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Sport

Alina Dumitru
Marosvásárhelyen épült fel
sérüléséből

Szombat délelőtt, a marosvásárhelyi
Sportcsarnokban került sor a második
alkalommal megrendezett Mureşul Kupa
cselgáncsversenyre, amelyet a helyi Samuraii
Florii de cireş cselgáncsklub, a Maros Megyei
sporthivatallal, a helyi tanáccsal és a CIS Gaz
céggel közösen szervezett meg. 

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

>>> 15. oldal

Keresztalja

Az istennélküliség istentapasztalata

Az imában éppúgy ütközhetünk ne-
hézségekbe, mint életünk bármelyik-
más területén. Az ekkor tapasztalt lelki
szárazság, talán a munka, a szakmánk
területén tapasztalt kiégéshez hason-
lítható leginkább. Ebből a helyzetből
kikerülni sokszor nem egyszerű, de si-
kerülhet.

Társadalom

Változások szele 

Múlt szombaton bekövetkezett az, amit
már Tusványos óta nyílt titokként kezel-
tek mind az érintettek, mind a pálya szé-
léről hangoskodó kibicek: elnököt váltott
a Magyar Polgári Párt. Normális körülmé-
nyek között, azaz bejáratott demokráci-
ákban természetes, hogy egy választási
kudarc után a párt vezetője lemond.

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

>>> 3. oldal Hír és hírháttér

Okos enged? 

Mint arról beszámoltunk, Marosbogáton, a
Marosludastól nem messze fekvő, 400 refor-
mátus magyart számláló kis faluban két hó-
napja egyházi-politikai vita folyik. A
főszereplők: Sepsi László, a marosbogáti
RMDSZ elnöke, aki lopással, agresszióval és fel-
adatainak elmulasztásával vádolja a reformá-
tus lelkészt, illetve Molnár Károly tiszteletes,
aki viszont valótlannak tartja a vádakat.

>>> 5. oldal

Humor

Torockón páleszezett 
Jeremy Irons

Az Oscar-díjas brit színésszel futott össze
egy torockói kocsmában egy magyaror-
szági fotós csoport. A négy tatabányai fo-
tográfus egy torockói csárdában fedezte
fel a világhírű színészt, aki elmondásuk
szerint helyi italokat kóstolgatott. Irons
egy nővel ült a fogadó egyik asztalánál
(bár lehet, hogy a másiknál), mondták a
fotósok, akik fényképen meg is örökítették
a nem mindennapi vendéget.

>>> 7. oldal

A 12. és 13. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

melléklet.

>>> 12. 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

Halaszthatatlan az Erdélyben folytatott kultúrmisszió

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

>>> 3. oldal

„Hiszem: ha kultúrát fogyasztunk,
talán jobbak leszünk tőle”
- Beszélgetés Gáspárik Attilával,  a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatójával -
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Névnapok
Október 18. Lukács, Ignác, Ambrus, Celina, Jusztusz
Október 19. Nándor, Friderika, Sára, Pál, Frida, Laura, Péter, Berény
Október 20. Vendel, Fülöp, János, Artúr, Irén, Cintia, Ödön, Bendegúz
Október 21. Orsolya, Kende, Zsolt, Klementina
Október 22. Előd, Mária, Kornélia, Csilla, Móric, Mirabella
Október 23. Gyöngyi, Gyöngyvér, Ignác, Koppány
Október 24. Salamon, Ráhel, Rafael, Arétász, Gilgames

Ajánló

Horoszkóp

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

Október 19-én, pénteken 19.30 órakor
Andrei Saramonowicz Tesztoszteron című
vígjátékával vendégszerepel Marosvásár-
helyen a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Színház társulata. Rendező: Zakariás Zalán.
A kistermi előadásra a Molter Károly-bérlet
érvényes. Jegyet a Kultúrpalota és a színház
jegypénztárában, illetve a www.biletmas-
ter.ro honlapon lehet váltani.

XXII. nemzetközi zenei fesztivál

Október 18-án, csütörtökön este
7 órától szimfonikus koncertre kerül
sor a Nagyteremben. Vezényel: Kas-
par Zehnder (Svájc), zongorán játszik:
Stefan Arnold (Ausztria).  Műsoron:
Mozart, Debussy, Enescu művei.

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön

Október 18-án, csütörtökön 19 órától
Marosszentgyörgyön, a Kolping Család ta-
lálkozója keretében Nagy Miklós Kund mű-
vészeti író bemutatja Baricz Lajos: A tel-
jesség felé című legújabb verseskötetét.
Közreműködnek: B. Fülöp Erzsébet szín-

művésznő, a Kolping Család énekkara, a
Szent Cecília együttes és a Jubilate Deo dal-
csoport.

A gőzmozdony diadala

A Borsos Tamás Egyesület szervezésében
október 19-én, pénteken délután 6 órától
kerül sor Gidó Csaba történész A gőzmoz-
dony diadala Székelyföldön című előadá-
sára. A meghívott előadó az udvarhelyi Ae-
ropolisz Társadalomtudományi Egyesület
kutatója és alelnöke. A rendezvény hely-
színe az unitárius egyházközség Bolyai tér
13. szám alatti tanácsterme.

Rocktóber Fest

Október 19–21. között Rocktóber Fest
lesz Marosszentgyörgyön, a Sörpatika–Go-
kart versenypálya környékén. 19-én, pén-
teken a hazai Paradigm, a Guillotine, az
Adrenalin, illetve a magyarországi Re-
morse, az Iron Maidnem és a Sound Height
69 koncertezik, 20-án, szombaton az Akela
(HU), a Bloody Roots (HU), a Bermuda
Rockband (HU), a Toscrew, a Backlash (RO),
a Balhé (RO), a Subcultura (RO), a My Hands
in Chains (RO) lép fel. Vasárnap a magyar-
országi Omen és Kalapács József, illetve a

Kontrax, a Black Diamond, a Vecker, a Kö-
vérgép, az Igaz Eszme, az L.S.D., illetve a
Nothing For You romániai együttesek lép-
nek közönség elé. Jegyinfó: 0753-316-485.

Természetfotók tárlata

Október 14-én nyílt meg a IV. nemzet-
közi Milvus természetfotó-verseny alkotá-
sait bemutató kiállítás a marosvásárhelyi
Mures Mall kiállítótermében (Győzelem tér
14. szám). A több mint 50 lenyűgöző kép-
ből álló kiállítás három hétig látogatható.

Divatbemutató

Idén negyedik alkalommal szervezik
meg a már hagyományosnak nevezhető, a
külsősök által „kultúrbemutatóként” em-
legetett divatbemutatót, amely egykori
művészettörténeti korok stílusából inspi-
rálódik. Ezúttal az impresszionizmus divat-
ját és festői jellegzetességeit szeretnék fel-
eleveníteni ma is hordható ruhák által. A
fiatal divattervezők a Maros Megyei Mú-
zeummal közreműködve Impressionistic
promenade címmel mutatják be minikol-
lekcióikat október 21-én 17 órától a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.
A belépés ingyenes.

Kos: Ez a hét elsősorban a párkapcsolatok és a magánélete te-
rületén hoz jó híreket. Lehet, hogy viszonzást kap valakitől, akit
régóta csodál. Fogadja el a közeledést, de ne kapkodjon el sem-
mit. A munkahelyén néhány konfliktusteli helyzet várja, de va-
lószínűleg nem okoz gondot, hogy érvényesítse az érdekeit.
Bika: Ha kapcsolatban él, alaposan próbára teheti a hét, és
konfliktusok bonthatják meg a harmóniát. Ha azonban egye-
dülálló, pozitív időszak köszönt önre, és jó esélye van arra, hogy
megtalálja a szerelmet. A pénzügyek is fontosak lesznek, gon-
dolja át, hogyan tudja egyensúlyba hozni az anyagi dolgait.
Ikrek: Ha munkát keres, most gyerekekkel kapcsolatos tevé-
kenységbe érdemes fognia, és tegyen olyasmiket, melyekben
kiélheti a kreativitását. A társasági élete megélénkülésére is
számíthat, ne mondja le a meghívásokat.
Rák: Jó hírekkel szolgálhat a hét ön számára, melyek elsősorban
a családi életét érintik. Lehet, hogy egy kedvező lehetőség kezd
körvonalazódni, mely megoldja valamilyen nyomasztó prob-
lémát. Ha költözésen gondolkodott vagy lakást keres, most ide-
ális az idő arra, hogy megtalálja a megfelelőt.
Oroszlán: A munkahelyi történések felpörögnek, és változásokra
számíthat. Az sem kizárt, hogy több kollégáját is győzködnie
kell igazáról, de nem marad alul a vitákban. A szerelmi élete
kalandosan alakulhat, ha párt keres, nem kizárt, hogy valaki
alaposan felkavarja az érzelmeit.
Szűz: Az anyagi ügyei kerülhetnek fókuszba a héten. Talán na-
gyobb beruházáson gondolkodik, vagy át kell csoportosítania
a bevételeit - ne spórolja meg az ezzel járó fáradtságot, mert
hosszú távon profitál belőle. A párkapcsolata területén nehéz-
ségek jelentkezhetnek, és ezúttal önnek kell kompromisszumot
kötnie.
Mérleg: Megkönnyebbülhet, hogy a Szaturnusz elhagyta a jegyét,
és talán azt is érzékeli már, hogy az új konstelláció különböző ter-
heket vett le a válláról. Használja ki ezt a remek időszakot arra,
hogy lépéseket tegyen régi álmai megvalósításáért. Adjon teret
a kreativitásának, és ne feledkezzen meg a barátairól se.
Skorpió: Nem kizárt, hogy kissé összetorlódnak ön körül az
események a héten. A jegyébe lépő Szaturnusz megnehezítheti,
hogy az eddigi rutinjai szerint cselekedjen, így kissé lassabban
működik. Azonban mélyebb belátásokat is kaphat, és különleges
felismerésekhez juthat, melyek megoldatlan magánéleti prob-
lémáira adnak választ.
Nyilas: Érdemes az egészségére fókuszálnia a héten. Menjen
el a rég halogatott kivizsgálásokra, csak, hogy megnyugodjon,
előbb-utóbb úgyis rá kellene szánnia magát, most pedig kedvező
a bolygóállás. Egyébként is figyeljen a testi-lelki harmóniájára.
Bak: A héten az ingatlannal, tulajdonnal, illetve a családdal
kapcsolatos ügyek kerülhetnek a fókuszába. Valószínűleg pozitív
híreket kap, vagy kedvező lehetőséghez jut a fenti területeknek
valamelyikén. Érdemes lenne elutaznia a hétvégén, lehet, hogy
egy rég nem látott barátjától kap meghívást.
Vízöntő: A héten könnyen telítődhet munkával, és úgy érezheti,
hogy váltásra van szüksége. Jó hír, hogy a bolygók kedvező le-
hetőségeket hoznak ezen a téren. Nem kizárt, hogy valamilyen
tanfolyamba fog, de az is lehet, hogy egy régi hobbiját kezdi
komolyabban venni, és azt tervezi, hogyan élhetne meg be-
lőle.
Halak: Jó híreket kap a héten, méghozzá elsősorban a pénzügyi
nehézségei látszanak megoldódni. Az utóbbi időben össze
kellett húznia a nadrágszíjat, de mostantól rendeződni látszik
a helyzet. Nem kizárt, hogy új munkaajánlatot kap, és a magá-
néletében is felpezsdülésre számíthat.
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Változások
szele 

Múlt szombaton bekövetkezett az, amit már
Tusványos óta nyílt titokként kezeltek mind az
érintettek, mind a pálya széléről hangoskodó kibicek:
elnököt váltott a Magyar Polgári Párt. Normális
körülmények között, azaz bejáratott demokráciákban
természetes, hogy egy választási kudarc után a párt
vezetője lemond. Hol vagyunk mi még ettől? –
kérdezhetné bárki. Nos, Szász Jenő pártja, és ő maga a
helyhatósági választásokon bizony megbukott. Az már
más kérdés, hogy a jobboldali vetélytárs, az Erdélyi
Magyar Néppárt sem állíthatja, hogy nyert volna. Az
elvárásokhoz képest mindkét alakulat alulteljesített, és
ez a megállapítás érvényes akkor is, ha a két párt
választási eredményeit összeadjuk. Nos, bárhonnan
néznénk is, tagadhatatlan, patthelyzet alakult ki a két
jobboldali párt, erő, csoportosulás között. Amit fel
kellett oldani. 

A megoldás Orbán Viktortól érkezett, ő ajánlotta fel
az MPP elnökének a Nemzetstratégiai Intézet
felállítását, majd vezetését, amit Szász el is fogadott.
Ezzel elhárulni látszik az EMNP és az MPP
együttműködésének legfőbb akadálya is. Merthogy
úgy tűnt, Szász Jenő volt az, aki miatt a meg-, illetve
kiegyezés eddig nem jöhetett létre. Hogy ki ütött
először, s ki alattomosabbat, azt talán most nem
kellene vitatni, elég lenne az is, ha mindkét oldalon
belátnák: a kicsinyes hatalomvágynak, a személyes
ellentéteknek, a bűnös hiúságoknak esett áldozatául a
jobboldali táborverés. S ha ezen nem változtatnak,
akkor nálunk Erdélyben, Székelyföldön az sem lesz
képes összenőni, ami úgy egyébként összetartozik... 

A szombati kongresszust értékelve megállapítható:
a vezetőcsere Szász szándékai szerint történt, azaz Biró
Zsolt személyében a korábbi elnök pártfogoltjának
számító személy került az alakulat élére. (Hasonlóan
történt az RMDSZ-ben is, amikor Markót Kelemen
követte a párt élén. Nem egyedüli példa, s nem
ördögtől való.) Ami akár azt is jelentheti, hogy marad a
párt korábbi irányvonala. Legalábbis első látásra, az
országos tanácskozáson elhangzott, a párt
önállóságának megőrzésére vonatkozó kijelentésekből
ítélve így tűnik. Dehát ezekből hiba lenne messzemenő
következtetéseket levonni. Pillanatnyilag az a helyzet,
hogy mindkét jobboldali párt ragaszkodik – legalábbis
a deklarációk szintjén – saját identitásához,
elképzeléseihez. Tárgyalások előtt természetes, hogy
mindkét fél kitart saját álláspontja mellett, aztán
korábbi, merevnek látszó pozícióikból szerre-rendre
adnak fel ahhoz, hogy végül kompromisszum, azaz
egyezség születhessen. Egyelőre két lehetőség áll a
felek előtt: vagy már most megteszik az első konkrét
lépéseket a megegyezés, a későbbi pártfúzió, vagy
akármi felé; vagy külön-külön végigjárják az utat, ami
a szakadék mélyére vezet, ahonnan remélhetőleg már
csak felfele van... 

Az teljesen egyértelmű, hogy igazi áttörésre a
legjobb esetben is leghamarabb 2016-ra
számíthatunk, akkorra kell kiépülnie az egységes
erdélyi magyar politikai jobboldalnak. Dehát addig van
még egy december 9-e... Némi reménykeltő, akár
jelzésértékű gesztus addig is jót tenne. És végül:
minden most hozott döntést a jövő perspektívájából
kell, illik szemlélni, értékelni... 

Szentgyörgyi László 

– Tavaly júliusban nyerte el a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház igazgatói tisztségét. Már
az első sajtótájékoztatóin azt nyilatkozta, hogy
sok változást szeretne eszközölni. Mit sikerült
megvalósítania máig?

– Elsősorban egy strukturális változtatást
terveztem végrehajtani, egy olyan mecha-
nizmust felállítani, amely mobilisabbá teszi
a színházat, és ezek leginkább belső szervezési
kérdésekre vonatkoztak. A másik dolog, amit
célul tűztem ki, az a mentális változtatás,
azaz az emberek fejében kialakult színház-
képet szerettem volna picit átalakítani. És a
kérdésre válaszolva: azt hiszem, a közvetett
eredmények azt bizonyítják, hogy sikerültek
ezek a módosítások, legalábbis elindultunk
egy úton: új struktúra lett, új munkatársaink
lettek, akik nagyon jól dolgoznak, és ezt tük-
rözi a színházi jelenlét, de a számos külföldi
meghívásunk is jelzésértékű. Emellett az el-
múlt évben 12 díjat nyertünk különböző fesz-
tiválokon, és az is sokat elárul, hogy felkel-
tettük irántunk a színházi szakma
érdeklődését is. 

– Elég erős jelzőkkel illete a tavaly a vá-
sárhelyi színházat: „csernobili zárvány”, „a pro-
dukciók egy része köpedelem”, „nincs művészeti
színvonal”, stb. Hogyan érzi, azóta sikerült-e
ezen az állapoton változtatni?

– Amikor igazgató lettem, tudtam, hogy
rengeteg munka vár rám, és, hogy igen mély-
ről kell kezdenünk ezt, gondolok itt akár arra
is, hogy az épületet már évek óta nem is ta-
karították. Bár a színház belső körei is igé-
nyelték a változtatást, a módosításoknak óha-
tatlanul vannak az egyénre kiterjedő nehéz
próbatételei is. Például megkövetelem a pon-
tosságot, a fegyelmet, a tisztaságot, ez viszont
évekig nem volt kötelező a színházban…
Mindenképp úgy érzem, elindultunk a jó
irányba vezető úton.

– Az utóbbi egy évben a színháznak eddig
még nem tapaszalt, masszív reklámja volt. Óri-
ásplakátok forgalmas helyeken, szórólapok,
internetes reklámozás. Hogyan vélekedik arról,
hogy a kultúrát olyan módszerekkel kell eladni,
mint egy nagyáruház termékeit?

– Tudomásul kell vennünk, hogy a kultúra
is árucikk: a kultúrát létrehozzák és eladják.
Gondoljunk csak arra, hogy milyen mélyre
nyúlunk a zsebünkbe egy bécsi operába szóló
jegyért, egy londoni színházjegyért, illetve
mennyibe kerül egy könyv, egy hanghordozó.
Úgy gondolom, mi termeltünk jó értékeket
az elmúlt években, de nem sikerült eladnunk
a közönségnek. Emiatt elengedhetetlennek
mutatkozott ezen korszerű, ám minőségen
alapuló reklámozási formák bevetése, azaz
nekifogtunk szolidan felépíteni a Nemzeti
Színház márkanevet. Ha az emberekhez így
jut el az információ, akkor ezeket a csatorná-
kat ki kell használnunk: a webes reklámok
elsősorban az internetfogyasztó fiatalokhoz
szólnak, de az utcai plakátoknak és a szóró-
lapoknak is megvan a maguk célközönsége,
ugyanakkor intézményekkel közreműködve,

párbeszéd útján is próbáltunk meggyőzni
embereket, hogy színházba járni igenis jó.

–Rossz szájak azt mondják: a színház csil-
laga leáldozott. Viszont Bereményi Géza vá-
sárhelyi látogatásán úgy vélekedett, hogy a
közönség visszatér a nézőtérre, és a szexuali-
tással, az emberközeliséggel magyarázza ezt.
Ön mit gondol erről?

– Bereményi Géza is színházigazgató, és
mint minden igazgató, azt hiszi, hogy ő majd
visszahozza a közönséget a nézőtérre. A hely-
zet az, hogy az utóbbi évtizedekhez viszo-
nyítva a színház mellé felsorakozott temérdek
más szórakozási lehetőség. Például húsz évvel
ezelőtt nem voltak esti, kivilágított futball-
pályák, masszázsszalonok, fitnesztermek, 3D-
s mozik. Akkoriban a színház testesítette meg
a nagybetűs szórakozási lehetőséget. Tény,
hogy a teátrum nem fogja visszanyerni azt a
képességét, amellyel 20-30 évvel ezelőtt ren-
delkezett, hiszen, amikor diktatúrában éltünk,
a színháznak közösségkovácsoló szerepe volt,
a közönség tagjai egymásban tartották az
erőt. Most egy olyan alternatívát kell kínál-
nunk az embereknek, amelyet nem kapnak
meg más szórakozóhelyen: ez pedig a sze-
mélyesség. Emellett jó darabokat, jó színe-
szekkel kell színpadra vinnünk, és jegyvásár-
lástól kezdve a tömegközlekedésig
akadály-mentesítenünk kell a színházba já-
rást. Ez pedig csakis egy hosszú folyamat, ki-
tartó munka eredményeként születhet meg.

– Mennyire tehető Vásárhely színházba
járó csoportja?

– Jelenleg e városban évente 40 ezer
jegyet adunk el. Ez jó eredmény a szatmári,
csíkszeredai, nagyváradi számokhoz viszo-
nyítva. De adódik a felvetés, hogy aki egyszer
eljön színházba, az jó eséllyel 2-3-szor is el-
látogat, így a tulajdonképpeni színházba járó
személyek száma 12 ezer évente, és ez egy
130 ezer lelket számláló városban kevés, hisz
mindössze 10%-át teszi ki a lakosságnak. Bár
ez akkor is ötször magasabb, mint a romániai
átlag. Személy szerint elégedetlen vagyok a
10%-kal, de nem a nézőben keresem a hibát,
hanem megpróbálunk olyan módszerekkel
közelíteni a potenciális nézőközönséghez,
ami eredménnyel járhat. Hiszek abban, hogy
folyamatos, hosszú távú munkával fel tudjuk

tornázni ezt a számot legalább a kétszere-
sére.

– Júniustól a Maros megyei tanács tagja.
Hogyan hasznosítja a színház javára a politikusi
pályát, kapcsolatrendszerét?

– Elsősorban a megyei kulturális élettel
szeretnék foglalkozni: bábszínház, Látó fo-
lyóirat, filmharmónia, Maros Művészegyüttes,
könyvtár, stb. És én az eddigi hibák kiküszö-
bölését, a vásárhelyi kulturális élet egyfajta
felvirágoztatását a fenti intézmények hatásos
együttműködésében, közös fellépésében lá-
tom. A futballhoz hasonlóan: csapatként, ösz-
szefogással lehet ezt célravezetően megol-
dani. Egy példa: a sok intézmény egy közös
jegyeladó rendszert kellene létrehozzon,
amely megkönnyítené a közönség számára
az elérhetőségét, de az anyagi kiadásokból
is le tudnánk faragni. Vannak konkrét terveim,
és ezeket a tanácstagokkal karöltve szeretném
végrehajtani, ezért is vállaltam el ezt a tiszt-
séget.

– Az elmúlt évad darabjai közül melyik nőtt
leginkább a szívéhez?

– Jó kérdés… mindeniket szeretem és
mindeniket vállalom, bár nem mindenik érte
el azt a színvonalat, amelyet szerettünk volna.
Mindemellett büszke vagyok arra, hogy új
szövegeket tudtunk színpadra segíteni (Lo-
vassy Cseh Tamás), büszke vagyok arra, hogy
Móricz Zsigmondot korszerűen tudtuk meg-
fogalmazni, hogy szerzőt tudtunk avatni Szé-
kely Csaba személyében, rendező debütált
Kányádi Szilárd személyében, örülök, hogy
Székely Jánost játszunk, ezek a darabok mind
a szívemhez nőttek. Ám egészen őszintén,
amit többször megnéztem, az a Carmina Bu-
rana és a Bányavirág, utóbbi minden szem-
pontból lenyűgöző darab.  

– A vásárhelyi közönség melyiket díjazta
a leginkább jelenlétével?

– Ha a terem kihasználtságot számítjuk,
akkor a Bányavirág magasan vezet. A Nagy-
teremben pedig a legtöbb nézője Móricz Zsig-
mond Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. elő-
adásának volt.

– Erre az évadra mi a célkitűzése a szín-
háznak?

– Őrizni az eddigi formánkat. Természe-
tesen a meglévő előadásokat meg szeretnénk
tartani, de szeretnénk turnézni is ezekkel.
Amíg ez az interjú készül, a társulat épp Bras-
sóba tart egy darabbal, utána Sepsiszent-
györgyre készülünk, nemrég jöttünk haza
Jászberényből, és a közeljövőben Nagyváradra
is elmegyünk. Szeretnénk megmutatni az ér-
tékeinket, és elsődleges célunk, feladatunk,
hogy Erdélyt járjuk körbe, és itt végezzünk
kultúrmissziót. Emellett a színház művészeti
profilját szeretnénk erősíteni klasszikus da-
rabok színpadra vitelével, szilveszterre pedig
megint szórakoztatunk, idén My Fair Lady-
vel.

Pál Piroska

Halaszthatatlan az Erdélyben folytatott kultúrmisszió

- Beszélgetés Gáspárik Attilával, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatójával -

„Hiszem: ha kultúrát fogyasztunk,
talán jobbak leszünk tőle”
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– Jó napot, Sajókám! Egyet se bú-
suljon, lesz még itt magyar világ!

– Miből jósolja ezt, maga kocsma-
Nostradamus, kávézaccból vagy sör-
habból?

– Bizonyos biztató jeleket vélek
felfedezni…

– Tán nyergelik már Orbán Viktor
fehér lovát? Vagy Dorin Florea megta-
nult még két magyar szót a „kellemes
ünnepeket” és a „boldog új évet”
mellé?

– Egyik sem; az Arta moziban he-
tente egyszer magyar szinkronos fil-
met vetítenek!

– Az már dá! Bizonyára az RMDSZ
járta ki nekünk Bukarestben, a kis lé-
pések politikája részeként.

– Továbbá: a színházban magyarul
feliratozzák a román előadásokat. Sőt,
jeltolmácsok bevetését is tervezik; a
színpad két szélén fognak állni: egyi-
kük a román süketnémáknak muto-
gatja majd, hogy mi zajlik a

színpadon, a másik a magyaroknak.
– Nem kéne itt megállni. Átnevez-

hetnék a kettes sulit Bernády iskolára,
mondjuk havonta egy napra, és a Ca-
larasilor utca sarkára is kirakhatnák a
Kossuth utca táblát, minden vasárnap,
hajnali háromtól négyig.

– A Romulust és Remust szoptató
anyafarkast pedig helyettesíthetnénk
néha egy kuvasszal vagy komondor-
ral, akár kannal is. A kutyatej sokkal
táplálóbb.

– Hogy lehet valaki ilyen króniku-
san hülye? Lefogadom, anno az isko-
lából is csak azért nem kergették el,
mert féltek, hogy nem találna haza.

– Ebben téved, nagyon is jó tanuló
voltam, egyfajta szemi-eminens. Csak
az érettségin botlottam meg, a ma-
gyar szóbelin Sütő András Anyám
könnyű álmot ígér című könyvéről kel-
lett volna recenzálnom.

– Pedig az könnyű…
– Annak, aki olvasta! Próbáltam

kitalálni, miről szólhat, összehordtam
egy csomó zagyvaságot anyákról meg
álmokról meg ígéretekről, Ödipusz,
Anyám tyúkja, Freud, Jung, Mózes,
Dürrenmatt, volt ott minden, mint a
karácsonyfán. Még Krúdy Gyula Ál-
moskönyvét és József Attila hallgatag,
emésztési gondokkal küszködő anyját
is belekevertem, aki ment és eregetett
némán…

– Végül meghúzták?
– Átengedtek egy kegyelemötös-

sel, de megeskettek, hogy el fogom
olvasni.

– Gondolom, a mai napig sem ol-
vasta el.

– Még nem, mert arról nem volt
szó, hogy mikor, ergo nem esküdtem
hamisan, mint Basescu az államelnök-
jelöltes vitán.

– Ő sem esküdött hamisan: azt
kérdezték tőle, hogy megütte-e azt a
kölyköt, mire azt felelte, hogy nem
verte ököllel pofán. De apropó, Ba-

sescu: láttam a hírekben, hogy Türk-
menisztánban vendégeskedett múlt
héten. Biztos hamar megtalálta a
közös hangot Gurbanguly Berdimuha-
medow-val, a türkmén elnökkel.

– Miért, ez a Gurbi is matróz volt
régebb?

– Azt nem tudom, viszont olyan
keménykezű diktátor, hogy Saddam
Hussein hozzá képest egy Teréz apa.
Állítólag Kadhafi is vett tőle magánó-
rákat, de Obamától kezdve az összes
nagykutya elnézi neki, mert annyi
földgázuk van, amennyiből a világ
összes kifogyott öngyújtóját újra le-
hetne tölteni.

– Erről jut eszembe: mit szól hezzá,
hogy Orbán Viktor Szász Jenőt kérte
fel a Nemzetstratégiai Intézet megala-
pítására és vezetésére?

– Egyszerű nemzetstratégiai húzás
a jó Viktor részéről; felfelé buktatták,
ahogy az okostojás politológus-móku-
sok mondanák. Ugyanis miatta nem

jöhetett létre eddig az erdélyi magyar
jobboldal (kon)fúziója, így hát kirán-
tották, mint a retket az ágyásból.

– Az MPP szombati kongresszusán
Biró Zsoltot kenték fel új elnökké, Jenő
pedig megindító búcsúbeszélyben kö-
szönte meg kollégáinak az együttnyű-
ködést, jó munkát kívánva az új
elnökségnek.

– Én csak azt nem értem, miért
vártak ennyit. Korábban miért nem
vette észre egyik odaáti potentát sem,
hogy Jenő a kerékkötő?

– Van ez így, hogy az ember későn
vesz észre dolgokat. Például, nálunk
beázott tegnap a konyhai mennyezet,
de be voltam kissé pálinkázva, így
csak késve és közvetve vettem
észre…

– Miből vette észre?
– Abból, hogy már két órája eszem

a levest.

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

2012. október 12-én, pénteken délben soron kívüli tanácskozásra gyűltek össze városatyáink. Azaz egy részük, mert alig 14-en jelentek meg a 25-ből. 

Már rögtön az összejövetel elején
egyik szociálliberális tanácsos megkér-
dőjelezte a gyűlés összehívásának tör-
vényességét. Szerinte a megvitatandó
témák nem képeznek sürgősségi ese-
tet, így nyugodtan lehetett volna eze-
ket tárgyalni az elkövetkező soros
ülésen is. Ezt követően tanácsosaink
néhány percig osztották a semmit, míg
végül megszavazták, hogy mégis csak
annak rendje-módja szerint történt az
ülés összehívása. A vitát kirobbantó ta-
nácsos ez után elhagyta a gyűléster-
met, így már csak 13 határozathozó
városatya maradt a teremben. 

A költségvetés 
újraszámlálása által 
plusz pénz állt a házhoz

Peti András RMDSZ-es tanácsos ki-
fejtette, hogy a költségvetés újra-
számlálása által a helyi önkormányzat
plusz pénzekre tett szert, amelyeket a
szociális gondok orvoslására, a tan-
ügyi intézményekre, és az egyházak
fenntartására fordítanak. Az új költ-
ségvetési terv elfogadása után sor ke-
rült a tervek bővebb megvitatására is. 

Rászoruló vásárhelyiek 
támogatása közpénzből

A költségvetés újraszámlálása le-
hetővé tette azt, hogy több ezer helyi
lakos részesüljön idén szociális segély-
ben. A rászoruló családok és egyedül
élő marosvásárhelyiek, valamint a sú-
lyos fogyatékkal élők havonta kapnak
majd 70 lejes értékjegyet a Polgár-
mesteri Hivataltól. Ugyanakkor azok a

családok, amelyek jogosultak a fűtés-
pótlékra, hetente három alkalommal
14 lej értékű ebédben is részesülnek.  

Egyéni hőközpontokat 
szerelnek a 
marosvásárhelyi 
tanintézményekbe

Városatyáink egyhangúlag bólin-
tottak rá arra a magvalósíthatósági ta-
nulmányra, amely szerint 11 helyi
tanintézményt szerelnek fel egyéni
hőközponttal. Ameddig erre sor ke-
rülne, a már meglévő kazánházakból
szolgáltatják a szükséges meleg vizet
és fűtést az intézmények felé. Szóba
került az is, hogy a rengeteg hőener-

giát pazarló csempekályhákat le kell
bontani, és a legújabb gyártmányú
hőközpontokkal kell helyettesíteni. Ez
azért lenne indokolt, mert megtör-
tént, hogy a másodkézből vásárolt
szerkezetek hamar felmondták a szol-
gálatot. Tanácsosaink szerint a város
iskoláiért abban az esetben is felelős
az önkormányzat, ha az épületek egy
része már nincs is a tulajdonában. 

Peti András arra kérte az illetéke-
seket, hogy minél előbb készítsék el a
többi tanintézmény részére is a tanul-
mányokat, hogy azokat is megfelelő
fűtésrendszerrel lássák el. 

A hőenergia árával kapcsolatban
elhangzott, hogy az továbbra is magas
marad a kevés fogyasztó miatt. Ezt te-
tézi még az a tény is, hogy szinte na-

ponta válnak le fogyasztók a rendszer-
ről, és szereltetnek egyéni kiskazánt.

Az egyházak 
fenntarthatóságának
segítése

Az új költségvetés szerint a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal közel 300 ezer lejjel egészíti ki
a város egyházainak pénzalapját.
Ebből a juttatásból 80 ezer lejt
kapna a római katolikus egyház,
49 ezret a református, és 4500 lej
kerülne a pünkösdisták kasszá-
jába. A görög keleti plébániákat
99 ezer lejjel segítenék ki, míg a
görög katolikusokat 62 ezer lejjel. 

Egy B kategóriás 
műemlék megmentése

Az ülés végén Soós Zoltán tanácsos
a hajdani Székely Réti Bútorgyár épü-
letének romos állapotára hívta fel a
városatyák figyelmét. Szerinte az épü-
letre fokozottabban oda kellene fi-
gyelni és a költségvetésből pénzt
kellene áldozni a felújítására. Soós
Zoltán lapunknak elmondta, hogy egy
B kategóriás műemléknek nyilvánított
épületről van szó, amely a múlt század
elején épült, és amely ma kihaszná-
latlanul áll. A rohamosan rongálódó
műemlék épület konzerválása sürgős
feladat. 

Nemes Gyula 

Rendkívüli tanácsülés a Városházán
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Tanított pedagógiát, formális logikát, irodalmat
és pszichológiát is, míg végül elbocsátották azzal a
mondvacsinált indokkal, hogy „egyetemi tanításra
alkalmatlan”. Ez azonban csak egyik az őt ért szám-
talan bántás és megaláztatás közül, hiszen pályája
során háromszor teljesen, kétszer részlegesen tiltot-
ták el a publikálástól, és gyakran még alkotó- és pá-
lyatársai sem értették meg igazi szándékát: a
proletkult időszakában megnyilvánuló költői maga-
tartás, az emberi és hatalmi ostobaságok bírálatát.
Igaz, később már azok a szerzők sértődtek meg, akik-
ről, akikből nem írt paródiát – mondta Bajor Ella. 

Bizony nem vették jó néven a proletkultot buzgón
„művelő” tollforgatók, ha a veséjükbe látó szatirikus
ilyesmiket írt műveikről, alkotási módszereikről: 

„Hogyha megnövök, traktor lesz belőlem.
Nézem a harcos, hős földdarabot,
hullatom majd a magvakat a földbe,
s acélfogakkal a fűbe harapok.”

Vagy efféléket:

„Rózsaszín dörej. Jégeső szakad.
Vakít a villám rózsaszínű fénye,

rózsaszín költő ül a fa alatt.
Rózsaszín villám csapjon őbeléje.”  

Egyik karácsonyi képeslapjának a hátára ezt írta
Bajor Andor: „A humorérzékre úgy kell vigyázni, mint
Sztálin elvtárs annak idején a személyes biztonsá-
gára.”

Kétségkívül a romániai irodalom egyik legkényel-
metlenebb embere volt –, mint mondják: nemze-
dékének fekete báránya. Kortársai, barátai közül az
irodalomkritikus Nagy Pál meséli a Bajor foltja című
írásában, hogy 1956 júniusában tartották meg az
akkor népi demokráciának mondott rendszer első
írókongresszusát Bukarestben, amelyre számos fiatal
írót, költőt, szerkesztőt is meghívtak. Díszesen terített
asztalok várták a vendégeket, a főhelyen a pártkori-
feusokkal, akiket a magyar írók nevében a románul
meglehetősen hibásan beszélő Nagy István köszön-
tött. „Bátran ránézett a magas rangú pártemberekre
– írja Nagy Pál –, talán a kezét is meglendítette
abban az irányba, s így kezdte szónoklatát: „Mă simt
ca în pădure”... Vagyis: Erdőben érzem magam... Ki-
fejtette aztán, hogy itt és most – valamint általában

– olyan erdőhöz hasonlatos hazánk virágzó irodalma,
ahol a madarak különböző hangon énekelnek, és ez
a nagy csivitelés voltaképp nem egyéb, mint a szo-
cialista-realista összhang... Amikor befejezte, az elv-
társak elnézően mosolyogtak s lelkesen tapsoltak...

A hosszúra nyúlt ebéd végén hozták a parfét.
Ekkor már ugyancsak emelkedett hangulat uralko-
dott a teremben. Gyorsan kibontakozott, s a legvál-
tozatosabb formában nyilatkozott meg a népek
barátsága: huszonéves kolozsvári magyar novellista
ölelgette az ősz hajú román költőt és fordítva. 

Ilyen körülmények között történhetett meg, hogy
Bajor Bandi barátunk egy óvatlan pillanatban ráült
a saját parféjára, ami nem sokkal előbb, kideríthe-
tetlen okok folytán került a székére. Ennek következ-
tében hatalmas folt keletkezett az ünnepi alkalomra
gondosan kivasalt nadrág fenekén.

Bandi azonban nem veszítette el a fejét ebben
a kritikus helyzetben sem. Miután sorba járta az
asztalokat s mindenkinek elpanaszolta végzetes
leülésének következményét, odalépett a főnökök-
höz, mégpedig a cenzúra (vagy ahogy akkoriban
szemérmetes szerénységgel nevezték: a sajtó-
igazgatóság) első emberéhez, akit a szakma ber-

keiben csak Dömének nevezett mindenki, s nyájas
közvetlenséggel így szólt hozzá: 

– Ardeleanu elvtárs, maguk annyi mindent ki
tudnak venni a lapokból. Nem tudnák kivenni ezt
a foltot is a nadrágomból? 

És odafordította a hátsó felét…

Úgy tűnik, Dömének is volt némi humorér-
zéke, a jelek szerint megértette a kérdésfelvetést,
és jót nevetett. Pillanatok alatt híre támadt a do-
lognak a sűrűn koccintgató vendégsereg körében.

Ezen a kongresszuson egyetlen hozzászólás-
nak sem volt a Bajor foltját elhomályosító sikere.

Több mint bizonyos, hogy az oly vigyázva őr-
zött humorérzéke óvta meg a kiváló írót attól,
hogy a diktatúra szorításában valamiféle végzetes
ballépésre szánja el magát. Ez a különlegesen
drága kincs tartotta meg utókorának – mine-
künk! – irodalmunk egyik legragyogóbb elméjét,
Bajor Andort.

Bölöni Domokos

„Amit raktak estig,
leomlott reggelre…”
Mégiscsak felszedik a sze-
gélyköveket a Marosvá-
sárhely és Szászrégen
közötti útszakaszon. Ma-
rosszentgyörgyön és Kört-
vélyfáján már neki is
fogtak a visszabontásnak. 

Az embernek Kőműves
Kelemen balladája jut
eszébe: „amit raktak estig,
leomlott reggelre”, vagy
amit raktak a nyáron, fel-
szedték az őszire. Sziszifuszi,
haszontalan munka, ered-
ménytelen anyagi ráfordí-
tással. Már ami a

közemberek érdekeit illeti,
mert haszonélvezők bizto-
san voltak. Vajon jövőre újra
próbálkoznak? És ha akkor
sem jön össze? Újra felsze-
dik, visszabontják? Kinek a
kára ez? 

Nem kellene vajon a
Déván dolgozó kőművesek
módszerét alkalmazni? Talán
ha a haszonélvezők és a ki-
alakult helyzetért felelősek
közül néhányat „kőfalba rak-
nának” vagy azok közé zár-
nának, nem fordulna ez
többet elő. 

Nemes Gyula

Mint arról beszámoltunk, Marosbogáton, a Marosludastól nem messze fekvő, 400 református 
magyart számláló kis faluban két hónapja egyházi-politikai vita folyik. A főszereplők: Sepsi László,
a marosbogáti RMDSZ elnöke, aki lopással, agresszióval és feladatainak elmulasztásával vádolja a
református lelkészt, illetve Molnár Károly tiszteletes, aki viszont valótlannak tartja a vádakat, és
politikai, illetve személyes hátszelet sejt a konfliktus mögött. 

Kolozsvárott emlékesten idézték a 85 éve született Bajor Andor emlékét a Minerva-házban. Írásait a szerző azoknak szánta, akik megtisztelik azzal,
hogy elolvassák. Az író özvegye, Bajor Ella és Köllő Katalin szerkesztő beszélgetésében elhangzott, hogy az 1950-es évek elején Bajor Andor friss
diplomásként különféle tantárgyakat oktatott az egyetemen. – Ő maga filozófia-pszichológia szakra iratkozott be, de akkor már várható volt, hogy
olyan tanügyi reform következik, amelynek következtében ezek a szakok ellaposodnak, majd megszűnnek.

Az ügy orvoslására az egy-
házmegye ez év augusztusá-
ban fegyelmi kivizsgálást
indított a lelkész ellen, amely-
nek nemrégiben született
eredménye szerint a Molnár
Károly ellen felhozott vádak
alaptalanok. Mindemellett a
tiszteletes úgy döntött, hogy
az elmérgesedett helyzet meg-
szüntetése érdekében félreáll a
marosbogáti egyház éléről. To-
vábbá a vita kirobbanásakor a
helyi RMDSZ 249 aláírást is
gyűjtött a faluban, a hívek kéz-
jegyei arról tanúskodnak, hogy
menesztenék Molnár Károlyt
az egyházközség éléről.

Ötvös József leköszönő es-
peres, aki a fegyelmi kivizsgálás
kezdeményezője is volt, el-
mondta, hogy az eljárás során
hamisnak találták a vádakat,

amelyeket Molnár Károly tisz-
teletes ellen fogalmaztak meg,
de a lelkész kivette a szabadsá-
gát, és megígérte, hogy felfüg-
geszti a marosbogáti
református egyházban betöl-
tött tisztségét.

Ártatlannak 
bizonyult, 
mégis félreáll 

Lapunk megkeresésére
Molnár megerősítette, hogy a
fegyelmi bizottság nem találta
vétkesnek az ellene felhozott
vádakban, ám mégis úgy dön-
tött, hogy nem szolgál többé
lelkészként Marosbogáton. „Az
egyház a békesség helye kell
legyen, és úgy tűnik, az én je-
lenlétem különböző konfliktu-

sokat szül, sőt szakadást okoz-
hat az egyházközségben, amit
én mindenképpen el szeretnék
kerülni. Nem bocsátanám meg
magamnak, hogy emiatt a kö-
zösség tagjai kimaradozzanak
a templomból, vagy szektákba
csoportosuljanak, hisz volt már

ilyesmire precedens. Már a
vádak felmerülésekor kijelen-
tettem, hogyha néhányan nem
találják megfelelőnek a mun-
kám, akkor távozom. Jelenleg
közel 30 napos szabadságon
vagyok, de annak lejárta után
lemondok” – nyilatkozta Mol-
nár. Kifejtette, bár nem tartja
igaznak a vádakat, mégis az
„okosabb enged” alapon el-
hagyja a falut, hisz morális do-
logról van szó, és nem kíván
egy olyan gyülekezet élén
lenni, ahol egyes tagok meg-
alázzák. A lelkész továbbra is
állítja, hogy a hívekkel semmi-
féle problémája nincs, hanem
öt helyi RMDSZ-es tanácsos le-
hetetlenítette el őt hivatásá-
ban, akik a mai napig sem
hajlandóak tárgyalni az ügyről,
és netán tisztázni a helyzetet.

„Nem hiszem, 
hogy a lelkész 
betartja ígéretét”

A lelkészt erős vádakkal il-
lető Sepsi László marosbogáti
RMDSZ-elnök nem bízik
abban, hogy Molnár eleget
tesz ígéretének, és elhagyja a
gyülekezetet. Hozzátette,
hogy a hívek száma egyértel-
műen tükrözi a lelkészhez való

viszonyulásukat, hisz amióta
ez a konfliktus terheli a falu
életét, Molnár lelkész isten-
tiszteleteire 10 fős közösség
jár el, de a néhány hete érkező
helyettesítő pap szertartásain
legkevesebb 100 fő jelenik
meg vasárnaponként a temp-
lomban.

Pál Piroska

Bajor Andor humorérzéke

Szocreál csivitelés Bukarestben

Okos enged? 



A román politikának le kellene vetkőznie végre a magyar többségű megyék autonómiájától való félelmet. Ha megszabadulna ettől a komplexustól, és
európai szellemben – nem etnikai alapon – autonómiát adna Románia minden egyes régiójának, akkor az európai pénzek is bejutnának Romániába.
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Még kedvesebb románjaim
Az, hogy milyen fejlődésen

ment keresztül a román politikai
osztály 1990-től napjainkig,
abban is megmutatkozik, hogy
az elmúlt több mint két évtized-
ben nem zajlott le az országban
olyan választási kampány,
amely nem arról szólt volna,
hogy a magyarok el akarják
lopni Erdélyt.

Közben Románia hivatalosan
azon ügyködik, hogy megszün-
tesse a határait Magyarország-
gal, néhány éven belül közös
pénzünk lesz, sőt, a magyar ál-
lampolgárok akadály nélkül vá-
sárolhatnak erdélyi
földterületeket, mint ahogy a ro-
mánok is átköltözhetnek a ma-
gyar pusztára. Mégsem telik el
úgy esztendő, hogy a román po-
litikusok ne azzal ijesztgetnék a
Moldva különböző bugyraiban
tengődő vénasszonyokat, hogy
a horthysták kezet akarnak tenni
az ő szent Erdélyükre. De végül
is, mi a gond a Székelyfölddel?
Képzeljük el, hogy Franciaor-
szágban vakációzva Elzász he-
lyett eljutunk egy botor módon
Északkeletnek nevezett régióba.
Miért kellene ilyen elnevezést
aggatni egy földterületre? Attól
fél tán valaki, hogy Németország
visszaköveteli Elzászt?

Mégis, a román politikusok
abbéli félelmükben, hogy a
tömbben élő magyar nemzeti
közösség többséget alkotna a

romániai fejlesztési régiók vala-
melyikében, Hargita és Ko-
vászna megyét Fehér, Brassó és
Szeben megyével erőltették
egységbe, s elnevezték ezt a te-
rületet Középső Fejlesztési Régi-
ónak. Tették ezt annak ellenére,
hogy főleg e szerencsétlenkedés
miatt csordogálnak vékonyan az
európai alapokból lehívott pén-
zek a brüsszeli csapokon át. Köz-
ben a valóság mégis az, hogy
Székelyföld mindig létezni fog a
magyarok tudatában, a buka-
resti politikusok minden erőfe-

szítése ellenére. Még Franco
durva Spanyolországa sem
tudta négy évtized alatt szét-
verni a katalánok vagy a basz-
kok önazonosságát. Sőt, egy
demokratikus Európai Unióban
a tagállamok megtanulták,
hogy a nemzeti kisebbségeken
csak nyerni lehet. Az egységes
államberendezkedésű Olaszor-
szág, amelynek nincs sokkal
hosszabb történelme Romániá-
nál, az olasz mellett számos hi-
vatalos nyelvet elismer: a
franciát az Aosta-völgyben, a

szlovént Trieszt tartományban,
valamint a németet és a ladint
Dél-Tirolban. 1996-ban az
ausztriai Kelet-Tirol összefogott
az olaszországi Dél-Tirollal, s
most együtt alkotnak euróré-
giót. Ne higgyék, hogy az ola-
szoknak könnyű az életük
Dél-Tirolban: 2006-ban csak-
nem az összes önkormányzat
petíciót küldött a bécsi parla-
mentnek az osztrák állam pro-
tektorátusát kérve. Koszovó
függetlenségének kikiáltásakor
a dél-tiroli nacionalista mozgal-

mak felerősödtek, s a térség
megtelt „Dél-Tirol nem Olaszor-
szág” feliratokkal. El tudják ezt
képzelni Hargitában? Róma
mégsem válaszolt erre durván.
Ellenkezőleg, Olaszország egyik
korábbi államfője még annak a
lehetőségét is felvetette, hogy
az osztrák többségű tartomány-
ban élők kifejezhessék függet-
lenségi igényüket.

Így tehát nem Tőkés püspök,
Székelyföld vagy az alkotmány
úgynevezett semmibevétele ve-
szélyezteti Romániát. Végtele-
nül veszélyesebbek azok a
politikusok, akik több mint húsz
év után sem képesek másként
mozgósítani választóikat, mint
hogy a magyar sovinizmus ve-
szélyeit hangoztatják.

Ma – még – meglepő lehet,
de két román ember gondolatai
ezek. Ion M. Ionita a bukaresti
Adevarul napilap főszerkesztő-
helyetteseként, Mircea Marian
az Evenimentul Zilei munkatár-
saként vetette papírra európai
szellemiségű iránymutatásait. A
jelek szerint azonban a két –
nézeteiben egyébként külön-
böző szemléletű – legolvasot-
tabb román napilap

munkatársainak lesz még min
fáradozniuk a román–magyar
kiegyezésért.

A legfrissebb fejlemény,
hogy Codrin Munteanu, a buka-
resti kormány Kovászna megyei
területi megbízottja újabb tá-
madást intézett a székely szim-
bólumok ellen, ezúttal Uzon
polgármesterét jelentve fel a bí-
róságon, amiért a községháza
homlokzatára kitűzte a székely
zászlót. Feljelentésében a pre-
fektus kisbetűvel írta  a Székely-
földet, ugyanakkor a székely
zászlót egy futballcsapat vagy
egy autógyár zászlójához ha-
sonlította, s azzal is érvelt, hogy
a székely lobogó nem létező en-
titást szimbolizál.

Csak remélni tudom, hogy
amikor Mircea Marian veszélyes
és ostoba politikusokra gondol,
lelki szemei előtt Codrin Munte-
anu is kék-sárga korbáccsal, de
szamárháton vonul majd a szé-
kelyföldi magyarok ellen indí-
tott kisstílű hadjáratának újabb
csatájába. Azt már én képzelem
tovább, hogy a csacsi valahol
megbotlik egy kidőlt kopjafá-
ban.

Kristály Lehel

Amerikai anziksz 
Nos, csalódnunk kellett, igaz,

kellemesen, mert abban a ret-
tentő nagy országban mégiscsak
megjelenhetett egy újságcikk,
amelyik nem a magyar demok-
rácia összeomlásával kezdi, a
kormány gyalázásával folytatja,
s nem valami kommunistából
átvedlett seftes… akarom
mondani, baloldali gazdasági és
pénzügyi zseni magasztalásával
fejezi be. A The Weekly Standard
vezető szerkesztője, Christopher
Caldwell sok szempontot figye-
lembe vevő, elmélyült elemzést
ír hazánkról, az érdeklődő kívü-
lálló objektivitásával, a minden-
kori kívülálló kisebb-nagyobb
tévedéseivel.

Ám ezek a legkevésbé sem

tudatos ferdítések. Caldwell sze-
retné megérteni és megértetni
az itt lezajlott folyamatokat,
ezért nem az ellenzék (és a „füg-
getlen” értelmiség) légből ka-
pott vádjait adja elő
Magyarországra jellemző tények
gyanánt, hanem az elmúlt húsz-
egynéhány év valós eseményei-
ből igyekszik kialakítani
koncepcióját. A cikkíró jelzi, hogy
hazánk mostanában nem az a
„mintaország”, mint szoclib irá-
nyítás idején szokott lenni a nyu-
gati sajtóban. Magyarországon
most éppen baj van, ám azt
Caldwell jól látja és érzékelteti is,
a baj nem pont az, amit a nyu-
gati sajtó annak vél és harsog.

A szerző idézi Orbán Viktor

szavait, miszerint: „Talán a ma-
gyar a legnehezebben kormá-
nyozható nemzet. Tízmillió
szabadságharcos. Ennek vannak
előnyei, de kormányzati oldalról
ez nehéz.” (Jellemző, hogy a
hazai ballib sajtó csak ezt a
három mondatot említi meg az
egész elemzésből.) Nem tisztem
a miniszterelnök kijelentéseit vi-
tatni, de megjegyzem: ha nem
is tízmillió szabadságharcos, de
tízmillió olyan individuum, ame-
lyikből mindegyik jobban tudja
az összes többinél, hogy miként
néz ki a szabadság, és hogyan
kell megcsinálni. S ez kormány-
zati oldalról valóban nehéz.

Nem tudom, törvényszerű-e,
hogy a „tízmillió szabadsághar-

cos” országa megpróbál egy sa-
játos utat járni az Európai Unión
belül, mindenesetre Caldwell
szerint a Nyugat többet nyerne,
ha nem akadályozná az egyéni
utat járó nemzeteket. Ezzel
szemben hazánk gazdasági ki-
szolgáltatottságát az IMF és az
EU arra használja, hogy politikai
ügyekben nyomást gyakoroljon.

Ha Caldwell csak ennyit írt
volna, már akkor is többet
tesz az igazság feltárása érde-
kében, mint a nyugati és hazai
ballib publicisták döntő több-
sége összesen. De ő nemcsak
a pillanatnyi helyzet ismerte-
tését, hanem megértését is
szorgalmazza, ezért felvázolja
rendszerváltott történelmünk

belső összefüggéseit. A világ
„szerencsésebb feléhez” tar-
tozó elemzőktől szokatlan
módon kimondja vagy csak
sejteti, hogy 1990 után hata-
lomban maradt a kommu-
nista elit, hogy az 1956-os
szabadságharcért bosszút álló
pufajkás alakulat tagja volt
Horn Gyula, hogy Medgyessy
Péter a kommunista titkosz-
szolgálat ügynöke volt, hogy
Gyurcsány a kommunista nó-
menklatúra egyik magas
rangú tagjának unokáját vette
feleségül, hogy az őszödi be-
széd végzetesen kettészakí-
totta a magyar népet, hogy
2006. október 23-án azono-
sító számot nem, de maszkot

viselő rendőrök támadtak az
ünnepelni vágyó népre, hogy
az állítólag demokratikus Ma-
gyarországon az 1949-es al-
kotmány toldozgatása folyt
évtizedekig, hogy a Fidesz
nem rasszista és antiszemita.

Christopher Caldwell nem
aggódik a magyar demokrá-
ciáért, inkább arra világít rá, a
nehéz szellemi, gazdasági,
politikai örökséggel bíró, ne-
hezen kormányozható ország-
ban mi hátráltatja s mi
fenyegeti a demokráciát. S jó
tudni, hogy ott a messzi távol-
ban is szeretnének tisztán
látni minket. 

Ugró Miklós

Amerika tényleg a korlátlan lehetőségek hazája! Eddig úgy tapasztaltuk, hogy hazánkról az amerikai médiumokban csak hisztérikusan Orbán- és Fidesz-
ellenes, lenéző, rágalmazó híresztelések jelenhetnek meg, a tárgyilagos, a valóságról tájékoztatni szándékozó hang nem jut megszólalási lehetőséghez. 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

A vélemény olyan, mint a
s*gglyuk: mindenkinek van, de
senki sem kíváncsi a másikéra.

Dorin Florea: „Bukarestbe
kéne menni, szenátornak
kéne lenni…”. Urbénk pol-
gármestere múlt kedden beje-
lenté: azon gondolkodik –
egész úton hazafelé –, hogy a
decemberi parlamenti válasz-
tásokon szenátorjelöltként in-
duljon a marosvásárhelyi
választókerületben. „Az ellene
és mellette szóló érveket mér-
legelve hoztam meg a döntést,
90 százalékban biztos vagyok
benne, de konzultálnom kell
még a város lakosaival is. Miért
kínlódjak még négy évig az ön-
kormányzat képviselő-testüle-
tével, amikor máshonnan is
segíthetem a várost? A voksok
több mint ötven százalékát
szereztem meg a polgármes-
ter-választáson, így van esé-
lyem arra, hogy bejussak a
szenátusba, főleg, ha a lakos-
ság továbbra is támogat” –
nyilatkozta.
Hásze mennyél, apja, magas
térdemeléssel! Ha valakinek,
akkor neked ott a helyed, a
szennyátusban! Akinek annyi
vaj van a fején, mint tenéked,
annak ott biztonságos, oda
nem süt bé a nap. De ha be ta-
lálsz jutni, akkor kinevezed Cla-
udiust helytartódnak, horribile
dictu Csegzi Alejandrót? Vagy
új polgimájszter-választást
fognak kiírni?
Erre is reagáljatok, apja, ne
csak a „nemzetközi hírnévnek
örvendő” bugyizenekart védel-
mezzétek fizetett hirdetések-
ben!

Szagos határozat. Hó elején
megszavazták a tanácsosok
ama határozatot, amely szerint
nyilvános vécéket fognak elhe-
lyezni Meggyesfalván, a Köves-
dombon és a Tudorban. (Az
infó a marosvásárhelyiNfóról
származik, kissé átfogalmaz-
tuk, de álljon itt az eredeti is,
valamennyiünk örömére:
„Megszavazták a tanácsosok
azt a határozatot, amely során
nyilvános toaletteket szerelné-
nek Megyesfalvára, a Köves-
dombra és a Tudorba”.)
A mintegy 60000 euróba ke-
rülő népkakáldák (igényeseb-
ben: szociális szarodák)
használata díjmentes lészen, a
sza…, izé, a karbantartásukat
pedig az önkormányzat vállalja
magára (kár, hogy nem a két

tanácsadó). Felszerelésük jövő
tavaszra várható.
Oké, addig tartjuk.

Jó hír – rossz hír.
A jó: a helyi tanács múlt pén-
teki döntése értelmében a gi-
gakalória ára az előttünk álló
fűtési szezonban 391 lej lesz,
de a lakosság továbbra is csak
231 lejt fizet a hőenergia giga-
kilójáért; a 160 lejes különbö-
zetet az önkormányzat
csengeti ki.
A rossz: továbbra sincs fűtés.

Biró Zsolt az új MPP-törzs-
főnök. Biró Zsoltot választotta
új elnökévé a Magyar Polgári
Párt szombaton Székelyudvar-
helyen. Az MPP Országos Taná-
csa rendkívüli, tisztújító
gyűlésén 69 küldött támogatta
Biró Zsolt megválasztását, 41-
en ellene szavaztak, ketten
(máshol) tartózkodtak. Szék-
foglaló elnöki beszédében
Zsolt egy „új magyar erkölcsi
többség” kialakítását nevezte
fő feladatának, jelentsen az
bármit is. Kijelentette, hogy az
MPP csakis a szervezeti önálló-
ság megőrzése mellett tud el-
képzelni bármiféle választási
együttműködést. Az MPP élére
azért kellett új elnököt válasz-
tani, mert az alakulat eddigi
vezetőedzője, Szász Jenő le-
mondott a kapitányi tisztség-
ről, és elment Budapestre
intézni a nemzetstratégiát.
Az MPP új elnöke többek közt
elmondta: „Fontosak az utak –
az RMDSZ által (szurokba vagy
valami másba mártott fakard-
dal) kiharcolt útkátyúzásokra
utalt –, de fontosabb, hogy
hova vezetnek, és még fonto-
sabb azt tudnunk, hogy hova
akarunk eljutni. Ha ezt nem
tartjuk szem előtt, csak sodró-
dunk, vagy bolyongunk”.
Mink nem szeretünk sem sod-
ródni, sem bolyongani; még
kevésbé porlani, mint a szikla
– vezesd hát, kérünk, győze-
lemre néped, Zsolti királyfi,
csillagösvényen… Izé, fe-
nyőcsapáson. A csillagot Tibo-
rék levédték.

Holló a hollónak nem, de
László a Lászlónak… Kövér
László, a magyar Országgyűlés
elnöke a fent említett happe-
ningen közölte: továbbra is vál-

lalja az MPP tiszteletbeli elnöki
megtisztelő tisztségét, ha a
párt megőrzi politikai alapel-
veit és szervezeti önállóságát
(jó lenne tudni, ki mondta elő-
ször, lásd fent).
Kövér úgy vélte, igaz emberek
voltak az MPP politikusai, ami-
kor azt képviselték, hogy
egyetlen magyar ügy van, „mi-
közben az RMDSZ csúcsvezetői
támogatást nyújtottak a ma-
gyarországi balliberálisoknak
ahhoz, hogy azok még a jog-
szabályokból is kitöröljék az
egységes nemzet fogalmát”.
Hozzátette, igaz emberek valá-
nak akkor is, amikor a székely-
ség területi autonómia iránti
igénye mögé, izé, alá, na, mellé
álltak, miközben az RMDSZ
csucsuvezetői Bukarestben
cserben hagyták a székelyföldi
területi autonómiára vonat-
kozó törvénytervezetet.
A Nemzet Bajsza azt is az igaz
megnyilvánulások sorában
említette, hogy 2007-ben se-
gítséget nyújtottak ahhoz,
hogy legyen Brüsszelben az er-
délyi magyarságnak egy füg-
getlen képviselője (mi is
segítséget nyújtunk: Tőkésre
utalt). „Lett ilyen képviselő, aki
aztán 2009-ben feladta füg-
getlenségét, nektek pedig
megüzente, hogy bukott párt
vagytok” – tette hozzá. Tiszte-
lettel, ez nem igaz: nem adta
fel, csak felfüggesztette egy ki-
csit…
Végezetül arra biztatta az MPP
küldötteit: ha évek múltán
unokáik megkérdezik, mit tet-
tek a magyarságért, Erdélyért,
a Székelyföldért, Luther szava-
ival élve lelki megnyugvással
válaszolják: „ott álltam, más-
ként nem tehettem”.
Puskás Öcsi (amikor a magyar
vámos megkérdezte a határon,
valamikor az ötvenes években,
hogy mi van ebben a zacskó-
ban, madáreledel, felelte, mire
amaz kibontotta, ez nem ma-
dáreledel, hanem kávé!): eszi,
nem eszi, mást nem kap!

Nobel-békedíjat kaptunk!
Az Európai Unió a 2012-es
Nobel-békedíj kitüntetettje –
jelentette be pénteken Osló-
ban a norvég Nobel-bizottság.
Thorbjorn Jagland, a bizottság
elnöke azzal indokolta a dön-
tést, hogy az Európai Unió hat

évtizeden keresztül meghatá-
rozó szerepet játszott Európa
békés fejlődésében
(khmmm…). Emellett 1989
után hozzájárult a kelet-euró-
pai államok stabilizálásához. A
díjjal mintegy 250 millió forint-
nak megfelelő pénzjutalom is
jár.
Óriási megtiszteltetés, hogy az
Európai Unió kapja idén a
Nobel-békedíjat – jelentette ki
rendkívüli sajtótájékoztatóján
az Európai Bizottság elnöke.
José Manuel Barroso kifejtette,
hogy a díj az Európai Unió
mind az 500 millió polgárának
és minden tagállamának szól.
Mint fogalmazott, a Nobel-bé-
kedíj odaítélésének üzenete az,
hogy az Európai Unió nagyon
értékes dolog, amelyet az eu-
rópaiak és az egész világ érde-
kében meg kell becsülni.
Vagyis: ha minden uniós pa-
rasztnak szól, akkor sikeresen
lenullázták a Nobel-díj értékét
itt Európában – ha mindannyi-
unknak van, akkor…
Figyeljék a postaládát, mert a
fejenkénti ötven filléres jutal-
mat a napokban mindenkinek
egyenként elküldik!

Torockón páleszezett Je-
remy Irons. Az Oscar-díjas
brit színésszel futott össze egy
torockói kocsmában egy ma-
gyarországi fotós csoport.
A négy tatabányai fotográfus
egy torockói csárdában fedezte
fel a világhírű színészt, aki el-
mondásuk szerint helyi italokat
kóstolgatott. Irons egy nővel
ült a fogadó egyik asztalánál
(bár lehet, hogy a másiknál),
mondták a fotósok, akik fény-
képen meg is örökítették a
nem mindennapi vendéget.
Hol Károly herceg sündörködik
itten, hol a kisebbik fia, Harry
boy, hol Jeremy. Ezek meg fog-
ják venni Erdélyt, vazzeg!

A pohártól függ, mennyit
piálunk! Legalábbis a Bristol
Egyetem kísérleti pszichológu-
sai ezt állítják, miután 159 férfi
és nő részvételével elvégeztek
egy erre vonatkozó rendkí-
vüli(!) vizsgálatot. A „szakem-
berek” úgy találták, hogy
eltérés van az elfogyasztott al-
koholmennyiségben, attól füg-
gően, hogy valaki gömbölyű
vagy egyenes falú pohárból

REKLÁMVERSEK III.
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:

Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
Mert leküldtem Red Bullból vagy hármat.

Ágnes asszony a patakban
Fehér lepedőjét mossa.
Furazolidont szed – többé
Össze magát sose fossa.

Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek.
Görögjenek tőlem, tojok a fejökre:
Mejünk a Besttours-szal két hétre törökbe!

Edward király, angol király, léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment, és néma tartomány.
Montgomery a vár neve, hol aznap este aludt,
A B.S. Guarding egész éjjel őrizte a kaput.

Debrecenbe kéne menni,
Pulykakakast kéne venni…
„Aztán mégis miből, bátya?”
„Ihún van a Visa-kártya!”.

Reszket a bokor, mert madárka szállott rá,
Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál;
Ellenben se fejem, se kezem nem reszket:
Okos, ki Ariston kiskazánt szereltet!

És mily sokat nyerék! Pusztán a pályabér
Majd elhomályosít, midőn felém ragyog:
De hát a ráadás!... Lelkem lelkéig ér,
Hogy még egy Tefal vasalót is kapok!

issza azt.
A pszichológusok vizsgálatai
szerint, míg az egyenes falú, 3
decis pohárból átlagosan 11
perc alatt kortyoljuk ki az italt,
az ugyanekkora, de gömbölyű
pohár esetében ehhez mind-
össze 7 percre van szükség. A
szakemberek szerint a különb-
ség oka az, hogy az alkoholos
italoknál valamiféle ütemezést
szabunk meg magunknak arra,
hogy milyen gyorsan fogyjon el

az előttünk lévő adag, és ezt az
ütemezést egyenes falú pohár
esetében könnyebb betartani.
Hazatántorog a részeg, mire az
asszony: Józsi, te disznó, 
megint gömbölyű falú pohár-
ból ittál?!

Elnézést. Csávó kijön a (le-
endő vásárhelyi) nyilvános vé-
céből, odalép hozzá egy nő:
- Elnézést, koedukált?
- Nem. Szartam.
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Marosvásárhely - vezető
város a „A tartós fejlődés
zöld útján” 

Marosvásárhely municípium az egyike azon romániai
városoknak, amelyek kinyilvánították hajlandóságukat
és szándékukat arra, hogy vezető várossá váljanak „A tartós fejlődés zöld útján”
elnevezésű projekt implementációja során.

A projektet a Megegyezési Memorandum folytán finanszírozzák a Norvégiai Pénzügyi
Mechanizmus Implementálása 2009-2014 okán, amelyet a Norvég Királyság, Izland,
Lichtenstein, valamint Románia Kormánya írt alá. E mechanizmus keretében Norvégia célja
hozzájárulni az Európai Gazdasági Térség gazdasági egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez.

A projekt elsődleges célja csökkenteni az ökoszisztémák és az emberek sebezhetőségét az
éghajlati változások hatása során, kidolgozván egy hatékony gyakorlati eszköztárt, javítva az
intézmények kapacitását, valamint a stratégiák és alkalmazkodási ütemtervek fejlesztését helyi
és regionális szinten.

A Marosvásárhely municípium és a Nagyszebeni Környezetvédelmi Regionális Ügynökség
közötti partnerségre vonatkozó szándéknyilatkozat, amelyet dr. Dorin Florea polgármester írt
alá, alátámasztja a helyhatóság aktív részvételét ebben a projektben.

„A mi intézményeink és a norvégiaiak közötti együttműködés támogatja a
tapasztalatcserét, jövőbeli projektek alapját jelentheti. A projekt sikeres megvalósítása
modellként szolgál majd a különféle intézmények, hatóságok, gazdasági szereplők,
egyetemek, romániai és norvégiai nem kormányzati szervezetek közti jó partnerkapcsolatához”
– található a szándéknyilatkozatban.

A Norvégiai Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 által a kedvezményezett (haszonélvező)
államoknak pénzalapokat biztosítanak elsődleges ágazatokban, mint például: a kőszén
kitermelése és tárolása, innováció a környezetvédelmi iparban, kutatás és ösztöndíjak, humán
és társadalmi fejlődés, jog és belügy, a méltányos munka és a „hárompárti” dialógus
támogatása, ami Norvégia és a kedvezményezett országok közti kapcsolatok erősítését
szolgálja, az állampolgárok javára, kölcsönösen, egy stabil Európa biztosításáért, és a tartós
fejlődés megteremtéséért.

Marosvásárhely mellett mindeddig Brassó és Nagyszeben municípiumok jelezték
hajlandóságukat, hogy részt vegyenek e stratégia megvalósításában.

Marosvásárhelyen a
gigakalória ára változatlan
marad, a központosított
fűtésrendszeren levők számára

A polgármesteri hivatal végrehajtó testülete ajánlatára, a helyi
tanácsosok 2012. október 12-én, pénteken megszavazták, hogy Marosvásárhelyen a közpon-
tosított rendszerben szolgáltatott hőenergia termelési, elosztási és szolgáltatási ára 391,29
lej/gigakalória legyen. Ebből az összegből, a lakosságnak számlázott ár 231 lej/gigakalória ér-
téken marad. Ugyanakkor a helyi tanácsosok, támogatás címén jóváhagyták a 163,29 lej/gi-
gakalória összeget, a hőenergia termelési, elosztási és szolgáltatási ára és a lakosságnak
számlázott helyi ár közötti különbség fedezésére.
„Örülök, hogy a gigakalória árát sikerült változatlannak megtartani, a központosított fűtési
rendszeren maradt lakások számára. Ezt az intézkedést azzal a gondolattal ajánlottuk a helyi
tanácsosoknak, hogy azok nagy része, akiknek ezidáig nem sikerült a rendszerről leválniuk, ala-
csony jövedelemmel rendelkező személy, akik nagy valószínűséggel nem tudtak volna eleget
tenni a magas számlák kifizetésének” – mondta el Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója,
a Helyi Tanács ülésének befejeztével

„ALMA ŐSZE” 
2012. október 15-én kezdetét veszi a VII-ik alkalommal megszer-
vezett „ALMA ŐSZE” kampány, melyet a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal az Ingatlanok- és Piacok Igazgatóságával
partnerségben szervez, a helyi termékek támogatásáért, valamint
ezek beszerzése és fogyasztása céljából.
Ez a termelők és fogyasztók szempontjából egyaránt előnyös vi-
taminozási kampány, ez évben is a város élelmiszerpiacain, va-
lamint a Rózsák terén levő parkban kerül megszervezésre, amennyiben az éghajlati körülmények
megengedik, valamint az alma mennyiségének és a kereskedők alma eladására mutatott haj-
landóságának függvényében. A város lakóit meghívjuk az említett helyszínekre, hogy vásárol-
janak az ősz jellegzetes gyümölcséből, és hogy szervezetüket feltöltsék a betegség
megelőzéséhez és az egészség megőrzéséhez szükséges vitaminokkal.
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Claudiu Maior – 
„A 70 lej értékű szociális
értékjegyeket november
hónaptól kezdik el osztani”

A Marosvásárhelyi Helyi Tanács mai ülésén jóváhagyták a Marosvásárhely Municípium köz-
igazgatási-területi egységeinek 2012-es évi költségvetésének kiigazítására vonatkozó hatá-
rozatot. A kiigazítással kapcsolatosan Claudiu Maior tanácsos a következőket nyilatkozta: 

„Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a gazdasági válság egyre súlyosbodik, s ebben a nehéz hely-
zetben Marosvásárhely helyi közigazgatásának támogatnia és segítenie kell a szociális gon-
dokkal küzdő polgárokat. A mai nap elfogadott helyi tanácsi határozattervezet révén az ülés
első pontján elfogadtuk a költségvetés-kiigazítást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy
folytassuk a 2011-ben elkezdett, a szociális értékjegyek osztására vonatkozó programunkat.
Marosvásárhely egyike az ország azon kevés városainak, amely szociális jegyeket oszt, s amely
projektet az idén is nagyon várta az a meglehetősen nagyszámú polgár, akik anyagi támo-
gatásra szorulnak a téli időszakban. Így, novemberben elkezdjük mintegy 5600 polgár javára
a szociális jegyek osztását, akik jogosultak a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala részéről
érkező támogatásra. 

A 2011. március 31-i 114-es számú helyi tanácsi határozat értelmében azon egyedülálló sze-
mélyek vagy családok, akiknél az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 615
lejt, valamint a kísérővel rendelkező súlyosan fogyatékos személyek (személyi gondozó nélkül),
függetlenül jövedelmüktől, havi 70 lej értékű szociális jegyekre jogosultak.”

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

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.
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Messivel akartak 
marihuánát csempészni
Az FC Barcelona argentin származású támadója Dél-
Amerikában is hatalmas sztár, rengeteg pólón, utcai
festményen szerepel a képe. Most egy drogcsempész
gondolta úgy, hogy Messi hozza meg neki a
szerencsét. És tényleg. Aztán mégsem.

Egy kolumbiai drogfutár trükkös módját választotta a
marihuána szállításnak. Egy vékony dobozba, egy Lionel
Messi plakát mögé rejtette a drogot, és a hírek szerint egy
ideig sikeres is volt a módszer, senki sem gondolta volna, hogy
a kép mögé van a cucc elrejtve. A férfi az észak-kolumbiai
Barranquilla városába menet bukott le egy ellenőrzésen (ezek
nagyon gyakoriak ott, éppen a drog miatt), ahol a rendőrök
kiszúrták a turpisságot a képpel. A hírek szerint korábban
viszont már többször is megtette ezt az utat a drogcsempész,
talán még el is beszélgetek vele a rendőrök a hóna alatt lévő
Messi képről, és hogy milyen szép gólokat lőtt nemrég a
bajnokságban...

Forrás: neon.hu

Felesége és kisfiai várták haza a hummeres Thomas B.-t, aki terepjárójával szándékosan halálra gá-
zolta Kenéz Imre motoros rendőrt. A férfi szerettei jobb, ha felkészülnek: élete végéig rács mögött
maradhat.

Összeomlott az osztrák
rendőrgyilkos felesége

Két gyermeke és felesége
várta haza a romániai túra
után Thomas B.-t, azt a 43 éves
oszt rák férfit, aki csütörtökön
szándékosan halálra gázolta
Kenéz Imre motoros rendőrt.

A Bors telefonon érte utol a
gázoló feleségét, aki izgatott
hangon vette fel a telefont,
hátha jó híreket kap párjáról,
de miután felvilágosítottuk,
hogy honnan és milyen
ügyben keresnénk, remegő
hangon reagált. 

– Ne haragudjon, nem sze-
retnék beszélni. Azt hittem, az
ügyvéd keres – mondta csaló-
dottan, mindeközben hallható
volt a hangján, élete talán leg-
szörnyűbb napjait éli meg. Az
autósiskolában dolgozó fiatal
nő alig több mint öt éve háza-
sodott össze Thomas B.-vel.
Úgy tudjuk, két kisfiút nevel-
nek közösen.

Lapunk tudott beszélni az
osztrák gázoló egyik munka-
társával, és egyben munkaa-
dójával. A közeli barát a Bors

újságírójától hallott először a
történtekről, és nagyon meg-
döbbent. 

– De ő életben van? – kér-
dezett vissza Johann. – Most
hallok először erről az egészről.
Az elmúlt napokban nem be-
széltünk, de azt tudom, hogy
egy román Hummer-túrára ké-
szültek. Nem voltam ott, így el
sem tudom képzelni, hogy mi
és miért történhetett. Bor-
zasztó ez az egész – ismétel-
gette a döbbent barát. 

A dolgok jelenlegi állása
szerint pedig jó ideig biztosan
nem fognak találkozni ismerő-
sükkel. Mint azt megírtuk, a
gázoló ellen hazájában fegyve-
res rablás, csalás, orgazdaság,
okirat-hamisítás, garázdaság,
betörés, kábítószerrel való visz-
szaélés, és két alkalommal hi-
vatalos személy elleni erőszak
miatt is nyomoztak már.
Utóbbi pedig – függetlenül
attól, hogy egy másik ország-
ban történt – nagyon komoly

súlyosbító körülmény.
– Később a büntetés kisza-

bása során bír jelentőséggel a
tény, hogy a gyanúsított koráb-
ban már került összetűzésbe a
törvénnyel. Egy későbbi elma-
rasztaló ítélet során ez sokat
nyomhat a latba – tudtuk meg
Fazekas Gézától, a Központi
Nyomozó Főügyészség szóvi-
vőjétől. A harmincnégy éves
Kenéz Imrét élettársa és szülei
gyászolják.

Forrás: BorsOnline.hu

Heroint fecskendezett
20 hónapos lánya
szájába
A 45 éves Roger Wier bedühödött, hogy egykori
menyasszonya mással randizik, ezért drogot
fecskendezett 20 hónapos közös lányuk szájába,
miután megölte az anyját.

„Nem tudok együtt élni a gondolattal, hogy valaki más nevelje
fel a lányomat” - indokolta brutális tettét a brit férfi, aki miután
megtudta, hogy volt barátnője egy rendőrségi tisztviselővel
randizik, elhatározta: bosszút áll - írja a Radar Online.

A férfi felfegyverkezve érkezett meg exe lakásába: „Azt
akarom, hogy meghalj” - mondta neki, mielőtt lelőtte, és ütni
kezdte bottal és megtámadta egy fejszével. Az áldozatot
vérbe fagyva találták meg támadójával és közös
gyermekükkel, akit a férfi szintén meg akart ölni, méghozzá
úgy, hogy heroint fecskendezett a szájába.

Szerencsére a gyerek kiköpte a drogot, és mindenféle
károsodás nélkül élte túl a brutális apja támadását.- Nem
akartam megölni a lányomat, csak a pillanat hevében
cselekedtem így” - védekezett a bíróságon a brit férfi, akit 18
év börtönre ítéltek.

Forrás: BorsOnlone.hu

Brutálisan megverte, 
összerugdosta a kislányt az óvónő
Biztonsági kamera felvételei bizonyít-
ják, hogy egy óvónő csaknem halálra
verte a felügyeletére bízott 4 éves kis-
lányt. A kicsi kómába esett és azóta
is kórházban van.

Az eset egy kínai gyermek-rehabilitációs
intézet óvodájában történt, Guangzhou-
ban. A felvétel azt mutatja, amint Xu Lihuan
(30), az óvónő a földre dobja Qiu Yaoyaot
(4). Felháborodott netezők pillanatok alatt
elterjesztették a könyörtelen óvónő tettéről
készült videót.

A nő és a kisgyerek eredetileg különböző
készségjavító feladatokat végzett együtt.
Az óvónő azt akarta, hogy a kislány álljon
fel egy székre, de Yaoyao erre nem volt haj-
landó. Ekkor a brutális asszony megragadta
a karját és földhöz vágta a gyereket, majd
megfordította és a fejét is beleverte a pad-
lóba és bele is rúgott. Össze vissza rángatta
és verte a szerencsétlen, védekezésre kép-
telen, autista kislányt.

Az óvónő egyszerre csak magához tért

őrjöngéséből és rájött, hogy a kislány ko-
molyan megsérült. Segítséget kért a kol-
légáitól, akik értesítették a gyerek szüleit
is.

- Kaptunk egy telefonhívást az óvodá-
ból, hogy baleset érte a gyermekünket,
meg kell műteni és ehhez aláírásunkkal
kellene hozzájárulnunk. Ezt mondták elő-
ször nekünk – mesélte Yaoyao apja.

Qiu azonnal a kórházba rohant, ahol az
orvosok azt mondták neki, hogy kislánya
életveszélyes állapotban van, meg kell mű-
teni, de sérülései súlyossága miatt így sem
garantálható, hogy túléli. A kis Yaoyao moz-
dulatlanul feküdt az ágyon, egyáltalán nem

reagált semmire. 
Amíg Yaoyao eszméletlen volt, apja ki-

faggatta a történtekről azt a néhány óvó-
nőt, akik elkísérték a mentőt a kórházba.
Mindannyian azt állították, hogy Yaoyao
elesett és úgy sérült meg.

Azonban az orvosi vizsgálatok olyan sé-
rüléseket mutattak ki, amelyek nem szár-
mazhattak egy egyszerű eséstől, így a férfi
elment az óvodába, hogy személyesen jár-
jon utána, mi történhetett. Ekkor már gya-
nította, hogy a lánya nem úgy sérült meg,
ahogy elmondták neki, gyanúját pedig
megerősítette, hogy a gyerekek játszóhe-
lyének padlója gumi borítású, éppen azért,
hogy csökkentsék az elesésből származó
sérülések lehetőségét.

Miután kikövetelte magának, hogy
megnézhesse a biztonsági kamera felvé-
teleit és meglátta azokat, azonnal hívta a
rendőrséget, akik a bizonyítékokat látva a
kerületi ügyészségen vádat is emeltettek
az óvónő ellen.

Forrás: Blikk.hu 

Az osztrák férfi és kedvenc
terepjárója. Négy lövést kapott
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400 éve történt, most boldoggá avatják őket

>> Bulvár

Hamburger – ötezer dollárért
Egy közönséges hamburger néhány száz
forintba kerül, és egy darált húsdarabot
tartalmaz félbevágott zsemlében. A leg-
drágább hamburgert - a FleurBurgert -
viszont Las Vegasban árulják, ötezer dol-
lárért. Ez átszámítva több mint egy mil-
lió forintnak felel meg.

A tvnoviny.sk hírportál szerint a FleurBur-
ger a legminőségibb húsból és mártásból ké-
szül (foie gras - speciális módon tenyésztett,
hízott kacsa- és libamájat jelent), s automati-
kusan jár hozzá egy üveg 1990-es évjáratú
Chateau Petrus bor is.

Mélyen a zsebbe kell nyúlni a Kobe Beef

hamburgerért is, bár a képzeletbeli lista má-
sodik helyén álló, speciális marhahúst tartal-
mazó burger „csak” 777 dollárba, azaz 600
euróba kerül. A marhahússzelet mellett jutott
bele homár, hagyma, minőségi penészes sajt,
prosciutto, és százéves balzsamecet is. Ez egy
Kobe Beef burger.

A toplista harmadik helyén a Douche Bur-
ger áll, 666 dolláros árral (513 euró). New
Yorkban árulják, ebből sem hiányozhat a foie
grass töltelék, Gruyére-sajtot, homárt, kaviárt
és Barbecue-szószt is tartalmaz a szemre any-
nyira azért nem esztétikus hamburger.

Forrás: világszám.hu 

Mit ér a fegyver,
ha magyar?
Hiába álltak elő újabb és újabb zseniális fejleszté-
sekkel a magyar hadiipari mérnökök a világháború
után, a Szovjetunió letiltotta a magyar újításokat. 

Az újítókat koholt vádakkal börtönbe vetették, ám még
ott is ontották magukból a korszakalkotó ötleteket. A Had-
történeti Múzeumban megtekinthetők azok a magyar szu-
perfegyverek, amiket bár sosem rendszeresítettek, mégis
messze megelőzték korukat.

A második világháborút a Danuvia fegyvergyárban vé-
gigdolgozó Győrik József agyában már megfogantak egy
korát megelőző szuperkönnyű géppisztoly tervei, amikor
fegyverszabadalom megsértése vádjával 1948-ban letar-
tóztatták. Engedélyt kért arra, hogy a börtönben is dolgoz-
hasson, ott fejlesztette ki az 1949M 7,62 mm-es Győrik-féle
géppuskát. A fegyver lényegesen kisebb súlyú volt a kortár-
sainál, a tár pedig 100 lövésre volt elegendő. Mi több, Győrik
egy számlálót is bütykölt a fegyverre, így a lövészeket a csata
hevében sem érhette kellemetlen meglepetés. A szovjetek
azonban a Kalasnyikovot erőltették a megszállt országok
haderőire, a szuperkönnyű géppisztoly sorozatgyártása so-
hasem indulhatott be.

Kucher József az ötvenes évek elején deszantosoknak ter-
vezett kisméretű, halálosan pontos géppisztolyt. A fegyvert
a rétsági felderítő zászlóalj tesztelte, a tisztek a gyakorlat
után lelkesen követelték a hadvezetéstől a Kucher K1-es had-
rendbe állítását. Kuchert 1953-ban kémkedés vádjával bör-
tönbe vetették, ahol rendszeresen verték. A sors iróniája,
hogy az általa tervezett géppisztoly az ávó fegyvere lett, és
56-ban is bevetették a felkelők ellen.

Barták Ignác AMP69-es puskagránátvető gépkarabélya
sem kellett a magyar hadseregnek, helyette a munkásőrség
és a Belügyminisztérium rendszeresítette könnygáz kilövé-
sére. Kitűnő fegyver volt páncélosok ellen, mint erről a het-
venes években a libanoniak is meggyőződhettek, amikor
sorra lőtték ki velük a Bejrútba bevonuló szír tankokat.

– A Varsói Szerződés megszabta, hogy melyik ország mit
gyárthat. Nekünk a maroklőfegyverek fejlesztését irányozták
elő – magyarázta Soós Péter százados, a Hadtörténeti Mú-
zeum osztályvezetője.

A magyar fegyvergyártás nagy ígérete ma a külföldön is
nagy népszerűségnek örvendő Gepárd fegyvercsalád öntöltő
csövű rombolópuskája, amellyel könnyen meg lehet sem-
misíteni páncélozott szállító járműveket vagy fedezék mö-
gött lapuló ellenséget. (K. I.)

Forrás: Blikk.hu

Megkínozták és
megölték a szerzeteseket
Boldoggá avattak Prágá-
ban 14 ferences szerzetest,
akiket a XVII. század elején
a helyiek árulónak minősí-
tettek, és emiatt megkí-
nozták, majd meggyilkol-
ták őket. Katolikusok
voltak a protestáns Prágá-
ban, ez lett a vesztük.

A ferenceseket a prágai Szűz
Mária kolostor templomában
kínozták halálra. A külföldi
szerzeteseket 1604-ben a ka-
tolikus egyház hívta meg Prá-
gába, hogy a döntően protes-

táns városban miséket tartsa-
nak, terjesszék a katolikus hitet
és életükkel példát mutassanak
az embereknek.

Prága többnyire protestáns
lakosságának - cseheknek és
németeknek egyaránt - azon-
ban nem tetszett a szerzetesek
tevékenysége, ellenségnek te-
kintették, gyakran támadták,
megalázták őket.

Miután 1611 elején Habs-
burg Leopold zsoldos hadse-
rege megszállta Prágát, az el-
lenséges viszony tovább
mérgesedett. A prágaiak az el-

lenség embereinek, kollabo-
ránsoknak tartották a ference-
seket. 1611 februárjában a ko-
lostorban élő szerzeteseket
összegyűjtötték, majd halálra
kínozták őket.

A múltban már több kísérlet
is történt a 14 mártír ferences
szerzetes boldoggá avatására,
de egyik sem végződött siker-
rel. A rendszerváltás után,
1992-ben a Cseh Püspöki Kon-
ferencia újra napirendre tűzte
az ügyet, és beadvánnyal for-
dult II. János Pál pápához a bol-
doggá avatásuk érdekében.

A Cseh Püspöki Konferencia
október elején pásztorlevélben
arra szólította fel a katolikus
hívőket és a lakosságot, hogy
a vérontás legyen „mementó"
napjainkban is, amely tanúsá-
got ad a hitről, segít a katoli-
kusok és más felekezetek
együttélését érintő „történelmi
sérelmek” megértésében. A
püspökök felhívták a figyelmet
arra, hogy a világban „valódi
szolidaritásra van szükség,
amely a mélyebb értékekre
épül”.

Forrás: vilagszam.hu

A legeredményesebb brit szarvasgombász

Egy mázsa fekete szarvasgombát
szüretel évente 4 hektáros földjéről
egy brit gazda, és még csak külön-
legesen képzett kutyák vagy disz-
nók szimatjára sincs szüksége a
művelethez.

A feltehetően legeredményesebb brit
szarvasgombavadász nem fedte fel nevét
a Country Life című brit magazinban, ne-
hogy gombaláz legyen úrrá sokakon és
össze-vissza túrjanak birtokán. Csak any-
nyit engedett közölni a lapnak, hogy Wilt-
shire-ben van földje. Magától kezdett
teremni rajta a méregdrága szarvas-

gomba, melynek kilójáért 150 fontot -
több mint 50 ezer forintot - adnak az ét-
termek. A gazda legalább száz vendéglő-
nek szállít.

A gombaüzletet annak köszönheti,
hogy 1990-ben fákat kezdett telepíteni
tűzifának, azok pedig feltehetően „fertő-
zöttek” voltak szarvasgomba spórákkal.
Akárhogy történt is, a gazda akaratlanul
honosította meg a fekete gyémántnak be-

cézett növényt, amely számára ideális kör-
nyezetbe került.

„Akkoriban azt se tudtam, mi az a szar-
vasgomba, de 15 évvel később egy borz
kikapart párat a földből” - idézte a férfit az
újság. A világ szarvasgombatermése az
utóbbi évszázadban nagyon visszaesett.
Míg 1900 táján 1000-2000 tonna között
volt, jelenleg 150 tonnányi. A fekete faj-
tánál is drágább a fehér szarvasgomba,
annak kilójáért 1 millió forintot is megad-
nak. Brit földön nem él meg, fő termőhe-
lye a horvátországi Isztria és az
olaszországi Alba.

Forrás: MTI

Egy mázsa gomba is összejön a brit gazdának 



Van kiút a lelki szárazságból

Az istennélküliség istentapasztalata
Az imában éppúgy ütközhetünk nehézségekbe, mint életünk bármelyik más területén. Az ekkor tapasztalt lelki szárazság, talán a munka, a szakmánk
területén tapasztalt kiégéshez hasonlítható leginkább. Ebből a helyzetből kikerülni sokszor nem egyszerű, de sikerülhet.

„Isten fontos részét képezi az éle-
temnek, éppen ezért kétségbeejtő
számomra, amikor nem érzem az Ő
jelenlétét”– írta le tapasztalatait egy
csíkszeredai fiatal lány. Imre Berna-
dett szociál is munkásnak tanul, és
ilyenkor görcsösen próbál kapcsolatba
lépni Vele, de úgy tűnik, mintha nyo-
ma veszett volna. „Az imában csak
közönyt tapasztalok, akár egy idegen
ember részéről. I lyenkor keresem az
élményszerű imákat, a melegséget,
de mindhiába. Néhány nap elteltével
úgy érzem, hogy belefásulok ebbe az
ál lapotba”– mondta Bernadett.
I lyen nehezebb szakaszokat még

az olyan szent életű emberek is meg-
tapasztalnak, mint amilyen Teréz anya
volt. „Erre a tapasztalatra vélemé-
nyem szerint mindenki el jut, – vél i
Pakot Géza jezsuita szerzetes, maros-
vásárhelyi egyetemi lelkész – de nem
mindenki tartózkodik ott egyforma
hosszúságú ideig. Csak a szentek bír-
tak ott lenni, akár évtizedekig is vára-
kozásban, virrasztásban. Számukra ez
a lelki út olyan istentapasztalattá vál-
tozott, amely meghatározta őket, és
amelyből már nem vágyakoztak el.”
A lelki élet terén nehézségeket a

lelkipásztorok is tapasztalhatnak. Ezt
Simon Levente búzásbesenyői refor-
mátus lelkipásztor számára a túlter-
heltség, elszigeteltség és a pozitív
értékelés hiánya okozta. „A Madarasi
Feketei gyülekezetben, egy Isten háta
mögötti falucskában, ahol helyettes
lelkészként szolgáltam, én voltam a
rendfenntartó, orvos, polgármester,
tanár és lelkész egy személyben. Ne-
hézséget okozott az is, hogy nem vol-

tam megfelelően értékelve a gyüle-
kezetben, sőt a lelkes kezdeményezé-
seimre ezt volt a reakció: »mit akar
már megint ez a pap?«”– emlékezett
vissza Simon Levente. A lelki kiégés
ál lapotát segédlelkészként élte át.
„Már nem volt türelmem az embe-
rekhez, folyamatosan fáradt voltam,
semminek sem tudtam örülni vagy
lelkesedni, gépiesen végeztem el a
kötelező szolgálataimat. Úgy gondol-
tam, hogy haszontalan szolgája va-
gyok az Istennek. Imádkozni nem volt
kedvem és úgy éreztem, az Isten nem
szól hozzám.” Simon Levente számára
változást a mentálhigiénés képzés
nyújtott. „Itt megtanultam önmaga-

mat helyesen szeretni, úgy, hogy jól
érezzem magam a saját bőrömben, a
családomban és a gyülekezetemben.
Most már hálás vagyok Istennek a
gyülekezetemért, hivatásomért, csa-
ládomért és minden apró sikernek
szívből tudok örülni”– tette hozzá.
A katol ikus Imre Bernadett a

szentgyónásban talál vissza Isten-
hez. „Most is, mint sok más lelki
problémára legjobb gyógyírként a
szentgyónás bizonyult – mondta a
szociál is munkásnak tanuló lány.
–Úgy tapasztalom, hogy szükségem
van a lelkipásztornak a segítségére
ahhoz, hogy újra Istenre talál jak. A
szentgyónás után megszűnik a ben-

A Brassói Lapok, Hargita Népe, Központ, Nyugati Jelen és Székely Hírmondó
val lásos mel léklete. Megjelenik minden héten.
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kórházba hozzá érkező apját, sze-
mében fájó tekintettel kérdezte:
Apa, mikor fog visszanőni az ujjam?
Az apa fel ismerve tettének súlyát,
szólni sem tudott. Visszament az
autójához és többször belerúgott.
Saját cselekedetétől feldúlva leült
az autó elé és a karcolásokat nézte,
majd megfejtette az írást.
A gyermek ezt karcolta az autó

oldalára:
„SZERETLEK APA!”
A tárgyak használatra vannak, az

nem tátongó űr, és újra közel tudha-
tom magam Istenhez.”
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Elismerés az etikus kutatásnak
Katolikus egyházi körök megelégedéssel nyugtázták a hírt, hogy az idei orvosi Nobel-
díjat a felnőtt őssejtek kutatásában elért eredményekért adták át, a felfedezés ugyan-
is etikai aggályok nélkül lendítheti előre az orvostudományt.

A brit John B. Gurdon és a japán
Shinya Yamanaka rájött, hogy a fel-
nőtt őssejtek átprogramozhatók oly
módon, hogy azok pluripotenssé
(„mindentudókká”) vál janak, akár-
csak az embrionál is őssejtek. Ezáltal
képessé válnak az átalakulásra bár-
mely emberi szövetben. Az idei No-
bel-díj tisztázza az évek óta fennál ló
megosztottságot az őssejtekre vonat-
kozó orvosi-tudományos kutatás vilá-
gában. Egyrészt ugyanis voltak, akik
kizárólag az embrionál is őssejtek ku-
tatására összpontosítottak, amely so-
rán elkerülhetetlen volt az embrió

életének kioltása (az emberi élet el-
pusztítása a katol ikus tanítás szerint
elfogadhatatlan). Voltak viszont, akik
a kutatást a felnőtt őssejtekre irányí-
tották, amely sokkal hatékonyabb
eredményeket hozott.
Az orvosi Nobel-díjban részesülők

nevének kihirdetése után az Európai
Unió Püspöki Konferenciáinak Bizott-
sága (COMECE) közleményben üdvö-
zölte a döntést. „Ez mérföldkő annak a
kulcsszerepnek az el ismerésében,
amelyet a nem embrionál is őssejtek
játszanak az új, orvosi terápiák fejlődé-
sében az embrionál is őssejtek alterna-
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Lukács János

Úton a
forrás felé
Szeretek vitatkozni. Talán nem túlságosan keresztényi, de minden-

képp élvezetes dolog figyelni a másik ember érveire, belekapaszkod-
ni a következetlenségekbe, az el lentmondásokba, a logikát nélkülöző
építmény lehetőleg legalsó téglájába, miközben arra is gondolni kel l,
hogy a saját érvelésem várfalán ne maradjon áttörhető rés. Nyilván-
való, hogy ez nem mindig sikerül, sokszor nem is a másik fél meggyő-
zése a cél, de minden vitával – és főképp a tisztán elvi vitákra
gondolok itt – magam is gazdagodok és épülök.
I lyen elvi kérdés lehet például egy adott pol itikai meggyőződés

vagy az abortusz, de maga Isten léte vagy nemléte is. Ha valaki tel jes
meggyőződéssel ál l ítja, hogy szerinte nincs Isten, majdnem biztos,
hogy felveszem a kesztyűt. Először az ő érveire vagyok kíváncsi, aztán
jöhetnek a sajátjaim. És bár mindketten tudjuk, hogy jó esél lyel mind-
ketten a párbaj előtti meggyőződésünkkel távozunk a képzeletbel i po-
rondról, mégis érvelünk, keressük a fogást, s már azt is eredménynek
tartjuk, ha legalább árnyalni sikerült egy merev ál láspontot.
De mi a teendő azokkal, akik olyannyira fásultak, hogy nem is ér-

dekl i őket az egész? Akik nem vitázni és nem érvelni akarnak, egész
egyszerűen él ik a maguk életét, és Isten léte vagy nemléte nem fog-
lalkoztatja őket jobban, mint a költségvetés-kiegészítés részletei va-
lamely szibériai kisvárosban. Akinek mindegy, azzal még csak
vitatkozni sem lehet, nincsenek szavak, sem érvek, amelyekre kíván-
csiak lennének. A sivatag homokjában nem terem élet, bármennyit is
öntöznéd.
Vagy mégis? Tény, hogy a lelki szárazság, amelyet a szentek hosszú

időn keresztül képesek elviselni, nem azonos a közönnyel. Rajtunk, sa-
ját szabad akaratunkon is ál l, hogy a forrás felé vezető úton merre in-
dulunk tovább, ha történetesen pusztaságon keresztül visz az utunk.
Kár megál lni a kietlenségben, elhinni, hogy nem vezet innen már se-
hova sem ösvény, sem keskeny, sem széles, és azt ál l ítani, hogy az is
bolond, aki nem adja fel a sivatagban az oázis keresését. Mert minél
több ideig nézzük tel jes kiábrándultsággal a végtelen homokot, annál
nehezebb végül felál lni és el indulni.

tívájaként”– fogalmaznak a püspökök.
Domenico Di Virgil io professzor, az

olasz katol ikus orvosok egyesületének
elnöke a Vatikáni Rádiónak nyilatkoz-
va kiemelte, hogy az őssejt-átprogra-
mozások számos degeneratív és
neurológiai betegség kezelésében se-
gíthetnek, mint pl. az Alzheimer- és a
Parkinson-kór, i l letve a daganatos
megbetegedések terén. Korábban 1 -
3%-os sikert tudtak elérni gyógyítá-
sukban, ma viszont 75-80%-os ez az
eredmény. Olyan felfedezésről van te-
hát szó, amely bizonyára sok gyümöl-
csöt hoz majd.
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Az első Szent
Család-templom
A gyulafehérvári egyházmegye első Szent

Család titulusú templomát szentelte fel szom-
baton, október 1 3-án Marosvásárhelyen Ta-
más József püspök. Az egyházközség nagy
álma valósult meg, ugyanis eddig egy átalakí-
tott családi házban tartotta a szentmiséket
Szénégető István-Barnabás plébános. A szen-
telési szertartás keretében elhelyezték az ol-
tárba az ereklyét, az oltárt krizmával,
megszentelt olajjal kente meg a püspök, az
oszlopokat pedig Oláh Dénes marosvásárhelyi
főesperes. A templomot Esztány Győző tervez-
te, a műszaki el lenőrzést Márton Judit végezte.

nyelve, amelyből az egyszerű keresz-
tény valószínűleg nem sokat értett, a
pap pedig a híveknek háttal, az Oltá-
riszentség felé fordulva mutatta be a
szentmisét. Így a pap és a hívek együtt
fordultak Isten felé, az elhelyezkedés
szimbol ikája viszont a szembemisé-
zéssel megváltozott. Ma már több-
nyire a pap háta mögött helyezkedik
el az Oltáriszentség, amelyben maga
Jézus van jelen. Fontossá vált továbbá
a hívek aktív bekapcsolódása is, a zsi-
nati dokumentum hangsúlyozza a tu-
datos, tevékeny és gyümölcsöző
részvételt a szentmisén. Azóta több
kezdeményezéssel igyekeznek a l itur-
gia szimbol ikáját érthetővé tenni a
hívők számára.
A köztudatban a katol ikus egyház

üdvösségről szóló tanításával kapcso-
latban az„egyházon kívül nincs üdvös-
ség” dogmája él, és bár a dogmák
megváltoztathatatlanok, érdemes el-
olvasni a kiegészítéseket is, amelyet a
zsinati dokumentumok tartalmaznak.
Ennek értelmében ugyanis azok az
emberek is üdvözülhetnek, akik el is-
merik Istent, és azok is, akik önhibáju-
kon kívül nem ismerik az evangél iumot
és az egyházat, de lelkiismeretük sze-
rint cselekszenek.
A I I . Vatikáni Zsinat természetesen

még számos változást hozott az egyház
életében, mint a bibl ia olvasása és ku-
tatása, a más felekezetek felé való nyi-
tottság vagy a világi hívők munkája az
egyházban.

Korszerűsödés az egyházban
Ötven évvel ezelőtt, 1 962. október

1 1 -én nyitotta meg XXI I I . János pápa a
I I . Vatikáni Zsinatot, amelyet a 20. szá-
zad legjelentősebb egyháztörténelmi
eseményeként tartanak számon.
A zsinat ismert jelszava, az aggior-

namento, azaz korszerűsödés, megha-
tározta az azóta eltelt időt. Bár az
egyház l iturgiájának megújulását az e
célból alakult mozgalom szorgalmazta,
a zsinat adta meg ennek keretét.
A I I . Vatikáni Zsinat egyik leg-

szembetűnőbb változása a l iturgiához
kapcsolódik, ugyanis az ekkor szüle-
tett határozat értelmében változott a
szentmise nyelve, majd a későbbi l i-
turgikus reform következtében a pap
elhelyezkedése is az oltárnál. Mind-
addig kizárólag a latin volt a l iturgia

12. oldal október 18-24.>> Keresztalja
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14. oldal október 18-24.

Néhány haláleset kapcsán még ma sem tudhatjuk, ki áll a háttérben, és mi történhetett valójában. Vannak olyan ügyek, amelyeket a
rendőrség sem tud véglegesen lezárni. A 20. század bővelkedett a furcsa gyilkosságokban és a rejtélyes eltűnésekben.

Napokkal a fogorvosi időpont előtt sokaknak öklömnyi méretű lesz a gyomra az izgalomtól. Ha viszont a beavatkozás előtt akár csak
pár nappal megfelelően táplálkozunk, csökkenthetjük szorongásunkat.

>> Életmód

A legbizarrabb esetek nagy része
végül tisztázatlan maradt, vagy olyan
látszólagos megoldással álltak elő az
illetékesek, amelyben sokan kételked-
nek. Számos összeesküvés-elmélet és
teória alapjául szolgálnak ezek az
ügyek, és a mai napig foglalkoztatják
az embereket. Íme, három bizarr ha-
láleset az 1900-as évekből.

Alvilági leszámolás

73 év telt el Al Capone egykori üz-
lettársának, későbbi lebuktatójának
meggyilkolása óta, és bár a rendőrség
2010-ben újra elővette az ügyet, a rej-
tély máig megoldatlan maradt. Ed-
ward J. O'Hare-t a saját autójában ülve
lőtték le 1939-ben, Chicago délnyu-
gati részén.

Az azóta eltelt több mint fél évszá-
zad alatt csak találgatások folytak, és
talán az a feltevés lehet igaz, mely
szerint az ügyvédet Al Capone egyik
embere ölte meg, mégpedig a
gengszter börtönbe juttatása miatt.

Mivel magát Caponét csak egy hét-
tel a gyilkosság után helyezték sza-
badlábra, ő nem lehetett az elkövető,

ezért valószínűleg vagy egy családtag
vagy egy csatlós volt a tettes. Az eset-
ről nemrég könyv is íródott Kapd el
Caponét! címmel, és a rendőrség ezt
is felhasználja a nyomozáshoz.

37 késszúrás

Összeszurkált, vérbe fagyott testet
talált az újságkihordó fiú egy balato-
nalmádi ház előtt 1995. november 13-
án. Egy feltűnően csinos középkorú
nőé, a 45 éves Rehák Gizelláé volt a
holttest. A rendőrség hamar kiderí-
tette, hogy a támadás a házban tör-
tént, mivel a nő ágyán is találtak
szúrásnyomokat. Gizellának épp csak
annyi ereje maradt, hogy kimásszon az
ablakon, és kint elvérzett. A nő köztu-
dottan falta a férfiakat, így a nyomo-
zók ezen a szálon indultak el. Őrizetbe
is vették az áldozat egy korábbi barát-
ját, aki nem rendelkezett alibivel a gyil-
kosság idejére, viszont később kiderült,
hogy nem illenek rá a nyomok, amiket
a helyszínen találtak.

Később egy szomszéd is informá-
cióval szolgált: elmondása szerint be-
szélt Gizellával a gyilkosság napján, és

a nő említette neki, hogy vendéget
vár. Így a rendőrség ezt a vonalat is
vizsgálni kezdte, de sikertelenül. Ez-
után elfogtak egy balatonalmádi la-
kost, és a hazugságvizsgálat
eredményei alapján valószínűsíthető
volt, hogy ő az elkövető. Ám a férfi,
mielőtt a döntő kihallgatás lezajlott
volna, súlyos betegségben elhunyt, és
az ügy megoldatlan maradt.

Katherine Korzilius ügye

Katherine Korziliust, Bon Jovi me-
nedzserének kislányát a saját környé-
kükön ölték meg egy augusztusi

délutánon, 1996-ban. Az eset 16 éve
történt, a körülmények tisztázatlanok,
és a tettes máig nem került elő. A kis-
lány hazafelé tartott bátyjával és
édesanyjukkal a birtokukra. A kapu-
ban, a postaládánál kiszállt az autó-
ból, hogy - mint már sokszor - kivegye
a leveleket, és gyalog tegye meg az
utat a házig. Ezalatt az anya és a test-
vér felautóztak ugyanezen úton az
épülethez.

Mikor már egy órája hiába várták,
hogy Katherine beérje őket, vissza-
mentek a postaládához, de a kislány
nem volt ott. Keresni kezdték őt, tettek
egy kört a környéken, és meglátták

Katherine-t arccal lefelé feküdni az út
közepén. Az utcán - vasárnap délután
lévén - rajtuk kívül senki sem tartóz-
kodott. Mivel az eset után két évvel
még semmilyen eredmény nem szü-
letett az üggyel kapcsolatban, a szülők
1998-ban felfogadtak egy magánde-
tektívet, de ez a nyomozás sem szol-
gált új információval. A
legvalószínűbb feltételezés, hogy Kat-
herine Korzilius cserbenhagyásos gá-
zolás áldozata lett. Jon Bon Jovi írt egy
dalt a kislány emlékére August 7, 4:15
címmel.

Marton Adrienn
Forrás: Femina.hu

Rejtélyes gyilkosságok a 20. században,
amiket máig nem oldottak meg

Al Capone 
a legismertebb gengszter

Ki ne rettegne már attól is, ha csak
a naptárjába beírva meglátja, hogy
közeleg a fogorvosi időpontja? Nem
sok olyan embert ismerünk, aki öröm-
mel és szorongás nélkül gondol a fog-
orvosára. Ennek a félelemnek a
pszichés oka mindenkinél más és más.
Gondolták volna, hogy bizonyos ételek
fogyasztásával csillapíthatjuk a páni-
kot, így sokkal nyugodtabban ülhe-
tünk bele abba a bizonyos székbe? Ha
figyelünk arra, hogy mit eszünk, akkor
csökkenthetjük a stresszt. Dr. Péter
Csilla fogszakorvos segít abban, hogy
mit fogyasszunk, így akár egy fogá-
szati beavatkozás - a körülményekhez
képest - kellemes emlék is maradhat.

Iktassuk ki a kávét, kólát és
energiaitalokat!

Az ajzószereket pont arra találták
ki, hogy felpörgessék a szervezetet. A
XXI. század rohanó világában a szere-

pük kicsit átalakult: sokan a megfelelő
mennyiségű alvást próbálják kiváltani
velük. A szakértő felhívja a figyelmet
arra, hogy egy stresszesebb időszak-
ban - például egy fogászati kezelés
előtt - ne tetézzük a felfokozott ideg-
állapotot azzal, hogy nagyobb meny-
nyiségű koffeinnel még inkább
felspannoljuk magunkat! Igyunk in-
kább nyugtató gyógyteákat (cit-
romfű), vagy ha feltétlenül
ragaszkodunk a kávé ízéhez, akkor a
koffeinmentes változatot válasszuk!
Ennek eredményeképpen napközben
nyugodtabbak, kiegyensúlyozottab-
bak leszünk, éjszaka pedig jobban al-
szunk. Egy kipihent szervezet pedig
sokkal könnyebben megbirkózik a ne-
hézségekkel.

Védő táplálékok szerepe

A stressz idején megnő a szervezet
vitamin- és ásványi anyag szükség-
lete. Már hetekkel a kezelés előtt el-

kezdhetjük testünket felkészíteni a
fogorvosi kezelés okozta szorongásra.
Az idegekre igen jó hatással vannak a
B-vitaminok, a magnézium- és a kal-
cium-tartalmú ételek. A teljes kiőrlésű
gabonák, a halak, a csirkemell, a bur-
gonya, a brokkoli kitűnő B-vitamin
források, a hüvelyesek, a zöld levelű
zöldségek, a dió, a tökmag és a búza-
korpa magnéziumban, a tejtermékek
pedig kalciumban gazdagok. A laktóz-
érzékenyek és a vegánok a tejtermé-
keket kiválthatják avokádóval,
hagymával, karfiollal, mandulával,
mogyoróval, szezámmaggal, csicseri-
borsóval, zöldbabbal vagy tofuval.

Megfelelő mennyiségű
folyadék

A legalább napi két liternyi folya-
dék elfogyasztása nemcsak a súlyuk-
ból fogyni vágyóknak és az egészséges
életmód elkötelezettjeinek egyik

aranyszabálya! Ha a nap folyamán ap-
ránként megisszuk ezt a mennyiséget,
úgy az szervezetünket vitalizálja, és az
izgalmasabb helyzeteket is könnyeb-
ben kezeljük. Ihatunk szénsavmentes
vizet (csapvizet is!), különböző gyógy-

teákat, zöldségleveket, de mértékkel
akár frissen facsart vagy 100%-os
gyümölcsleveket is.

Balogh Zsuzsa
Forrás: hazipatika.com

Tippek azoknak, akik félnek a fogorvosi beavatkozásoktól

Hogyan csökkentsük a stresszt?
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Szombat délelőtt, a marosvásárhelyi Sportcsarnokban került sor a második alkalommal
megrendezett Mureşul Kupa cselgáncsversenyre, amelyet a helyi Samuraii Florii de cireş
cselgáncsklub, a Maros Megyei sporthivatallal, a helyi tanáccsal és a CIS Gaz céggel közösen
szervezett meg. A versenyen több tíz hazai és külföldi cselgáncsklub, mintegy 400, U 7,
U9, U 13 és U 15 korosztályú sportolója lépett tatamira, akik a nemzetközi cselgáncs
föderáció szabályai szerint harcoltak egymás ellen.  A rendezvényen díszmeghívottként
jelen volt a kétszeres olimpiai bajnok arany- és ezüstérmes, háromszoros világbajnoki
bronzérmes és nyolcszoros Európa-bajnok aranyérmes Alina Dumitru, valamint a 2012-es
londoni olimpiai ezüstérmese, Corina Căprariu is. Mindketten a cselgáncsot jöttek
népszerűsíteni megyénkben is.  Előbbi, villáminterjút adott a Központnak is:

Női labdarúgó A-osztály
FCM-Viitorul Szászrégen 12-0 (3-0)

A marosvásárhelyi FCM női labdarúgócsapata kitömte ellenfelét, a
sereghajtó szászrégeni Viitorult, az 1. liga Keleti csoportjának
ötödik fordulójában. Amint az várható volt, a találkozót az elejétől
a végéig a házigazdák uralták, szebbnél-szebb kapujeleneteket
hozva össze a 90 perc során. Abban, hogy csak egy tucat gólt
szereztek, az ellenfél hálóőrének, Korpos Izabellának igen nagy
szerepe volt, hisz nagyszerű védések sorozatát mutatta be.
Csapattársai közül csak az irányító középpályás, Lutean Krisztina
érdemel dicséretet, de egyedül ő nehezen állta a sarat a jól
működő marosvásárhelyi gépezet ellen.  Egyébként a szászrégeni
lányok még nem szereztek gólt az első öt fordulóban, viszont
kaptak már 30-at.  FCM: Paraluta (Bajkó 46.)–Pupos csk., Jahn,
Göder (Berki 47.), Sandu (Ambrus 55.), Kopácsi, Meleaca (Samu
47.), Sípos Kincső, Barabási, Herczeg, Boros, Roca. Edző: Seches
Carol Viitorul: Korpos csk–C. Pop (Csiki 46.), D.Pop (Matei 44.),
Borda, Cr. Pop, Schindler, Tolcai (Demeter 51.), Suciu, Butiurca,
Lutean Krisztina, Casoni (Luca 61.). Edző: Costan Vasile
Gólszerzők: Pupus (1.), Herczeg (28.), Sipos (38., 50. és 84.), Samu
(53., 57. és 86.), Kopácsi (60. és 76.), Ambrus (67.), Roca (82.).

Labdarúgó B-osztály
FCM-Voinţa Nagyszeben 2-1 (0-0)

Ha nehezen is, de megszerezte a győzelmet a vásárhelyi
csapat a B-osztály II. csoportjának VII. fordulójában. A hazai
környezetben, a tavalyi A-osztályos Voinţa elleni első
félidőben halvány, lagymatag játékot láthatott a mintegy 500
néző. Mindössze Huiban kapufáját, Nicu mintegy 20 méteres
bombáját és Cristea két ízben lévő kapura lövését
emelhetnénk ki az első játékrészből.  A második félidőre már
erőteljesebben támadtak a helyiek, több volt a kapujelenet
mindkét oldalon, csatáraink több alkalommal álltak közel a
gólszerzéshez. Az 58-ik percben Şaim baloldali beívelését
Huiban az ötös területéről a hálóba fejelte. 1-0. A 62-ik
percben Şaim sarokkal továbbított Szilágyinak, aki baloldalról
Cristea fejére ívelte a labdát, ahonnan a pöttyös a hálóba
került. 2-0. A két gól után, mint akik jól végezték dolgukat,
leálltak a hazaiak, átadva a kezdeményezést és a gólszerzési
lehetőségeket az ellenfélnek. Ábrahám hálóőr három ízben is
jelest alakított, Cigan távoli lövése, Bucur fejese és Tatar bal
lábas rúgását hárította bravúrral. Utóbbi végül csak
megszerezte a becsületgólt a 83-ik percben, így 2-1 arányban
végződött a találkozó. Ezzel a győzelemmel a FCM a 3-ik
helyen maradt a táblázaton, 12 pontot összegyűjtve. A jövő
héten Nagybányán, majd október 24-én hazai környezetben,
a FC Bihor ellen lép pályára együttesünk.
Marosvásárhelyi FCM – Nagyszebeni Voința 2-1 (0-0)
Vezették: Sergiu Popa (Nagyenyed) – Ciprian Danșa
(Nagyvárad), Monica Rigo (Kolozsvár)
FCM: Abraham – Vágner, Nicu, Deaconescu, Szilágyi, Hanca,
Precup (54. Dâlbea), Pădureţu, Şaim (73. Bunea), Huiban,
Cristea (81. Apostu).
Voința: Dani – Armenean, Apostol, Heil, Burlacu, Beza (61.
Neguț), Străuţ, Tătar, Petrescu, Szabó (66. Bucur), Cigan (74.
Dudiță). Gólok: Huiban (58.), Cristea (62.), illetve Tătar (83.).
Sárga lapok: Szilágyi (23.), Pădurețu (53.), Bunea (79.),
Deaconescu (90+1.).

Kosárlabda A-osztály
Nova Vita-Olimpia Brasov 
60-52 (14-11, 9-8, 20-14, 17-19)

Mindez idegenben történt, a női kosárlabda bajnokság V-ik
fordulójának keretében, így a Ionel Brustur által edzett női
csapat megszerezte a bajnoki évad első győzelmét.
A VI. Fordulóban a Nova Vita hazai pályán játszik a helyi
sportcsarnokban október 20-án 18 órától, ellenfele a
gyengébb képességű nagyváradi CSM Universitatea lesz. 

Alina Dumitru Marosvásárhelyen
épült fel sérüléséből

– Örvendetes dolog, hogy ennyi tehet-
séges, hazai, fiatal cselgáncsozót láthattam
ma Marosvásárhelyen, akik az idő múlásá-
val, rengeteg munkának és elszántságnak
köszönhetően a nyomdokaimban haladhat-
nak. Jóleső érzés látni őket a küzdőtéren. 

– Mint értesültem róla, ön az utóbbi idő-
ben több alkalommal volt Marosvásárhelyen,
utoljára három héttel ezelőtt, amikor a román
testépítő bajnokságra is sor került. Mi ennek
az oka?

– Valóban, akkor is Marosvásárhelyen
tartózkodtam a verseny napján. Egy ideje
egy helyi, ismert magánklinikán épülök fel
kulcscsontsérülésemből. Bevallom, a bará-
tom, leendő férjem is marosvásárhelyi ille-
tőségű. Ő a szóban forgó klinika egyik ki-
netoterápiás kezelője, és neki köszönhetően
megismertem Marosvásárhelyt, amelyet
egy gyönyörű városnak tartok, ahová min-
dig szívesen jövök vissza. 

– Több sajtóorgánumban említette, hogy
felhagy a cselgánccsal. Valóban így van?

– Valóban ez év decemberében szá-
momra is fontos lépést kell meghoznom,
ami a sportkarrieremet illeti. Az igazság az,
hogy az utóbbi időben sérülések is sora ért,
a felépülés komoly stresszel jár, de bármi-
lyen döntést is hoznék, a családom támo-
gatását magaménak érzem.

– Gondolt már arra, hogy milyen lesz az
élete cselgáncs nélkül?

– Egyelőre a Steaua sportklub alkalma-
zottja vagyok, akár az egyesületnél, vagy a
Román Cselgáncs Szövetségnél szívesen vál-
lalnék munkát, ha erre persze felkérnének.
18 évig a cselgáncs mellett voltam, úgy ér-
zem, itt az idő, hogy családot alapítsak, több

időt kell fordítanom magamra is.

– Ma több száz iú cselgáncsozónak adott
aláírást a Sportcsarnokban, fényképeket ké-
szítettek, meglepően türelmes volt ez idő
alatt. Mindezt a cselgáncsoktatásnak köszön-
heti?

– Persze, a judo nemcsak a gyorsaság,
meg a technika híveinek a sportága, ebben
a sportágban lélektanilag keményen fel kell
készülni. E nélkül én sem lehettem volna
élsportoló. S nem utolsó sorban, nagyon
szeretem a gyerekeket, hiszen a gyerekkor
életünk talán legszebb korszaka, ami rész-
ben hiányzott nekem, hiszen 12 éves korom
óta az edzések, a felkészülések, edzőtáborok
töltötték ki életem. 

– Irigylésre méltó sportpályafutás van ön
mögött, hiszen minden nagy világversenyen
nyert érmet. Hány éremmel is büszkélkedik
Alina Dumitru?

– Hát, ha összeszámolnám az iúsági
korosztályban elért érmeim, nagyon sok
lenne…

Csak olimpián, világ- és Európa-bajnok-
ságokon 15 érmet szereztem, és mindegyik
nagyon kedves számomra. Én a cselgáncs-
nak köszönhetően bejártam a világot, si-
keres, elismert, mások által tisztelt ember
lettem, amire igen büszke is vagyok.

Bírkózás

Edzők Emlékversenye
Szombaton, a helyi Sportcsarnokban

került sor, a huszadik alkalommal meg-
rendezett Edzők Emlékversenyére, ame-
lyen tizenegy klub 180 versenyzője vett
részt, s amelyet a szabadfogású birkózás
korábbi helyi nagyjainak, György István
(1919-1977), Bakó György (1949-2003),
Simon László (1951-2005), Benedek Le-
vente (1957-1983), Ioanovici Tibor (1950-
1988) emlékének szenteltek.

A marosvásárhelyi birkózók jól szere-
peltek, hiszen az első helyet a marosvá-
sárhelyi Maros Sportklub szerezte meg 55
ponttal, a Marosvásárhelyi Iskolás Sport-
klub a második lett 33-mal. A dobogó

harmadik helyére, a Székelyudvarhelyi Is-
kolás Sportklub képviselői léphettek fel,
ők összesen 32 pontot szereztek.

A legjobb helyet, a marosvásárhelyi
Muresul versenyzője, Dósa Norbert sze-
rezte, aki a kadett kategóriában ( 1995-
1997), a 69 kg-os súlycsoportban a II. lett.

A rendezvényen részt vett csapatok, s
edzőik a következők voltak: Maros SK –
Márton József és Simon László; Marosvá-
sárhelyi ISK – Gyarmati Ferenc és Fazakas
Csaba; Erdőszentgyörgyi – Gyulakutai Kis-
küküllő SK – Kozma Jenő; Szászrégeni ISK
– Peres Miklós; Segesvári Spartacus SK:
Szász Sándor.
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Hol a hal, Lali? c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Faljátok be, és tűnjetek innen! Nem akarok ma is halat ebédelni! 


