-ügyre. És elhittem, elhittük neki, hogy nem
létezik, mert ugye az első világháború utáni
mindenkori román hatalom azt tesz az erdélyi
magyarsággal, a székelyföldi székelységgel, amit akar.
Kénye-kedve szerint. 

Még egy évszázada sincs, hogy Erdélyt Romániához
csatolták. Hol vannak ma már a székelység több
évszázadon át működő, egyedi öröklési törvényei,
amelynek köszönhetően a Székelyföld hosszú ideig
nem jutott idegen kézre. Rég nincsenek érvényben már
azok. Feldaraboljuk, eladjuk a földeinket, újgazdag
idegenek vásárolják fel. Hol van a több évszádos
tapasztalaton alapuló életmódunk, hétköznapjainkat
és ünnepeinket meghatározó hagyományaink,
szokásaink? Felrúgtunk mindent, igyekszünk elfeledni
azt, ami megítélésünk szerint régi és elavult.
Majmoljuk Amerikát és Nyugat-Európát. Úgy
gondoljuk ez a jó, ez a szép, ez a menő, a trendi.

A folyamat a kommunista „neveléssel” kezdődött, s
folytatódik azzal, amit ma látunk.

Mit tesz a mai posztkommunista vezetés? Tovább
folytatja a régi politikát. Az erdélyi magyarság, a
székelyföldi székelység ügyeit Buzăuban, Piteşten,
Bukarestben tárgyalják. Román tanárok, miniszterek,
törvényhozók döntik el, kell-e nekünk önálló magyar
orvosi egyetem. Bukarestben mondják meg, hogy újra
lehet-e temetni egy emigrációban elhunyt székely
embert szülőföldjén, hogy kell-e nekünk autonómia
vagy sem. Sorolhatnánk az ilyen és ehhez hasonló
lealázó intézkedéseket, túlkapásokat. De mit tudnak
ezek az idegen emberek rólunk, a történelmünkről?
Valószínűleg nem sokat vagy semmit. Mi közük van
egyáltalán hozzánk? Honnan tudja egy moldvai bíró,
hogy mi van a székely-magyar emberek lelkében? Vagy
egy havasalföldi hatalmaskodó politikusnak mi köze
van a marosvásárhelyi magyarsághoz? 

Ameddig idegenek döntenek – a mi szavunkat
semmibe véve – sorsunk felett, addig nem is
várhatunk semmi jót. Ameddig nem tud az erdélyi
magyarság, a székelyföldi székelység saját élete felett
rendelkezni, addig csak lekicsinylő megaláztatásban
lesz része. 

Nagy örömmel fogadtuk annak idején a hírt, hogy
előbb Magyarország, majd a mi térségünk is az Európai
Unió része lett. Tele voltunk reményekkel, bizalommal,
álmokkal. Majd ott, nyugaton orvosolják bajainkat,
megoldják ügyeinket, igazságosan döntenek
sérelmeink felett – gondoltuk. Aztán hamar
felébredtünk az álomból, rádöbbentünk, hogy csak
egyedül saját magunkra számíthatunk. Úgy képzeltük,
hogy oda az európai parlamentbe csak válogatott
legények kerülhetnek be. Sajnos kiderült, hogy ez nem
így van, hisz manapság minden bojtárból,
ultranacionalistából, fél-analfabéta kislányból EP-
képviselő lehet. Ezektől és a hozzájuk hasonlóktól
várnánk a segítséget?

Néhány napja örömmel olvastam, hogy A
Székelyföld történelme címmel új tankönyv jelent
meg. Azoknak is ajánlják a szerzők és szerkesztők, akik
szűkebb szülőföldjük története iránt érdeklődnek.

Nemes Gyula

– Hosszú éveken, évtizeden keresztül
emblematikus figurája volt az RMDSZ-szel
szembenálló ellenzéki csoportosulásoknak.
Egy ideje azonban mintha visszavonult
volna... Az MPP-ben nem vállalt, a Néppárt-
ban viszont nem osztottak önnek meghatá-
rozó szerepet. Jól látom-e, illetve mi az oka
a feltűnő passzivitásának?

– Annak, hogy az utóbbi években
szinte kivontam magam a politikából – kis
túlzással élve: önkéntes száműzetésbe vo-
nultam –, annak számos oka van. Talán a
legfontosabb, hogy nem úgy alakultak a
dolgok, ahogyan azt én is, mások is joggal
elvártuk volna, ahogyan azoknak normális
körülmények között alakulniuk kellett
volna. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem
követem figyelemmel a történéseket. Amit
a jelen erdélyi magyar politikusainak leg-
főbb hibájaként említenék: bűnös módon
elmulasztják nevükön nevezni a dolgokat,
ami a közösségüktől való eltávolodásukhoz
vezetett. Szigorú szavak, de a megállapítás
érvényes mindhárom erdélyi magyar poli-
tikai párt esetében! Akik közülük komo-
lyabb döntéshozói pozícióba kerülhettek,
azok legtöbb „viselik a tisztséget”. Azt hi-
szik, a közéleti tisztséghez az Úr megadta
nekik a szükséges képességeket is. Nagy
tévedés! Felelős politizálást ilyen ember-
ektől nem várhatunk. 

– Lát-e esélyt arra, hogy megváltozzék
a helyzet? 

– Az egyenes beszéd a politikának is el-
engedhetetlen tartozéka! Vagy annak kel-
lene lennie. Akik politikai ellenfeleinket,
ellenségeinket – akik minden adandó al-
kalmat ki - és felhasználnak arra, hogy lé-
tünkre törjenek, hogy engedelmes, sérült
nemzeti tudatú, másodrendű állampolgári
státusba szorítsanak –, barátainkként em-
legetik, végzetes bűnt követnek el. Ilyen
politikusokkal nemzeti és egyéb termé-
szetű jogainkért kiállni lehetetlen. Az ilyen
politikusokat másnak, mint árulóknak nem
nevezhetem. Hogy csak egyetlen példát
említsek: a magát érdekvédelmi szervezet-
ként emlegető RMDSZ két Maros megyei
szenátora simán kioldalgott a szenátusi
ülésteremből az autonómiára vonatkozó
törvénytervezetet elutasító szavazáskor,
miután alig tíz perccel korábban még buz-
gón szavazott. Lássuk be végre: lógósokkal
nem lehet! Mint ahogyan a maroktelefo-
non feleltető tanárt, az egyetlen angol lec-
két leadó, s abból egy féléven keresztül
feleltető nyelvtanárnőt, úgy a lógós politi-
kusokat sem tűrhetjük meg magunk kö-
zött. Ha aktívan politizálnék, mindent
megtennék azért, hogy a két érintett sze-
nátort lemondassák, kizárják az erdélyi
magyar közéletből! Ameddig ez nem tör-
ténik meg, ameddig nem mutatunk haj-
landóságot az önmagunkkal való
szembenézésre, addig marad a kiábrán-
dultság, a reménytelenség!   

–  Hosszas jogi és egyéb huzavona után,
másodszori nekifutásra sikerült hivatalosan

bejegyeztetni az MPP-t. Aztán, amilyen ne-
hezen alakult, olyan hirtelen gyorsasággal
szét is széledt a csapat... Az elégedetlenek –
közéjük sorolható ön is – egy újabb párt ala-
pításában látták a megoldást. A jelek szerint
a Néppárt sem váltotta be a hozzáfűzött re-
ményeket, hisz a két alakulat külön-külön
indulva összességében szinte szám szerint
ugyanannyi voksot gyűjtött a nyári helyha-
tósági választásokon, mint az MPP az előzőn.

Ezek szerint nincs igény a választópolgá-
rokban a változásra, vagy nem volt kellőkép-
pen előkészítve a „rendszerváltás”? 

– Valahol tényleg kisiklott az erdélyi
magyar politikai rendszerváltás kísérlete,
valamit nagyon elhibáztunk. Az MPP-ből,
amelynek alapítója, sokáig elnökségi tagja
voltam, azért léptem ki, mert elfogadha-
tatlannak tartottam, hogy magunkra vo-
natkozóan is a kettős mércét alkalmazzuk.
Ha elfogadhatatlan volt az RMDSZ vezér-
karának a Kempinszkiben történt decem-
beri 1-jei koccintása, akkor el kell
utasítanunk azt a pártelnök, Szász Jenő
esetében is. Ez vagy-vagy helyzet. A lelke-
sedésem akkor lanyhult, amikor azt ta-
pasztaltam, lényeges dolgokban nem volt
képes az MPP sem másként tenni, mint az
RMDSZ, amelynek leváltására, lecserélé-
sére vállalkoztunk. Sajnos az MPP is rendre
elkövette ugyanazokat a hibákat, amelye-
ket az RMDSZ esetében kifogásoltunk. S
ahogyan ezt kívülről látom, ez alól nem
volt kivétel a Néppárt sem. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy nem támogattam fel-
tételek nélkül a Néppárt megalakítását
sem. Úgy gondoltam, jobb lett volna ma-
gunk között tisztázni a nézeteltéréseket,
őszintén szembenézni hibáinkkal, és akkor
talán sikerült volna kijavítanunk azokat.
Odáig nem mennék, hogy a választópolgá-
rokban lássam a valós rendszerváltás el-
maradásának okát, szerintem
egyértelműen a politikumot terheli a fele-
lősség a bukásért, amiért nem tudta meg-
felelően megfogalmazni üzenetét, s azt
hatásosan célba juttatni. Minden változás,
változtatás előfeltétele: magunkkal kezd-
jük, s ha már mi magunk megváltoztunk,
akkor a körülményeinket is sikeresen meg-
változtathatjuk. Szerintem ez ilyen egy-
szerű.   

– Sokan a két, azonos értékeket valló
jobboldali tábor, párt egyesítésében látnák

a megoldást. Erre azonban, a vezetőik kö-
zötti megromlott személyi kapcsolatok
miatt, nincs sok esély. Pedig hát most lenne
az alkalom a felelős politizálásra, a személyi
ellentéteken való felülemelkedésre. Ön sze-
rint van-e megoldás, és mi lenne az? 

– Magam is úgy látom, az együttmű-
ködés az egyetlen járható út. Most az első
lépéseknél tartunk, de meggyőződésem,
december 9-ig megteremthetők azok a fel-
tételek, amelyekre támaszkodva tovább
lehet majd lépni. Nem az egységes vissza-
lépés, hanem a közös fellépés lehet az
egyedüli követendő példa. A személyi el-
lentéteken pedig a valódi politikusoknak
túl kell tudniuk lépni. Ismétlem: meggyő-
ződésem, amit információim is alátámasz-
tanak, hogy december 9-ig megszületnek
azok az első, bizalomerősítő lépések, ame-
lyek alapján a későbbiekben tovább lehet
lépni, akár a pártfúzió felé.    

– Úgy tűnik, igen megcsappant a politi-
kai és közélet iránti érdeklődés, különösen a
fiatalok körében. A közömbösség, az apátia
hatalmasodott el rajtuk. Elfásult az egész er-
délyi, különösen a vásárhelyi magyarság.
Hogyan lehetne innen, ebből a helyzetből
továbblépni?

– Ez így van, és ezért, amint arról ko-
rábban is szóltam, elsősorban a politikacsi-
nálókat terheli a felelősség. Kishitű,
önfeladó politikusokból elegünk van. Az
olyanokból, akikről kiderült, persze miután
az egész erdélyi magyarság felháborodott
a történteken, hogy mindössze húsz költ-
ségtérítéses helyet kértek a MOGYE-n... Hát
az ilyen és ehhez hasonló, árulással felérő
esetek miatt nagy a kiábrándultság a fia-
talok körében. Bevallom: júniusban
magam is, szűkebb családi és baráti kör-
nyezetem is komoly dilemmában voltunk,
kire is voksoljunk. Ez még egyszer nem for-
dulhat elő. Eljött az ideje az egyenes be-
szédnek, az önmagunkkal való könyörtelen
szembenézésnek. A többi már az apró-
munkán múlik.  

– A decemberi parlamenti választások
előtt nem mondhatni jóknak az előjeleket.
Áttörésre, számottevő változásokra, a poli-
tikai erőviszonyok átrajzolódására a jelek
szerint ezúttal sem számíthatunk. Megíté-
lése szerint mi lenne az, ami eredményként
joggal elvárható lenne?

– Elsősorban a közéleti cselekvés, a po-
litika, a politikusok hitelét kell visszasze-
rezni. Véget kell vetni a személyi
torzsalkodásoknak, csak ily módon lehet a
szélesebb körű együttműködés előfeltéte-
leit megteremteni. Meggyőződésem, hogy
a választások eredménye is azt fogja majd
bizonyítani, hogy az említett szenátorok
által mutatott magatartás vállalhatatlan,
sőt folytathatatlan. Rajtunk, szavazatain-
kon is múlik, hogy ennek érvényt szerez-
zünk! 

Sz. L.    

„Rajtunk múlik…”  
– beszélgetés Tőkés Andrással –
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– Jó napot, Sajókám! Szereti
maga az állatokat?

– Attól függ. A macskákat ki nem
állhatom, de a kutyákat például sze-
retem. A kutya egy intelligens állat.

– Kutyája válogatja. Nekem egy-
szer volt egy olyan hülye kutyám,
hogy ha két óráig nem szólítottuk a
nevén, újra kellett tanítani neki.

– Madarat tolláról, kutyát gazdá-
járól.

– Hát a lovakat?
– Azokat csak messziről, mert a

régi mondás szerint: elöl-hátul veszé-
lyes, középen meg kényelmetlen. De
miért készít velem zoológiai mélyin-
terjút? Megbízták a második bárka
megépítésével, és az én preferen-
ciáim alapján készül összeállítani az
utaslistát?

– Nem. Láttam a hírekben, hogy
a bukaresti parkokban mostantól
lovas rendőrök vigyázzák a közbiz-
tonságot, és, amennyiben beválik, ki-
terjesztik vidéki városokra is.

– Szerintem már az elnevezés is
rossz: ha a két állat intelligenciáját
nézzük, akkor nem lovas rendőrnek
kellene hívni, hanem rendőrös lónak.

– Nekem az emeletes paraszt job-
ban tetszik.

– Remélem ők is majd saját kezű-
leg kell összeszedjék a lócitromot,
mint az ebtulajdonosok a kutyagu-
mit.

– Remélje. De képzelje el, milyen
rend lesz Vásárhelyen, ha itt is beve-
tik őket: peckesen fognak föl és alá
galoppírozni a Rózsák terén, az Isme-
retlen Bakától az Avram Jankó szobo-
rig, és árgus szemekkel figyelik, hogy
a nyugdíjasok szabályosan ülnek-e a
padokon.

– Apropó, nyugdíjasok: emlékszik
még Vass Leventére?

– Valami rémlik, majdnem pol-
gármesterjelölt-jelölt lett még a
télen. Ejsze nyugdíjba ment?

– Dehogy ment! Csak ama ötlet-
tel rukkolt elő nemrégiben egy, az

Idősek Világnapja alkalmával szerve-
zett kerekasztal-megbeszélésen,
hogy Marosvásárhelynek fel kellene
vállalnia az idősek fővárosa szerepet.

– És egyben át is keresztelnénk
Mamavásárhelyre, nem?

– A kerekasztal egy másik lo-
vagja, Peti András pedig ama infót
osztotta meg a (nagyot)hallgatóság-
gal, miszerint Japánban a gyermek-
játszótereket az idősek számára is
használhatóvá teszik. Ezt ők még
egyelőre nem tervezik ugyan, de pró-
bálják támogatni az idős személye-
ket: buszbérletkedvezmény, szociális
juttatások, fűtéspótlék satöbbi.

– Először talán a melegvíz- és fű-
tésproblémát oldanák meg, hogy le-
gyen mit pótlékozni.

– Én már el is képzeltem ezt a
mamás-tatás játszóteret: horizontális
mászókák, vérnyomás-kiegyenlítős
lipinkák, beépített szédülésgátlós
körhinta, homokozóba rejtett Algo-
calminos és egyéb gyógyszeres do-

bozok…
– Ja, mellettük pedig fedett járó-

keret-parkolók meg sétabotmegőr-
zők.

– A legjobb még hátravan: a ge-
ronto-excalibur egyik lovaginája, a
zsudectanács-alelnök asszony is szó-
lásra emelkedett: szerinte idősklubo-
kat lehetne kialakítani a régi
kazánházakban!

– Sőt! Kár is a kialakítással ve-
sződni, már most összejárhatnának
esténként ezekbe a lepusztult, omla-
dozó, leokádott falú betonkockákba
kötögetni, horgolgatni, horkolgatni.
Miért fagyjanak meg magányosan,
egyenként otthon, amikor megtehe-
tik együtt?

– Az öregeknél már csak a kóbor
kutyáknak van virágosabb életük er-
refelé…

– Olyan jól viszik a korcsok?
– Nem ők viszik jól, hanem őket

viszik: olvastam, hogy a Prut utcai
streetmix-panzióból múlt kedden ti-

zenegy hómlessz ebet szállítottak
Németországba, ahol állatvédő szer-
vezetek örökbe adják őket helybéli-
eknek.

– Nyomorult dajcsok, már kóbor
kutyáik sincsenek, kénytelenek tő-
lünk importálni.

– Medvéket is akartunk ajándé-
kozni nekik, de köszönték szépen.
Vajon miért?

– Mert tudják, hogy ezek kukázó
medvék. Nemrég egy német turista
kilőtt egyet Brassó mellett. Le is tar-
tóztatták…

– Miért?
– Mert nem a panzió melletti ku-

kában turkált, hanem az Audijában.
De nem is ez volt a fő baj…

– Hanem?
– Hanem az, hogy barnának

barna volt ugyan, meg szagos is, de
nem brummogott, és nem a saját
bundája volt rajta, hanem az ő fele-
ségéé!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Részletek 
„Volt egy havi folyóiratunk, Műve-

lődésnek hívták. A műkedvelőknek ké-
szült, színdarabokat is közölt színjátszó
csoportoknak. Úgy-ahogy, tartotta
még a lelket a nemzeti értékeiben
megnyomorított, kötelező programok-
kal meggyalázott, minden szavában
agyoncenzúrázott falusi és városi mű-
kedvelő mozgalom rajongóiban, név-
telen apostolaiban. Elképesztő, hogy a
nagynemzeti arrogancia, a nyílt asszi-
milációs szándék, a sovén gyűlölet hit-
vány kultúrőrmesterei részéről mit
kellett és kell nyelniök az erdélyi ma-
gyar műkedvelés napszámosainak!
Erről például a jobbágytelkiek tudná-
nak mesélni! Akik csak úgy vihették
színpadra a táncaikat, ha kötelező
román táncokat is betanultak. Akik
csak úgy ölthették föl székely népvise-
letüket, ha román nemzeti népviselet-
ben is eltáncolták az oltyánok, a mócok
táncait. Akik vegyes kórust alakítva
csak úgy énekelhettek magyar nép-
dalt, ha fele-fele arányban adtak elő
román számokat is. 

Színmagyar közönségnek. Idegölő
napokat töltöttem el ez ügyben is Job-
bágytelkén – megyei aktivistákkal vi-
tatkozva. Nos, a Művelődés némelykor
vigasz volt a magyar műkedvelőknek.
Klasszikus értékű szövegeket, 
Kodály-, Bartók-dallamokat juttatott
el hozzájuk.

Most pedig a közlés úgy szólt, hogy

ez a folyóirat átalakul. Nem szűnik
meg, hanem profilt, arcélt módosít,
korszerűsödik. Nem tudni, ki volt az a
szerkesztő, és milyen lélekkel fogal-
mazhatta a szöveget, mely így szólt:
„1986 januárjától lapunk Cîntarea Ro-
mâniei címmel jelenik meg.” Vagyis
magyar kiadványként megszűnik,
mert megszüntették, a jövő évben
román nyelvű folyóiratként jelenik
meg a helyében valami, ami szánal-
mas módon, a megalkuvás minden le-
hetséges mértékét túlhaladva azt a
látszatot akarja kelteni, hogy továbbra
is lapunk, a Művelődés módosított
című micsodája.

Olyan ez a bejelentés, akár egy tré-
fás kedvű öngyilkosé, aki e szavakat
hagyja hátra: „Kérem üzletfeleimet,
hogy mostantól kezdve néhai Kis János
néven keressenek. ” (Sütő András: Ma-
rosvásárhelyi napló, 1985)

*
1989 után a Művelődés újjászüle-

tett. Mostoha sorsát azonban nem ke-
rülhette el. A sajtószabadság
boldogságában gombamód születtek
újabb és újabb kiadványok, aztán a
piac telítődésével és a lakosság elsze-
gényedésével, valamint az internet
előretörésével – a kérészéletű kezde-
ményezések elröppentével párhuza-
mosan – a legrégebbi lapok, patinás
folyóiratok is veszélybe kerültek. A pri-
vatizáció rohamában az állam igyek-

szik kicselezni kulturális feladatait, a
kisebbségi sajtótermékek többnyire
pártérdekek mentén lavírozva juthat-
nak oxigénhez, a renitenseket hagyják
hamvukba hullni. A Művelődés immár
szabadon juthat(na) el az olvasókhoz
–, ha azok csalárdul cserben nem
hagynák ezt a hűséges fórumot. Míg
korábban minden iskolában, könyvtár-
ban, olvasóteremben föllelhető volt, és
a pedagógusok, a népművelők, a kul-
túra emberei nélkülözhetetlen segéd-
anyagként használták, egyben írták is,
hiszen munkatársi gárdája az ország
minden magyarlakta vidékéről szerve-
ződött, mára oda jutott, hogy szép pél-
dányai eladatlanul szomorkodnak
azon az egy-két standon, ahol egyál-
talán még föllelhető.

Olyan ez, mintha szántszándékkal
dobnánk a szemétbe értékeinket.

Pedig ma is épületes olvasmány, ki-
tűnő forrás ez a lap. És most már ol-
vasni lehet a világhálón is. A
szeptemberi számban az egyik dolgo-
zat éppen a jobbágytelkiekről szól. Ide
másolom a tartalomjegyzékét, hátha
valakinek kedve támad hozzá

Művelődés, LXV. évfolyam 2012. jú-
nius: Benkő Levente: A közelmúlt fel-
tárásának felette szükséges voltáról;
Farkas Zoltán: Antal Dániel emléke-
zete; Bakos István: Veres Péter örök-
sége; Máriás József: Magyar
közművelődés a román fővárosban;

Orbán István: Nagy Tibor világa;
Fazekas Lóránt: Miért van két emlék-

műve Rákóczi tiszabecsi győztes ütkö-
zetének?; Oláh-Gál Róbert: Finály Henrik
és Trefort Ágoston; Dr. Kós Károly: Sztána
üdülőtelep (2.); Balla Lóránt: Jobbágy-
telki táncos-aratókaláka. Itt olvasható:

http://www.muvelodes.ro/
És ha végiglapoztuk, még mindig

nem késő megvásárolni. (Nem drága.)
Mert mégiscsak az az igazi, ha ott van
a polcunkon.

Bölöni Domokos

Művelődés: tegnap és ma 
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Bizonytalanság az oktatási rendszerben

Fűtéstámogatás: hónap
végéig adhatóak le a kérések

A távhőrendszeren levő lakosok jö-
vedelmükkel arányosan részesülnek fű-
téstámogatásban: 90%-ban térítik
meg a számlájukat azoknak a családok-
nak, ahol az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a 155 lejt, 80%-os tá-
mogatásban részesülnek azok, akiknek
a családtagonkénti jövedelme 210 lej.
70%-os támogatást kapnak a 260 lejig,
60%-osat 310 lejig, 50%-ban támogat-
ják a 355 lej/fő nettó jövedelemmel
rendelkezőket, 40%-os támogatást
kapnak 425 lejig, 30%-osat 480 lejig,
20%-os támogatásban részesülnek az
540 lej alatti jövedelműek, 10%-os tá-
mogatásban a 615 lej alattiak, illetve
5%-os támogatás jár a 786 lejig terjedő
jövedelemmel rendelkező családoknak.
Azon egyedülálló személyek esetében,
akiknek a jövedelme 786 lej és 1.082 lej
között van, a támogatás 10%-os

A gázzal fűtő családoknak megha-
tározott összegű pótlék jár, amely ér-
téke legtöbb 262 lej, ha az egy főre eső
jövedelem 155 lejnél kisebb. A jövede-
lemsávok és az ehhez járó támogatás
összege a következő: 155–210 lej kö-
zött 162 lej a támogatás értéke, 210–
260 lej között 137 lej, 260–310 lej
között 112 lej, 310–355 lej között 87 lej,
355–425 lej között 62 lej, 425–480 lej
között 44 lej, 480–540 lej között 31 lej,
540–615 lej között pedig 19 lej a fűtés-
pótlék ellenértéke.

A lakásukat fával, szénnel, kőolaj-
származékokkal fűtő kis jövedelmű
családok is részesülnek fűtéspótlék-
ban: ahol az egy főre eső havi jövede-
lem 155 lej alatt van, a pótlék 54 lej,
155 lej és 210 lej között 48 lej, 210 lej
és 260 lej között 44 lej, 260 lej és 310
lej között 39 lej a támogatás értéke.
310 lej és 355 lej között 34 lejt kap-
hatnak a családok, 355 lej és 425 lej
között 30 lejt, 425 lej és 480 lej között
a havi pótlék 26 lej. Azoknak a csalá-
doknak, amelyeknek 480 lej és 540 lej
között van a jövedelme, a havi pótlék
20 lej, illetve 540 lej és 615 lej között
a támogatás értéke 16 lej.

Szükséges iratok

A fűtéspótlékot igénylőknek a ki-
töltendő típuskérvény és a saját fele-
lősségre tett nyilatkozat mellett a
szükséges: az összes családtag szemé-
lyazonossági iratának másolata, a havi
nettó jövedelmet igazoló okirat - min-
den jövedelemmel rendelkező család-
tagtól.

A gázzal fűtő családok esetében az
iratcsomónak tartalmaznia kell az
utolsó gázszámla másolatát. Azon
családok, akik tömbházban laknak, és
saját hőközponttal rendelkeznek,
szükségeltetik a központi fűtésrend-

szerről való leválást igazoló okirat,
amelyet a tulajdonosi társulástól lehet
beszerezni. Továbbá szükség van a
bankszámla-kivonatra, illetve csatolni
kell egy bizonylatot a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági
osztályáról a tulajdonban lévő terüle-
tekre és állatokra vonatkozóan, illetve
a hivatal adó- és illetékosztályától a
tulajdonban lévő épületekre és jármű-
vekre vonatkozóan. 

Ki nem részesülhet
fűtéstámogatásban?

Azok a lakosok, akik épületekkel és
lakóhelyiségekkel rendelkeznek, akik-
nek 1600 köbcentimétert meghaladó
gépkocsik, haszonjárművek, bármi-
lyen típusú tehergépkocsik és utánfu-
tók, autóbuszok, mikrobuszok vannak
a tulajdonában, illetve az a család,
amely mezőgazdasági gépekkel, vagy

3000 lejt meghaladó banki letéttel
rendelkezik, nem kaphat támogatást.

A formanyomtatványokat a Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hivatalá-
nak irodájában (Rózsák tere 42. szám,
Nyári színház) lehet átvenni, ezeket
ugyanitt kell kitölteni és leadni, az
igazoló okiratokkal együtt október 31-
ig, hétfőtől péntekig, 8–15 óra között.

Pál Piroska

Október 8-tól, hétfőtől e hónap végéig igényelhetik a fűtéspótlékot a kis jövedelmű családok: a távfűtést használó lakosok esetében az egy főre eső
havi jövedelem nem haladhatja meg a 786 lejt, de egyedül élő lakosok esetében a nettó jövedelem nem lehet több 1082 lejnél. Ami a gázzal fűtő
családokat illeti, a jövedelem felső határa 615 lej. Tavaly hozzávetőlegesen 4500 marosvásárhelyi részesült támogatásban.

Megszokott jelenség a hazai politikában, hogy miniszterek jönnek, miniszterek mennek, az átlagem-
bernek fel sem tűnik már. Legtöbbször az egészségügyi tárca cserélt vezetőt, de az oktatási kabinet
élén is megfordultak már néhányan. Közös vonásuk, hogy egyikük sem kerül majd be a
történelemkönyvekbe, pedig újítottak eleget, az érintettek – a diákok, szülők, tanárok – csak úgy kap-
kodják a fejüket a már állandósult zűrzavarban.

A nemrég életbe lépett tan-
ügyi törvény nemhogy tisztá-
zott volna valamit, hanem még
inkább összekuszálta a dolgo-
kat. Ez próbálta legalább rész-
ben kijavítani Ecaterina
Andronescu, de meg is kapta a
kritikát, s a menesztését köve-
telték. Pedig ő az, aki a tan-
ügyminiszterek hosszú sorából
kiemelkedik szakmai tudás-
ával, s nemcsak felismeri a ba-
jokat, hanem ötletei is vannak
azok kijavítására. Ezekben ha-

sonlít a budapesti kolléganő-
jére, Hoffman Rózsa államtit-
kárra.

A tárcavezető az említett
törvény két nagy hibáját pró-
bálja korrigálni: a nulladik és a
kilencedik osztályra vonatkozó
paragrafusokat. Tudniillik,
mindkettőbe belebuktunk már
egyszer. Kiderült, hogy a haté-
ves iskolakezdés korai, a tízosz-
tályos általános pedig nem volt
működőképes. Most tartalmi
változtatás helyett a formán

változtattak: az előkészítő fel-
adatot az óvoda is elvégezné,
ezen kellett volna javítani. Így
csak a költség lett nagyobb, a
kisdiákok semmit nem nyertek
belőle. Mint ahogyan a nagyok
sem. A kilencedik osztály meg
csak púp az általános iskolák
hátán, miközben megcsonkí-
tottuk a líceumi oktatást. Az
egész olyan kicsinyes trükk: a
nyolc általános elé odacsapunk
egy osztályt, utána is toldunk
egyet, majd elmondjuk min-

denkinek, hogy nálunk a tíz
osztályos oktatás a kötelező, s
élünk abban a tudatban, hogy
becsaptuk a világot. Csak azok-
nak nem használtunk, akikért
mindez kellene legyen: a gye-
rekeknek!

Mindenközben gyakorlati-
lag felszámolták a szakiskolá-
kat, de erről talán máskor.

Végül: bízzunk abban, hogy a
magyar nyelvű oktatást érintő po-
zitív előírások életben maradnak.

Gábor Attila



Az emberiség jóléti lehetősége úgy általában soha nem volt jobb, mint ma. A munka és a termelés mennyiségi viszonyszámának (a befektetett emberi
munka csökkenő, és a megtermelt fogyasztási cikkek és szolgáltatások növekvő mennyiségének) az általános jólét növekedésében kellene megmu-
tatkoznia. Széchenyi István könyvet írt a hitelről, ami akkor szükséges volt az ország gazdasági megalapozásához. A hitel azóta nagy utat tett meg, fel-
lendítette a gazdasági életet, az emberi világ szédületes ütemben fejlődött. Majd a pénz is áru lett, a hitel a pénzügyi spekulációban nem a termelést
segítette, hanem munka nélküli haszonszerzést, aminek nemcsak nyertesei, hanem vesztesei is voltak.
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A szuperállam hitele
Az uzsora elszívta a munka

eredményét, a gazdaságot (az
államokat mint gazdasági egy-
ségeket) eladósította. Gazda-
sági válságok jöttek, emberi
társadalmak kerültek nyo-
morba. Ma a „hitel” nemcsak
szolgálja a termelést, hanem
behatol a gazdálkodás minden
régiójába, és az eladósodott-
ság mértékében átveszi az irá-
nyítást. A hitelintézetek
politikai központosításával lét-
rejött a Nemzetközi Valutaalap,
családi nevén International
Monetary Fund (IMF). Ebbe
kellett belépnie minden állam-
nak, amelyik hitelt akart fel-
venni. Nagy készséggel
eladósították a szovjet táborba
átadott európai országokat.

Az amerikai alapokon
nyugvó „aki bírja, marja” libe-
ralizmus elterjedésével meg-
gyengítették az államokat,
privatizációs programokkal ki-
szorították a jövedelemforrá-
sokból, „éljen meg az állam az
adófizetőkből” jelszóval a
pénzintézetek szerezték meg a
vállalatok jövedelmét. Ma már
elérték, hogy minden vállal-
kozó – legyen bár egyéni vagy
részvénytársaság, községi ön-
kormányzat vagy állam –, a

pénz használatáért (ami már
csak a bankoké) bérleti díjat
fizet. Más szóval: a termelés
hasznának egy része a hitelin-
tézetek kincstáraiba ömlik.

Magyarország Európa egyik
legeladósodottabb országa.
Kamatfizetési kötelezettségei-
vel annyira lebénult, hogy
nemzeti össztermékének növe-
lésében jó ha egy százalékot el
tud érni. Holott tízszázaléknyi
emelkedést kellene elérnie az
elmaradás enyhítésére.

Az országnak is, a hitele-
zőknek is érdekében állna a ka-
matcsökkentés, vagy

adósságszüneteltetés, hogy az
állam talpra álljon, és fizetőké-
pessé váljon. Mária Terézia már
rájött, hogy etetni kell a birkát,
ha nyírni akarjuk. Amit most az
IMF tesz az eladósított álla-
mokkal, még nem érte el a ki-
rálynő gondoskodási szintjét.
Bár lehet, hogy nagyon is tisz-
tában vannak politikájuk sor-
vasztó hatásával. Hiszen a
nemzeti állam – mint tudjuk –
akadályozza a globális gazda-
ság nyomulását.

A gazdaság ma visszavon-
hatatlanul világgazdaság. Ettől
már nem lehet elszigetelődni,

minden ország gazdasága ré-
szévé válik a világgazdaság-
nak. A probléma ideológiai,
aminek követői türelmetlenek.
Az ideológia: profit minden
áron. Szabadság (liberalizmus)
minden egyébre tekintet nél-
kül. Jó magyar szóval: szaba -
dosság.

Erről szól a közgazdászi
megállapítás: „A piac megha-
tározó motivációja a profit. A
piac alapvető természete és
létigénye globális, világmére-
tekben tud közgazdaságilag
hatékonyan, racionálisan ki-
bontakozni. Az idő előrehala-

dásával e motiváció által eről-
tetett piacbővülés és térbeni
expanzió hatalmas mértékben
kibővíti a piaci racionalitás
szféráját. Ez világdominanciára
és szupremációra tör, s min-
denhol, ahol az emberi tevé-
kenység létezik, globalizált
világpiacot hoz lére. (…) A
modern demokratikus állam
elsődlegesen nemzeti állam, és
a demokrácia, valamint a nem-
zeti szuverenitás mélyen össze-
kapcsolódik.” (Hoós János,
Globalizáció, nemzeti szuvere-
nitás és demokrácia, Köz-Gaz-
daság 2012/1.)

A tájkép tehát sötét tónusú
a nemzet érvényesülésében
gondolkodó ember számára. A
magyarországi értelmiség te-
kintélyes részének nincs ellen-
érzése a globalizációval
szemben. Magyarországon
mindig erős volt a kozmopolita
szemlélet, érthetően a 19. szá-
zad második felében végbe-
ment gazdasági fellendülés
vonzásában keletről-nyugatról
beözönlöttek felszínes azono-

sulása folytán, nemkülönben a
szovjet évtizedek nemzetelle-
nes neveléspolitikája nyomán.
Így történt, hogy a kapitaliz-
musra váltás során (egyik in-
ternacionalizmusból a másik
internacionalizmusba lépve) a
nemzeti érdekképviselet nélkül
maradt. A politika művelői el-
fogadták a liberalista privatizá-
ciós receptet: az állam nem jó
gazda, ki kell zárni a gazdasági
életből. Azután jött a nyugati
tőke, amely nem gyakorolta az
internacionalista testvériséget,
széthordták a magyar államva-
gyont, és birtokba vették a ter-
melés eszköztárát. A
magyarországi baloldal ismét
és sokadszorra nemzetellenes-
nek bizonyult. És miközben a
nemzeti államok visszaszorí-
tása folyik saját gazdasági te-
rületeikről, folyamatos a
törekvés, hogy elfogadtassák
Európa népeivel a nemzeti ál-
lamok megszüntetésével létre-
hozandó európai szuperállam
megvalósításának gondolatát.

Csapó Endre

Szomszédok
Nincs jó nemzetpolitika ha-
tékony szomszédságpoli-
tika nélkül. Magyarország
nem nagyhatalom, gazda-
sági teljesítménye, hadse-
regének ereje, nemzetközi
befolyása valahol a térség
középmezőnyében helyezi
el. Ebből a pozícióból kell
megteremtenie azokat a
feltételeket, amelyekkel
eleget tud tenni az új alap-
törvényben rögzített fele-
l ő s s é g v á l l a l á s i
kötelezettségének a hatá-
ron túli magyarok iránt, s
egyben az azonos sorsú ré-
gióban szövetségesi, part-
neri viszonyt tud létesíteni
az unióban sokszor azonos
célokért fellépő szomszé-

dos államokkal.
Ideális esetben nem lehet

különösebb gond ezzel, de tér-
ségünkben csak ritkán és rövid
időre vannak ideális körülmé-
nyek. Nagy vonalakban ilyen
volt az elmúlt öt-hat év Romá-
nia viszonylatában, s ez sza-
kadt meg a májusi bukaresti
hatalomváltással. A marosvá-
sárhelyi orvosi egyetem ma-
gyar kara ellen benyújtott
bizalmatlansági indítvánnyal
kormányt buktató bukaresti
szociálliberális koalíció a ki-
lencvenes évek elejére jel-
lemző hisztériás rohamot
indított a főgonosz, Traian Ba-
sescu államfő támogatóiként
elkönyvelt magyarok ellen. A
bohózatba illő Nyirő-üggyel

mélypontra süllyedő kapcso-
latba kellett most életet le-
helni, ez a hétfői
magyar–román külügyminisz-
teri egyeztetés nyomán úgy
tűnik, sikerült.

Orbán Viktor Marosvásárhe-
lyen részt vett a magyar állam
által létrehozott és finanszíro-
zott, immár akkreditált Sapien-
tia egyetem tanévnyitóján. Az
ünnepség után a miniszterel-
nök ingatlanfejlesztésről szóló
megállapodásokat írt alá az in-
tézményvezetőkkel. Nagyvára-
don új épületbe költözik a
Partiumi Keresztény Egyetem,
befejezik a Sapientia kolozsvári
campusának építését, Maros-
vásárhelyen 240 férőhelyes
kollégium épül, Csíkszeredá-

ban folytatódik az egyetemi
épület hőszigetelése, emellett
egy nyolcszáz négyzetméteres
szárnyat ragasztanak az épü-
lethez, amelyben kutatólabo-
ratóriumok és tanári szobák
kapnak helyet. A közeljövő fon-
tos kérdése, sikerül-e megálla-
podni Bukaresttel a
felsőoktatási intézmény román
állami finanszírozásáról, romá-
niai diákok képzéséről lévén
szó. Ez az egyezség lehetne Vic-
tor Pontáék észhez térésének
első egyértelmű jele.

Egy nappal a marosvásár-
helyi látogatás előtt a magyar
és szlovák miniszterelnök az új
Duna-híd megépítéséről, vala-
mint a két ország közlekedési
kapcsolatainak fejlesztéséről

egyezett meg Pilisszentkeresz-
ten. Korábban sokan fogadtak
nagy tételben arra, hogy Ro-
bert Fico visszatérése újabb hi-
degháborús állapotot hoz a
kétoldalú viszonyban. Nem így
történt. Ján Slotáék nem tud-
ták átugrani az ötszázalékos
parlamenti küszöböt, az abszo-
lút többséget szerző Irány –
Szociáldemokrácia pedig most
érezte időszerűnek bebizonyí-
tani az uniónak, hogy elkötele-
zettsége a szoros európai
integráció mellett nem ismer
határokat. Elmaradt a nyílt ma-
gyarellenes retorika, azaz az új
pozsonyi vezetés a vártnál job-
ban indított. Még akkor is, ha a
magyar egyszerűsített honosí-
tásra válaszként elfogadott, a

kettős állampolgárságot tiltó
törvény életben maradt, annak
érvényesítése kíméletlenül zaj-
lik, akárcsak Iveta Radicová
kormányfősége idején. Az ügy
iránt látványos érdektelensé-
get mutató Brüsszel passzivi-
tása mellett elmozdulás aligha
várható az állampolgárság kér-
désében, amire viszont éppen
a fentiek miatt hiábavaló és
kontraproduktív válasz lenne a
tárgyalásokat elutasító magyar
magatartás. Főleg akkor, ha a
megbeszélések konkrét ered-
ményhez vezetnek. Fico és
Ponta idei színre lépésével új
szakaszába érkezett a magyar
szomszédságpolitika. Izgalmas
sorozatra számíthatunk.

Pataky István
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Akkora paraszt vagy, hogy
alanyi jogon kapod az
agrártámogatást.

Claudiu Maior még mindig
alpolgármester! Fizetett hir-
detés különféle vásárhelyi saj-
tótermékekben: „A 0800-888
999-es számot formálva min-
den kedden Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatalával kerül
közvetlen kapcsolatba. Az önök
hívása ingyenes, és a hívást a
város alpolgármestere, Claudiu
Maior veszi át. Abban az eset-
ben, ha olyan észrevételeik, ja-
vaslataik, kérdéseik vannak,
amelyek blablabla…”.
Freudi elírás volna? Aligha.

RMDSZ - esélytelen fiata-
lok. Azzal kérkedik az RMDSZ
– többek között –, hogy soha
ennyi fiatal jelöltet nem indí-
tottak, mint most. Ami igaz is,
csak vagyon néki egy hangya-
fasznyi szépséghibája: a biztos
bejutást kínáló körzeteket a
markózsálemek és borbélysza-
uruszok bérelték ki, míg a fiatal
jelöltek 90%-ának annyi esélye
sincs a bevergődésre, mint
Osama bin Ladennek a posztu-
musz béke-Nobel-díjra.

Borbély mondja veréb-
nek… Azon poénkodott
nemrég az ETV-ben, hogy Toró
T. Tibor – temesvári létére – a
sepsiszentgyörgyi körzetben in-
dul.
Hát kend? Kend hol indul? A
régi, de mára bizonytalanná
vált marosvásárhelyi körzet-
ben? Nem? Hát akkor hol? Kicsit
hangosabban, ne motyogjon!
Hol??? A Nyárád-menti körzet-
ben?! A színmagyar Nyárád-
menti körzetben, ahonnan még
Móricka is kacagva jutna be?
Akkor, íme, egy találós kérdés:
hallgatásra intő szó, négy betű,
mi az? Kuss!!!

EMNP – teljes letámadás.
Minden erdélyi megyében állít
jelöltet az Erdélyi Magyar Nép-
párt a decemberi parlamenti
választásokon - jelentették be
a párt vezetői az EMNP Orszá-
gos Választmányának vasárnapi
alakuló ülése után Marosvásár-
helyen.
Miért csak minden erdélyi me-
gyében? Miért nem minden ro-
mániai megyében? Annyi esé-
lyük volna bekerülni Suceava
vagy Dambovita megyében is,
mint a legtöbb erdélyiben. Még
nem késő meggondolni!

Államférfiak a sírásról.
1940. május 13., angol parla-
ment alsóháza, bizonyos Wins-
ton Churchill (a közelgő háború
kilátásait ecsetelve): „nem ígér-
hetek mást, csak vért, keservet,
könnyeket és verítéket”.
Nemzeti Gyásznap (október 6.),
Székely vértanúk emlékműve,
Frunda György (vagy Kerekes
Károly, a VH tudósításából nem
derül ki egyértelműen): „… ha
nem jutunk be a parlamentbe,
akkor mindannyian sírni fo-
gunk”.
Hát…, ha mink mindannyian
nem is, de hogy közületek pá-
ran nemhogy sírni, hanem
egyenesen zokogni fognak, az
tuti!

Egymás ellen acsarkodva
nem egy nemzet itt a nép.
Peti András, az RMDSZ maros-
vásárhelyi tanácsi frakcióve-
zető-helyettese, a fenti nap, va-
lamint annak kapcsán, hogy az
MPP és az RMDSZ külön emlé-
kezett: „Mi is magyarok va-
gyunk, ők is magyarok, de kü-
lön ünnepelünk, és egymás
ellen harcolunk”.
Igen. Ez van.

Vásárhelyi Hírlap – már
megint az a fránya pálca!
„A Petőfi-szobornál az MPP és
az SZNT vezetői azt rótták fel
az RMDSZ-nek, hogy asszisztál
a butításhoz, és a névtelen-
ségbe akarják burkolni az er-
délyi magyarságot, valamint a
katalánok példáját említve Szé-
kelyföld autonómiája mellett
törtek pálcát…”.
Legutóbb elmagyaráztuk rész-
letesen, most csak röviden, te-
hát:
Pálcát tör valaki/valami felett
= kedvezőtlen, lesújtó ítéletet
mond valakiről/valamiről.
Lándzsát tör valaki mellett =
síkra száll valakiért, védelmére
kell valakinek.
Nem lehet keverni.

Erdélyi magyar katyvasz.
Történelmi lehetőség kínálkozik
arra, hogy Románia parlament-
jébe két magyar párt is bejus-
son a december 9-ei választá-
sokon – nyilatkozták az Erdélyi
Magyar Néppárt okosjóskái ok-
tóber 7-én, Marosvásárhelyen.
Szerintük már most borítékol-
ható, hogy az RMDSZ ott lesz a

bukaresti törvényhozásban, a
6-3-as alternatív küszöbbel
azonban a Néppárt is bejuthat.
Az MPP-vel való együttnyűkö-
désről a polgáriak október 13-
ai kongresszusa után születik
döntés, de szándék mindkét
félben van.
Valóban történelmileg példát-
lan volna két ungarische párt
szimultán bekerülése a valah
parlamentbe, de ezt inkább egy
felhőn láblógatva jelenthetjük
ki valószerű/valószínű lehető-
ségként, a realitás leaszfalto-
zott földútján állingálva már
aligha. Elemi matekkel persze
kijön, csakhogy ez egy többis-
meretlenes egyenlet, amelynek
még az értelmezési tartománya
sincs meghatározva – lévén
hogy az ún. „alternatív bejutási
küszöb” ma van, holnap nincs,
ebben a sürgősségi rendeletek-
kel (félre)kormányzott ország-
ban, egy tollvonással érvény-
telenítik seperc alatt, ha éppen
úgy áll fel nekik. Bizony-bizony,
mondom néktek: ne vegyétek
ti készpénznek ama alternatív
küszöböt!
Továbbá: az okés, hogy Tiborék
kivárnak Jenőék kongresszu-
sáig, de az minimum gyengíti
egy esetleges kollaboráció san-
szát, hogy Tőkés nemcsak Hu-
norékat, hanem az MPP-t is ke-
ményen osztogatja, már most:
„A parlamenti választások kö-
zeledtén csak sajnálni lehet,
hogy az egypárti kizárólagos-
ságra törekvő RMDSZ újból
meghiúsította a nemzeti mini-
mumon alapuló erdélyi magyar
összefogást. Hasonlóképpen
sajnálatos, hogy saját tagságá-
val és választóival szembe
menve, az MPP csúcsvezető-
sége szintén hátráltatja a nem-
zeti együttműködést”.
Miért nem egyesülnek ezek
hárman, de tényleg? EMPDNT
- Erdélyi Magyar Polgári és De-
mokrata Nép-nemzeti Tokány
– ez lenne a nagy transzilván
magyar össze-visszafogás
pártja. Abba aztán mindenki
beletehetné a sajátját…

Tőkés László megmondta –
de valójában mit is? Múlt hét
végén, az RMDSZ zilahi Szövet-
ségi Képviselők Tanácsán né-
hány tulipánfejes tudni vélte,
hogy Tőkés László is indul a vá-
lasztásokon, méghozzá a ma-

rosvásárhelyi szenátori körzet-
ben, Frunda ellen. Az érintett
erre azt válaszolta: „Ez nevet-
séges, gyerekes. De miért ne
indulhatnék? Minden jogom
megvan erre. Amúgy – őszin-
tén szólva – nem szívesen in-
dulnék, és nem is tevődött ilyen
formában fel, hogy döntsem el,
hogy indulok, vagy nem indu-
lok, de ha nagy szükség lesz
erre, akkor akár az is előfordul-
hat, hogy részt veszek a válasz-
tásokon”.
Aki ebből ki tudja hámozni,
hogy tulajdonképpen mit mon-
dott, az szíveskedjék beküldeni
szerkesztőségünk címére.

Orbán Viktor Vásárhelyen!
Megint! A magyar miniszter-
elnök marosvásárhelyi látoga-
tását kihasználva Dorin Florea
felkérte Orbán Viktort, hogy az
október 17-18-án Bukarestben
sorra kerülő Európai Néppárt
Kongresszusán szakítson több
időt a régió problémáinak meg-
ismerésére. Orbán elfogadta a
felkérést, sőt, ígéretet tett arra
vonatkozóan is, hogy november
folyamán újból Marosvásár-
helyre látogat.
A vizita pontos időpontja egye-
lőre ismeretlen, mert még a Va-
tikánnal is egyeztetni kell: Vik-
tort szentté fogják avatni a
Sapientia udvarán!

Polgármesteri Hivatal -
még nekik áll feljebb! A Vá-
sárhelyi Hírlap jegyzetírója bá-
torkodott szóvá tenni múlt hé-
ten, hogy a Bor és a Kézműves
Mesterségek Ünnepére (pon-
tosabban: Sărbătoarea Vinului
şi a Artei Meşteşugăreşti) ké-
szülvén, a Polgármesteri Hiva-
tal illetékese nem a magyaror-
szági zenei méjnsztrím
kondérjába meríté kanalát, mi-
dőn azon ételődék, hogy kit is
hívjanak meg eme rangos ese-
ményre odaátrúl, hanem a mo-
sogatóleves gagyifazék tetejé-
ről halászott le kettőt,
találomra. Vagyis: finoman
megjegyezte, hogy Gergely Ró-
bert bácsi és a 3+2 fedőnevű
bugyigagyi nem biztos, hogy
minden vásárhelyi magyar ze-
nekedvelő vágyainak a neto-
vábbja…
Nosza, illetékesék már másnap
le is reagálták egy X-es, azaz (a
mi pénzünkből) fizetett közle-

REKLÁMVERSEK II.

A reklámszöveg általában vagy az angol eredeti tükörfordítása:
Red Bull gives you wings – A Red Bull szárnyakat ad, vagy csak
simán gagyi: Auchan – nálunk az árak a földön járnak. A „Nincs
többé korpa, csak gyönyörű haj!” a városi célközönségnél még
elmegy, de a paraszt instant beparázik: akkor most éhen döglenek
a disznók? A „Szabadság, szeretem!” Suzuki-reklám már jobb,
hiszen azokban is felidéződik a Petőfi-hexasoros, akik fel voltak
mentve magyarból. Ezt a literatúra-marketing/líra-advertising
vonalat kellenék követni; lássunk néhány további példát:

S a kis szobába toppanék,
Röpült felém anyám…

„Ki adott kendnek szárnyakat?!” – 
„Hát a Red Bull, Sanyám!”

De szeretnék menő lenni,
Pierre Robert sajtot enni,

Audival járni-kelni,
S Oltchim-részvényeket venni!

Gyermekem! Ne mozdulj Prága városából!
Kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból.

Arannyal, ezüsttel megfizetek érted,
S az iPhone-t is megveszem, az ötöst, ahogy kérted.

Ó, Bem, vitéz vezérem, dicső tábornokom!
Miccósz, milyen penge az új Asus laptopom!

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldell a nyárfa az ablak előtt,
De láttad a budin az új szarsikálót?

A Realban vettem, még tegnapelőtt.

Mint ha pásztortűz ég őszi éjtszakákon, 
Messziről lobogva tenger pusztaságon: 
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem,

Mintha Sony-n nézném, full extra HD-ben!

Tegnap ettem utoljára; az igaz, hogy keveset,
Update-diétára fogott ez a Norbi engemet!

Ki volt tanítód? Hol jártál iskolába? 
Hogy lantod ily mesterkezekkel pengeted.

Az iskolákban nem tanulni, hiába,
Ilyet…, a verselj.hu-ról szedted ezeket.

Kicsalta a leányt édes beszédével, 
Átfogta derekát mind a két kezével, 

Megcsókolta száját nem egyszer, sem százszor,
S a Potemixnek hála meg is hágta párszor.

ményben, „A replika jogán”
címmel. Idézünk belőle: „Rossz-
indulatúnak és alaptalannak
tartjuk a szerző véleményét,
miszerint a fellépők felett rég
eljárt az idő, és zenéjük nem
megfelelő…. Biztosíthatjuk
önöket, hogy a Magyarország-
ról hívott együttesek ideje még
nincs lejárva, nemzetközi hír-
névnek örvendenek, és kiváló
szórakoztató, zenei műsorukkal
várják a marosvásárhelyieket”.
Azt a kiskésit! Nem is értjük,
miért nem Florea és Maior ül
az X-faktor zsűrijében Geszti

meg Feró helyett, ha már eny-
nyire képben vannak!
Csak emlékeztetőül: amikor pár
évvel ezelőtt egy újságíró meg-
kérdezte a polgármestert, hogy
miért hívtak olyan kevés ma-
gyarországi előadót a Maros-
vásárhelyi Napokra, önelégült
vigyorral azt válaszolta: hívtunk
volna többet is, de nincsenek.

Ho l volt a fejed?
- Anya, terhes vagyok.... 
- Ejnye kislányom! Hát hol volt
a fejed???
- A motorháztetőn....
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40943/042/ 2012.10.04.
számú egyéni közlés 

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a 2012.09.10-i 13703 számú fiskális
adminisztratív iratot a KMP COLLECTION Kft. nevére, fiskális címe
Marosvásárhely, Csukás utca 4/8. szám.

Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi szerv székhelyén
tanulmányozhatja.

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. október 20-a.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon Oancea Rodicához, székhelyünkön
vagy a 0265/268.330 telefonszámon, 167-es mellékállomás.

Ercsei Ferenc osztályvezető
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39948/042/ 2012.10.04. 
számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt, utóla-
gosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú kormány-
rendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük, hogy
kibocsátották a 2012. augusztus 16-i 33804/042-es számú fiskális
adminisztratív iratot a LM CLAUS Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Onesti tér 2. szám.
Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi szerv székhelyén tanulmá-
nyozhatja.
Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. október 20-a.
Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon Oancea Rodicához, székhelyünkön
vagy a 0265/268.330 telefonszámon, 167-es mellékállomás.
Ercsei Ferenc osztályvezető

A helyi adók és illetékek
növelése ... egy önkényes 
intézkedés

Marosvásárhely polgármestere és a Romániai Municípi-
umok Egyesülete alelnöke minőségben, dr. Dorin Florea
úgy ítéli meg, hogy a helyi adók és illetékek növelése egy
önkényes intézkedés.

Ugyanakkor, ez nyilvánvaló módon megszegi a helyi közigazgatóságok autonómiájára vo-
natkozó megszabott elvet, amely intézmények képesek dönteni saját alapjaik ügykezelése
fölött.

A helyi hatóságok jelentősen hozzájárulnak a jövedelmek begyűjtéséhez, abban az eset-
ben, ha a jövedelemadó 10%-al csökken.

A prioritást olyan gazdasági intézkedések elfogadása jelentené, amelyek a helyi közigaz-
gatások költségvetési jövedelmeit növelnék és nem csökkentenék, vélekedett a municípium
elöljárója.

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.



10. oldal >> Bulvár október 4-10.

Durva! Majd' kétkilós hajrögöt
távolítottak el a lány hasából!

Alighanem a pica nevű betegség egyik kiemelkedően
bizarr változatával állunk szemben. Egy 19 éves indiai
lány étvágytalansága miatt fordult orvoshoz, de nem
gondolta volna, hogy épp furcsa nassolási szokásai
vezettek ehhez a tünethez.

Az orvosok, amint felfedezték a baj okát, azaz, egy
gigantikus, kb. ölebméterű hajcsomót, amint lehetett,
megoperálták a lányt, majd megérdeklődték tőle, ugyan
hogy került az a rengeteg haj a gyomrába és a vékonybelébe.

A diáklány beismerte, hogy bizony órák alatt azzal köti le
fölös energiáit, hogy hajat és krétadarabokat rágcsál, így
jöhetett létre az emésztőszerveiben ez a hatalmas dugó.

Nem ő volt az egyetlen, akit az orvosok ilyen veszélyes
elzáródással láttak el, 2007-ben, Chicagóban egy 18 éves lány
belső szerveiből műtöttek ki egy hasonló csomót, mely kb.
négy és fél kilót nyomott.

Forrás: neon.hu

Nem baráti Dusev-Janics Natasa és volt magyar klubedzője, Kovács László viszonya. A mester mégis
úgy tippel: szerb színekben is sikeres lesz a Szegedről távozó háromszoros olimpiai bajnok kajakos.

Kovács: Janics harminc
évet elvett az életemből

– Ön négy évig, Pekingtől
Londonig dolgozott Janiccsal,
ezért feltehetően tudja, miért
távozik Szerbiába – vetettük fel
Kovácsnak.

– Ebben közrejátszik, hogy
nem szerzett aranyérmet a
londoni olimpián – mondta
Kovács. – Az is felmerül azon-
ban, hogy mivel várhatóan
nem lesz szövetségi kapitány a
sportágban, és a női egységek-
kel Csipes Ferenc, a Honvéd
trénere foglalkozik, ez számára
nem ígérne sok jót. Hogy mek-
kora szerepe van a szerbek által
beígért anyagiaknak, ezt nem
tudom. Azt viszont tudom:
Szerbiában például a közönsé-
ges nyugdíjakat is néha három
havi csúszással fizetik ki.

– Mit tippel, Natasa elérhet
újabb sikereket szerb válogatottként?

– Mivel kiemelkedő ver-
senyzőalkat, ez nem zárható ki.

– Milyen az élete Janics nélkül?

– Negyven éve dolgozom a
szakmában, s úgy érzem, az a
négy esztendő, amit vele töl-
töttem, három évtizedet vitt el
az életemből. Megsértett, ami-
kor kijelentette: a londoni fel-
készülés kilencven százaléka
bolgár férje, Andrian Dusev ér-
deme, nekem pedig tíz száza-
lékot „hagyományozott.”

– Úgy tudjuk, ön 15 millió
forintot kapott Londonért. Pénz-
ről nem beszélek, ám Natasa ki-

jelentette: az az összeg Dusevet
illetné meg…

– Ez is rosszulesik, hiszen
családtagként szerettem. Az
édesapját, Milan Janicsot is én
edzettem, s nem én kerestem
Natasát a 2008-as pekingi
olimpia után, hanem ő jött oda
hozzám kérni.

Kovács László állítja: ha egyedül
ő irányítja Natasa edzéseit,
arannyal tért volna haza Lon-
donból Janics

– Ki volt Janics valódi tré-
nere, a férje vagy ön?

– Tudja, egykor Dusev kért
arra, hadd üljön mellém az ed-
zéseken a motorcsónakba, és
lesse el tőlem a szakmát. Dusev
nekem köszönheti, hogy 1996-
ban Atlantában olimpiai bron-
zérmes volt, ugyanis én
készítettem fel. Voltaképpen
örülök, hogy vége egy sok vitá-
val terhelt időszaknak, hiszen
olykor képtelen voltam Nata-

sával kommunikálni.

– Megeshet, hogy Janics
megbánja Szerbiába történő tá-
vozását, és visszatér magyar
földre?

– Erre az idő ad választ, de
előfordulhat. Nekem most erőt
ad, hogy Kárász Anna szemé-
lyében megtaláltam Szegeden
az új Janicsot.

– Utólag kérdezni badarság,
ám csakis az ön irányításával
Janics Londonból hozott volna
két olimpiai aranyérmet?

– Igen! Ha többet edz Ko-
vács Katival – márpedig lett
volna lehetősége, mégsem
tette meg –, megnyerik a ket-
test, és 200 méteren is győz.
Sajnálom, hogy így történt, azt
pedig kiváltképp, hogy nagyon
durva hangnemben tárgyalt
velem ezen a héten Maty-éren.
Szomorú vagyok, de lezártam
az ügyet.

Hazatért 

Janics Belgrádban sajtótá-
jékoztatón jelentette be, hogy
a jövőben szerb színekben ver-
senyez. Igaz, ez már tudott
volt, de az engedélyt a Magyar
Kajak-kenu Szövetségnek
(MKKSZ) kell megadnia.

– Mindig vissza akartam
térni, hogy szerb színekben
szerepeljek – mondta Natasa.
– Néhány héten belül Bácska-
palánkán folytatom az edzése-
ket, és remélem, ott leszek
Rióban az ötödik olimpiámon.

Ábrahám Attila, az MKKSZ
főtitkára szerint a két szövetség
még nem egyezett meg Janics
országváltásáról. A magyarok
42,5 millió forintos kivásárlási
árat határoztak meg, de a szerb
szövetség még nem reagált,
hivatalosan nem is kereste
meg a magyar felet, de valószí-
nűleg fizetni fog.

Forrás: BorsOnline.hu

Horrorszülők!
Bezárva tartották
saját fiukat
18 éves kora ellenére 12 évesnek tűnt, és annyira
alultáplált volt, hogy átlátszott a bőre annak a fiú-
nak, akit a szülei éveken keresztül egy szobába zárva
tartottak.

Mitch Comerre egy rendőr bukkant rá Los Angeles köz-
pontjában, a fiú csak ténfergett az utcákon, teljesen elveszett-
nek tűnt. Amikor a rendőr kikérdezte, hogy mégis honnan
jött, és merre tart, Mitch beavatta egy pokoli történetbe.

– Azt mondta, a szülei egy szobába zárva tartották, két
éve nem látta a napot, és alig kapott valamit enni. Naponta
nyolc órán keresztül kellett lábujjhegyen állnia a fallal szem-
ben, vagy a padlón térdelnie. Felnőtt ember létére még tej-
fogai voltak – nyilatkozta Kevin Morgan nyomozó.

Mitch két húga is a házban élt, ám ők évek óta nem látták
a bátyjukat, de éjszakánként hallották a sírását, kiáltásait. A
szülőket, Paul és Shelia Comert azonnal őrizetbe vették sze-
mélyi szabadság korlátozása és kiskorú bántalmazása miatt.

Épeszű magyarázatot még nem adtak a tettükre, de be-
ismerték, hogy a fiú nem tehette ki a lábát a szobából, és
csak néha adtak neki egy kis levest. Amikor a fiú 18 éves lett,
apja a kezébe nyomott 200 dollárt, és felültette egy Los An-
geles felé tartó buszra. Mitchnek most nevelőszülők próbál-
ják megmutatni a szabad világot. A szülők életfogytiglani
börtönt is kaphatnak.

K. Sz.

Forrás: Blikk.hu  

Kate Middletonnak jót tett a botrány
Jót tettek Kate Middletonnak, azaz
Katalin hercegnőnek (30) azok az el-
ismerő megjegyzések, amelyeket az
elmúlt hetekben nyilvánosságra ke-
rült fotói után kapott. Mint megírtuk,
több külföldi lap is közölte azokat a
lesifotókat, amelyek Vilmos herceg
(30) feleségéről készültek, amint top-
lessben napozik, vagy a bugyiját igaz-
gatja.

Rendben van, Katalinban nem teng túl
az önbi zalom, de a dicsérő megjegyzések
segítettek neki.

Döntött a bíróság: jogtalanul közölték
le a magazinok a félmeztelen Katalin
hercegnőről készült lesifotókat.

– Sok más nőhöz hasonlóan Katalin
sem elégedett az alakjával – mondta el
egy brit internetes portálnak a királyi család
egyik közeli ismerőse. – Az elmúlt hetek
botrányai azonban nem úgy érintették őt,

ahogyan sokan várták volna: mivel a fotó-
kat látva sokan inkább elismerően nyilat-
koztak, ezért Katalinnak kimondottan jót
tett a dolog.

Forrás: Blikk.hu
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Bírósági vizsgálat folyik egy belga diplomata ellen, mert azzal gyanúsítják, hogy éveken át
együttműködött orosz ügynökökkel – közölte pénteken a belga sajtó.

>> Bulvár

Anyja nevelt szörnyet Breivikből
Édesanyja nevelhette
Andres Breivikbe (34)
azt a gyűlöletet, ami
odáig vezetett, hogy a
férfi kegyetlenül vég-
zett 77 emberrel
2011. július 22-én. 

A tömeggyilkosról
szóló könyv nemrégiben
jelent meg, a szerző,
Aage Storm Borchgre-
vink arról ír, hogy Breivik
féktelen dühe a gyerek-
korából ered. 

– Anyja kettős érzel-
met táplált fia iránt –
mondta a szerző. – Egyik
pillanatban kedvesen be-
szélt vele, a másikban
már a halálát kívánta.
Beteges fantáziájával is
trakálta a fiút. A szakér-
tők szerint Breivik gyer-
mekként hiába próbálta
megérteni anyja érzéseit,
ez félelembe, később
gyűlöletbe fordult át.

Forrás: Blikk.hu  

Horror! Szétmállott az
arca a szépségkúra után
Egy horrorfilm szereplőjének ábrázatára emlékeztet
az arca annak a nőnek, aki a megszépülés remé-
nyében ment el egy floridai természetgyógyászhoz. 

Isabel Gonzalez arcán borzalmas hegek jelentek meg,
állítása szerint mindez a kapott kezeléstől. Miután meg-
látogatta a Doralban lévő Spa természetgyógyász közpon-
tot, utána másfél hónapot kellett kórházban töltenie és
öt műtéten esett át, mire valamennyire helyrehozták a
külsejét.

- Azt mondtam anyámnak, vigyázzon a gyermekeimre
– mondta Isabel. Arra gondoltam, nem jövök már ki élve
a kórházból – mesélte a nő, aki eredetileg azért ment el a
Vivian egészségközpontba, hogy bőrfiatalító kezelést kap-
jon. Állítása szerint a még fiatalosabb külső érdekében
valamiféle vitamin injekciókat adtak az arcába. – Ez valami
nagyon sűrű folyadék volt. Egy óriási fecskendőt használtak,
hogy kiszívják az üvegéből - mondta.

A nő szerint a kezelés után röviddel elkezdett feldagadni
az arca és valamilyen fertőzés jelei jelentek meg rajta. El-
ment egy kórházba, hogy megmutassa az orvosoknak ki-
sebesedett bőrét. – Olyan dagadt volt az arcom, hogy a
szemeim sem látszottak – jelentette ki. 

Isabel a nyár elején járt a természetgyógyásznál, au-
gusztusban ment kórházba és most pert indított Vivian
Ayala, a spa- és wellness centrum vezetője ellen, akit le is
tartóztattak. Intézményét bezárták, őt magát pedig kü-
lönböző bűncselekményekkel vádolták meg, köztük en-
gedély nélkül végzett gyógyászati beavatkozással.

Vivian Ayala ügyvédje azt állítja, hogy ügyfele csak egy
arcmasszázst adott a nőnek.  – Soha nem használt sem-
miféle injekciót, sem vitaminokkal, sem más anyagokkal,
pedig már praktizál néhány éve – mondta az ügyvéd.

Az ügy most bíróság elé került, de akármi lesz is a dön-
tés, Isabel Gonzalez szerint soha nem lesz már olyan az
arca, mint azelőtt volt.

Forrás: blikk.hu  

Kémet fogtak az EU-ban,
már megint az oroszok 

Az ötvenes éveiben járó O.
G. az utóbbi huszonöt év során
Tokióban, New Yorkban, Lissza-
bonban, Lagosban, Újdelhiben
és legutóbb Koppenhágában
dolgozott. Tavaly került az ál-
lambiztonság célkeresztjébe,
mert az a gyanú merült fel vele
szemben, hogy visszaélt diplo-

mata státusával. A De Standa-
ard flamand újság honlapja
szerint valószínű, hogy orosz
ügynökök Belgiumba való uta-
zásának szervezésében műkö-
dött közre, beutazási és tartóz-
kodási engedélyhez segítette
őket.

A belga külügyminiszté-

rium felfüggesztette állásából,
és bírósági eljárást indított el-
lene kémkedés, passzív meg-
vesztegetés és szolgálati titkok
megsértése miatt.

O. G. tagadta, hogy törvény-
telen dolgokat követett el. Azt
azonban elismerte, hogy kap-
csolatban állt oroszokkal, akik

– szavai szerint – diplomaták
és nem kémek. Tagadta, hogy
kényes információkat adott to-
vább vagy, hogy pénzt kapott
volna. A diplomata elleni vizs-
gálatból annyi kiderült, bármi
volt is a motivációja, pénzt nem
keresett „kémtevékenységével”.

Forrás: ujasz.hu

Hoppá: letartóztatták
a világhírű színésznőt!
Daryl Hannah csuklóján már második
alkalommal kattant bilincs - ezúttal
Texasban.

Még mielőtt bárki rosszra gondolna,
eláruljuk, hogy a színésznő nem a cele-
bektől már-már megszokott bűntény mi-
att került bajba, hanem azért, mert meg-
próbálta megakadályozni a Kanadától
egészen az Egyesült Államok déli partvi-
dékéig feszülő olajvezeték építését. A
munkálatok mostanság értek egy 78 éves
texasi hölgy, Eleanor Fairchild birtokának
határához, és kíméletlenül szelték volna
ketté azt. Az idős asszony azonban úgy
döntött, mindent megtesz azért, hogy a
földjét megóvja, így Hannah-val együtt
a hatalmas munkagépek elé állt, és több-
szöri felszólításra sem volt hajlandó be-

fejezni a protestálást. Márpedig a törvé-
nyek szerint ehhez nem volt joga, így az
építők rendőröket hívtak, akik letartóz-
tatták mindkettőjüket. 

Daryl Hannah az utóbbi években ki-
fejezetten lelkes környezetvédelmi akti-
vista lett, számos díjjal jutalmazták a
ténykedését. 2006-ban például egy dió-
fához láncolta magát 3 hétre, hogy se-
gítsen megakadályozni egy nagybirtokos
által megvásárolt földterület ledózerolá-
sát, és többször tartóztatták már le ha-
sonló akciókban való részvétel miatt.

Ha csak teheti, szót emel a megújuló
energiaforrások használata mellett, és
igyekszik felhívni a figyelmet a klímavál-
tozás veszélyeire.

Forrás: neon.hu



Előzetes felkészülés nélkül is olvasható

Több ezer éves sikerkönyv
Sok szerző örvendene, ha munkájának olvasottsági és eladási mutatói a világ legnépszerűbb könyvéhez, a bibliáéhoz hasonlóak lennének. Ez nem je-

lenti azt, hogy könnyedén végigolvashatjuk a Szentírást, majd ezt is letudva továbbléphetünk.

Bár nem egyszerű olvasmány, Dávid
István kolozsvári református egyetemi
lelkész szerint nem szükséges előzetes
felkészülés a bibl ia olvasásához. „A sok
tudás gyakran teherként van jelen, az el-
sőéves teológusok traumát élnek át, a tu-
dományos ismeretekkel együtt mintha
eltűnne a Szentírás titokzatossága – ér-
velt a református lelkész. – Hiszem, hogy
ez nem egyszerűen csak szövegek összes-
sége, hanem lehetőség és út, hogy élő
kapcsolat alakul jon ki az írott igétől az élő
igéig.” Hasonló ál láspontot képvisel a hát-
tértudásról Oláh Zoltán, a Gyulafehérvá-
ri Római Katol ikus Hittudományi Főiskola
szentírástudomány-tanára is. „Isten sza-
va olvasásából az egyszerű ember is leg-
alább annyi lelki hasznot kap, mint aki
tudományos felkészültséggel olvassa a
bibl iát”– magyarázta.

Nemcsak ajánlják, olvassák is

A katol ikus egyetemi tanár saját ta-
pasztalatára is hivatkozik, hiszen teológi-
ai tanulmányai előtt a nagymamája
val lásos gyűjteményéből előkerülő evan-
gél iumokat és néhány ószövetségi köny-
vet olvasott. „Az evangél iumokat serdülő
fejjel olvastam, és mélyen megérintettek,
formálták lelkemet, magatartásomat –
sorolta tapasztalatait Oláh Zoltán. – Fényt
adott, erőt árasztott belém ez az isteni ol-
vasmány. Előzetes és részletes ismeretek
nélkül is nagy lelki gazdagodást nyújt a
Szentírás olvasása. Papként is olvasom a
Szentírást, több szakértelemmel, mint
serdülő fejjel, de ez mégsem múlja felül
az első szentírás-olvasásom gyümölcseit.”
Nem mellékes, hogy ki milyen háttér-

rel rendelkezik, hol szocial izálódott. „Nem
feltétlenül jó úgy hozzáál lni, mint egy iro-
dalmi szöveghez – ál l ítja Dávid István. –

Van, aki így olvassa végig, és lehet, hogy
nem oda érkezik, ahova gondol ja. A lé-
nyeg, hogy vegye a kezébe, olvassa, vitáz-
zon vele, és legyen nyitott, hogy a
válaszokat is megtalál ja.”
A Kolozsváron tanuló református

egyetemisták lelkipásztora bibl iakalauz
segítségével olvassa a naponta kijelölt
igeszakaszokat: „Reggel két rövidebb
részt olvasok, egy darabkáját szeretem
magammal vinni, nem sok gondolatot
hozzáfűzve, csak magát az igetöredéket.
Ott van az a gondolat, hogy ezt az igét ma
nemcsak én olvasom, hanem sokan sok-
féleképpen”– magyarázta, és nem ta-
gadta, hogy egy lelkésznek is lehetnek
nehezebb periódusai. „Vannak száraz pil-
lanatok, előfordul, hogy napok telnek el
úgy, hogy nem veszem elő a bibl iát. Jár-
nak a fejemben gondolatok, valami mi-
att el idegenedik az ember, el lustul.
I lyenkor őszintének kel l lenni, az imád-
ságban odavinni, hogy miért nem érzem
a késztetést”– osztotta meg gondolata-
it Dávid István.

Testi, majd lelki gyógyulás

A Szentírást természetesen nem csak
a papok olvassák. A sepsiszentgyörgyi
Bajcsi Tibor hagyományosan val lásos
családban nőtt fel, majd részleges bé-
nulást okozó balesete után lett rendsze-
res szentírásolvasó. Perlekedett Istennel,
amiért lábait nem tudta mozgatni,
szemrehányásokat téve jött rá, hogy
nem Krisztus-követő, csak formailag volt
val lásos. „Arra gondoltam, hogy ha igaz,
amit hittanórákon tanultam, és amit a
Szentírásban ír, akkor vegyen ki engem
is bénaságomból, és én hitében fogok
élni”– emlékezett vissza arra a napra,
amelyiken megváltozott az élete. Elő-

ször azt hitte, rosszabbodni fog az ál la-
pota, ugyanis az ilyenkor ismerős bi-
zsergést érezte. Nem akarta feleségét
újból hívni, egyedül mászott ki a fürdő-
be, ott megpróbált felál lni, és félve lép-
kedett vissza az ágyhoz. Bár néha fáj a
lába a ma már nagytata Bajcsi Tibornak,
azóta járni tud, az orvosi előrejelzések
el lenére nem került tolókocsiba. A
Szentírás pedig fontos része lett az éle-
tének. „Úgy érzem, ahogy a testemet
mindennap táplálom, legalább ennyi-
re fontos a lelki táplálék is, ami méreg-
telenül csak a Szentírásban van, ugyanis
sokan sokféleképpen magyarázzák. Ha
az ember szomjas, ne a deltából igyék,
hanem a forrásból. Fontos, hogy a
Szentírást nyitott szívvel olvassuk” –
mondta Bajcsi Tibor, aki egyben az Élet
a Lélekben imacsoport vezetője is. Ha
nehezebb részekkel találkozik, a Szent-
lélek megvilágosító kegyelmét kéri. „Azt
hiszem, amennyiben az emberek arra
törekednének, hogy a Szentírásra épít-
sék az életüket, tel jes változások tudná-
nak létrejönni. Sajnos egyet mondunk,
és mást csinálunk.”

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.

évével nagyon egybevág. Az érsek úr
javaslatára kapcsolódtunk a világegy-
házban meghirdetett évhez, ettől füg-
getlenül is ezzel a témával
foglalkoztunk volna, lehet, hogy más
oldalról közelítettük volna meg.”
Az augusztusban tartott Pasztorál is

Napokon mutatták be azt a füzetet,
amely hónapokra lebontva tartalmaz-
za az év témáját. „Ebben az évben úgy
döntöttünk, a hit ágazataival foglalko-

Számít a sorrend

Ami a sorrendet il leti, Oláh Zoltán és
Dávid István egyaránt az evangél iumo-
kat ajánl ja kezdésként. „A sorrend függ a
személytől, aki kezébe veszi a bibl iát. Ál-
talában jobb, ha az evangél iumokkal
kezdjük, és aztán Jézus segítségével
megismerjük az írásokat Mózestől kezdő-
dően a prófétákig – magyarázta a kato-
l ikus teológia tanára. – Alapvető szabály,
hogy a könnyebben érthető bibl iai szö-
vegeket kel l először olvasnunk. Ha vala-
ki például angolul akar megtanulni, akkor
nem kezdi egyből Shakespeare drámái-
nak olvasásával. Ez csak elvenné a kedvét
az angol nyelv tanulásától.”
Dávid István azt javasol ja, hogy mi-

előtt nekiál l valaki bibl iát olvasni, nem
árt összetenni a kezet, és kérni Istent,
hogy segítsen a megértésben. Ő jónak
látja a közösség felé irányulást is, ahol
megbeszélhetők a felmerülő kérdések.
Az sem biztos, hogy a közösség vezetője
minden kérdést meg tud válaszolni.
„Éppen az az érdekes, azáltal, hogy
mennyire érthetetlen egy-egy igerész,

rádöbbenünk arra, hogy Isten is
mennyire érthetetlen. Nem szeretjük,
ha valami csendben van, érthetetlen,
titok, meg akarjuk magyarázni”– foly-
tatta az egyetemi lelkész.
Oláh Zoltán vitamindús étkezéshez

hasonlította a Szentírás olvasását a
gyorséttermi néhány fogással el lentét-
ben. „Időigényes, fáradságos, de sokkal
ízesebb, szebb és színesebb ez a világ –
magyarázta a gyulafehérvári teológia ta-
nára. – Általa valóban növekszik bennünk
Isten ismerete és szeretete. Az egyház ka-
tekézisére és kötött imáira is nagy szük-
ségünk van, nem jutnánk el Isten
szavához, ha nem az egyház vezetne el
bennünket. Ezek szerepe, hogy biztosít-
sák számunkra a kész babatáplálékot,
amikor még erről mi magunk nem tu-
dunk gondoskodni.” Hozzátette, ha való-
di és életerős lelki életre törekszünk,
akkor ki kel l merészkednünk Isten igéjé-
nek„Édenkertjébe”, ahol ugyan nagyobb
erőfeszítéssel, de igazi, felnőttnek való
táplálék összetevőit talál juk meg.

zunk, a hitval lásunk alapján, ebben
szeretnénk elmélyülni, hogy hitünket
jobban megalapozzuk, ismereteink
gazdagodjanak, és értelmileg is meg
tudjuk közelíteni ezt a nagy misztériu-
mot, a hitet”– magyarázta Portik-He-
gyi Kelemen.
A hívők az év témájába bekapcso-

lódhatnak a plébániai csoportok révén,
de egyénileg is, felkeresve papjukat. „A
papi rekol lekciós napok alkalmával be-
mutatjuk a füzetet, és várjuk, hogy
minden főesperesi kerületben hozzák
létre saját pasztorál is tervüket. A mi

ajánlásunk, hogy az egyes témákat a
plébániai csoportban dolgozzák fel”–
fejtette ki a Pasztorál is Iroda főtitkára.
„Az Istennel való kapcsolat krízisben
van, több más krízis mel lett, amelyek-
nek éppen ez az oka – magyarázta a
téma időszerűségét a főesperes. – Ott
kel l segítséget nyújtani, ahol szükség
van rá: akik elvesztették hitüket, meg-
gyengült vagy az igazi hittől eltávolod-
tak, hogy megtalál ják újból azt, amit
Krisztus nekünk meghirdetett és közölt
a kinyilatkoztatásban, a Szentírásban.”
A hit évét XVI . Benedek pápa a I I .

Vatikáni Zsinat megnyitásának ötve-
nedik évfordulója alkalmából hirdette
meg, amely október 1 1 -ére esik. „A hit
éve a kegyelem pil lanata lesz, amikor
még tel jesebben Istenhez fordulha-
tunk, megerősíthetjük hitünket, és
örömmel hirdethetjük Őt az embe-
reknek. Ez az időszak új lendületet
adhat az egyház missziójának, kijut-
tathatja az embereket abból a siva-
tagból, amelyben gyakran talál ják
magukat, és elvezetheti őket az élet
helyére, a Krisztussal való barátságra”
– mondta tavaly a pápa. M.N.K.

Hittel a krízis ellen
„Ál l jatok szilárdan a hitben!” (1 Kor

1 6,1 3) mottó jegyében indul az új
pasztorál is év október 1 1 -én a Gyulafe-
hérvári Római Katol ikus Egyházmegyé-
ben is, a világegyházban meghirdetett
hit évéhez kapcsolódva. „A gyulafehér-
vári egyházmegye pasztorál is prog-
ramjában a misztérium éve következik
– mondta Portik-Hegyi Kelemen, a
Pasztorál is Iroda főtitkára –, a komm-
unió és misszió éve után, amely a hit
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Szeretetakció gyertyagyújtással

Egymillió csillag
Holnap délután hat órától tizenöt erdélyi város főterén várnak a Caritas munkatársai

azokra, akik a szegény családok megsegítésére szeretnének adakozni.

Az Egymil l ió csil lag a szegényekért
nevet viselő akció során idén is gyer-
tyákkal világítanak meg egy-egy közte-
ret, minden egyes meggyújtott gyertya
jelképes sorsvál lalás a nélkülözőkkel.
Knecht Tamás, a Caritas sajtórefe-

rense elmondta: az immár negyedik
alkalommal szervezett rendezvény
nagy népszerűségnek örvend, főleg a
családosok körében. „Valószínűleg a
látvány is vonzza őket, de az üzenet
is átjön, hiszen amel lett, hogy meg-
gyújtanak egy gyertyát, adomá-
nyozhatnak is” – magyarázta a
szóvivő. Knecht Tamás kérdésünkre
hozzátette, tavaly 25 ezer lej gyűlt
össze a 1 3 helyszínen szervezett ak-
ció során, a pénzből élelmiszercso-
magokat ál l ítottak össze a rászo-
rulóknak. Idén már 1 5 helyszínen
szervezik a rendezvényt a Caritas
munkatársai és önkéntesei.

Helyszínek:

Marosvásárhely: Színház tér,
Marosszentgyörgy: Szent György tér,
Szováta: központ, Csíkszereda: Sza-
badság tér, Csíkkarcfalva: központ,
Gyergyószentmiklós: a Művelődési
Központ előtt, Gyergyóremete: köz-
pont, Székelykeresztúr: központ,

Csütörtök, 2012. október 11.

www.keresztalja.ro/teglak

Lukács János

A szeretet

könyve
Al igha van olyan háztartás Erdélyben, ahol ne volna legalább egy

bibl ia valamelyik könyvespolcon, néhol több is. Esküvőre, kereszte-
lőre, nagyobb családi ünnepekre kiváló ajándék, gyűlnek is hát szé-
pen egymás mel lett a díszkötések. De hogy mikor fújták le a port
utol jára a tetejéről, a l ighanem kényesebb kérdés.
Kétségtelen, a bibl ia nem könnyű olvasmány. Nem lehet úgy ol-

vasni, mint egy regényt, első borítótól hátsó borítóig, ahol a több
szálon futó cselekmény mögül kirajzolódnak a karakterek, ádáz har-
cot vívnak a jók a gonoszokkal, majd egy váratlan fordulat után he-
lyükre kerülnek a dolgok, és az olvasó is végre megfogalmazhatja a
maga konklúzióját. Úgy sem lehet bibl iát olvasni, mint egy szakács-
könyvet, amelyet mindig annál a receptnél ütünk fel, amit éppen
főzni szeretnénk, aztán a szükséges hozzávalók számbavétele és az
elkészítés mikéntjének gyors rögzítése után sietve összecsukunk,
nehogy valódi olaj cseppenjen a holt betűkre. De úgy sem lehet ol-
vasni, mint pszichológiai kézikönyvet vagy mint egy történelem-
könyvet.
Hát akkor hogyan? – tehetnénk fel a kérdést. Bibl iát csak úgy le-

het olvasni, ahogy egy bibl iát, ez semmi máshoz nem hasonl ítható.
A hozzáértők már-már technikai jel legű fogódzókat is nyújtanak,
kezdjük tehát az evangél iumokkal, a könnyebben érthető részekkel,
ne vessünk gátat érdeklődésünknek mindjárt az elején az Ószövet-
ség véget nem érő nemzetségtábláival . Ha valamit nem értünk, ne
szégyel l jünk rákérdezni. És az sem árt, ha előtte egyet imádkozunk.
Mert a bibl ia nem akármilyen könyv, ezt bárki megtapasztalhatta,
aki vette magának hozzá a fáradságot. Van benne ármány, cselszö-
vés és megváltás, van benne recept az élethez, van benne történe-
lem, és van pszichológia. Kétségtelen, hogy mást talá l benne az, aki
I sten Igéjét keresi , és mást az, aki csupán a keresztény kultúra alap-
műveként veszi azt kézbe. De miután mindenki vágyik arra, hogy
szeressék, legalább egy kicsit mindenkit megérint. Mert a Szentírás
végső soron erről szól : szeretlek téged, te gyarló, esendő ember, úgy,
ahogy vagy. Nagyon szeretlek.

Székelyudvarhely: Márton Áron tér
(Patkó), Szentegyháza: Templom tér,
Lövéte: központ, Sepsiszentgyörgy:
Erzsébet park, a Mikó-szobor előtt, Be-
reck: központ, Gyulafehérvár: vár,
Petrozsény: a színház parkja.
Időpont: október 1 2., péntek este

1 8 és 20 óra között.
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Lelóczky Gyula

Egy megdöbbentő történet
George Thomas plébános volt New

Englandnak egy kis városkájában. Hús-
vét reggelén, amikor zsúfolt templomá-
ban felment a szószékre prédikálni, egy
régi, rozsdás, rozoga madárkal itkát vitt
magával és letette a szószék párkányá-
ra. Persze mindenki meglepődve nézte
és kíváncsian várta, mi fog itt történni.
A plébános elkezdte a prédikációt:
Amikor tegnap végigmentem a Főut-

cán, szembe jött velem egy fiatal gyerek,
kezében lóbálta ezt a madárkal itkát, és
a kal itka al ján három kis vadmadár la-
pult, reszketve a hidegtől és a félelem-
től. Megál l ítottam a fiút és megkérdeztem:
– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három vacak madarat –

felelte.
– Aztán mit akarsz csinálni velük? –

kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket és szórakozom ve-

lük – felelte. – Feldühítem őket, kihú-
zom a tol laikat, egymás közötti viadalra
uszítom őket. Élvezni fogom.
– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utá-

na mit csinálsz velük?
– Ó, van otthon két macskánk – mond-

ta a fiú –, azok szeretik a madárhúst.
Megetetem őket velük.
Hal lgattam egy kicsit, aztán ismét

megszólaltam:
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kel lenek magának azok a ma-

darak, atya. Hiszen azok csak vacak szür-
ke mezei madarak. Még énekelni sem
tudnak. Még csak nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem

ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha meg-

bolondultam volna, aztán megmondta
az árat: tíz dol lár. Kivettem a zsebemből
a tíz dol lárt, odaadtam a gyereknek. A
fiú letette a kal itkát a folder, és egy pil-
lanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkal it-

kát, elvittem a közel i parkba, ott letet-
tem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon
engedtem a madarakat.
Miután Thomas plébános elmondta

a kal itka történetét, mindjárt egy másik
történetbe kezdett:
Egy nap a Sátán és Jézus között pár-

beszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből
jött és büszkén dicsekedett:
– Az egész emberiséget a kezeim kö-

zé kaparintottam. Csapdát ál l ítottam ne-
kik olyan csalétekkel, amelynek nem
tudnak el lenál lni. Mind az enyémek!
– Mit fogsz csinálni velük? – kérdez-

te Jézus.

– Szórakozni fogok velük. Megtaní-
tom őket, hogyan házasodjanak és ho-
gyan vál janak el egymástól ; feldühítem
őket, meg arra is megtanítom, hogyan
gyűlöl jék és kínozzák egymást; hogy ré-
szegeskedjenek és kábítózzanak; arra,
hogy fegyvereket és bombákat talál ja-
nak fel és öl jék egymást. Nagyon fogom
élvezni – mondta a Sátán.
– Mit csinálsz majd velük akkor, ha

eleged lesz a játékból?
– Megölőm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz értük? – érdeklődött

tovább Jézus.
– Nem kel lenek neked azok az embe-

rek! Nem jók azok semmire! Megveszed
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Le-
köpnek, megátkoznak és megölnek. Nem
kel lenek ők neked!
– Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jé-

zus.
A Sátán végignézett Jézuson és meg-

vető gúnnyal mondta:
– A véredet, az összes könnyedet és

az egész életedet!
Jézus így szólt:
– Megegyeztünk! – aztán kifizette az

árat…
Ezzel George Thomas plébános fogta

a madárkal itkát és lement a szószékről.

12. oldal október 4-10.>> Keresztalja
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Szeretetakció gyertyagyújtással

Egymillió csillag
Holnap délután hat órától tizenöt erdélyi város főterén várnak a Caritas munkatársai

azokra, akik a szegény családok megsegítésére szeretnének adakozni.

Az Egymil l ió csil lag a szegényekért
nevet viselő akció során idén is gyer-
tyákkal világítanak meg egy-egy közte-
ret, minden egyes meggyújtott gyertya
jelképes sorsvál lalás a nélkülözőkkel.
Knecht Tamás, a Caritas sajtórefe-

rense elmondta: az immár negyedik
alkalommal szervezett rendezvény
nagy népszerűségnek örvend, főleg a
családosok körében. „Valószínűleg a
látvány is vonzza őket, de az üzenet
is átjön, hiszen amel lett, hogy meg-
gyújtanak egy gyertyát, adomá-
nyozhatnak is” – magyarázta a
szóvivő. Knecht Tamás kérdésünkre
hozzátette, tavaly 25 ezer lej gyűlt
össze a 1 3 helyszínen szervezett ak-
ció során, a pénzből élelmiszercso-
magokat ál l ítottak össze a rászo-
rulóknak. Idén már 1 5 helyszínen
szervezik a rendezvényt a Caritas
munkatársai és önkéntesei.

Helyszínek:

Marosvásárhely: Színház tér,
Marosszentgyörgy: Szent György tér,
Szováta: központ, Csíkszereda: Sza-
badság tér, Csíkkarcfalva: központ,
Gyergyószentmiklós: a Művelődési
Központ előtt, Gyergyóremete: köz-
pont, Székelykeresztúr: központ,

Csütörtök, 2012. október 11.
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Lukács János

A szeretet

könyve
Al igha van olyan háztartás Erdélyben, ahol ne volna legalább egy

bibl ia valamelyik könyvespolcon, néhol több is. Esküvőre, kereszte-
lőre, nagyobb családi ünnepekre kiváló ajándék, gyűlnek is hát szé-
pen egymás mel lett a díszkötések. De hogy mikor fújták le a port
utol jára a tetejéről, a l ighanem kényesebb kérdés.
Kétségtelen, a bibl ia nem könnyű olvasmány. Nem lehet úgy ol-

vasni, mint egy regényt, első borítótól hátsó borítóig, ahol a több
szálon futó cselekmény mögül kirajzolódnak a karakterek, ádáz har-
cot vívnak a jók a gonoszokkal, majd egy váratlan fordulat után he-
lyükre kerülnek a dolgok, és az olvasó is végre megfogalmazhatja a
maga konklúzióját. Úgy sem lehet bibl iát olvasni, mint egy szakács-
könyvet, amelyet mindig annál a receptnél ütünk fel, amit éppen
főzni szeretnénk, aztán a szükséges hozzávalók számbavétele és az
elkészítés mikéntjének gyors rögzítése után sietve összecsukunk,
nehogy valódi olaj cseppenjen a holt betűkre. De úgy sem lehet ol-
vasni, mint pszichológiai kézikönyvet vagy mint egy történelem-
könyvet.
Hát akkor hogyan? – tehetnénk fel a kérdést. Bibl iát csak úgy le-

het olvasni, ahogy egy bibl iát, ez semmi máshoz nem hasonl ítható.
A hozzáértők már-már technikai jel legű fogódzókat is nyújtanak,
kezdjük tehát az evangél iumokkal, a könnyebben érthető részekkel,
ne vessünk gátat érdeklődésünknek mindjárt az elején az Ószövet-
ség véget nem érő nemzetségtábláival . Ha valamit nem értünk, ne
szégyel l jünk rákérdezni. És az sem árt, ha előtte egyet imádkozunk.
Mert a bibl ia nem akármilyen könyv, ezt bárki megtapasztalhatta,
aki vette magának hozzá a fáradságot. Van benne ármány, cselszö-
vés és megváltás, van benne recept az élethez, van benne történe-
lem, és van pszichológia. Kétségtelen, hogy mást talá l benne az, aki
I sten Igéjét keresi , és mást az, aki csupán a keresztény kultúra alap-
műveként veszi azt kézbe. De miután mindenki vágyik arra, hogy
szeressék, legalább egy kicsit mindenkit megérint. Mert a Szentírás
végső soron erről szól : szeretlek téged, te gyarló, esendő ember, úgy,
ahogy vagy. Nagyon szeretlek.

Székelyudvarhely: Márton Áron tér
(Patkó), Szentegyháza: Templom tér,
Lövéte: központ, Sepsiszentgyörgy:
Erzsébet park, a Mikó-szobor előtt, Be-
reck: központ, Gyulafehérvár: vár,
Petrozsény: a színház parkja.
Időpont: október 1 2., péntek este

1 8 és 20 óra között.
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Lelóczky Gyula

Egy megdöbbentő történet
George Thomas plébános volt New

Englandnak egy kis városkájában. Hús-
vét reggelén, amikor zsúfolt templomá-
ban felment a szószékre prédikálni, egy
régi, rozsdás, rozoga madárkal itkát vitt
magával és letette a szószék párkányá-
ra. Persze mindenki meglepődve nézte
és kíváncsian várta, mi fog itt történni.
A plébános elkezdte a prédikációt:
Amikor tegnap végigmentem a Főut-

cán, szembe jött velem egy fiatal gyerek,
kezében lóbálta ezt a madárkal itkát, és
a kal itka al ján három kis vadmadár la-
pult, reszketve a hidegtől és a félelem-
től. Megál l ítottam a fiút és megkérdeztem:
– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három vacak madarat –

felelte.
– Aztán mit akarsz csinálni velük? –

kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket és szórakozom ve-

lük – felelte. – Feldühítem őket, kihú-
zom a tol laikat, egymás közötti viadalra
uszítom őket. Élvezni fogom.
– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utá-

na mit csinálsz velük?
– Ó, van otthon két macskánk – mond-

ta a fiú –, azok szeretik a madárhúst.
Megetetem őket velük.
Hal lgattam egy kicsit, aztán ismét

megszólaltam:
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kel lenek magának azok a ma-

darak, atya. Hiszen azok csak vacak szür-
ke mezei madarak. Még énekelni sem
tudnak. Még csak nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem

ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha meg-

bolondultam volna, aztán megmondta
az árat: tíz dol lár. Kivettem a zsebemből
a tíz dol lárt, odaadtam a gyereknek. A
fiú letette a kal itkát a folder, és egy pil-
lanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkal it-

kát, elvittem a közel i parkba, ott letet-
tem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon
engedtem a madarakat.
Miután Thomas plébános elmondta

a kal itka történetét, mindjárt egy másik
történetbe kezdett:
Egy nap a Sátán és Jézus között pár-

beszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből
jött és büszkén dicsekedett:
– Az egész emberiséget a kezeim kö-

zé kaparintottam. Csapdát ál l ítottam ne-
kik olyan csalétekkel, amelynek nem
tudnak el lenál lni. Mind az enyémek!
– Mit fogsz csinálni velük? – kérdez-

te Jézus.

– Szórakozni fogok velük. Megtaní-
tom őket, hogyan házasodjanak és ho-
gyan vál janak el egymástól ; feldühítem
őket, meg arra is megtanítom, hogyan
gyűlöl jék és kínozzák egymást; hogy ré-
szegeskedjenek és kábítózzanak; arra,
hogy fegyvereket és bombákat talál ja-
nak fel és öl jék egymást. Nagyon fogom
élvezni – mondta a Sátán.
– Mit csinálsz majd velük akkor, ha

eleged lesz a játékból?
– Megölőm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz értük? – érdeklődött

tovább Jézus.
– Nem kel lenek neked azok az embe-

rek! Nem jók azok semmire! Megveszed
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Le-
köpnek, megátkoznak és megölnek. Nem
kel lenek ők neked!
– Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jé-

zus.
A Sátán végignézett Jézuson és meg-

vető gúnnyal mondta:
– A véredet, az összes könnyedet és

az egész életedet!
Jézus így szólt:
– Megegyeztünk! – aztán kifizette az

árat…
Ezzel George Thomas plébános fogta

a madárkal itkát és lement a szószékről.

13. oldaloktóber 4-10. >> Keresztalja
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Egészségesnek látszó serdülő gyermekének mostanában még az élettől is elment a kedve? Zárkózott, levert, nem csinál igazán semmit
sem szívesen? Van egy pont, melyen túl, nem írhatja mindezt a serdülőkor számlájára. Lehet, hogy ez már depresszió! „Engem senki
sem szeret, nem is akarok találkozni senkivel. Nincs kedvem semmihez, úgysem vagyok jó semmiben. Egyedül akarok lenni, és hagyjál
aludni. Különben is, tökre nem érdekel az egész” - hangzik el a 15 éves kamaszgyerek szájából.

>> Életmód

Mit tehet ilyenkor a szülő? Koráb-
ban életvidám, erőtől és tettvágytól
duzzadó gyermeke teljesen megvál-
tozott. Levert, nem talál olyan elfog-
laltságot, ami örömet okoz neki,
szétszórt, nincs étvágya, sokkal többet
alszik, mint addig, érdektelen baráta-
ival és a korábban szívesen űzött te-
vékenységekkel szemben is. Ez még
vajon belefér a serdülőkori válság nor-
mális lefolyásába? Vagy esetleg több
annál?

Az a baj, ha nincs baj. 
Jó tudni!

A serdülőkori válság úgynevezett
normális fejlődési krízis, amikor az élet
más szakaszaihoz viszonyítva gyor-
sabban jelennek meg lényeges, a fej-
lődéssel törvényszerűen jelentkező
változások. Ez az időszak átmenet a
gyermekkor és a felnőttkor között,
telis-tele félelemmel, változással és
kiszolgáltatottsággal. Tudjon meg
többet a kamasz-kórról!

Tény, hogy a serdülőkor viharos
időszak. Mérhetetlen sok változás zaj-
lik egy időben, és nem könnyű ezek
között sikerrel lavírozni. Valamint nem
könnyű az ebben a viharban harcolót
elviselni. A kamasz persze nem érti,
miért érzi magát úgy, ahogy, de nem
is osztja meg érzéseit szüleivel. Így
szülőként egyet lehet tenni: kivárni és
elviselni; és ott lenni szükség esetén.

Mivel ez az az életszakasz, amikor nor-
málisan is jelentkeznek viselkedésvál-
tozások (amikor az a baj, ha nincs baj),
nehezen válik elkülöníthetővé a még
normális az adott esetben kórostól.
Tartós viselkedés– és hangulatválto-
zások esetében eszünkbe kell, hogy
jusson azonban a depresszió is, mely
nem kíméli a fiatalabb áldozatokat, a
gyermekeket sem. A depresszió kiala-
kulása ugyanis az újabb generációk-
ban egyre korábbi életkorra tolódik.

Tök depi vagyok

„Tök magam alatt vagyok”, „semmi
hangulatom”, „depi vagyok”, „megzu-
hantam”, „az élettől is elment a ked-
vem” – mondjuk és halljuk sajnos már
úton-útfélen, akár egy fiatal szájából
is. Nem szabad azonban elfelejtenünk,
hogy a depresszió nem azonos a min-
dennapi élet viszontagságai által oko-
zott lelki problémákkal. A depresszió
orvosi értelemben vett betegség,
melyben a hangulat tartósan negatív
irányba tolódik el, s ezt a környezet
történései nem, vagy alig befolyásol-
ják. A hangulat, a közérzet megválto-
zása mellett változnak az érzelmi
reakciók, a viselkedés, károsodnak a
szociális kapcsolatok és a teljesítmény.

A pszichiátriai zavarok nemzetközi
osztályozásának kritériumai alapján
az alábbi tünetek megléte szükséges

a depresszió diagnózisához:

– levertség (szomorúság vagy üresség
érzése) vagy ingerlékeny hangulat,

– az érdeklődés jelentős csökkenése,
örömre való képtelenség,

– alvászavar (elalvási nehézség vagy
túl sok alvás),

– súlyos étvágytalanság, jelentős
testsúlycsökkenés, ritkán falánkság,

– csökkent energia, fáradtság, ki-
merültség, lassultság,

– értéktelenség, haszontalanság ér-
zete, önvád, bűntudat,

– a gondolkodás lelassulása, a kon-
centráció és a figyelem csökkenése,

– halálvágy, öngyilkossági gondo-
latok vagy kísérlet.

A depresszió diagnózisának felál-
lításához megfelelő számú tünetnek
(legalább négynek egyidejűleg) meg-
felelő ideig kell fennállnia.

Nem kíméli őket sem

A depressziót meghatározó tüne-
tek életkoronként változatosak lehet-
nek. Gyerekeknél leggyakrabban az
alábbiakban nyilvánul meg:

– szomorúság, közömbösség, inger-
lékenység, düh, nyugtalanság, sírásra
való hajlam,

– örömre való képtelenség, szere-
tetlenség érzése,

– koncentrációs képesség csökke-
nése, negatív önértékelés, bűntudat,

– az iskolai teljesítmény romlása,
– a környező világ negatív értéke-

lése, negatív jövőkép, döntésképtelen-
ség,

– visszahúzódás, motiválatlanság,
– kortárs kapcsolatok kerülése,
– öngyilkossági fantáziák,
– fáradékonyság, alvászavarok, has-

fájás, fejfájás, az étvágy és a testsúly
megváltozása.

Van fény az alagút végén

A gyermekkori depresszió felisme-
rése és hatékony kezelése létfontos-
ságú, mert a gyermek mindennapi
életét, életminőségét befolyásolja a
betegség. Befolyásolja a jövőjét, hi-
szen jelentősen ronthatja a tanulmá-
nyi előmenetelét, és lemaradást
okozhat az iskolában. Hatással van a
személyiségfejlődésre, a társas kap-
csolatok alakulására, az énképre és így
a gyermek egész életére.

Amikor már a gyermek minden-
napi életét befolyásolja a kialakult ál-
lapot, mindenképpen orvosi
segítséget kell kérni. A kezelés gyer-
mekpszichiáter és/vagy gyermekpszi-
chológus feladata, mivel a terápia
jártasságot és nagy körültekintést igé-
nyel.

Enyhe depresszió esetében a pszi-
choterápia az elsőként választandó

megoldás, terápiás beavatkozás. A
pszichoterápiák közül depresszió ese-
tében az egyik leghatékonyabb a kog-
nitív viselkedésterápia. Ez a terápiás
módszer azon az elven alapszik, hogy
ahogyan gondolkodunk, az hatással
van arra, ahogyan érezzük magunkat
és ahogyan viselkedünk. Azáltal, hogy
megváltoztatjuk a gondolkodási fo-
lyamatunkat (kogníciónkat), az elmé-
let szerint a viselkedésünk is
megváltozik. Vagyis a nem megfelelő
helyzetértelmezés felelős a felmerülő
depressziós hangulatért. Ennek a
módszernek az az előnye, hogy vi-
szonylag rövid távú (10-15 ülésből
áll), és olyan hatékony megküzdési
stratégiákat tanít meg a gyermeknek
(például relaxációt), amelyeket a ké-
sőbbiekben is használni tud. Kama-
szok esetében ez a módszer jól
használható csoportosan is, nem csu-
pán egyéni terápiában.

Súlyos esetben a gyógyszeres keze-
lés elkerülhetetlen, de természetesen
a szakember szoros ellenőrzésével,
megfelelő követéssel és pszichoterápi-
ával kiegészítve.

Gyermekek esetében elengedhe-
tetlen a szülők terápiába való bevo-
nása is, így a konzultáció elsődleges,
de adott esetben szükséges és hasz-
nos lehet a családterápia is.

Hajós Anett, pszichológus
Forrás: HáziPatika.com

Depressziós tinik, avagy mit
kell tudni a kamasz-kórról?

Szex 70 év felett? – Igen és kielégítő

Végülis Hugh Hefner is szexel...
Mind több és több hetven év fe-
letti pár él aktív – és kielégítő –
szexuális életet. Kutatók szerint
ez részben a szexuális vonatko-
zásban is szabadabb világszem-
léletnek is köszönhető.

Svéd kutatás

Egy harminc éves időszak
alatt 1500 hetven éves ember
szexuális életét mérték fel svéd
szerzők. Az eredmények szerint
növekedett a szexuálisan aktív
idősek száma, mint ahogy emel-
kedett azon nők aránya is, akik
orgazmust élnek át. Számtalan

vizsgálat foglalkozik a nemi élet
időskori „problémáival”, de vi-
szonylag kevés a „normális” idős-
kori szexualitással foglalkozó
munkák száma.

Emelkedik az aktív
nemi életet élők száma

A mostani vizsgálat szerint
emelkedik az aktív nemi életet
élők aránya férfiaknál és nőknél
is, mind a házasok, mind az
egyedül élők körében.

Házasságban az arány 52 %-
ról 68 %-ra emelkedett, a nem
házasságban élők között az

arány 38 %-ról 56 %-ra nőtt.
Ezzel párhuzamosan emelkedett
az erekciós zavarról vagy más fi-
zikai problémáról beszámolók
száma is.

Egyre több nő van, aki elége-
dett a szexuális életével. A nemi
élet végének oka általában a fér-
fiaknál keresendő, ez összhang-
ban van a korábbi vizsgálatok
eredményeivel.

A háziorvos segít

Szakemberek szerint a házi-
orvos feladata, hogy minden
életkorban foglalkozzon a szexu-

ális problémákkal. „Ez egy fontos
és pozitív része az életnek ebben
a korban, és az idő folyásával
egyre nő a jelentősége.” A mos-
tani hetvenesek jóval lazább
szexuális normákkal találkoz-
nak, mint őseik, és valószínűleg
fittebbek és egészségesebbek is
náluk. El kell vetni a kerekesszék-
ben ülő, és nemi életre képtelen
öregemberek sztereotípiáját, ma
már nem ez a helyzet.

Fontos azonban kiemelni: a
vizsgálat következtetései nem
jelentik egyben azt is, hogy aki
hetven évesen nem él szexuális
életet, azzal valami baj van.

Sokak választják ezt is. Ugyan-
akkor a felmérésből az is kiderül,
hogy azok, akik gyakrabban
élnek nemi életet, ritkábban
küzdenek erekciós zavarral. Egy
öt évvel ezelőtti vizsgálat kimu-

tatta, hogy a hetenként legfel-
jebb egyszeri szexuális élet meg-
duplázza az erekciós zavarok
kockázatát.

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

Szombaton délelőtt, a helyi sportcsarnokban került sor a mozgáskorlátozottak számára
6-ik alkalommal kiírt Olympikus-kupára, melyet a marosvásárhelyi egyesület a helyi
tanáccsal és Polgármesteri Hivatallal közösen szervezett. A rendezvényen több tíz,
fizikailag sérült személy vett részt, akik gondjaikat félre téve sportoltak, szórakoztak,
táncoltak, ezzel újra életleckét adva egészséges embertársaiknak. Este pedig a Kultúr-
palota nagytermében a Para Dance kerekesszékes tánccsoport és a Maros megyei siketek
egyesületének tánccsoportja lépett fel, énekelt Borsy Ádám Püspökladányból, aki a Csil-
lag születik 2009-es kiadásán már ismerté vált és Kelemen Attila Marosszentkirályról.
A rendezvény célja, hogy minél több fogyatékkal élő teljes életet éljen. A
sporteseményekről és a zenés-táncos rendezvényről a fáradhatatlan Soós Zsigmond, az
Olympikus klub elnöke számolt be: 

Férfi kosárlabda, 1. Liga. 
BC Mures-BC Temesvár 72:85 

Miután a nagyszebeni tornán a Románia-kupa első köréből ki-
esett, a tavalyi bajnokság ezüstérmese, a temesvári BC ellen is
vereséget szenvedett a BC Mures, a férfi kosárlabda Országos
Liga első fordulójában.  A temesváriaknak kiválóan szervezett
védekezésükkel és szenzációs dobószázalékot produkáló táma-
dójátékukkal sikerült legyőzniük a vásárhelyieket, akik a követ-
kező fordulókban Ploiesti-en és Medgyesen fognak játszani.
„Talán, ha később találkozunk, más lehetett volna az eredmény”
– vélte a marosvásárhelyi vezetőedző, aki a kedvezőtlen sorso-
lásra panaszkodott, hiszen a két említett együttes, a Temesvárral
együtt Sekulovic szerint a bajnoki mezőny legjobb csapatai.

Női kosárlabda, 1. Liga
Szatmárnémeti – Marosvásárhely 78-55

A marosvásárhelyi csapaton nem segített, hogy a gyenge idény-
kezdet nyomán új edzőt neveztek ki az alakulat élére: immár
Ionel Brustur felel az együttesért, az eddigi szakvezető, Dan
Matic másodedzőként folytatja. A változás valamennyire felrázta
ugyan az együttest, amely idegen környezetben meg tudta
nyerni az első negyedet, de ez kevés volt a végső sikerhez.

Női labdarúgó 1. Liga, 4. forduló
Székelyudvarhelyi Vasas Femina FC–
Marosvásárhelyi FCM 2–5 (1–2)

A női labdarúgó 1. Liga negyedik fordulójában a marosvá-
sárhelyi FCM 5-2 arányban diadalmaskodott Székelyudvar-
helyen, a helyi Vasas Femina otthonában. A marosvásárhelyi
gólokat Sipos Kincső (10.), Bianca Sandu (34., 80. – 11-
esből), Aliz Roca (72.), Cristina Sandu (92.) szerezték.  A
Costan Vasile által edzett szászrégeni Viitorul súlyos, 0-7 ará-
nyú vereséget szenvedett hazai pályán a brassói Blue Angel
együttesétől. A csoport táblázatának élén a FCM áll, míg a
Viitorul maradt a sereghajtó.

Röplabda 1. Liga
Marosvásárhelyi CSU Medicina – 
Lugosi CSM 3:0 (16, 16, 20)

A női röplabda A1 osztály első fordulójában ugyanaz  a Lugos
volt a marosvásárhelyi CSU Medicina ellenfele, amellyel a
kupa első körében is találkozott. Ezúttal azonban a bolgár
idegenlégiósokkal kiegészülve, s a különbség azonnal meg-
látszott. A kupában három szoros szettben sikerült Milorad
Kijac tanítványainak nyerni, a visszavágót pedig 2:3-ra el-
veszítették. Ezen a két találkozón azonban nem léptek pályára
a bolgár idegenlégiósok, Grigorova és Cvetanova, akiknek
még nem volt versenyengedélyük. A bajnoki első fordulóban,
október 6-án, szombaton azonban már játszottak, s a ház-
igazda együttes sikere azonnal sokkal könnyebben megszü-
letett. A második fordulóban a marosvásárhelyi csapat ismét
hazai pályán játszik, szombaton, október 13-án 17 órától a
bukaresti Dinamót látja vendégül, amely sokkal nehezebb
ellenfélnek ígérkezik.

Barátságos mérkőzésen:
Marosvásárhelyi FCM – Dinamo II Bukarest 1-1 (0- 0)

A Brassóban, szombaton rendezett barátságos mérkőzést kis
híján megnyerte a marosvásárhelyi alakulat, amely az 53.
percben Bogdan Apostu révén talált be a fővárosiak kapujába.
A Dinamo II a 89. percben egyenlített.  Az FCM összeállítása:
Abraham (46. Ilovan, 75. Negru) – Vagner (46. Hanca), Nicu
(46. Deaconescu), Ungur (68. Poiana), Szilágyi (46. Pascariu)
– Petresc, Dâlbea (63. Petris), Precup (46. Paduretu), Saim
(46. Sfârlea) – Cristea (46. Huiban), Apostu (55. Teut). 
A marosvásárhelyi alakulat október 13-án, szombaton a
Nagyszebeni Voinţát fogadja a Sziget utcai stadionban a 2.
ligás labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában. 

Jöttek, (ha nem is mind)
láttak, de mind győztek…

– Immár a 6-ik alkalommal szerveztük
meg, a mozgássérültek számára kiírt, hagyo-
mányossá vált Olympikus-kupát, melyen Sep-
siszentgyörgy, Székelyudvarhely, Székelyke-
resztúr, Kolozsvár, Beszterce, Nagyvárad,
Nagybánya, Marosvásárhely és ugyanakkor
több magyarországi település mozgássérültjei
vettek részt. A délelőtti órákban, a helyi sport-
csarnokban kerültek sorra a sportrendezvé-
nyek, amelyeken szép számban vettek részt
a meghívottak. A fizikailag sérült versenyzők
sakk, backgammon (táblé), asztalitenisz,
darts, célba dobás és kerekes székes gyorsasági
versenyben mérték össze tudásukat. 

Jövőre szeretnénk egy háromnapos ren-
dezvényt szervezni, amely az eddigi 6 alka-
lommal megrendezett Olympikus-kupa ren-
dezvényeit is felülmúlná. Az első napon a
fizikailag sérült személyek által készített tár-
gyak (festmények, rajzok, fényképek, stb.) ki-
állítására kerülne sor, másnap a sportverse-
nyekre és táncelőadásokra, míg a harmadik
napon egy kerekasztal megbeszéléssel, illetve
kiértékelővel zárnánk a rendezvényt.  

Külön köszönjük a támogatóknak, a helyi
tanácsnak, a Polgármesteri Hivatalnak (ame-
lyek segítségével pályázatokat sikerült meg-
nyerjünk), a Communitas Alapítványnak, a
Richter Gedeonnak, a Top Electrónak, a nyá-
rádszeredai Cserei cégnek az önzetlen támo-
gatást, akik nélkül, erre a rendezvényre nem
kerülhetett volna sor.

*

A sportrendezvények közül a legér-
dekesebbnek a kerekes székes gyorsa-
sági verseny bizonyult, amelyet egy csi-
nos, szőke, kékszemű, 29 éves budapesti
lány nyert meg. 

Mészáros Gabriella fiatal nőként má-
sodszor kényszerült az élete újrakezdé-
séhez. Hat éves korában gerincvelő sor-
vadás miatt került kerekesszékbe,
megtanult teljes életet élni: tanult, dol-
gozott, táncolt. Most 5 éve, a látása
majdnem teljes elvesztésével az eddig
kivívott független élete megszűnt. Ke-
rekes székes látássérültként teljesen
másokra van utalva. Kiszolgáltatottsá-
gát családjának, jó barátainak és egy
speciálisan betanított labrador őrző-
védő kutyának köszönheti. 

Gabi néhány mondatban elmesélte

élete megpróbáltatásit, amelyeken hi-
hetetlen akaratával és életerejével si-
került túllépnie. A fiatal lány optimista
felfogással, életerővel megáldva, fan-
tasztikus győzni akarással küzd a hét-
köznapok nehézségeivel, ezzel életlec-
két adva az őt körülvevő, egészséges
embertársainak:

– Gratulálok neked a gyorsasági kerekes
székes verseny megnyeréséhez. Mint értesültem
róla, életed első hasonló versenye volt, és sikerült
diadalmaskodnod.  Milyen volt a verseny?

– Köszönöm. El kell mondanom, hogy
mozgássérült, meg látássérült is vagyok,
utóbbi betegség miatt, csak sötétebb foltokat
látok, ezért is, a rendezvény vezetőinek bele-
egyezésével, a Para Dance tánccsoport egyik
kedves tagja, Attila, segített nekem a verse-
nyen. Mellettem volt végig, ő is kísért és han-
gok segítségével irányított engem, így sikerült
győznöm. Óriási sikerélmény volt számomra,
hiszen életem első hasonló versenyén vettem
részt.

– Mint látom, egy speciálisan kiképzett ku-
tya is van melletted, aki szinte minden pilla-
natban figyel, követ téged, parancsaidat teljesíti.
Gondolom, nagy segítségedre van.

– Valóban, egyébként ő is szaladt velem

a versenyen. Akadályokat kerültet ki velem,
jelez minden veszélyt, segítségemre van, hogy
gördüljek kerekes székemmel, emellett ajtót
nyit, villanyt kapcsol, sok mindenben segít
engem. 

– Mint látom és érzem, tekintetedből opti-
mizmus, életerő, akaraterő sugárzik, mindamel-
lett, hogy egy tolókocsi rabja vagy, mi több, lá-
tássérült személyként éled hétköznapjaid.
Elnézést az előző mondat megfogalmazásáért,
de honnan van benned ez a sok pozitívum?

– Családomból, barátaimból, a tánccso-
portunk tagjaiból merítek, akik hálásan se-
gítenek mindenben, nekik nagyon sokat kö-
szönhetek. Visszatérve a versenyre és a
sportrendezvényre, én saját magammal nyer-
tem meg a versenyt, vagyis egy nehéz aka-
dályt sikerült legyőznöm, a saját magam aka-
dályát. Már a negyedik alkalommal vagyok
itt, Marosvásárhelyen az Olympikus kupán,
de remélem, hogy ezután is itt lehetek majd.
S ha itt leszek, akkor részt veszek a kerekes
székes gyorsasági versenyen…

A sportrendezvényekről röviden:

Forró Gábor 47 éves versenyző, Sepsi-
szentgyörgy:

– Az első három Olympikus-kupán részt
vettem, két alkalommal nem sikerült itt lennem,
az idén örvendek, hogy a táblé, az asztalitenisz
meg a darts versenyeken is csatasorba álltam.
Imádom a sportot, főleg a focit, ami a minde-
nem. Én 21 éve lettem mozgássérült, akkor ke-
rültem tolókocsiba egy gerinctörés után. Addig
iúsági szinten kézilabdázó meg labdarúgó vol-
tam, de a sport iránti szeretet megmaradt ben-
nem.

Borsy Ádám, a Csillag születik 2009-es
kiadásán vett részt:

– Örülök, hogy harmadik éve itt lehettem
Marosvásárhelyen, ahol fel is léphettem újra.
Fontos az is, hogy az idén az asztaliteniszben
is részt vettem, ahol 2-ik lettem, a tavaly pedig
a gyorsasági kerekes székes versenyben és a
sakkban is jeles voltam, az előbbi sportágban
az utóbbi két év győztese voltam. A legfonto-
sabb számunkra a részvétel, a mozgás, és főleg
az, hogy jól érezzük magunkat. Az Olympikus-
kupát én egy nagycsaládnak képzelem el, ahol
minden résztvevő győztesként távozik…
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Városnézőben a környezetvédő c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Ez most egy modern szobor, vagy csak kikezdte a levegő szennyeződése? 

LABDARÚGÁS

HAJRÁ FCM! HAJRÁ MAROSVÁSÁRHELY!

2. LIGA / 2.S. - 7. FORDULÓ

OKTÓBER 13.  / SZOMBATON  11 ÓRÁTÓL /

BELÉPŐ: 5 RON

TRANS-SIL STADION

TRANS-SIL STADION

NYITVATARTÁS

JEGYEKET A KÖVETKEZŐ
HELYEN LEHET

VÁSÁROLNI
PÉNTEK OKTÓBER 12 16.30  - 19.30 ÓRA

SZOMBAT OKTÓBER 13 09.00  - 11.00 ÓRA


