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Sport

Fellendülőben a sportág

– mondta Klosz Péter, a marosvásárhelyi
Master Ski&Bike sportegyesület elnöke, aki
egyben a Román Triatlon Szövetség főtitkára
is. Az egyesület három éves fennállásáról,
eddigi tevékenységéről és a 2012-es év
sportrendezvényeiről kérdeztük

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

>>> 15. oldal

Három évesek vagyunk
Lehetőségből bizonyosságot!

Hír és hírháttér

Állatfarm 

Akárhonnan nézzük az erdélyi magyar politi-
kai életet, főleg annak szereplőit, bármennyire
is jóindulatúan viszonyulunk eddigi munká-
jukhoz, sajnálatos módon Orwell Állatfarmját
juttatják eszünkbe. Amíg csak egyetlen szá-
mottevő képviseleti szervezetünk volt, annak
bennfentesei azon ügyködtek, hogy egy szá-
mukra előnyös összetételű csoportot bízzanak
meg a vezetői feladatok ellátásával. 

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

>>> 3. oldal Hír és hírháttér

Tisztogatás az MPP-ben 

A Magyar Polgári Párt kongresszusa és elnök-
cseréje óta az alakulatban háború dúl. A
kongresszus után néhány nappal László
György, az MPP Maros megyei elnöke sajtó-
tájékoztatón és nyílt levélben bírálta Biró
Zsoltot, az új elnököt, illetve az EMNP-vel való
fuzionálás szükségességét hangsúlyozta, de
meglebegtette saját átigazolását is.

>>> 5. oldal

Humor

Nevet vált 
a Rádió GaGa? 

Névváltoztatásra kötelezné a Rádió GaGát
az Országos Audiovizionárius Tanács
(CNA). Idézet az indoklásból: „A Rádió
GaGa kora reggeli, 06:00 és 09:00 óra kö-
zötti idősávban sugárzott, Cvekker nevet
viselő műsorában olyan sokszor hangzik
el, hogy hol hány fok van – elsősorban
Maros megyei települések vonatkozásá-
ban –, hogy az már szembe megy az uniós
normákkal...

>>> 7. oldal

A 12. és 13. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

melléklet.
>>> 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

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

Függetlenként indul a decemberi parlamenti választáson Csegzi Sándor, Marosvásárhely volt
RMDSZ-es alpolgármestere. A jelenlegi polgármester személyes tanácsadója a vásárhelyi 1-es
számú képviselői választókerületet célozza meg, azt, amelyben az RMDSZ Kerekes Károlyt indítja.
Az alakulat marosvásárhelyi szervezetének elnöksége eldöntötte: javasolja Csegzi kizárását a
szövetségből, és erre a Területi Állandó Tanács jóváhagyását kéri.

„Vállalom a független
jelöltség kockázatát!”

Napra nap, hónapra hónap
következett, lassan újabb év telt
el, szinte észrevétlenül, s lám, ma
újra ünnepelünk: három eszten-
deje, hogy újraindult a Központ. 

Három évvel ezelőtt sokan ké-
telkedve figyelték próbálkozásun-
kat, az ellendrukkerek között vol-
tak pályatársak is, akik kajánul
azt latolgatták, mikor dobjuk be
a törülközőt: még mielőtt meg-

érnénk az egy évet, vagy csak az-
után. Nos, azt hiszem, erre még
várniuk kell. Pedig sokan szeret-
nék, ha feladnánk. Az évek során
számtalanszor próbáltak ke-
resztbe tenni nekünk, eltántorí-
tani attól a szándékunktól, hogy
azt írjuk, amit látunk, amit gon-
dolunk – akik ismernek, olvasnak
minket, tudják, hogy sikertelenül. 

Három esztendő egy hetilap

életében nem nagy idő, de már
valami, akár azt is mondhat-
nánk: ha ennyi ideig fennmaradt,
akár életképesnek is bizonyulhat.
Hogy lehetőségből bizonyosság
váljék, az nemcsak a körülmé-
nyeken, hanem a lap újságíróin,
szerkesztőin, kiadóján is múlik, s
nem utolsó sorban olvasóin. Mert
elsősorban értük és általuk va-
gyunk. 

>>> 3. oldal

Csegzi Sándor:



2. oldal >> Naptár október 25-31.

Névnapok
Október 25. Blanka, Bianka, János, Bonifác, Margit, Fodor, Mór
Október 26. Dömötör, Albin, Demeter, Baldvin, Amand
Október 27. Szabina
Október 28. Simon, Szimonetta, Alfréd, Anasztázia, Alfréda, Szalvia
Október 29. Nárcisz, Teofil, Zénó, Melinda, Ermelinda
Október 30. Alfonz, Kolos, Fanni, Stefánia, Éneás
Október 31. Farkas, Kristóf, Alfonz, Cseke

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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Kár kihagyni

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

Hasznos telefonszámok

Juhász Márton Trió koncert
Október 25-én, csütörtökön, este 8 órától

minden kedves szórakozni vágyót szeretettel
várnak a Juhász Márton Trió jazz koncertjére
a Jazz&Blues Clubba. Előadók: Kenji Herbert
(USA) (gitár), Lukas Kranzelbinder (Ausztria)
(nagybőgő) és Juhász Márton (Magyaror-
szág) (dob). A világhírű, szakmailag elismert
zenészek a szokványos gitár trió hangzás
és az improvizatív zene határait feszegetik.
A belépő 10 lejbe kerül. 

Festett tányérok kiállítása
Október 27-ig, 9-13 óra között látogatható

Ötvös Vilma rézdomborítás, festett tányérok
kiállítása a marosvásárhelyi Bolyai téri Uni-
tárius Egyházközség Dersi János termében.

Bányavakság 
Október 25-én, csütörtökön 19.30 órától

Székely Csaba Bányavakság című drámáját
adja elő a Tompa Miklós Társulat a Nemzeti
Színház Kistermében.

Temesvári vendégjáték
Október 26-án, pénteken 18 órától a te-

mesvári Csíky Gergely Állami Magyar Szín-
ház társulata Vinnai András Furnitur című
színdarabjával vendégszerepel a Maros Mű-
vészegyüttes kövesdombi előadótermében.
A belépő felnőtteknek 12, diákoknak és
nyugdíjasoknak 6 lejbe kerül. Helyfoglalás:

a 0746-540-292-es telefonszámon.

Csongor és Tünde Marosvásárhelyen
A magyarországi, celldömölki Soltis Lajos

Színház október 25-én, csütörtökön 11, il-
letve 13.30 órakor a Csongor és Tünde című
zenés színjátékkal vendégszerepel Maros-
vásárhelyen, a Maros Művészegyüttes elő-
adótermében. Rendező: Somogyi István.
Szervező: Veress Kálmán. A belépő felnőt-
teknek 10 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak
5 lej. Jegypénztár: 0746-540-292.

Zárul a XXII. Nemzetközi Zenei fesztivál
Október 25-én, csütörtökön este 7 órától

vokálszimfonikus hangversennyel zárul a
Constantin Silvestri emlékére szervezett
fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. Ve-
zényel: Alexandre Myrat (Görögország), zon-
gorán játszik: Alexei Nabioulin (Oroszor-
szág), további fellépők: Cristina Radu
(szoprán), Ana Rusu (alt), Szerekován János
(tenor), Lucian Onita (basszus), illetve a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Vegyes-
kara és Szimfonikus Zenekara. Mûsoron: Ge-
orge Enescu, M. Ravel, illetve Mozart művei.
A koncertre a 4-es számú bérlet érvényes.

XV. Bernády-napok
A kétnapos rendezvénysorozat megnyi-

tójára október 25-én, csütörtökön 17 órakor
kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Ház-

ban. Ekkor bemutatják a Marosvásárhely –
Régi városháza című kiadványt is. 18 órakor
Barcsay mester és tanítványai címmel kiál-
lítás nyílik a Bernády Házban. A tárlat láto-
gatói Barcsay Jenő, Balogh László, Deim Pál
és Konok Tamás szitanyomataiból láthatnak
válogatást. Október 26-án, pénteken dél-
előtt 10 órakor megkoszorúzzák Bernády
György sírját,10.30-kor a hajdani polgár-
mester köztéri szobrát. Déli 12 órakor Miénk
itt a tér (Vásárhelyi utcák, terek) címmel
diákvetélkedő kezdődik. 18 órakor a Kul-
túrpalota nagytermében átadják a Bernády-
emlékplakettet, majd Zséda A zongorista
és én című akusztikus koncertje zárja a ren-
dezvénysorozatot. A koncertre a belépés
díjtalan, helyjegyek a Bernády Házban igé-
nyelhetők.

Bálint Zsigmond kiállítása
A marosvásárhelyi Bernády Házban (Ho-

rea utca 6. szám) megnyílt Bálint Zsigmond
fotóművész Lélekőrző falvaim című kiállí-
tása. A tárlaton a 75. születésnapját ünneplő
fotóművész 2008–2012 között készült fel-
vételei láthatók.

Lőrincz Ibolya tárlata
Lőrincz Ibolya Koronkán élő amatőr mű-

vész gyökérszobor-kiállítása látogatható a
marosvásárhelyi Grand Hotel előcsarnoká-
ban. 

Kos: Nem kizárt, hogy érzelmi próbatétel elé néz a héten. Ne
próbálja halogatni a lépést, vagy elmenekülni előle, mert nem
úszhatja meg. Minél később jut dűlőre, annál nehezebb lesz.
De biztassa a gondolat, hogy utána csupa jó dolog fog jönni, és
új lehetőségek várnak önre.
Bika: Elsősorban az érzelmi életében várhatók nagyobb sod-
rások. Lehet, hogy felbukkan egy régi szerelme, és rájön, hogy
valójában még nem zárta le azt a kapcsolatot. Lehet, hogy van
esély a folytatásra. Alkalmi munkát vagy szakmai ajánlatot kap-
hat, ami megoldja pénzügyi gondjait.
Ikrek: A héten el kell búcsúznia valamitől, amihez ragaszkodott.
Nem kizárt, hogy a párkapcsolatában várják változások. Lehet,
hogy egy élethelyzettől kell megválnia, talán valamilyen kör-
nyezetváltozás van kilátásban, de az is előfordulhat, hogy bővül
a család.
Rák: Egy titok feszíti a kapcsolatát, mely most felszínre kerülhet.
Talán az ön érzelmeiről van szó, vagy a másik félelmeiről, min-
denesetre itt az ideje, hogy szót ejtsenek arról, ami a szívüket
nyomja. Csináljanak közös programot a hétvégén, és zökken-
jenek ki a megszokásból, ez segíteni fog a tisztánlátásban.
Oroszlán: A héten olyan új dolgokat tudhat meg magáról,
amelyek kellemes meglepetést okoznak. Végre rájöhet, hogy
mi mindenre képes, és könnyen ráláthat arra, amiben esetleg
elakadt. Érdemes önismereti foglalkozásokat beiktatnia, akár
a barátaival, játékos formában.
Szűz: A héten különösen úgy érzi, fojtogatja a családja. Talán
már ki sem lát az elvárásokból, és ha mindenkinek meg akar
felelni, nemcsak önmagát hazudtolja meg, hanem egymásnak
ellentmondó dolgokat is meg kell tennie. Ne hagyja, hogy
mások rángassák dróton.
Mérleg: Valami új és jó dolog kerülhet az életébe, ami egész
hétre megalapozhatja a jó kedélyét. Ez persze nem azt jelenti,
hogy már ki is iktatta a nehézségeket, de lehet, hogy másképp
áll a problémákhoz. Ha nemcsak a korlátokat szemléli, hanem
a lehetőségeket is, sokkal előbbre juthat.
Skorpió: A munka frontján jó híreket kaphat, és nem kizárt,
hogy egy régóta húzódó szakmai, illetve kollégájával folytatott
vita végére is pontot tehet. A párjával viszont konfliktusok adód-
hatnak. Fontos, hogy ne indulatból, hanem türelemmel képvi-
selje a saját nézőpontját.
Nyilas:Türelmetlen lehet azokkal, akik nem az ön tempójában
haladnak, esetleg egy kicsit le is nézi őket, mert nem olyan
okosak, mint ön. A hét fontos feladata, hogy ezzel a hozzáállással
megküzdjön. Valószínűleg több olyan helyzettel találkozik,
melynek során próbára teszik a kollégái vagy a barátai.
Bak: Az öntől megszokott módon a kemény munka jegyében
telik a hét. Bár szeretne minél hatékonyabb lenni és haladni,
több frusztráló akadály is az útjába kerülhet. Ne feledje, hogy a
világ nemcsak racionális és materiális dolgokból áll. 
Vízöntő: Változások várhatnak önre a héten, méghozzá az ér-
zelmi  életében. Ha még nincs párja, most valaki alaposan meg-
dobogtatja a szívét. Ha párban él, épp ellenkezőleg, talán egy
kissé eltávolodnak egymástól, de ez csak átmeneti helyzet, va-
lószínűleg mindkettőjüknek több térre van szüksége.
Halak: Túl sok terhet vett magára az utóbbi időben, ezektől
szép lassan megszabadulhat, ám ehhez át kell engednie magát
a változásnak. Ha nem ragaszkodik a jól bevált rutinokhoz,
pozitív fejlemények várhatók. A pénzügyei is rendeződni lát-
szanak, így talán több a bevétele vagy kevesebb a kiadása, mint
ahogy számolta.
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Állatfarm

Akárhonnan nézzük az erdé-
lyi magyar politikai életet, főleg annak szereplőit, bár-
mennyire is jóindulatúan viszonyulunk eddigi
munkájukhoz, sajnálatos módon Orwell Állatfarmját
juttatják eszünkbe. Amíg csak egyetlen számottevő
képviseleti szervezetünk volt, annak bennfentesei
azon ügyködtek, hogy egy számukra előnyös összeté-
telű csoportot bízzanak meg a vezetői feladatok ellá-
tásával. A tevékenységek ezen rendszerezése egy olyan
zártkörű társaságot juttatott kulcspozícióba, amely
önkényuralma alá vette a szervezetet. Így fordulhatott
elő, hogy az erdélyi magyar választóknak nem volt –
és ma sincs – beleszólásuk abba, hogy kik kerülnek a
jelöltlistákra. Ebből a szempontból jogos volt a párt-
szakadás. Illett volna egy olyan demokratikus szerve-
zetet létrehozni, amely az elődjének a rossz
tulajdonságaitól megszabadította volna közösségün-
ket. Ennek ellenére – egy jobb, tisztább és hatéko-
nyabb szervezet helyett – a száműzöttek mindössze
egy újabb Állatfarmot hoztak létre. Itt sem az „állatok”
érdekeit tartották szem előtt, hanem a lehetséges nye-
reséget, a behajtható szavazatokat, a gyors politikai
sikert. A szakadár történet megismétlődött, és így je-
lenleg három pártja és pártelnöke van az erdélyi ma-
gyarságnak. A két kisebbik párt marakodásán a
harmadik nevet. Az erdélyi jobboldal eddigi pályáját
szinte kizárólag csak ballépések jellemezték. Hiába-
való volt a jelentős anyagi és politikai támogatás,
ezeknek az alakulatoknak jelenleg nincs erejük. A „bal-
oldal” számára pedig nem jutott más feladat, mint ki-
használni az ellenfelei által elkövetett banális hibákat,
és ismét birtokba venni a bársonyszékeket.

Ez idő szerint Erdélyben több, különböző méretű
Állatfarm is létezik, amit hűen igazolnak azok a közé-
leti események, amelyek középpontjában Vásárhely
„lókötői” szerepelnek. Egyikük számára nem volt hely
a városi tanácsban (sem). Emiatt polgármesteri taná-
csadó lett és függetlenként indul(na) a parlamenti vá-
lasztásokon. Felmerül a kérdés: létezik-e valaki a
politikumban, aki mindentől és mindenkitől függet-
len? Az említett politikus „lófői” már korábban is gon-
dolhatták volna, hogy nem lehet mindenkivel
egyformán elbánni, ennek ellenére nem tettek sem-
mit az aggasztó helyzet elkerüléséért.  

A másik eset egy agilis fiatalember derékbetört po-
litikai pályájának a példája. „Jóhiszeműen” mindent
elkövetett szervezetének jó választási előmeneteléért,
de a gyenge eredmények tükrében hajlandóságot mu-
tatott különböző, akár elvtelennek is mondható komp-
romisszumokra. Az újonnan pozícióba juttatott „lófő”
viszont nem tűrte a lókötői-magatartást és a kényel-
metlen személy eltávolítását helyezte kilátásba. Eny-
nyire fontos lenne ez a párt és ez a funkció? Tényleg
érdemes ennyit foglalkozni a kérdéssel? 

A belső hatalmi harcok már korábban eldőltek, ma
már szinte biztosra tudható, melyik párt folytathatja
az erdélyi magyar érdekképviseleti munkát a követ-
kező ciklusban is. Jó lenne, ha a hatalomesélyes poli-
tikusaink a valódi kérdéseket is megvitatnák, ha
elemeznék, miért csak idáig jutott közösségünk a túl
olcsón elfogadott kormányzati szerepvállalás mellett.
Mit fognak másként tenni ezután, és mitől lesznek
jobbak az eredményeik, főleg úgy, hogy ismét ugyan-
azok a személyek kerültek a bejutónak számító he-
lyekre, mint korábban? 

Ferencz Zsombor

– Szerintem elsietett döntés volt azok ré-
széről, akik ezt a határozatot meghozták. Az
említett cikkelyben ugyanis az áll, hogy ha
RMDSZ ellenében parlamenti választásokon
indulna egy tag, akkor azt kizárhatják. Amikor
ezt a döntést meghozták, én még nem vol-
tam jelölt. Ugyanakkor tudom, hogy a hatá-
rozat nem így szólt, hanem feltételes módban
fogalmazódott meg. Vagyis: ha ezt a lépést
megteszem, akkor érvénybe léptetik az alap-
szabály vonatkozó paragrafusát. Ezzel szá-
molok is, hiszen függetlenként akarok in-
dulni, amit nem is titkolok. Ezt a szándékomat
közöltem az RMDSZ vezetőségével. 

– Mi kell ahhoz, hogy jelöltségét jóváhagyják?

– Csupán annyi, hogy teljesítsem a tör-
vény által szabott feltételeket, azaz össze-
gyűjtsem a szükséges számú támogatói alá-
írást. Amíg viszont ez meg nem történik,
addig jelöltségemről csak feltételes módban
lehet beszélni.

– Az elmondottak alapján mikor születhet döntés?

– Egyértelműen akkor, amikor jelöltsé-
gem már biztos. Feltéve, ha ügyemben kor-
rektül akarnak eljárni. Megjegyzem, nem ez
volt a jellemző az elmúlt jó néhány évre. Azt
tapasztaltam, hogy a választmánynak,
amelynek elnöke voltam, egyetlen jelentős
döntését sem tartotta tiszteletben a felsőbb
vezetés, azaz rendre felülbírálta azokat. Tu-
lajdonképpen ez is egy alapvető oka annak,
hogy erre a lépésre szántam el magam. 

Nem értem, miként lehet embereket ki-
lökni innen, akik sok éven keresztül őszintén,
teljes odaadással dolgoztak ezért a közössé-
gért. Persze nem én vagyok az egyedüli, akiről
lemondtak. S tették ezt azon szlogen alapján,
hogy „minden magyar számít!”. Úgy látom,
nincs hajlandóság senki mással tárgyalni, aki
esetleg egy kicsit másként közelítené meg
ugyanazokat a célokat.  

Néhányan, akik döntenek a szervezetben
– beleértve bizonyos tisztségeket vállaló sze-
mélyek sorsát – elrugaszkodtak attól a helyi
valóságtól, amelyben élünk. 

Azt remélem, hogy függetlenként, ma-
gyarként feltárhatom, beszámolhatok azokról
a problémákról, amelyekkel választópolgár-
ként és RMDSZ-es tisztségviselőként szem-
besülnöm kellett.   

– Az elmúlt években önt eléggé háttérbe
szorította az RMDSZ…

– Úgy gondolom, hogy Marosvásárhelyen
nem voltam háttérben. Az alpolgármesteri
munkám az évek során jelen volt folyama-
tosan és intenzíven a város életében. Ezt so-
kan elismerik, maga a polgármester is. Van-
nak, akik felróják, hogy miért beszélek a
pozitív dolgokról, miért ejtek szót a városve-
zetés megvalósításairól, mert ezzel a polgár-
mester imázsát építem… Szerintem nagy
tévedés, sőt hiba a többszörösen visszavá-
lasztott polgármestert fékezni azokban az
erőfeszítéseiben, amelyek a teljes közösséget

szolgálnák. Mindezeket senki sem róhatja fel
sem nekem, sem az RMDSZ frakciójának. Ha
ezeket negatívumként kell megélnie bárkinek
is, az mindenképpen hiba, mert nem hiszem
azt, hogy a „szomorú magyar” fog az RMDSZ
jelöltjeire szavazni.

– Függetlenül indulni… Gondolt-e arra,
hogy csatlakozzon másik magyar párthoz? Va-
jon nem lenne jó mások támogatását is kérni?

– Minden támogatásra szükség van. Az
ötven százalék plusz egy voks megszerzése
nem kis feladat. Fontosnak tartom viszont
hangsúlyozni azt, hogy nem valaki ellen, ha-
nem a közösség érdekében indulok függet-
lenként. A teljes vásárhelyi közösséget sze-
retném képviselni vallástól, nemzetiségtől
függetlenül. Célomat csak széles támogatás-
sal tudom elérni. Pártkatona nem leszek,
megmaradok magyarnak úgy, hogy ne érezze
ezt senki sem sértőnek, sem magyar, sem ro-
mán, sem más nemzetiségű, és felvállalom
mindazokat a teendőket, célokat, amelyek a
teljes közösség érdekeit szolgálják.  

– Ön szerint melyik az a gond, amelyet leg-
hamarabb orvosolni kellene?

– Az egyik legnagyobb hiba az, hogy nem
jut el a helyi probléma a felsőbb szintekig.
Ez viszont nemcsak az RMDSZ, hanem az ösz-
szes politikai alakulat gondja. Ezért lenne jó,
ha az önkormányzatban jártas, tapasztalt
emberként be tudnék jutni olyan helyre, ahol
a fontos döntéseket hozzák, s azokat befo-
lyásolni tudnám. Legyen szó akár szociális,
akár gazdasági, akár kulturális kérdésekről.
Meggyőződésem, a helyi szint gondjait min-
denképpen jobban be kell építeni a központi,
jelen esetben parlamenti döntésekbe. 

– Az ötven százalék plusz egy voksot na-
gyon nehéz megszerezni. Jelen körülmények
között milyen esélyt ad önmagának? 

– Egyértelműen nagy feladat előtt állok.
Ha úgy tetszik, ez egy újdonság, hiszen az it-
teni parlamentbe függetlenül még nem ju-
tott be senki. Az EP-ben harminc hasonló
képviselő van. Miért ne lehetne Marosvásár-
hely az első, aki bejuttat a törvényhozásba
egy függetlenként induló polgárt?

– Kerekes Károly úgy véli,  indulásával meg-
bízatásnak tesz eleget. Szerinte a cél, a magyar
szavazatok megosztása, ezzel pedig Marius
Paşcan bejutásának segítése.  

– Minden indulás egy esély valakinek, és

esélycsökkenés valaki másnak. Én is mond-
hatnám, hogy Kerekes Károly az indulásával
csökkenti az esélyeimet, hiszen én is magyar-
ként indulok. Ha egy RMDSZ-taggal kevesebb
jut be a parlamentbe, attól az RMDSZ nem
lesz gyengébb, de ha magát a számot kiegé-
szítjük még egy magyarral, akkor ugyanott
vagyunk. Hangsúlyoznám, hogy nem vala-
kinek a rábeszélésére határoztam az indulás
mellett, hanem ez egyéni döntésem, amit az
RMDSZ vezetőségével is közöltem. Hozzáten-
ném: mindezt a közösség érdekében teszem. 

– Nem érzi úgy, hogy kudarc esetén, dön-
tése felér egy politikai harakirivel?

– Ez egy más argumentum. Végig kell
gondolni: ha valaki elszánja magát egy ha-
sonló lépésre, akkor azt nem megalapozat-
lanul teszi, hanem mindent a lehető legjob-
ban átgondolt, és nagyon hisz az esélyében.
Ahogyan egykor a japán pilóták tették…,
és mi tagadás: ma Japán az egyik legnagyobb
gazdasági hatalom a világon. 

– Szó, ami szó, eddig is sokan Dorin Florea
emberének tartották, nem zavaró, hogy most
már egyre többen fogják ezt állítani? Másként
fogalmazva: leárulózni?

– Az is elképzelhető, hogy sokan fogják
ezt így látni, hogy el fog hangzani az említett
minősítés is. Köztudott, hogy Florea polgár-
mestersége alatt én alpolgármesterként te-
vékenykedtem, most felkérésére az ő szemé-
lyes tanácsadója vagyok. Gyakorlatilag
ugyanazokkal a feladatkörökkel bírok, mint
amivel korábban. Ezek a feladatok a szak-
maiságomra alapoznak, nem a politikai ho-
vatartozásomra. Az elmúlt években nagyon
sokat dolgozhattam együtt a polgármester-
rel, sokmindent tettünk a város érdekében.
Igaz, ezt sokan nem így állítják be, de érzem,
hogy a polgárok így látják. Bízom abban,
hogy szándékomat pozitívan fogják értékelni.  

– Ha ez a vonat elmegy, van még egy másik.
Florea megválasztása esetén az időközi válasz-
tásokon jelölteti magát polgármesternek?

– Nem gondolkodom most ezen. Fóku-
száljunk egyelőre december kilencedikére.
Fizikusként szeretem jól meghatározni a kez-
deti állapotot ahhoz, hogy megtervezhessek
egy folyamatot a következő állapotba való
jutásig. Egyelőre van a mai nap, illetve van
december 9-e...  

– Mit üzen a vásárhelyi polgároknak?

– Hiszek abban, hogy a romániai/erdélyi
magyarság valóban egy szerveződés, viszont
ha ez nem demokratikusan működik, akkor
csak mesélünk arról, hogy meg akarjuk őrizni
az egységünket, csak mese az, hogy ennek a
közösségnek az érdekeit képviseljük! Azt sze-
retném, hogy elszakadva ezektől a kötődések-
től, szabadon mondhassak el dolgokat azok-
nak, akik valóban szabadnak érzik magukat.

Nagy-Bodó Tibor

Függetlenként indul a decemberi parlamenti választáson Csegzi Sándor, Marosvásárhely volt RMDSZ-es alpol-
gármestere. A jelenlegi polgármester személyes tanácsadója a vásárhelyi 1-es számú képviselői választókerületet
célozza meg, azt, amelyben az RMDSZ Kerekes Károlyt indítja.  Az alakulat marosvásárhelyi szervezetének elnök-
sége eldöntötte: javasolja Csegzi kizárását a szövetségből, és erre a Területi Állandó Tanács jóváhagyását kéri.

Csegzi Sándor:

„Vállalom a független jelöltség kockázatát!”
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– Jó napot, Sajókám! Szokta nézni
ezeket a zenés tehetségkurkászó mű-
sorokat?

– A válogatókba néha belekuk-
kantok, jókat lehet röhögni a sok idét-
lenen, de az élő adásokat már nem.
Miért?

– Indult nemrég a TV2-n ez a The
Voice – Magyarország hangja, ami
elég érdekes: a zsűritagok háttal ülnek
a csárogóknak, vagyis kizárólag a
hang alapján ítélik meg a produkciót;
csak a végén fordulhatnak meg, illetve
már hamarabb is, amennyiben meg-
nyomják a bongot, ami azt jelenti,
hogy beveszik vagy bevennék az ille-
tőt a csapatukba.

– Zseniális ötlet. Vajon Ameriká-
ban is fut ez a műsor?

– Nem tudom, biztos. Why?
– Mert ott sokkal egyszerűbben,

forgolódás nélkül meg lehetne oldani:
beültetnék Ray Charlest és Stevie
Wondert a zsűribe. Megspórolnák a
drága forgós székek árát.

– Hát, Ray Charlest bajosan, már
vagy nyolc éve halott!

– Attól még beültethetnék,
amennyiben nincs elhamvasztva,
úgyis jön a Halloween.

– Magát pedig egy M1-es maga-
zinműsorba kellene elhívják, szerep-
lőnek! Az a címe, hogy: Noé barátai –
minden, ami állat.

– Apropó, köztévé: a Dunán is be-
lefutottam egy ilyen tálentumfürkész
műsorba. Elrepült a pulyka, vagy va-
lami hasonló…

– Nem Elrepült a pulyka, maga
barom, hanem Fölszállott a páva! Az
egy népzene és néptánc vetélkedő,
hagyományápoló énekesek, zeneka-
rok és néptáncosok számára. Erdélyből
is sokan jelentkeztek.

– Felőlem hívhatnák akár Paraszt-
sztárnak vagy Esthajnalcsillag szüle-
tiknek is, nem az én műfajom. Viszont
bedugott füllel sokkal emészthetőbb,
mint például az X-Faktor: szép, tűzről-
pattant, pirospozsgás lyányok és
nyalka sihederek gajdolnak és ropják,
nem agyonfestett, csoncsovány kur-
vapalánták és zselétől csöpögő sérójú,
kakóca lánylegények.

– Az X-Faktorban van két erdélyi
csaj is, csak ügyesen kitalálták, hogy a
Trianon-szigetekről nem lehet (rájuk)
szavazni, okulván Rúzsa Magdi, Tolvai
Reni és László Attila példájából. Orbán
Viktor odaszólhatna, hogy legalább a

kettős állampolgároknak lehessen.
– Ő aligha fog, de Szász Jenő állí-

tólag már hozzálátott kidolgozni a
nemzetstratégiát egy nagy, francia
kockás sztudenceszk füzetbe, és ezt is
beleírta…

– S polgári könnyével azt is tele-
sírta.

– Ahhoz biza mit szól, hogy Gigi
Becali indul a választásokon, ráadásul
USL-s színekben, miután nagy
nyögve-nyelősen felvették a diliberális
pártba?

– Én már semmit. Ha ez a minden
(US)lében kanál, primitív, analfabéé-
éta csobán kell nekik, indítsák. Csak
Gigi családját sajnálom egy kicsit…

– Há’ me’ má’ mé’?
– Mert amikor egyszer megkér-

dezték tőle, milyen előnyökkel jár az,
hogy európai parlamenti képviselő,
így felelt: a feleségem és a lányaim
örülnek, mert viszem őket elegáns
brüsszeli résztáurántokba, meg shop-
pingolni, pák-pák, és mindig hozok
nekik szép révisztákat, amikor jövök
haza, si ku ásztá básztá.

– Szerintem keresve se találhattak
volna megfelelőbb, nagypofájú  front-
humanoidot az USL-be, amely már

eleve egy abszurdum, egy politikai
nonszensz, egy trikolór csirizzel össze-
eszkábált Laokoón-csoport: szoci-li-
berális szövetség, hát ilyet se ba…,
izé, hallott még Európa!

– Van Európának, illetve az EU-nak
elég baja a nélkül is. Varga Miklós las-
san átírhatná a híres slágere szövegét:
nem a dús, hanem az igencsak ritkuló,
megőszült hajába tép a szél, és nem
szenvedély ül a kék szemében, hanem
kétségbeesés.

– Ez igaz, viszont a „magából ad,
ha enni kérsz” sor még érvényes.

– Ja, csakhogy miután jóllaktál,
háromszorosan kell visszaadnod, mint
Matyi a dagadtnak.

– Nehogy úgy járjon majd az Eu-
rópai Unió is egyszer, ahogy a kanos
szegénylegényt megállító jótündér
járt a mesében…

– Éspedig?
– Teljesítem három kívánságodat

– mondta a fiúnak –, bármit kíván-
hatsz! - Bármit? – kérdezett vissza a
csávó. - Akkor térdre, mert csak egy kí-
vánságomat kell teljesítened, de azt
háromszor!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

2012. október 10-én délután Donáth László lelkész-íróra emlékeztek a marosvásárhelyi Felsővárosi Református Gyülekezet Istentiszteleti hajlékában.
A találkozó áhítattal kezdődött, melyet az est házigazdája, Kántor Attila lelkipásztor tartott. Ezt követően a Bartis Kör első nyilvános ülésén Bölöni
Domokos Donáth László életútját ismertette.

Donáth László Etéden született
1883. április 5-én, kovácsmester fia-
ként. Gimnáziumi tanulmányait Szé-
kelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen
végezte, majd a református teológiát
Kolozsváron és Debrecenben. Vadas-
don, Nyárádmagyaróson, Harasztke-
réken és Berettyószéplakon volt
parókiája, majd nyugdíjasként tovább
szolgált Havadtőn és Székelyföldvá-
ron. Lelkipásztori tevékenysége mel-
lett az irodalom művelésével is
foglalkozott. Írásai jelentek meg a
Zord Időben, és munkatársa volt a
Pásztortűznek. Hagyatékában hat
színdarab és hat kisregény maradt
kéziratban. Kötetei: Humoros esetek
(novellák, Kolozsvár, 1928), Jairus fia
(novellák, Marosvásárhely, 1929),
Szegény bolond (elbeszélések, Kolozs-
vár, 1931), Cserefa Gyuri (regény, Bu-
dapest, 1932), Tövig égő gyertya
(novellák, Nagyvárad, 1934), Az
utolsó falat kenyér (színjáték, Nagy-
várad, 1939). A lelkész-író Nyárád-
szentsimonban hunyt el 1967.
december 2-án, és a marosvásárhelyi
református temetőben nyugszik.  

Az emlékezésen Nagy Donáth Ka-
talin, az író unokája személyes élmé-
nyeit osztotta meg a hallgatósággal
nagyapjáról. H. Szabó Gyula, a Krite-
rion Könyvkiadó igazgatója Donáth
László irodalmi munkásságát és élet-
művét méltatta, Gárdonyihoz és Pete-

leihez hasonlítva azt. „Szükség van
arra, hogy a mostani generációnak is
hátrahagyjuk Donáth László írásait.
Dolgunk az, hogy közzétegyük, köz-
kinccsé tegyük műveit” – mondta
Szabó Gyula. A Kriterion könyvkiadó
novellaválogatással készül az író szü-

letésének 130. évfordulójára. A jövőre
megjelenő jubileumi kötetet előbb
Etéden, majd Marosvásárhelyen sze-
retnék bemutatni. 

Donáth László írásaiból a déduno-
kák, Nagy Noémi és Katalin olvastak
fel. Bölöni Domokos a lelkész-író írás-

módját értékelve elmondta: „Úgy te-
kintek rá, mint egy jó erdélyi humo-
ristára. A kisujjában volt a népi
beszédmód, nagyon sok tájszót hasz-
nál írásaiban. A legtöbb az anekdoti-
kus, tréfás története. De a balladás
hangvételű írásmód is sajátja.” 

Szőcs László etédi polgármester
rövid beszéde után Kántor Attila 
házigazda megköszönte a szervezők-
nek az előadást. A tartalmas est sze-
retetvendégséggel zárult. 

Nemes Gyula

Donáth László lelkész-íróra emlékeztek

Kínai kacsa 
és brazil csirke

Elképesztő, hogy mi mindent lehet
manapság vásárolni a nagyáruházak-
ban. Az ember, ha figyelmesen olvassa
el a termék származási helyét érdekes
dolgokat tudhat meg. Lehet kapni ol-
csón kínai kacsamellet, brazil csirkecom-
bot, török paradicsomot, holland pap-
rikát, lengyel almát és sorolhatnánk a
termékeket, valamint a távoli országo-
kat, ahonnan származnak. Ezeknél még
furcsább az, hogy a bárányhúst Új-Zé-
landról importálják. Talán jobb ezeknek
az íze, mint a mifelénk termesztett gyü-
mölcsnek, zöldségnek, vagy az itt tartott
állat húsának? Kategorikusan kijelent-
hetjük, hogy nem így van. 

Lehetséges az, hogy a Dél-Amerikában
nevelt csirke vagy az Új-Zélandon legel-
tetett bárány olcsóbban kerül a vásárló
elé, mint a tájainkon tenyésztett? Inkább
megéri azt több ezer kilométerről ho-
zatni, mint az itthoni tenyésztőtől fel-
vásárolni? Úgy néz ki.

De mi lehet ennek az oka? Talán nem
támogatja kellőképpen az állam a hazai
termelőket, tenyésztőket, ehelyett in-
kább importál? Miért?  

Nemes Gyula
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A Magyar Polgári Párt kongresszusa és elnökcseréje óta az alakulatban háború dúl. A kongresszus után néhány nappal László György, az MPP Maros
megyei elnöke sajtótájékoztatón és nyílt levélben bírálta Biró Zsoltot, az új elnököt, illetve az EMNP-vel való fuzionálás szükségességét hangsúlyozta,
de meglebegtette saját átigazolását is. Az újdonsült elnök és csapata szerint László nyilatkozataival saját magát lehetetlenítette el, és a pártszabályzat
értelmében a jogi procedúrák elindítását tervezik kizárásának érdekében.

„Az Országos Tanács egyhangúan szavazta
meg a szervezet önállóságát támogató határo-
zatot. László Györgynek tudnia kell, hogy ezen
határozat értelmében kizárt az alakulat fúziója
más politikai szervezettel. Amennyiben ezt valaki
a kongresszus után néhány nappal megkérdő-
jelezi, nem csak fegyelmezetlen, de következet-
lenségről is tanúbizonyságot tesz, hisz ő sem til-
takozott a kongresszuson ez ellen” – erősítette
meg Biró Zsolt lapunknak. Az új elnök hozzátette:
országos tanácsi határozattal ment szembe László
György, holott lett volna bőven alkalma, hogy a
kongresszuson ellenszavazattal kifejezze akaratát.
„Szembemegy az MPP-vel, és ez megengedhe-
tetlen. Ugyanakkor László Györgynek a tárgya-
lóbizottságban való jelenléte ellehetetlenedett,
miután kilátásba helyezte, hogy átigazol az
EMNP-be” – mondta el Biró.

László: jogtalanul zártak ki a 
pártból, mert el akartak hallgattatni

László György a pártból való kizárását de-
mokráciaellenesnek, jogtalannak és elsietettnek
tartja, hisz több – az alakulat alapszabályzatában

megfogalmazott – procedúra kellett volna meg-
előzze ezt a „halálbüntetéssel egyenrangú” dön-
tést. Ugyanakkor László egyértelműen úgy véli,
hogy a kizárásának értelmi szerzője nem más,
mint Szász Jenő, hisz László volt azon ritka párt-
vezetők egyike, akik szembe mertek szállni a régi
elnökkel. „Elérkezett a leszámolás pillanata, ami-
kor mindenkit, aki nem követte feltétel nélkül
Szász Jenőt, megpróbálnak eltávolítani a pártból.
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy céljuk nem
a Maros megyei elnöki tisztségből való leváltá-
som volt, hanem a tárgyalóbizottságból való ki-
zárásom, ezzel elhallgattatásom. Tudták, hogy
jelenleg egyetlen megoldásnak az EMNP-vel való
fúziót látom, hisz a magyarság érdekei is ezt kö-
vetelik meg, és együtt reális esélyünk van a győ-
zelemre. Ők viszont ezt ördögtől valónak vélik,
és féltek attól, hogy a tárgyalásokon hajlandó
lettem volna egy olyan egyezségre, ami keresz-
tezte volna Szász elképzeléseit, szándékait. Ezért
kell nekem a pártból mennem” – fakadt ki László
György.

A Maros megyei elnök állítása szerint tudo-
másul veszi a pártból való kizárását, mert el sze-
retné kerülni a belső konfliktusokat, amelynek

áldozatául eshet a Magyar Polgári Párt. „Nem
várom meg a jogi döntést – amelynek egyébként
egyértelmű a kimenetele – és felfüggesztem a
pártbeli aktivitásom, viszont továbbra is segíteni
fogom az MPP-s önkormányzati képviselőket” –
fejtette ki.

László György saját magát
lehetetlenítette el

„László György kijelentéseivel nemcsak a párt
tárgyalópozícióját gyengítette, hanem az Orszá-

gos Tanács egyhangú határozatával is szembe-
ment a fúzió gondolatának felvetésével. László
vádaskodásai ellenére a párt demokratikusan
működik, és az OT-n elfogadott határozatok az
alakulat minden egyes tagjára vonatkoznak, ő
pedig szembefordult ezzel – szögezte le Biró
Zsolt, aki hangsúlyozta, hogy a pártból való ki-
zárásához szükséges jogi procedúrákat sorban
végig fogják járni, természetesen a politikai ala-
kulat alapszabályzatnak megfelelően.

Pál Piroska

Tisztogatás az MPP-ben 

BKB: A Tanügyminisztérium eltussolná
az orvosis tanárok plágium-ügyét

Lesz-e Erdélyben 
jobboldali együttműködés?

Megszakadtak az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar
Polgári Párt közötti tárgyalások. A korábbi bejelen-
tések szerint hétfőn kellett volna a tárgyalóasztalhoz
ülniük, hogy lezárják a múlt héten elkezdett megbe-
széléseket, ám a Marosvásárhelyre tervezett ülést az
MPP országos elnöksége lemondta.

A polgáriak továbbra is a nemzeti válogatott összehozá-
sában érdekeltek, azaz a három magyar politikai alakulat
közös indulását sürgetik. „Csütörtökön az MPP országos el-
nöksége ülésezett, és úgy értékeltük, hogy felelős döntést
nem hozhatunk, addig, amíg az nem várunk az utolsó pilla-
natig az RMDSZ-szel való megegyezésre, mert mi július óta
a Magyarok Szövetségének létrehozását szorgalmazzuk,
amelyben mindhárom magyar párt megkapná a maga sú-
lyának megfelelő szereplési lehetőséget. Utolsó pillanatig,
azaz a listák leadásának határidejéig (október 30.) várunk
arra, hogy összeálljon a nemzeti válogatott. Az MPP egyez-
ségre törekszik, de ha ez nem sikerül, akkor pártként indul-
hatunk el a választásokon, de még nagyobb esélyét látom
annak, hogy független jelölteket támogassunk” – mondta
el Biró Zsolt, az MPP elnöke.

Toró T. Tibor, a tárgyalás lemondásáért Szász Jenőt teszi
felelőssé, de utolsó esélyként az EMNP elnöke október 25-re
találkozót hívott össze, amelyen számít Biró Zsolt és Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök jelenlétére is. Amennyiben azok nem
jelennének meg a tárgyaláson, a Néppárt nevesíti a jelöltjeit
a december 9-i választásokra.

Az RMDSZ főtitkára, Kovács Péter cinikusnak tartja az
EMNP meghívását: „az RMDSZ maximalista, és nem tűz ki
maga elé minimalista célokat csak azért, mert egy magyar
párt elnöke ezt kéri tőle.”

P. P.

Mint ismeretes, a Bolyai Kezdeményező
Bizottság felfedezte, hogy a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem je-
lenlegi és volt rektora plagizáltak. Ezért dr.
Hantz Péter, a BKB alelnöke februárban fel-
jelentést tett az Országos Tudományos Eti-
kai Bizottságnál (OTEB). Mivel a március
12-én iktatott beadványra a törvényben
előírt 90 napon belül nem érkezett válasz,
Hantz pert indított az OTEB és annak fel-
ügyeleti szerve, az Oktatási Minisztérium
ellen. Az első tárgyalásra október 12-én ke-
rült sor, a következő időpontját november
2-ra tűzték ki. 

„A minisztérium és az OTEB védekezése
nagyfokú cinizmusról tesz tanúbizonysá-
got, ami az igazságszolgáltatás semmibe
vételével ér fel. Ugyanis a szaktárca azzal
védekezik, hogy nem őket kell perbe hívni,
hanem az OTEB-et. Az OTEB szerint viszont
éppen az Oktatási Minisztériumot kell pe-
relni, és nem őket. A BKB alelnöke szeren-
csére mindkét szervet perbe hívta” – áll a
BKB által a szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben. 

A BKB szerint az OTEB válaszirata több
tragikomikus elemet is tartalmaz. Az etikai
bizottság azt állítja, hogy 2012. június 8-
ára véglegesítették a jelentést, és közzété-
tel végett elküldték az Oktatási
Minisztériumnak. Az OTEB tagjait viszont –
a miniszterelnökkel szemben fölmerült plá-

giumvádak kivizsgálásának elodázása ér-
dekében – ugyanezen a napon leváltották.
Az OTEB szerint nem lehet megállapítani,
hogy mi történt meg hamarabb: a jelentés
elküldése vagy a tagok leváltása. Ha
ugyanis a tagok leváltása történt meg elő-
ször, úgy a jelentés érvénytelen. A bizton-
ság kedvéért hozzáteszik, hogy a jelentés a
minisztérium szerint formai okokból
amúgy is érvénytelen, és újat kell készíteni.
Végül azt is megjegyzik, hogy szerintük
nem is telt le a 90 napos határidő, mert azt
másképp kell számolni. 

A közlemény szerint, mindent össze-
vetve egyértelmű: az oktatási tárca az eset
eltussolásában érdekelt. „Megjegyezzük,
hogy dr. Leonard Azamfirei rektor ellen plá-

giumügyben több büntetőeljárás is folya-
matban van, az egyikben dr. Marius Echim
– az Országos Etikai Bizottság volt alelnöke
– tanúként való meghallgatását, és az
OTEB eredeti jelentésének figyelembe vé-
telét is javasoltuk. Értesüléseink szerint a
MOGYE vezetői nem szándékoznak lemon-
dani, hanem azzal vannak elfoglalva, hogy
az eredeti tudományos közlemények szer-
zőit rávegyék a plágium tényének a taga-
dására, aminek következtében a botrány
akár soha nem látott méreteket is ölthet. A
volt Országos Tudományos Etikai Bizottság
több tagja szóban kifejtette, hogy a jelentés
újraíratása és következtetéseinek megha-
misítása esetén ők is tiltakozni fognak” –
olvasható a kommünikében.  P. P.

Hantz Péter
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Orbán: annyira élünk csak, amennyire Magyarország él 
Orbán Viktor ezt az október 23-i ál-

lami ünnepségen, a budapesti Kossuth
téren tartott szónoklatában mondta,
hangsúlyozva, hogy 1956 magyar hő-
sei adtak erőt négy évtizeddel később,
a rendszerváltáskor a szovjetek kiszo-
rításához, a szocialista munkáspárt
földre döntéséhez és a szögesdrót aka-
dályok megsemmisítéséhez.

„A forradalmat leverők törekvései
nem tűntek el a közéletből”

Orbán Viktor miniszterelnök szerint
október 23-a minden évben emlékez-
tet minket, hogy az 1956-os forradal-
mat leverők törekvései nem tűntek el
a magyar közéletből.

Elég ha 2006 októberére gondo-
lunk: lovasroham, könnygáz, majd a
brutalitásban élen járók kitüntetése –
fogalmazott a kormányfő az október
23-i állami ünnepségen kedden, a Kos-
suth téren, kijelentve azt is: „jó ha ezt
észben tartjuk". A miniszterelnök a
szocializmus bukása és a 2008-as nyu-
gati világgazdaság válsága között pár-
huzamot vonva azt mondta: azért ren-
dült meg mindkettő, mert egyik sem
az igazság útján járt.

„Nem fogadjuk el, hogy 
idegenek kormányozzanak
minket”

A magyar kormány elfogadja az
európai együttműködés mindenkire
érvényes szabályait, de azt nem, hogy
valamilyen „kifinomult módszerrel"
idegenek kormányozzák a magyarokat
– jelentette ki Orbán Viktor. A minisz-
terelnök közölte azt is, hogy az európai
kultúrnemzetek közös erkölcsi mércé-
jét Magyarország elfogadja, a kettős
mércét viszont nem. Az Európai Unió
egyetlen intézménye sem bánhat tisz-
teletlenül a magyarokkal – hangsú-
lyozta a kormányfő.

A kormányfő szerint október 23-a
arra emlékeztet, hogy „annyira él-
ünk csak, amennyire Magyaror-
szág él".

A kormányfő kedden, a Kossuth téri
állami ünnepségen felsorolta a 2010
óta eltelt időszak kormányzati ered-
ményeit, majd a „csüggedőknek" és a
„reményvesztetteknek" azt üzente:
1956 legnagyszerűbb leckéje az volt,
hogy a forradalmat javarészben mun-
kások, az akkori bérből és fizetésből
élők csinálták, akik nem törődtek bele
a kilátástalanságba. Ha csak feleannyi
hitünk lesz, mint nekik volt, akkor he-
gyeket tudunk megmozgatni – fogal-
mazott a miniszterelnök, aki beszédét
a szokásos „Hajrá Magyarország! Hajrá
magyarok!" fordulattal zárta.

A Parlament Oroszlános kapuja
előtt felállított színpad mögött az épü-
letet két oldalt az 1956-os forradalom
és szabadságharc jelképének számító
lyukas magyar zászlóval díszítették fel.
A rendezvény elején a dobogó két ol-
dalához felállították Magyarország tör-
ténelmi lobogóit.

A téren várakozókhoz négy óra

előtt nem sokkal csatlakoztak az or-
szág függetlenségéért és a kormány
melletti kiállásért szervezett békeme-
net résztvevői, akik délután két órakor
indultak a budai Széna térről. Őket
nagy tapssal fogadta a téren addigra
összegyűlt tömeg. Az ünneplők – akik
közül sokan nemzeti színű lobogókat
és településük nevét hirdető transz-

parenseket tartottak a magasba –
megtöltötték a Kossuth Lajos teret,
ahol több lengyel zászlót is látni. A
kormányfő ünnepi beszéde után a
Ghymes együttes ad koncertet.

MTI

A kormányfő szerint ma az egész világ tudja és elismeri, hogy a magyarok forradalmával és szabadságharcával az egész világ lett jobb.

Nem tud „leszállni” rólunk az Európai Bizottság. Október 16-án a jövő évi költségvetés újabb kiigazítását kérték tőlünk, s ezt 17-én, rendkívüli ülésén tel-
jesítette is a kormány. Nem tehetett mást, hiszen óriási uniós támogatások forognak kockán.

Veszélyes Magyarország?
Azt hittük az utóbbi hetek-hó-

napok kedvező fejleményei láttán
– különösen a sikeres Merkel–
Orbán találkozó fényében –, hogy
talán felkelhetünk a büntetőpad-
ról, s végre ugyanolyan elbánás-
ban lehet részünk, mint a többi
EU-s országnak, mint például
Spanyolországnak, Portugáliá-
nak, Olaszországnak, Írországnak,
hogy Görögországról már ne is
beszéljünk.

Ebben ismét csalódnunk kel-
lett. Ugyanakkor mindez markán-
san arra hívja fel a figyelmet –
immáron nem először –, hogy
erős civil támogatásra van szük-
sége a második Orbán-kormány-
nak, hiszen, mint a példa is
mutatja, nem szűntek meg a
külső és belső támadások az or-
szággal, illetve a kétharmados
többségű kabinettel szemben.
Gyakorta bírálják, méghozzá igen
elfogult hangnemben Orbán Vik-
tort, kormányát és az országot is.
Lawrence Ferlinghetti amerikai
költő visszautasította a magyar
PEN Klub által első alkalommal

neki ítélt Janus Pannonius-díjat,
azzal az érveléssel, hogy Magyar-
országon sérülnek az emberi
jogok, a sajtószabadság, és a kor-
mány szélsőjobboldali.

Ez az eset azért is jellegzetes,
mert itt már összeér a külső és a
belső támadás: nyilvánvaló, hogy
Ferlinghettit magyar „barátai”
szólították fel, hogy ne fogadja el
a díjat, s adták szájába a szokásos
mantrákat diktatúráról, fasizmus-
ról, rasszizmusról, nácizmusról, ir-
r e d e n t i z m u s r ó l ,
antiszemitizmusról.

Továbbra is működik tehát a
magyar kormánnyal szembeni in-
ternacionális hálózat; ez a hálózat
nem engedi, hogy az ország leke-
rüljön a szégyenpadról, hiszen ha
így történne, akkor az a „végzetes”
következmény is előállhatna,
hogy a 2014-es választást is a Fi-
desz–KDNP-szövetség nyerné
meg. Márpedig az Orbán-kor-
mányt el kell söpörni, méghozzá
azért, mert továbbra is kitart azon
céljai mellett, amelyeket a válasz-
tások előtt megfogalmazott. E

célok súlyosan sértik az országunk
ellen felesküdött hazai és nem-
zetközi erőkre támaszkodó háló-
zat érdekeit, hiszen a nemzeti –
egyszerre politikai és gazdasági –
szuverenitásunk megőrzése
mélységesen szembemegy el-
képzeléseikkel. Éppen ezért, kí-
vülről és belülről is – lásd a hazai
ellenzék mozgolódását és terveit
október 23-ra – óriási nyomás
nehezedik a kormányra.

Tény: a kormány önmagában
nagyon sokat tehet és kell is ten-
nie az itt élő milliók érdekeinek
védelmében, ám lehetőségei
nem végtelenek. Tehát az itt élők-
nek is meg kell védeniük azt a
kormányt, amely kiáll értük. Egyik
tétel a másikból következik: a kor-
mány és a társadalom külön-
külön, önmagában kevés ahhoz,
hogy egyedül kivédje a külső és
belső támadásokat; egymásra
vannak, egymásra vagyunk
utalva, csak együttesen lehet
megvédeni az eddig kivívott
eredményeket, és elősegíteni a
következő, hasonló irányú lépés-

eket. Magyarul, a társadalom, az
állampolgárok, a civilek nem
pusztán nézői az ő érdekeiket
képviselő kormány küzdelmei-
nek. Kormány (állam) és állam-
polgárok (társadalom) egy
nemzetnek két oldalát jelentik.
Akik kiállnak a nemzeti szuvere-
nitást és szabadságot, illetve az
emberek sokaságának érdekeit
védő kormány mellett, igazából a
szó jó értelmében már honpolgá-
rok, együtt pedig honfitársak.
De vajon megérdemli-e ez a kor-
mány, hogy kiálljanak mellette a
honpolgárok? Feltétlenül,
ugyanis a választások óta eltelt
több mint két év óta mind a mai
napig kitartott a nemzeti szuve-
renitás, az önálló út és az igazsá-
gos közteherviselés, az
átlagemberek és kispénzűek vé-
delme mellett. Amíg előbbi a sza-
badságunkat alapozza meg –
hiszen nemzeti függetlenség nél-
kül nem létezhet egyéni szabad-
ság sem –, addig az igazságos
közteherviselés teremti meg a
demokrácia alapjait, hiszen a de-

mokrácia nem az elitcsoportok,
hanem a széles tömegek érdekeit
képviseli elsősorban.

Nem arról van szó, hogy a kor-
mány az utóbbi két és fél évben
ne követett volna el hibákat, néha
talán nagyokat is. Jómagam pél-
dául egyet mondanék: ha ragasz-
kodik is a kabinet az egykulcsos,
lineáris adóhoz – amin még a
jobboldali közgazdászok is vitat-
koznak –, a válságra való tekin-
tettel korlátozott időtartamra,
például három évre bevezethetne
egy magas kulcsú szolidaritási
adót, amellyel a saját gazdasági
mozgásterét növelné meg, s az
igazságos közteherviselés sem
szenvedne csorbát. Azt sem mon-
danám, hogy nincs időnként kap-
kodás a törvényekben, hogy ne
késne az elszámoltatás. Ám fővo-
nalakban jó úton halad a kor-

mány: rugalmasan és taktikusan
tárgyal az „óriásokkal”, az IMF-fel
és az EU-val; a Matolcsy-féle cso-
mag, bár terheket is tartalmaz,
igyekszik azokat arányosan elosz-
tani; a földtörvénytervezet elsőd-
leges célja, hogy megvédje a
magyar földeket, és azokat ma-
gyar kézbe adja; a diákhitel növeli
az esélyegyenlőséget; a munka-
helyvédelmi akcióterv jó elképze-
lés; a kis- és középvállalkozások
adóterheinek csökkentése dicsé-
retes – és még sorolhatnám.

A honpolgárok joggal várják
el, hogy vigyázzon rájuk a kor-
mány. Ám a honpolgároknak is
vigyázniuk kell a kormányra – ha
megérdemli, ha a nemzeti és
honpolgári érdekeket védi. És
most ez a helyzet.

Fricz Tamás
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Úgy felrúglak, hogy leolvasod a
Göncölszekér alvázszámát!

Nevet vált a Rádió GaGa?
Névváltoztatásra kötelezné a
Rádió GaGát az Országos Au-
diovizionárius Tanács (CNA).
Idézet az indoklásból: „A Rá-
dió GaGa kora reggeli, 06:00
és 09:00 óra közötti idősávban
sugárzott, Cvekker nevet vi-
selő műsorában olyan sokszor
hangzik el, hogy hol hány fok
van – elsősorban Maros me-
gyei települések vonatkozá-
sában –, hogy az már szembe
megy az uniós normákkal,
semmibe veszi a Nemzetközi
Meteorológiai Szövetség és az
Európai Időjárás-előrejelző
Központ által előírt direktívá-
kat, és súlyosan sérti a szabad
és személyes hőmérséklet-
megtapasztaláshoz való jo-
got. Továbbá, a Rádió GaGa
kiterjedt ügynökhálózatot
épített ki és működtet, amely-
nek tagjai a város, illetve a
megye különböző pontjain,
orvul begyűjtött információ-
kat telefonon vagy rövid szö-
veges üzenetben (SMS) oszt-
ják meg a műsorvezetővel,
többnyire névtelenül, ő pedig
továbbítja a hallgatók felé. A
felsoroltak értelmében felszó-
lítjuk a Rádió GaGát: vagy ha-
ladéktalanul beszünteti fent
nevezett tevékenységet, vagy
2013. január elsejei hatállyal
megváltoztatja a nevét Radio
Celsiusra vagy Meteo FM-re!”.

Peti ír, Tibi szív. Kovács Pé-
ter Facebook-bejegyzése:
„Az EPP Kongresszus közben
működik a bukaresti Parla-
ment látogatási programja.
Ezzel magyarázom TTT jelen-
létét”.
Íme, a bizonyíték, hogy nem
vagyunk RMDSZ-ellenesek –
ami jó, az jó!

Hogyan működik Markó
Béla? Megjelent az első er-
délyi magyar e-könyv; a
Markó Bélát politikusként,
költőként és emberként ábrá-
zoló mű Kelemen Attila Ármin
munkája, amelyet pénteken
mutattak be Kolozsváron. Az
Így működik Markó Béla tíz
interjún keresztül próbálja
megismertetni Markót az ol-
vasókkal. A könyvből kiderül,
hogy mit gondol Béla az er-
délyi közéletről, Európáról,

Amerikáról, mit gondol a ro-
mániai magyar és román po-
litika egyes szereplőiről. Hogy
mindez kit érdekel, az valszeg
nem derül ki.
Markó Béla a könyvbemuta-
tón elmondta: előbb elször-
nyedt a szerző által adott cím
és a borító illusztrációja lát-
tán, amelyen a fejében forgó
fogaskerekek látszanak, de
ma már igazat ad a szerzőnek,
aki ragaszkodott elképzelésé-
hez. A Központ helyesbítése:
mi is láttuk a borítót, valóban
egymásba kapaszkodó fogas-
kerekek vannak ama fejben,
viszont forgásról szó sincs!

Csegzi-saga: lemondott,
kirúgták, aztán mégse…
Tanácsadó Alejandro múlt hé-
ten bejelentette: hivatalosan
is lemondott az RMDSZ-ben
betöltött tisztségeiről, és alá-
írásokat gyűjt, hogy független
jelöltként induljon a decem-
beri mázsáláson. Sajtóértesü-
lések szerint erre azonnal ki-
rúgták, mármint az
RMDSZ-ből (abban a pillanat-
ban kellett volna megtegyék,
amikor júniusban elvállalta a
vazallusi posztot Florea mel-
lett), viszont később a városi
szervezet helyesbített: ők csu-
pán javasolták a kizárást, a
döntést a TÁT (Területi Állandó
Tanács) köll meghozza. Nájsz!
Meg demokratikus, meg min-
den. Egy a bibi: azt se tudjuk,
létezik-e még egyáltalán a vá-
sárhelyi RMDSZ – ilyen át-
szervező bizottság, olyan pu-
cováló testület, amolyan
reformáló választmány, rég
elvesztettük a fonalat, már ha
volt egyáltalán –, nemhogy
azt, kik és kinek tátognak és
tátanak ebben a TÁT-ban. De
utána fogunk nézni. Vagy
nem.

Florea elküldte a Vásárhe-
lyi Hírlap jegyzetíróját! A
Polgármesteri Hivatal újabb
fizetett közleményben reagált
egy, a Vásárhelyi Hírlapban
közölt jegyzetre (nemrég a
bornapokra idecsángatott
magyarországi „előadóművé-
szeket” védték meg egy szin-
tén több ezer leütéses fogal-
mazásban, melynek a „Minek
örvend Gergely Róbert? Nem-

zetközi hírnévnek” munkací-
met is adhatták volna). A
„Tisztelt Kuti Márta!” címet vi-
selő szösszenetben ezúttal azt
fogásolják ki, hogy a publi-
cista – vásárhelyi zsurnalisz-
tától szokatlan módon – bát-
ran, kendőzetlenül és
kőkeményen kiosztotta a
Nagy Embert. Gyakorlatilag
ízekre szedik a jegyzetet,
majd’ minden mondatot, ál-
lítást külön cáfolva. Pontosab-
ban: csak látszólag cáfolnak,
valós ellenérvek, tényleges és
tény-leges argumentumok
nélkül; ez egész nem egyéb
keszekusza, logikátlan csa-
pongásnál, tartalmatlan, üres
hablatynál, többé-kevésbé
visszafogott és alaposan kö-
rülírt szitkozódásnál. „Elmész
te a jó…” – legszívesebben
csak ennyit írtak volna. Nem
hiszik? Íme:
„… Cikkében azt említi, hogy
a „sok, ellene indított eljárás
előbb-utóbb a törvény elé ci-
peli, s akkor, ha nincs immu-
nitása, bizony felelnie kell tet-
teiért”. Sajnálatos, hogy egy
értelmiségi (aminek gondol-
juk, hogy ön nevezi magát),
a bizonyítékok és érvek he-
lyett saját véleményét a fel-
tételezésekre és híresztelé-
sekre alapozza. Ha önnek van
bizonyítéka arról, hogy a vá-
rosvezető ellen eljárást indí-
tottak, hozza azt nyilvános-
ságra. Ha véleményét csak
híresztelésekre alapozza, ak-
kor keressen hallgatóságot
magának az egyik napipia-
con.”
Kedves Kuti Márta! Ön még
viszonylag olcsón megúszta
(legalábbis egyelőre), például
dr. Kincses-Ajtay Máriához ké-
pest, akit nem is olyan régen
a „derbedeu, lepră, dereglat
hormonal” kifejezésekkel ké-
nyeztetett a város fura ura.
És, amennyiben megfogadja
a tanácsot (azaz: követi az
utasítást), szíveskedjék nyil-
vánosságra hozni, hogy me-
lyik piac lesz az, és mi me-
gyünk. Úgy bizony!

A holnapi vásár. Őszi vásárt
rendeztek az egyik vásárhelyi
óvodában; előző nap az óvó-
nénik és a kis óvadékok már
ezerrel készülődtek: kisebb-

nagyobb dísztárgyakat gyár-
tottak tökből, gesztenyéből,
falevelekből meg egyebekből,
szépítették, cicomázták a ter-
met satöbbi. A négyéves
Hanna nem deriválta résmen-
tesen, miért állt a feje tetejére
minden, mire az egyik óvó-
néni felhomályosította: ké-
szülünk a holnapi vásárra.
Másnap reggel, amikor meg-
érkezett az oviba, már minden
készen állt; felcsillant a
szeme, és így kiáltott: né, apa,
a holnapi vásár!

Bukarest, Bukarest, te cso-
dás! A románok francia test-
vérei egyszerűen képtelenek
olyan iramban és akkora
mennyiségben hazazsuppolni
Gazsiékat, amilyen sebesség-
gel és amekkora számban
dzsálnak is vissza. Így már ért-
jük, miért mondják Buka-
restre: micul Paris.

Pofára esett vásárlók. Új
szupermarket nyílt múlt hé-
ten Temesváron; több százan
már kora hajnalban, órákkal
a big opening előtt a bejárat-
nál gyúródtak, jóllehet nem
hirdettek meg semmiféle ak-
ciót, de hát olyankor mindig
vannak árleszállítások, ugye-
bár. Nos, ez alkalommal nem-
hogy nem voltak, hanem
mindent drágábban kínáltak,
mint más hiper-szuperekben.
De legalább állingáltak egy
cseppet a friss levegőn: a kap-
zsiság fél egészség!

Kis karácsony, nagy kará-
csony… 1914 szentestéjén,
a nyugati fronton több helyen
békejobbot nyújtottak egy-
másnak a szembenálló felek
katonái. Az angolok és a né-
metek nem csak hogy letették
a fegyvereket, hanem együtt
ünnepeltek, ajándékokat ad-
tak egymásnak, és fociztak.
Teljesen spontán módon azt
tették, amit mindenki más
ilyentájt – ünnepeltek, csak
éppen ellenfeleikkel együtt.
Ez volt a Karácsonyi fegyver-
szünet. 
Valami miatt sem Afganisz-
tánban, sem Irakban nem volt
példa hasonlóra.

Nyílt levél

Kedves Lóri atya!
Örömmel szereztem róla tudomást, hogy Ön – fiatal

korának dacára – szokatlanul nagy népszerűségnek örvend
papként és magánemberként egyaránt, és Pálin¬kafalva
lakói egész héten türelmetlenül várják a vasárnapi
istentiszteletet, melyen igen szép számban vesznek részt.

Később megtudtam, hogy ez nemcsak az Ön többé-
kevésbé karizmatikus személyiségének és kiemelkedő
retorikai képességének köszönhető, hanem sokkal inkább
egyéni stílusának, alpári nyelvezetének és annak a pökhendi
hányavetiségnek, mellyel a prédikációit hétről hétre levezeti.

Kétség nem fér hozzá: valóban vannak olyan részek a
Bibliában, melyeket nem árt más szavakkal is elmagyarázni, a
mindennapi életből vett példákkal könnyíteni azok
megértését, de semmi esetre sem szabad elszlengesíteni,
poénkodni, vulgáris és egyházi ember szájába nem illő
szavakat, kifejezéseket használni. Utóvégre az istentisztelet
mégiscsak komoly dolog, nem holmi kabaré-előadás.

Elsősorban a kővetkezőkre hívnám fel a figyelmét:
– Noé bárkája az Noé bárkája, és nem „animaljacht”

vagy „úszó állatkert”.
– Jónást nem illendő úgy emlegetni, mint „az a

hülye szakállas pacák, aki ott kuksolt annak a marha nagy
szardíniának a belében”.

– A Biblia szerint „...parancsola az Úr Isten az
embernek, mondván: a kert minden fájáról bátran egyél. De a
jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert a mely
napon ejéndel arról, bizony meghalsz.” Ez teljesen világos, Ön
mégis átfogalmazta: „Felőlem zabálhatsz bármit, de a
kedvenc fámnak még a környékére se menj, mert a pofád
össze lesz törve, az biztos.” Elképesztő!

– Jézus a kereszten kiadta a lelkét, semmi esetre se
megengedhető a „kipurcant” vagy „beadta a kulcsot” kifejezés.

– A tizenkét tanítvány nem volt összezárva
semmiféle villába, Júdás pedig felakasztotta, és nem
„kiszavazta” magát.

– Jézust keresztre feszítették, nem „fölroppintották
egy nagy T-alakú deszkára”.

– Mária Magdolna nem volt éppen kifogástalan
erkölcsű nőszemély, de még¬se úgy említendő, mint „utolsó
repedtsarkú ordas ribanc”,  vagy „mindenre kapható szakadt
f*sztarisznya”.

– Péter tényleg kissé lassú felfogású ember volt, de
nem mondjuk rá, hogy „degenerált, húgyagyú paraszt”, sem
azt, hogy „imbecillis tapló”.

– Jézust bíbor palástba öltöztették, nádszálat adtak
a kezébe, majd később a fejéhez verték, és zsidók királyának
csúfolták; Ön szerint „behúztak neki egy párat, felsapkázták,
csavargatták az orrát, szívatták, egyszóval hülyét csináltak
belőle.” Ez már több a soknál!

– Végül a leggyalázatosabb – a szentírás szerint
Isten azt mondta: „mert én vagyok az Úr, a te Istened”, nem
pedig (alig merem leírni): „mert nekem úgy áll fel, és kész.”
Szörnyű!!!

Nagyon szépen kérem, reflektáljon a leírtak fölött,
válogassa meg a szavait, és viselkedjék papi hivatásához
méltóan, ellenkező esetben kérni fogom az egyházi
kötelékből való kizárását, maga barom!

Tisztelettel, 
Hörcsög József ny. püspök
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Érkezik a 
Zöld Laboratórium! 
A Hulladék - újrahasznosítás Zöld Laboratóriuma
Marosvásárhelyre is megérkezik, az idei iskolai év első
félévében, a projekt célja az elemi iskolások bevonása a
csomagolási hulladékok szelektív gyűjtési és újrahasznosítási folyamatába,
szórakoztató és interaktív módszerrel, áll a Környezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium sajtóközleményében.

A Hulladék - újrahasznosítás Zöld Laboratóriuma egy átalakított, a gyermekek kíváncsiságát
felkeltő és találékonyságukhoz alkalmazkodó autóbusz, míg Marosvásárhely azon 25 város közé
sorolható, ahol megfordul az újszerű laboratórium.
A projekthez országos szinten több mint 5000 tanuló és 52 elemi iskola kapcsolódott, ez egy
hármas együttműködési protokoll eredménye, amely a Környezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium, a Tanügyminisztérium és Öko-Csomagolások Egyesület között jött létre, áll az
említett sajtóközleményben.
A Zöld Laboratórium az országot hosszábban és széltében átszeli, bejárva az alábbi városokat:
Bukarest, Piteşti, Târgovişte, Ploieşti, Slobozia, Constanţa, Tulcea, Focşani, Jászvásár, Roman,
Bákó, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Marosvásárhely, Medgyes, Szeben, Kolozsvár, Zilah,
Nagybánya, Szatmárnémeti, Arad, Târgu Jiu, Craiova, Alexandria.

Meghívó nyilvános vitára 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a lakosság tudomására
hozza, hogy 2012. október 30-án 14 órától a Mihai Eminescu Mű-
velődési Központban nyilvános vitát szervez a (közterületen, la-
kótársulások, magán- és/vagy jogi személyek által igényelt)
2012-es őszi fakivágási, csemete- és virág-, valamint díszcserje-
ültetési tervről. Meghívjuk a szakintézményeket: a környezetvé-
delmi ügynökség, vízügyi hatóság, erdőgazdálkodási igazgatóság, növényvédelmi ügynökség,
közegészségügyi igazgatóság, Aquaserv Rt., Electrica Rt., valamint a környezetvédelemmel
foglalkozó nemkormányzati szervezetek képviselőit, minden érdekelt lakost, hogy vegyenek
részt a vitán, és javaslataikkal egészítsék ki, járuljanak hozzá a program megvalósításához.
A fakivágási és –ültetési tervet a polgármesteri hivatal www.tirgumures.rohonlapján is.

Eladással egybekötött virág kiállítás

Marosvásárhely megyei jogú város 2012. október 29-e és november
8-a között Eladással egybekötött virágkiállítást szervez a Rózsák
terén. Ezúton felkérjük a virágtermelőket, hogy vegyenek részt az
eseményen, az idénynek megfelelő virágokkal és virágdíszítésekkel.
Bővebb információkért és a részvételi kérvények benyújtása érde-
kében, forduljanak a Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Osz-
tályhoz, telefon – 0265-268.330, 218,171,225 belső számok.

Szeretettel várjuk!
Fodrászokat keres a Paris Beauty Center.
Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.
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Őszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal október 22. és
november 22. között idén is megszervezi az általános
őszi nagytakarítást a felgyűlt szemét elszállítására. Ok-
tóber 22–27-e között a következő utcákban takarítanak:

Október 22.: Észak, Prahova, Liget, Homoród, Eper, Orgona, Tolsztoj, 1989. December
22, Bükkös, C.R. Vivu, Székely Vértanúk, Asztalos, Esthajnalcsillag, Béke, Tavirózsa.

Október 23.: Coşbuc, Építő, Gyöngyvirág, Grigorescu, Kornisa sétány, Gh. Marinescu,
Új Kórház park, D. Cantemir, Ioan Bob püspök, Dr. Ciugudeanu, Gen. I. Dumitrache,
Napkelet, Tető, Köcsög, Cserjés.

Október 24.: Erdő, Trébely, Fülemüle, Nyár, Körösi Csoma Sándor, H. Coandă, Gábor
Áron, Szegfű, Posada, Somos, Ana Ipătescu, Erdő, Szarvas.

Október 25.: Argeş, M. Viteazu, Brigadéros, N. Iorga, Vár sétány, Vár sétányi park, Csibin,
Bazsarózsa, V. Babeş, A. Saguna, Azuga, Cosmin, Hévízi, A. Iancu, Régi Kórház, Palás
köz.

Október 26.: Visó, Forradalom, Köztársaság, Köztársaság téri park, Aranyos, Motru,
Vlahuţă, 
December 30., Küküllő, Mărăşti tér, Mărăşeşti park, M. Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag,
Beszterce, Călăraşilor, Kinizsi Pál, Sinaia.

Október 27.: Cuza Vodă, Tamás Ernő, Csónakos, Margaréta, Őz, Berek, Gát, Kós Károly,
Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Hangya, Kárpátok sétány, Strand park,
Üzem, sportcsarnok környéke.

Felkérjük a magánházak tulajdonosait és a lakótársulásokat, hogy takarítsák ki ingat-
lanjaikat, a hozzájuk tartozó területet, zöldövezetet (gereblyézés) – a fakivágásból,
gallyazásból és a zöldsövény megnyeréséből származó hulladék kivételével –, és a
szemetet helyezzék el a járdák szélén egy nappal az elszállítás időpontja előtt. A hul-
ladékot a program szerint szállítják el a köztisztasági cég alkalmazottai.

Dr. Dorin Florea polgármester

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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Leégett a háza és földönfutóvá
vált a híres színész!

Robert De Niro és felesége egyelőre nem tudni hol
hajtják álomra a fejüket, otthonuk ugyanis nemrég
kigyulladt és a ház porig égett.

A közelmúltban a színész egy filmszerep kedvéért
hajléktalannak öltözött, most pedig a valóságban is
megtapasztalhatja, milyen igazán otthontalannak lenni. A 69
éves sztár New York-i háza a nyár közepén teljesen leégett,
megpróbálkoztak ugyan a felújítással, de az épületet teljesen
lakhatatlannak nyilvánították. Azóta szinte senki sem tudja,
hova fog költözni a család. Barátaik szerint egy nagy lakást
szeretnének, minimum 5 hálószobával és egy hatalmas
gardróbbal. Biztosan szükségük van rá, hiszen feleségével
Grace-szel két gyermeket is nevelnek, az alig egy éves Helent
(akit egy béranya hordott ki) és a 13 éves kisfiukat Eliottot. A
tragédia napján mindenki a házban volt, azonban szerencsére
senkinek sem esett bántódása. De Niro valószínűleg
vendégszobákat is tervez az új rezidenciába, hiszen három
anyukától összesen hat gyermeke született, akikkel szintén
tartja a kapcsolatot.

Forrás: femcafe.hu

Lépten-nyomon megállítják az utcán Csobot Adélt (18) rajongói, ami igencsak jólesik a nézőket
megosztó énekesnőnek. A nagykárolyi lány talán éppen annak köszönheti, hogy ekkora tömeg áll
mögötte, hogy egyvalaminek egyáltalán nem mondható: unalmasnak.

Félnek a pasik Csobot Adéltól

- Kapok rengeteg levelet,
köztük van olyan, aki aranyos,
kedves hozzám, és anélkül,
hogy találkoztunk volna, azon-
nal azt írja, hogy máris szerel-
mes belém, vagy hogy „kell ez
a lány”. Én pedig mindig csak
arra tudok gondolni ilyenkor,
hogy tényleg abból, amit eddig
belőlem láttak, máris vannak,
akik ilyen messzemenő követ-
keztetéseket vonnak le? Ez
azért nagyon hízelgő! – ma-
gyarázta a Vasárnapi Blikknek
az énekesnő, aki az X-Faktor
első élő show-jában is lenyű-
gözte a nézőket. Adél rendsze-
rint válaszol is a levelekre, ami-
kor csak teheti. 

- Nagyon fura egyébként
nekem, hogy már az első elő-
válogató után megszólítottak
az emberek, autogramot kér-
tek, közös fotót, ez nagyon jó
élmény számomra. De jól kell
tudnom kezelni, hogy ennyire
kedvesek hozzám. Jólesnek
ezek a kedves gesztusok, de
nem szeretném elbízni magam.
A pasik egyelőre nem közeled-

nek, nem szólítanak le, de ezt
egyáltalán nem bánom. Az
énekesnő egy egészen új vi-
lágba került, a kisvárosból a
nyüzsgő Budapestre. Családja
félti is őt, hiszen tiniként kell
helytállnia a fővárosban.

- Ilyen hosszú ideig még
soha nem voltam távol a csa-
ládomtól, de ilyen messze sem.
Ez egy új világ, új környezet,

úgyhogy a csalódásoktól és a
rosszindulatú kritikáktól is
megvédenének, ha tehetnék.
Persze én kizárom ezeket a dol-
gokat, ezekből is csak a jókat
igyekszem  leszűrni – mesélte
Adél, aki szeleburdiságát, örök
vidámságát édesanyjától örö-
költe, muzikalitását, színpadi
tehetségét viszont nem. –
Nagymamám óvónő volt, mel-

lette pedig színésznő és zon-
gorista. Nagyon embercentri-
kus volt, állítólag a színpad kö-
zéppontja volt mindig. Sajnos
én nem ismertem, de biztos va-
gyok benne, hogy a bennem
lévő tehetség tőle jön, a gének-
ből – árulta el az erdélyi char-
lestonkirálylány.

Dobos Péter 
Forrás: blikk.hu

Miként roncsolja énképünket
a közösségi média?
Érdemes idő előtt észrevenni a veszélyfaktorokat és helyén
kezelni online ismerőseinkkel való kapcsolatunkat, mielőtt
teljesen elásnánk magunkat.

Bár számtalan hasznos oldala van annak, hogy online kapcso-
latokat ápoljunk ismerőseinkkel, ráadásul a mai világban gyakor-
latilag képtelenség kikerülni a különböző közösségi médiumok
használatát, érdemes időben felismerni káros hatásait és kivédeni
őket.   Talán a legnagyobb veszély faktort az jelenti, hogy elkezdjük
magunkat másokkal összehasonlítgatni. Ez a való életben is meg-
történik, és ugyanolyan rossz szokás, azonban a közösségi olda-
lakkal kapcsolatban még nagyobb veszélyt rejt a felhasználóra
nézve. Hogy miért is?  Egy online profilon mindenki a legszebb,
legjobb oldalát mutatja, a legjobb képeit tölti fel és életének azon
részleteit, pillanatait osztja meg, melyekre büszke. Ez azonban
hamis kép, hiszen nincs olyan ember, akinek csupa szép és csupa
jó élményekből áll az élete. Ettől függetlenül párhuzamot vonunk
saját magunk és e között a „fake image” között, ami azzal végződik,
hogy egy rakás szerencsétlenségnek tartjuk magunkat.  A másik
veszélyforrás, hogy túlságosan másokra, egész pontosan mások
visszajelzéseire hagyatkozunk, és ezek alapján építjük fel saját
magunkról alkotott képünket. Igen visszásan sülhet el, ha bizonyos
emberek nem reagálnak posztjainkra, üzeneteinkre, esetleg valami,
amit nagyon szerettünk volna megosztani a világgal, nagyjából
mindenki ignorálja - legyen akár több száz, vagy ezer ismerőse az
embernek. Ezek hamis visszacsatolások, és rossz irányba terelik
gondolkodásunkat. Számtalan oka lehet annak, hogy „tesznek
ránk”, hiszen mindenki máshogy viszonyul ezen felületek haszná-
latához, esetleg éppen dolguk akadt, vagy csak simán nem jelezte
nekik a rendszer, hogy kerestük őket. 

Harmadrészt, fontos különbséget tennünk online és valódi em-
beri kapcsolataink között. Elég nagy rá az esély, hogy a neten min-
denkinek több „barátja” van, mint a valóságban, azonban könnyen
összekeverjük a kettőt. Ne hagyatkozz olyan emberekre, vélemé-
nyükre és reakcióikra, akikkel nem is igazán ismeritek egymást,
vagy túlságosan laza a kapcsolat közöttetek. Ha nem így teszel,
könnyen csalódást okozol magadnak, melynek halmozódása oda
vezet, hogy kevesebbre tartod magad, mint kellene. 

Forrás: neon.hu

Janics Natasa senkinek se kell
Miután kiderült, hogy a szerbek nem
is hívták magukhoz Janics Natasa fér-
jét, Andrian Dusevet dolgozni, felve-
tődött a kérdés: van-e visszaút szá-
mukra. Kovács László edző szerint
nincs.

Kovács László, Janics egykori szegedi
edzője elmondta, a kajakos tegnap reggel
még edzett Maty-éren, azután férje társa-
ságában Bulgáriába utazott. – Egy hónapra
távoztak, de azt nem tudom, milyen szán-
dékkal tették – mondta a Borsnak Kovács.

A mester aztán még érdekesebb infor-
mációt osztott meg lapunkkal. – Együtt fo-
gyasztottam el egy halászlét Mirko Niso-
viccsal, a Szerb Kajak-Kenu Szövetség
elnökével Szegeden, és az egykori kiváló
kenustól megkérdeztem, hogyan ítélik meg
Janics Natasa jövőjét. Nisovics nem kertelt,
azt válaszolta, egyre kevésbé lát tisztán az
ügyben, és fogalma sincs arról, mi lehet a
következő fejlemény.

Kovács László arra a felvetésünkre, vajon
az új helyzetben lát-e arra esélyt, hogy a
versenyzőnő visszatérjen a szegedi klubhoz,
nemmel válaszolt. – Nem szívesen beszélek
már Natasáról, hiszen korábban hazugnak
nevezett.

Bár a jövőjét illető döntés csakis az EDF
Démász-Szeged szakosztályvezetésére tar-
tozik, én a helyében nem térnék vissza a
klubhoz. Arról pedig értelemszerűen vég-
képp szó sem lehet, hogy újra átvenném

edzései irányítását. Egyszer s mindenkorra
befejeztem vele.

Petrovics Kálmán, a szegedi klub igaz-
gatója elmondta, magánemberként nem
beszélhet az ügyről, mint sportvezető csak
annyit tehet hozzá, hogy majd a klub el-
nöksége eldönti, mi legyen Natasával. Egy
biztos, ők továbbra is felbontottnak tekintik
a szerződését.

A hazai szövetség október 24-én dönt
Janics versenyzési engedélyéről, Ábrahám
Attila főtitkártól azt kérdeztük, érez-e olyan
hozzáállást az elnökségi tagok részéről,
hogy inkább kiadják a dokumentumot, csak

hogy szabaduljanak a kellemetlen ügytől.
– Nem tudom, ki mit gondol Janics kál-

váriájáról – mondta Ábrahám Attila –, egy
azonban biztos: most, hogy kiderült, a szer-
bek nem fizetnek érte, csak arról kell dön-
teni, kiadjuk-e a szerb versenyzési enge-
délyét, pénzről nem lesz szó. Ha az elnökség
nemleges választ ad, akkor is több út áll
Janics Natasa előtt: a férje jogán lehet bol-
gár, vagy maradhat magyar, dönthet azon-
ban úgy is, hogy szerb lesz, két évig akkor
sem versenyez.

Forrás: BorsOnline.hu
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Csalódott Magyarországban Hillary Clinton amerikai külügyminiszter Safarov kiadatása miatt. A
volt first lady fogadta magyar kollégáját.

>> Bulvár

Rálőttek Dzsudzsákra a Dinamo szurkolói
Megvadultak a moszkvai klub
huligánjai, a tegnap esti edzés
után csuklyás suhancok támad-
tak a játékosokra. A fő célpont a
Dinamo idegenlégiósai.

Festékpatronokkal lőttek rá a
Dzsudzsák Balázst is soraiban tudó
Dinamo Moszkva játékosaira és stáb-
tagjaira. Alan Gatagov elmondta, a
péntek esti edzés közben csuklyás
szurkolók egy csoportja lőtt rájuk fes-
tékpatronokkal.

– Erre nincsenek szavak – ször-
nyülködött a Ria Novosztyi hír-
ügynökségnek az együttes 21 esz-
tendős futballistája, Alan Gatagov.
– Mit kellene tennünk? Mindannyian

szerződtessünk személyi testőröket?
Sokunkat eltaláltak, bár azt nem tu-
dom pontosan, hogy mivel lőttek
ránk, valószínűleg festékpatronok
voltak. Primitív cselekedet volt, gyor-
san eltűntek. A drukkereknek támo-
gatniuk kellene minket, nem pedig
ilyesmit tenniük.

A tettesek pontos indítéka egye-
lőre nem ismert, de a pályára bedo-
bott szórólapokon a külföldi játéko-
soknak címzett fenyegetés áll: „Ha a
klub és az edzők képtelenek moti-
válni titeket, mi majd megtesszük
helyettük. Nekünk, szurkolóknak szi-
gorúbbak és hatásosabbak a mód-
szereink.”

A klub közleménye szerint provo-
kációról van szó, s az akció mögött
nem a Dinamo-családhoz tartozó
emberek állnak.

Lassan halad a Dinamo
Jogos az elégedetlenség: az idény

eddigi része mélyrepülés a Dinamó-
nak. A bajnokságot öt vereséggel
kezdő kék-fehérek nyertek ugyan a
városi rivális Lokomotiv pályáján, ám
így is nyolc vereségük van már. Az
Orosz Kupában még versenyben van
a csapat, az Európa Ligában viszont
elvérzett, Hajnal Tamás Stuttgartja
ejtette ki. 

Forrás: BorsOnline.hu

Susan Sarandon szexért
cserébe filmszerepet kapott!

A híres színésznő nemrég őszintén beszélt arról, bi-
zony ő is megfordult már azon a bizonyos szere-
posztó díványon.

Oly sok legenda kering erről a misztikus bútordarabról,
mely rövid melóért, életre szóló sikereket ígér. Hogy mindez
mennyire igaz, és hogy kinek mennyire váltotta valóra az
álmait, az sajnos csak ritkán derül ki, ugyanis a sztárok in-
kább szégyellnivaló dolognak tartják, mintsem, hogy di-
csekedjenek vele.

Nem úgy Susan Sarandon, aki a minap bevallotta, bi-
zony a kezdetekben ő is áldozatul esett egyik túlbuzgó
munkaadójának, bár a világsikert nem ez a munka hozta
meg számára. A megdöbbentő eset még karrierje legelején
történt egy szereplőválogatás alkalmával: „Beléptem a
szobába és a srác gyakorlatilag feldobott az asztalra. Még
csak első napjaimat töltöttem New Yorkban, de ez kifeje-
zetten undorító volt” - mesélte a 66 éves sztár az Elle ma-
gazinnak.

Persze fiatalon egészen másképp áll az ember a dologhoz,
a tapasztalatlanság és a siker esélye sok mindenre ráveheti
a kezdőket: „Végig se gondoltam az egészet, nem mintha
sok esélyem lett volna rá. Az egész olyan borzalmasan, olyan
rosszul volt lezavarva... Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem
volt túl sikeres se neki, se nekem” - tette hozzá.

Forrás: femcafe.hu

Clinton kiakadt Magyarországra?

Alaposan kikelhetett magából Hillary
Clinton amerikai külügyminiszter Martonyi
Jánossal történt találkozóján. A magyar
tárcavezető és Clinton Washingtonban, zárt
ajtók mögött tárgyalt, s szóba került az óri-
ási diplomáciai botrányt kiváltó Ramil Sa-
farov-ügy is.

Mint ismert: Magyarország kiadta Azer-
bajdzsánnak azt az azeri katonát, aki 2004-
ben, Budapesten ölt meg egy örmény tisz-
tet. Safarovot hazaérkezése után rögtön
szabadon engedték. Az asbarez.com, illetve
más külföldi honlapok washingtoni forrá-
sokra hivatkozva azt írták: Clinton rendkívül
csalódott volt amiatt, hogy Magyarország
kiadta Safarovot, és leteremtette Martonyit,
a kormány meggondolatlan cselekedetéért.

Clinton szerint a magyar fél ezzel súlyosan
ártott az örmény–azeri békének. A Kül-
ügyminisztérium a Borsnak azt írta: „Mar-
tonyi János és partnere számos kérdést át-

tekintett, köztük a Safarov-ügyet is. A meg-
beszélés baráti hangulatú volt”.

Forrás: BorsOnline.hu

A japán vasúttársaságok kezdeményezése

Klasszikus zenét sugároznak a pero-
nokon, és nyugtató hangulatvilágí-
tással szerelik fel az állomásokat a
japán vasúttársaságok, hogy meg-
akadályozzák az öngyilkosságokat,
amelyek jelentős fennakadásokat
okoznak a szigetország példátlan
pontosságáról híres vasúti közleke-
désében.

Az Aszahi Simbun japán lap beszámo-
lója szerint egyelőre nem világos, hogy a
szokatlan intézkedések valóban segítik-
e az öngyilkosságok megfékezését, de
szakértők további hasonló lépésekre biz-
tatják a vasúti cégeket.

„Sokan azért követnek el öngyilkos-
ságot, mert egyedül érzik magukat, ezért
valószínűleg van hatása annak, ha oda-
figyelünk rájuk. Habár nehéz ellenőrizni
a zene és a kék hangulatvilágítás hatásait,

néhány embert vélhetően sikerült meg-
menteni” - mondta a lapnak Mikona Ma-
riko pszichiáter, aki az állomásokon ját-
szott, szakértők szerint az idegrendszert
nyugtató zenék összeállítását felügyelte.
A peronokon sugárzott CD-n többek kö-
zött Mozart és Chopin művei is megta-
lálhatók.

A közlekedési minisztérium adatai sze-
rint tavaly 601 ember vetette magát vonat
elé a szigetországban. Az öngyilkosok
száma folyamatos csökkenést mutat 2009
óta, amikor 682-en lelték halálukat a sí-
nek között. Ugyanakkor a minisztérium
nem vont párhuzamot a vasúttársaságok
hangulatjavító intézkedései és az öngyil-
kosságok csökkenése között.

A személyes tragédiák megfékezése
mellett a vasúti cégek fő célja, hogy ezzel
összefüggésben csökkentsék a késések

számát vonalaikon. Tavaly a japán vasúti
késések több mint 11 százalékát öngyil-
kosság okozta. Szeptemberben egy sze-
relvény például a szigetországban hallat-
lannak számító 50 percet kényszerült várni
el ilyen eset miatt, a zsúfoltság és vesz-
teglés miatt a vonat hat utasa is rosszul
lett, őket kórházba kellett szállítani. A tra-
gédiák emellett a szemtanúkat is megvi-
selik. Számos vonatvezető hagyta ott
munkáját azután, hogy valaki a szerelvé-
nye elé ugrott - írta az Aszahi.

Egyes társaságok a zene és a világítás
mellett segélyvonalak hirdetésével pró-
bálják lebeszélni a potenciális öngyilko-
sokat, míg több állomáson, valamint a
metróban is, kerítést emeltek a peronon,
hogy az emberek ne tudjanak a vonat elé
ugrani.

Forrás: vilagszam.hu

Zenével az öngyilkosságok ellen



Úszhatunk döglött halakként az árral vagy élőkként az árral szemben

Keresztényi kötelesség a
természetvédelem

A kereszténység többet jelent annál, hogy vasárnaponként ellátogatunk a templomba, és annál is, hogy nem felejtjük el elmondani a harmadik osz-
tályban megtanult imádságokat.

Hogyan befolyásol ja például a ter-
mészethez való hozzáál lásunkat, ha
kereszténynek mondjuk magukat? –
tehetjük fel a kérdést. Egyre többet
hal lani ugyanis arról, hogy a gazdasági,
technikai fejlődés jelenlegi iránya nem
sok jót ígér a jövőre nézve. Mit tehetek
én a világ hétmil l iárdod részeként a
változásért?
Kiskora óta sokat kirándult, eközben

folyamatosan beleivódott Juhász Tamás
egyetemi tanárba a természet szerete-
te. „Sokat és sokszor vittek, vagy men-
tem kirándulni az erdélyi hegyek közé
– mondta a Kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Intézet etikatanára. – Életreszó-
lóan megtanultuk a természet iránti
áhítatos tiszteletet. Időskoromban erre
kevesebb lehetőségem van, de a ker-
tünket, ahogy lehet, a feleségem »ker-
tészinasaként« én is gondozom.”
Szeretettel fordul a természet felé

Hol ló László katol ikus erkölcsteológus
is, aki a Teremtés könyve félremagya-
rázásának veszélyére hívta fel a figyel-
met. „A »hajtsátok uralmatok alá a
földet« helytelen értelmezése miatt
sokáig azzal vádolták a keresztényeket,
hogy ennek fényében kiszipolyozzák a
földet – magyarázta a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Római Katol ikus
Teológia Karának tanára. – Ennek gon-
dolatisága az Ószövetség értelmezésé-
ben nem a kiszipolyozás, ez sokkal

inkább a jó pásztor képéből érthető
meg: gondoskodj róla és használd a sa-
ját javadra.”
A teremtéshit cél ja, magyarázta

Juhász Tamás, el lentétes a kizsákmá-
nyolással. „A bibl iai teremtéshit fő cél-
ja, hogy a halandó ember ismerje el a
végtelen Isten hatalmát, második cél ja
pedig az, hogy az ember ismerje meg a
reá bízott életteret, és gyakorol jon fe-
lelősséget érte: »Művel je és őrizze azt«
(1Móz/Ter 2,8). A felelősség alapja
maga az istenhit: a világ nem az
enyém, hanem az Istené. Az ember
csak menedzser, sáfár és köteles elszá-
molni a reá bízott természettel.”
Feltevődik a kérdés, hogy mi a ke-

resztény ember feladata a már ki-
fosztott, beteg világban. „A keresz-
tény ember és a keresztény egyház
nem tudja megfordítani ezt a folya-
matot, még megál l ítani sem tudja –
vél i Juhász Tamás. – Amit tehet, az
irgalmas szamaritánus cselekedete: a
kifosztott, fél ig agyonvert utasban
meglátja Isten teremtményét, s azt,
hogy fél ig még él. Idejét, pénzét, tár-
sadalmi tekintélyét áldozza érte.
Hozzásegíti a méltó élethez – vagy a
méltó meghaláshoz.”
Ez nem jelenti azt, hogy a mai fo-

gyasztói társadalomban tilos a keresz-
ténynek bármit is megvásárolni. „Nem
kel l mindenről lemondanunk, hiszen

az ember fejlődésre van teremtve, vi-
szont józan mértéktartással kel lene a
világ dolgait használnunk”– javasolta
Hol ló László.
A két teológus nemcsak elveket

sorakoztatott fel, hanem konkrét
példákkal is segítette a megértést,
amely minden ember számára meg-
valósítható. Talán az egyik legkézen-
fekvőbb az energiaforrások, mint a
víz és a hő, tudatos, takarékos hasz-
nálata. „Használ junk takarékos tűz-
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ten bocsáthatja meg ingyen, kegyel-
méből, Jézus Krisztus által”– magya-
rázta az arad-belvárosi lelkész. Baracsi
Levente azt is fontosnak tartja, hogy a
hívek egyháztörténeti ismereteiket is

gyarapítsák, így a vendég lelkipásztor
előadást is tart Marie Durand huge-
notta hitval ló életéről.
A református gyülekezetekben a

reformáció ünnepe összekapcsolódik
az újborért való hálaadással, amely-
nek alkalmából úrvacsorára várják a
híveket. Az ünnepen irodalmi összeál-
l ítás hangzik el, az újonnan választott
presbiterek pedig fogadalmat tesznek,
majd kilátogatnak a temetőbe, ahol
az egykori elöl járók sírjait keresik fel.
Az aradi hagyomány szerint e napon
az egyik istentiszteletet együtt tartják
az evangél ikus gyülekezettel.
A lelkipásztor személyesen is készül

az ünnepre: „Az emlékünnepre való
készülődésemben is irányelv a refor-
máció idején meghonosodott egyik
jelmondat: »Ecclesia semper reformari
debet«, ami azt jelenti, hogy az egy-
ház számára szükséges az ál landó re-
formáció – mondta Baracsi Levente.
– Ennek csak akkor van értelme, ha ezt
az alapelvet személyes életünkre is al-
kalmazzuk és elfogadjuk. Engednem
kel l, hogy Isten az én ál landóan defor-
málódó gondolkodásomat, lelki arco-
mat újra és újra reformál ja, azaz
visszaalakítsa olyanná, amilyenné ő
teremtette és látni akarja” – zárta
gondolatait a lelkész. (MNK)

Egy hétig készülnek a reformáció napjára
Noha csak október 31 -én tartják a

reformáció emléknapját a protestáns
egyházak, az ünnepre már több gyü-
lekezet is megkezdte az előkészülete-
ket. Nincs ez másként Arad belvá-
rosában sem. „Az emlékünnepet
megelőzően bűnbánati hetet tartunk,
tehát az úrvacsorai alkalomra készül-
ve, minden délután az istentiszteleti
közösségben a gyülekezet tagjainak
lehetősége van az elcsendesedésre, az
imaközösségre, Isten igéjének útmu-
tatása alapján az önvizsgálatra és
bűnbánatra” – mondta Baracsi Le-
vente aradi lelkipásztor. Az idei emlé-
kezést a svájci Sankt Gal len-i testvér-

A Vatikánban, a vi lág legkörnyezetbarátabb országában évek óta napelemekkel fűtenek

Keresztalja « 1 3. oldal

Konferencia egy ellentmondásos viszonyról Nagyváradon

Állam és egyház
a kommunizmusban

Az Ál lam és egyház kapcsolata Ke-
let-Közép-Európában 1 945 és 1 989
között – intézmények és módszerek
címet viselő konferencia cél jai között
szerepel bizonyos fogalmak tisztázása
is. „A korszakot általában két értelme-
zési keretben szokták megvilágítani:
az egyik szerint minket folytonosan
megvertek, üldöztek, mi nem komp-
romittáltuk magunkat, a másik dis-
kurzus fényében viszont sok egyházi
személy is haszonélvezője volt a el-
múlt rendszernek – mondta Nagy Mi-
hály Zoltán, Márton Áron-kutató. –
Olyan fogalmakat kel lene tisztázni,
mint a túlélési stratégia, kol laboracio-
nizmus, kompromisszum.”
A kétnapos konferencián, amelyet a

budapesti Ál lambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára és a nagyváradi
Movimentum Iuventutis Christianae
Egyesület szervezett, többek között az

Csütörtök, 2012. október 25.
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Lukács János

Környezet-
barát,
felebarát
Van valami groteszk abban, hogy miközben az emberek többsége

egyetért a környezet megóvásának fontosságával, földünk mégis nap-
ról napra pusztul. Gyakorlatilag nincs olyan ember, aki – ha szóbake-
rül a téma – nem a teremtett világ oldalán foglalna ál lást ebben a
kérdésben, a szeméthegyek mégis egyre csak nőnek, a levegő egyre
szennyezettebb, és a tiszta víz előál l ítása is egyre nagyobb feladat elé
ál l ítja az emberiséget. (Kicsit olyan ez, mint a Karinthy-novel lában,
amikor az emberek ugyan kapnak egy új esélyt a Megváltó megsza-
badítására, de hiába kiáltják külön-külön Pilátus kérdésére, hogy„a
názáretit”, a tömeg együtt mégis Barabbás szabadságát követel i.)
Adott tehát egy vágy, amely az emberek többségének szívében je-

len van: megőrizni a földet úgy, ahogy kaptuk. Nem is kel l ehhez
semmiféle val lásos meggyőződés, még csak kereszténynek sem kel l
lennie valakinek, hogy ezt val l ja és szorgalmazza. Miért pusztul hát
mégis a Föld?
Kézenfekvő és hálás dolog ilyenkor ujjal mutogatni a kiotói egyez-

ményt alá nem író országokra, például az Egyesült Ál lamokra, amely
az üvegházhatású gázak és a globál is szemét jó részéért felelős. Miért
kel lene például otthon a szelektív hul ladékgyűjtéssel fárasszuk ma-
gunkat, amikor nagyságrendekkel nagyobb szeméthegyek kerülnek
ki percenként a természetbe, és úgysem tehetünk el lene semmit? Pe-
dig a nagy szemét is sok kis apró nejlonzacskóból ál l, és a „nagy” szem-
léletváltást is csak a sok kis apró odafigyelés együttese hozhatja meg.
És ha nem is hiszünk feltétlenül abban, hogy saját környezettudato-
sabb viselkedésünk látványos eredményt generál, abban biztosak le-
hetünk, hogy mi magunk jobban fogjuk érezni magunkat.
Megmentettünk egy fát, egy l iter vizet, egy köbméter levegőt. Ennyit
meg tudunk tenni.
Hadd tegyük hozzá: amikor Assisi Szent Ferenc kiment az erdőbe a

madaraknak prédikálni, napnak-holdnak énekelni, esze ágába sem ju-
tott, hogy mindezzel a környezetvédelem mellett foglal ál lást. Egész
egyszerűen jól érezte magát így, és örömmel töltötte el, hogy így cse-
lekedhet. És Te mitől érzed jól magad?

egyház és ál lam viszonyáról a román
kommunizmus idején, a román ateista
propagandáról, Márton Áron püspök
szabadon bocsátásáról i l letve a múlt
század közepi romániai református egy-
házról is szó esett. A konferencián beje-
lentették a Posticum Egyháztörténeti és
Társadalomtudományi Intézet megala-
kulását. Az intézet cél ja a romániai ma-
gyar történelmi egyházak történetére
vonatkozó levéltári források feltárása és
kiadása,valamint konferencia- és elő-
adássorozat szervezése egyháztörténe-
ti és val lásszociológiai témakörben.
Az előadások mel lett mindkét nap

vitára is sor került, amely során a hal l-
gatóság is feltehette kérdéseit, az elő-
adók pedig megoszthatták egymással
meglátásaikat. A konferencia anyagá-
ból tanulmánykötetet szeretnének
megjelentetni, amely a remények sze-
rint jövőre elkészül.
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arcán is élete végéig megmaradt a
betegség okozta sebhely. Apácaként
Kanadában szolgálta a szegényeket,
egy helyi legenda szerint a 24 éves
korában bekövetkezett halála után a
sebhely nyomtalanul eltűnt az
arcáról. Tekakwitha tisztelete nem
sokkal ezután megkezdődött, de
boldoggá avatására csak 1 980-ban
kerülhetett sor, a mostani szentté
avatáshoz pedig egy csodára is
szükség volt. A Szentszék által
el ismert csoda ebben az esetben egy

ötéves kisfiú gyógyulása volt, akinek
az arcát támadta meg egy
rosszindulatú fertőzés, és hosszú időn
át élet-halál közt lebegett, majd
miután a mohikán nő közbenjárását
kérte, a sebhelyek elmúltak. A ma 1 2
éves kisfiú szüleivel együtt vett részt a
szenttéavatási szertartáson, és
Benedek pápának azt mondta,
Tekakwitha segítsége nélkül ma nem
lenne egészséges. Kateri Tekakwithán
kívül még további hat személyt
avatott szentté vasárnap a pápa.

Az első őshonos amerikai szent

A 1 7. században élt Kateri
Tekakwitha személyében az első
őshonos amerikait avatta szentté az
elmúlt vasárnap XVI . Benedek pápa a
hit évét megnyitó ünnepi szentmisén,
melyen több ezer ember vett részt a
római Szent Péter téren.
Tekakwitha – akit a Mohikánok

Lil iomaként tartanak számon
hazájában – fiatalkorában tért át a
katol ikus hitre, miután a falujában
pusztító himlőjárvány során test-
véreit és szüleit elvesztette, és az ő

Állam és egyház kapcsolatáról tartottak konferenciát a nagyváradi Posticum Kulturális
Központban, október 1 9-én és 20-án.

„Az elmúlt időszakban nagyon sok
forrás szabadult fel, amelyeket nem
nagyon kutattak – mondta Nagy Mihály
Zoltán egyháztörténész, a konferencia
szervezője. – Ahhoz, hogy az ál lam és
egyház kapcsolatát feltárjuk, ezeket a
dokumentumokat is fel kel l kutatni.”A
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos
Tanács Levéltára (CNSAS) nem lehet a
korszak és a téma iránt érdeklődő kuta-
tó első számú „munkaterepe”, fel kel l
dolgozni a két ország pártál lami, i l let-
ve a központi ál lamigazgatási szervei-
nek iratait is. „A történész feladata nem
az ítéletmondás, célunk, hogy felkutat-
va ezeket a forrásokat, más megvilágí-
tásba helyezzük az ál lam és egyház
kapcsolatát – magyarázta Nagy Mihály
Zoltán. – Sajnos, Erdélyben ennek a
korszaknak a kutatása – nem éppen
szakmai érdekektől vezéreltetve – le-
szűkült az ügynökkérdésre.”

12. oldal október 25-31.>> Keresztalja
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Mindenki szeretne sikeres lenni az életben, ezt nem igazán lehet vitatni. Az már természetesen teljesen más kérdés, kinek mit is jelent
ez a fogalom. A hétköznapokban sokan a siker alatt a siker közkedvelt szimbólumainak (anyagi javak, hatalom, státusz, elismerés, stb.)
birtoklását értik. A siker egy másik, sokkal gyakorlatiasabb megközelítése: „egy kitűzött cél, élvezetes kreatív és kielégítő teljesítése".
Miben különbözik a két szemléletmód és a különbségük hogyan nyilvánul meg a gyakorlatban? Milyen eltérő cselekvésekhez vezet?
Hogyan játszik szerepet a képzelet a sikerünk megvalósításában, a célunk elérésében?

>> Életmód

Az ember alkotó-teremtő lényként
jött létre, tehát engednie kell a mélyről
feltörő önmegvalósítási vágynak. Azon-
ban ezt nem szabad összekeverni a sze-
mélyiség önmagát megerősítő öntu-
datlan késztetéseivel. Amikor ez a
domináns motivációs erő, akkor fog a
személyiség a siker fent említett szim-
bólumaira – vagy ami még jellemzőbb:
azok hiányára – fókuszálni, és azok el-
érését megtenni elsődlegesen elérendő
céljának. Ez a megközelítés azonban
óhatatlanul a lelki szenvedés forrása
lesz. Az életet így egy megoldandó
problémának tekinti az egyén és küz-
deni fog önmagával, másokkal és ál-
talában a világgal. Ez a szemléletmód
a kudarc, a neurózis és a boldogtalan-
ság melegágya, hiszen óhatatlanul ra-
gaszkodás alakul ki a siker szimbólu-
maival kapcsolatban. S amíg azok
nincsenek meg, addig nem engedi meg
az elégedettséget és a lazítást önma-
gának, amikor megvan, akkor pedig
jön a küzdelem azok megtartásáért.
Lehet azonban másként is közelíteni
céljaink eléréséhez.

A siker második definíciójában
benne van, hogy mi kell a sikerhez. Egy
cél, amit el akarunk érni, az alkotó
energiák felhasználása a cselekedetek
során, teret adni a kreatív folyamatok-
nak, és elengedni a tökéletesség illú-
zióját.

A célok természetesen saját sokol-
dalú szükségleteinkből, a tanulás és

felfedezés vágyából, képességeink ki-
bontakozásának öröméből, s nem a
presztízs-szimbólumok elérésének
kényszeres szükségletéből erednek. Az
alkotó és kreatív folyamatok haszna
önmagában a cselekedetből származó
örömben rejlik, és ez a valódi siker zá-
loga. Az eredmény és annak – általunk
vagy mások általi – értékelése már
mellékes. Sőt, lehet, hogy megszerez-
zük a siker szimbólumait is, de ha sze-
retjük és élvezzük azt, amit csinálunk,
látjuk az értelmét, akkor azokat mind-
össze hasznos ráadásként kezeljük. Ter-
mészetesen nem utasítjuk el, amikor
az megjelenik az életben, hanem fel-
használjuk és élvezzük, bármiféle ra-
gaszkodás nélkül.

Az ember – miként maga az élet –
az állandó átalakulás és átalakítás ál-
lapotában van. A kérdés, hogy tud-e
róla vagy sem. Az átalakulás pedig
mozgást feltételez, aminek szükséges,
hogy legyen célja és iránya. Az elme
egy olyan gépezethez hasonló, amely-
nek szüksége van a helyes működéshez
egy célra, ami felé elmozdulhat. A ha-
tékony működésnek ez egy fontos fel-
tétele. A személyiség akkor van a he-
lyén, ha lehetővé teszi olyan élethelyzet
létrejöttét, melyben az alkotó tevé-
kenység, a kreativitás, és a másoknak
való szolgálat eredményképpen
együttműködik az egyén a környeze-
tével.

Ehhez szükségesek a célok az anyagi

világban, melyek irányt adnak a vég-
telen változásnak. Ha ez megvan, ha-
ladunk felé, még akkor is, ha néha nem
a legsimább és legrövidebb úton. Ha
viszont nincs, akkor túl sokat fogunk
azzal foglalkozni, mit várnak tőlünk,
vagy megfelelünk-e mások céljainak
és normáinak. Amikor viszont új célokat
határozunk meg, az segít lendületbe
hozni az életünket, s ezzel visszaállítani
az a dinamikus egyensúlyt, ami az élő
rendszerek sajátossága. Ezzel elkerül-
hetjük azt a helyzetet, amikor nincse-
nek megvalósítandó feladatok előt-
tünk, s ennek hiányában körbe-körbe
járunk és elveszettnek érezzük magun-
kat.

Az ember a képzeletnek köszönhe-
tően alkotó lény. Azáltal képes terem-
teni, hogy célokat alakít ki, azoknak
megfelelően gondolatokat és érzelme-

ket társít a cselekedetekhez. Így alakítja
át környezetét, s ezzel együtt önmagát
is. Az elme a képzelet nélkül mindössze
egy mechanizmus, egy program, egy
törvényszerűség, mely a tudatmezőben
működik. Azonban a képzelet sem ké-
pes az elme nélkül teremteni. Így csak
a kettő harmonikus együttműködése
lehet a tudatos teremtés alapja.

Sokan azt hiszik, hogy az alkotó, s
teremtő képzelet csak a költők, a fel-
találók s a kutatók esetében működ-
nek. Azonban a képzelet mindenkinek
veleszületett adottsága, mely meg is
nyilvánul, tegyen bármit az ember. A
tudatos teremtés valódi titka, hogy mi-
képpen lehet a képzeletet tudatosan
felhasználni egy örömtelibb, szeretet-
telibb és harmonikusabb világ létre-
hozásának érdekében. A képzeletről
számtalan idézet született, mert na-

gyon sokan felismerték, milyen felbe-
csülhetetlen szerepe van az emberi lé-
tezésben. Ha valaki képes megtanulni,
miképpen használja tudatosan a kép-
zeletét, akkor az élete egy örömteli já-
tékká válik, s a küzdelem, az erőfeszítés
és a harc egy mosolyogni való ósdi szo-
kásnak fog tűnni.

Néhány szót érdemes szólni a sze-
mélyes célok mellett a kollektív célokról
is. Sok embernek, különösen azoknak,
akiknek erős a szociális érzékenysége,
plusz energiát ad egy nagyobb ügy
melletti elköteleződés. S nem azért,
mert ez kötelesség lenne, egyszerűen,
mert jó érzés hasznosat tenni másokért
és a világért. Természetesen egy kis
önismerettel azt is beláthatjuk, hogy
végső soron ezt is önmagunkért tesz-
szük, de ez nem von le semmit a hasz-
nos cselekedeteink értékéből.

Ha tehát mindig van előtted valami,
amiért tudsz lelkesedni, alkotni, ta-
nulni, akkor az feltölt energiával és vi-
talitással. A cél és az annak megvaló-
sítása természetesen fontos, de csak
másodlagos. Ám addig, amíg az képes
feltölteni energiával, mozgásban tar-
tani, kreatív folyamatokat átélni addig
már betöltötte funkcióját.

A siker alapelve így hangzik: Tanulj
a múlt hibáiból, tudd a céljaidat, de
ÉLJ ÉS CSELEKEDJ A JELENBEN!

Forrás: harmonet.hu

Mi állhat a sikered útjában?

Korán kelés: egészségesebb élet!
Egy brit kutatás kimutatta, hogy a korán kelők sokkal egész-
ségesebbek és a napot is könnyebben vészelik át, mint ké-
sőn kelő embertársaik. Ha ez az egészség ára, kelj korán
te is!

Ráadásul nem csak az egészséged múlik ezen, hanem boldog-
ságod és karcsúságod is. Félreértés ne essék, a korán kelés nem a
9-10 órát jelenti, a későn kelés pedig a délutáni órákat! Az, aki azt
szeretné, hogy bioritmusa rendben legyen, annak legalább reggel
7 órakor kell kelnie, így több esélye van a lelki béke és az egészség
elérésére.

Miért jó korán kelni?
Első látásra abszurdnak tűnik a kérdés, de van, ami miatt nem

csak jó, de érdemes is felkelni. Mi most összeszedtünk pár nyomós
érvet, amik a korán kelés mellett szólnak:

• Van idő a nap legfontosabb étkezésére!
• Csend és madárfütty
• Napfelkelte látványa
• Hatékonyabb munka egész nap
• Van időd megtervezni a napot
• Csúcsforgalom elkerülése
Pár tipp a könnyebb korán keléshez!
Nyomós érveink már megpuhítottak, de a kivitelezés még min-

dig sikertelen? Egyszerűen nem enged el karjaiból az ágy regge-
lente? Sőt azt sem tudod, miről beszél az, aki azt mondja, hogy
„kivetett az ágy"? Nos, ha már elhatároztad, hogy ennek ellenére
korán szeretnél kelni, mert hallani szeretnéd a napfelkeltét, a ma-
darak csicsergését, a síri csöndet, akkor íme néhány tipp, amivel
megpróbálunk segíteni rajtad, hogy ne maradj ki a kora reggeli
élményekből: 

• A drasztikusság nem hatásos fegyver! Fokozatosan csök-
kentsd az alvásidőt!

• Feküdj le korábban! Ha korábban fekszel, egy fokkal
könnyebb lesz a kelés.

• A szundizás a legveszélyesebb ellenfeled! Tedd magadtól
messze az ébresztőórát, hogy elkerüld a „szundi veszélyt”!

• Légy erős! Mindig a cél lebegjen a szemed előtt: egész-
ség, szépség, siker, pénz, harmónia!

• Legyen jó okod felkelni. Tűzz ki még este egy célt, amit
reggel mindenképp meg kell csinálnod! Nincs kifogás!

• Ébredés után mártózz meg a kora reggeli napsütésben!
• Fürödj le reggel is! Ne feledd! Üde test üde szellem!
• Mozgasd meg magad és frissebben indul a nap! A reggeli

torna nem csak a korán kelést könnyíti meg, hanem a testednek is
jót tesz!

„Minden nap úgy gondolkodsz, ahogy felébredsz!”- a Dalai
Láma szerint-, így ha békével, kedvességgel, és elégedettséggel
fogadod a reggelt, akkor az egész napod e gondolat szerint telik
majd, így fontos meggondolni, hogy miként is nyitjuk ki szemünket.
Légy pozitív és a napodat is szebbé varázsolod!

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

– mondta Klosz Péter, a marosvásárhelyi Master Ski&Bike sportegyesület elnöke, aki egy-
ben a Román Triatlon Szövetség főtitkára is. Az egyesület három éves fennállásáról, eddigi
tevékenységéről és a 2012-es év sportrendezvényeiről kérdeztük. 

A-osztályos férfi kosárlabda
Marosvásárhelyi BC Mures – Medgyesi Gaz
Metan 79-64 (19-19, 15-11, 12-21, 33-13) 

Miután Brazi-on is győzött a BC Mures együttese, ahol a
Ploiesti ellen diadalmaskodott, az elmúlt hétvégén, hazai
pályán is győzni tudott, ezúttal a medgyesi Gaz Metan ellen,
a kiváló játékot produkáló csapat. 

A BC Mures edzője, Szrecsko Szekulovics, a mérkőzés után
így értékelt: 

– Ugyanúgy harcoltunk, mint a Ploiesti ellen, ez az, amit
jelenleg a csapatunk kiválóan tud. Nagycsaládként élünk, na-
gyon jó a hangulat, és azt hiszem, jó néhány szép eredményt
érünk majd el ebben a bajnokságban. Azt mondtam, hogy jó
lenne, ha ebből a kemény hármas sorozatból legalább egy győ-
zelemmel jönnénk ki, és íme, van kettő. A Temesvár elleni mér-
kőzés után néhányan már leírtak bennünket, hát most
megmutattuk nekik, hogy tévedtek. Köszönöm a nézők támo-
gatását, remélem, hogy a következő meccsen még többen lesz-
nek. A mai találkozó megmutatta, hogy nem csak akkor lehetsz
hasznára a csapatodnak, ha sok pontot dobsz, hanem akkor
is, ha úgy játszol, mint ma Balaban, Dumitru vagy éppen Ade-
bayo – értékelt a marosvásárhelyiek mestere.

A BC Mures pontszerzői: Csirics 23 (3x3), Peciukas 18
(3x3), Cseszkovics 17 (3x3), Csuics 15 (2x3), Balaban 6. Ját-
szottak még: Dumitru, Adebayo, Jucan.

A-osztályos női kosárlabda 
Marosvásárhelyi BC Nova Vita – Nagyváradi
Universitatea CSM 97-61 (26-5, 25-21, 27-6, 19-29) 

A női kosárlabda Nemzeti Liga 6. fordulójában is győzni
tudott együttesünk. Elsősorban Gáll Emese játéka volt igen
meggyőző, Bartha pedig küzdeni tudásból vizsgázott jelesre,
Alaiba fáradhatatlanul rótta a pályahosszakat, az ellentáma-
dásoknál mindig lehetett rá számítani. Hilliard pedig maga-
biztosan uralta a légteret, Borşan Johanna is jól játszott.

A BC Nova Vita pontszerzői: Hilliard (21), Alaiba (18),
Mackey (11), Gáll (10), Riggs (10), Johnson (8), Borşan (8),
Mihai (6), Bartha (5). 

A marosvásárhelyi csapat áll a női kosárlabda Nemzeti
Liga 7. fordulójában. A 8. körben (november 3-án) újra hazai
pályán játszanak a lányok, ellenfelük a temesvári BCM Danzio
lesz. 

Labdarúgás
Nagybányai UFC Maramureş –
Marosvásárhelyi FCM 1-1 (0-0)

A feljutásra pályázó csapatunknak nem sikerült nyernie
Nagybányán, de összességében még sincs oka elégedetlen-
kedni. Az egy pontot érő találatunkat Sebastian Sfârlea sze-
rezte a 87. percben, ráadásul a szerencse is besegített, hiszen
a balszélről, a kaputól kb. 25 méterről elvégzett szabadrúgás
nyomán a labda megpattant a sorfalon, és így félrevezette
az ellenfél kapusát.

FCM: Abraham – Vagner (82. Stancu), Nicu, Pascariu, Szi-
lágyi – Hanca, Dâlbea (55. Precup), Padureţu, Sfârlea – Hu-
iban (65. Bujor), Cristea.

Fellendülőben a sportág 

– Mióta is létezik a sportegyesület?

– A sportklub megszervezésének ötlete
már 2006-2007-ben felmerült, amikor
több ismerősömmel, barátommal már ver-
senyeztem, s akiknek mára a gyermekeik
is belekóstoltak az ilyen fajta versenyzésbe. 

A Master Ski&Bike egyesületet 2009
áprilisában alapítottuk, a tagság zöme 30-
40 év közötti volt. Hajdanán én is sportol-
tam, iú koromban kajakoztam, illetve
fociztam megyei szinten. Miután megala-
kult az egyesület, a teendők nagy részét én
vállaltam magamra, a papírmunkával is
foglalkoztam, így rövid időn belül elnöke
is lettem az egyesületnek. 

– Lévén, hogy rövidesen véget ér a 2012-
es esztendő, kérem, mesélje el, milyen hazai
versenyeket szerveztek az idén?

– Az idén számos versenyt szerveztünk,
mint például a toplicai sí- és snowboard
versenyt, amit a 24 órás marosvásárhelyi
Aqua Maraton követett. 

Április végén a kerékpár majálisra került
sor, negyedszer városunkban. 

Utána a duatlon majális következett,
amelyet a város főterén tartottunk, aztán
a Bioeel Triatlon Challenge versenyt is
megrendeztünk a Maros-parton. Kis idő
múlva, a Kárpáti kalandversenyre is sor ke-
rült.

Szeptember 14-én, a Bözödi-tó átúszá-
sával kapcsolatos versenyt is megszervez-
tük, aztán a helyi Május 1. strandon
gyermek triatlon versenyt is rendeztünk,
majd a City Bike-kupára is sor került. 

– Mennyire voltak sikeresek a klub ver-
senyzői az utóbbi hónapokban?

– Sikeres volt ez az év, hiszen a klub
tagjai remek eredményeket értek el nem-
zetközi szinten is. Gáspárik Márton orszá-
gos bajnoki címet szerzett a június 14-i
triatlon országos bajnokságon, sőt, a tö-
rökországi Balkán bajnokságon is jó helye-
zést értek el helyi versenyzőink. Az iúsági
fiú kategóriában Krivosik Adorján, Daniel
Ciulei és Kiss Levente – mindhárman a ma-
rosvásárhelyi Master Ski & Bike Klub spor-
tolói – a hatodik, a hetedik és a nyolcadik
helyen végeztek.  

A hegyi kerékpárosunk, Gyurka Zsu-
zsanna az országos és Balkán bajnokságon
aranyérmet szerzett az XCO (cross-country)
kategóriában, a nők mezőnyében.

Ezután a szakág egyik legnevesebb vi-
lágversenyén, a brazíliai kerékpáros rallyn
álltak rajthoz, ahol kiválóan szerepeltek.
Brazíliából hazatérve már itthon verseny-
zett Gyurka Zsuzsi, az országos maraton
bajnokságon. A NoMad-Merida – Mureşul
színeiben, fölényes vezetés után, technikai
okok miatt „csupán” ezüstérmet szerzett a
felnőtt nők összetett mezőnyében.

Emellett a klub versenyzői számos más
versenyen is részt vettek, mint például az
idén októberben a Királykő Hegyifutó Ma-
ratonon, ahol a 41 kilométert 2500 méter
szintkülönbséggel teljesítették, majd a Ne-
uzer Bike Partyn is versenyeztek. Szeptem-
berben pedig sokan vettek részt, jó
eredményeket elérve a Mamaia Triatlonon,
a Békás Maratonon, a Brassói Duatlonon,
a Tusnádi MTB Maratonon vagy a Medgyesi
Triatlonon is. 

– Mint hallottam, sikeres volt az első
Kárpáti kalandverseny is a Master Ski&Bike
rendezésében, amely nemcsak fizikailag,
hanem szellemileg is megviselte a verseny-
zőket. Milyen próbákon kellett teljesíteniük
a résztvevőknek?

- A Kárpáti Kalandversenyen a megmé-
rettetés próbái a 72 km-es gyalogtúra, 90
km-es hegyi kerékpártúra, rapplezés (szik-
lán való leereszkedés kötéllel), 4 km raftin-
gozás (vadvízi evezés), amiket a 80 órás
időkeret alatt kellett teljesíteni.

A sportolók nagy része teljesítette a
gyaloglást, ami a Kelemen-havasokban
zajlott, a Ratosnya-Kelemen gerince-Koli-
biszka-tó (itt volt a 4,5 km-es kajak ver-
seny)-Kelemen-gerinc-Kelemen-csúcs-
Palotailva útvonalon.  

A rapplezést a Palotailva sziklafalon tar-
tottuk, míg a kerékpárversenyre a Gör-
gény-Szalárd-völgy-Görgényszentimre-
Görgényüvegcsűr-Ratosnya 90 km-es út-
vonalon került sor, amelyet mindenki sike-
resen teljesítette. Egyébként a legelső
versenyző 35, az utolsó 60 óra alatt telje-
sítette a kalandverseny távjait. 

A Kárpáti kalandverseny több volt, mint
egy verseny, ez egy kirándulás, egy kaland,
egy csapatépítés volt egyben, ahol gyö-
nyörű helyeket ismerhettek meg, baráti

kapcsolatokat építettek ki és megismerték
saját korlátaikat.

– Még milyen eseményeket szerveznek?

– Több, síoktatással egybekötött ver-
senyt, kerékpáros körversenyt is szerve-
zünk, emellett a gyermekeknek triatlon
felkészítő tábort. A gyerekeknek triatlont
is oktatunk, a futásra a Bolyai sportpályán
vagy a Somostetőn kerül sor, a kerékpáro-
zást az erdőben, és a Koronka-Székelybós
útvonalon, míg az úszó edzéseket a víkend-
telepi uszodában tartjuk.

Elég kemény fába vágtuk a fejszét, hiszen
2013-ban egy nemzetközi kontinentális ke-
rékpározó csapatot szeretnénk összehozni,
melynek tagjai nemzetközi szinten is meg-
állnák a helyüket. Tervünkben van, hogy
haza igazoltassuk például Terebesi Istvánt,
aki jelenleg egy bukaresti klubnál versenye-
zik, de vásárhelyi születésű.

– Kik támogatták anyagilag a klubot az
elmúlt három év során?

– Sokat segített a helyi tanács meg a
polgármesteri hivatal is, emellett a Bioeel,
illetve más magáncégek. Bevallom, hogy a
triatlon versenyeket leszámítva, mindeni -
ket ráfizetéssel zártuk. Hangsúlyoznám, mi
elsősorban a versenyek nevelő hatása miatt
szervezzük azokat, hogy nyújtsunk, hogy
adjunk valamit a versenyzőknek. Az eddi-
giek után már komoly hírnévre is szert tet-
tünk, így a versenyeinkre mind több és több
a jelentkező. Vannak bizonyos iratkozási
díjak, emléktrikókat, érmeket, okleveleket
is adunk a versenyzőknek, de a sikerélmény
mindent felülmúl.

Az a tény, hogy a román szövetség fő-
titkára vagyok, elsősorban abban segített,
hogy jobban felfigyeltek a Maros megyei
fiatalokra, akik jó eredményeket értek el a
hazai meg nemzetközi versenyeken.

– Mik a klub jövőbeli tervei?

– A jövőben szeretnénk egy jó, nem-
zetközi szinten is kiváló eredményeket
elérő csapatot összehozni. Ugyanakkor
egy híres és ismert triatlon központot
tervezünk városunkban. Évről évre több
jelentkező vesz részt az országos duat-
lon és triatlon versenyeken, ami a
sportág fejlődésének záloga lehet. 

Hangsúlyoznám, mi elsősorban a
versenyek nevelő hatása miatt
szervezzük azokat, hogy nyújt-
sunk, hogy adjunk valamit a ver-
senyzőknek. (...) Vannak bizonyos
iratkozási díjak, emléktrikókat, ér-
meket, okleveleket is adunk a ver-
senyzőknek, de a sikerélmény
mindent felülmúl.

Szrecsko Szekulovics
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Huzatos lakás c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Tehát: két rántás azt jelenti, hogy elértem a konyhát, három vagy négy, hogy a fürdőszobában vagyok! 


