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Sport

Albu Bálint, az ország 
legtehetségesebb
partjelzői közt

Nemrég a marosszentgyörgyi Albu Bálintot
és a marosvásárhelyi Ştef Claudiut beválo-
gatták az ország legtehetségesebb partjelzői,
illetve játékvezetői közé. A 2011-es év legjobb
Maros megyei játékvezetője címmel is büsz-
kélkedő Albu Bálint a következőképpen nyi-
latkozott az eseménnyel kapcsolatosan. 
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>>> 15. oldal

Kultúra

A csikóbőrös kullancs

Nem könnyű kiverni a lírát az emberi agyból.  Csak
a születettek és a mosolygósak, utóbbiak közül is
egy vagy kettő marad igazi költő. A tanító úr uno-
kája valahogy eltévesztette ezt a két direkciót, a
gyerek semmi jelét nem mutatta a lelés adomá-
nyának, másfelől pedig a rendesnél gyakrabban
bizonyult indokolatlanul jókedvűnek. A derék pe-
dagógus ezeket egyáltalán nem vette észre, kü-
lönösen nem észbe.

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

Hír és hírháttér

Csegzi Sándor 
az emberjogi 
bírósághoz fordul

Az Európai Emberjogi Bírósághoz fordul
Csegzi Sándor, a polgármester tanácsadója,
mert az igazságszolgáltatás megakadályozta
abban, hogy függetlenként méretkezzen meg
egy parlamenti képviselői tisztségért.

>>> 5. oldal

Vélemény

Vissza a jövőbe, avagy újra
kerékpározhatunk a főtéren

Egy ismeretlen eredetű (mennyei vagy po-
koli?) fuvallat hatására városunk választott
képviselői fölülbírálták a jelenleg is érvény-
ben lévő kerékpár-ellenes határozatukat. 

>>> 5. oldal

Vélemény

Indul a banzáj
Holnap kezdődik a hivatalos választási kam-
pány, holnaptól már „szabályszerűen”, azaz
nyíltan folyhat a vetélytársak közötti sárdo-
bálás, egymás pocskondiázása. Így volt ko-
rábban is, s minden valószínűség szerint így
lesz most is. Legalábbis eddigi tapasztalata-
ink alapján mást nem állíthatunk. Annak el-
lenére sem, hogy egyesek választási etikai
kódexet, mások elegáns kampányt ígértek a
következő egy hónapra. Majd meglátjuk.

>>> 3. oldal >>> 6. 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)  

Milyen lesz a Somostető?

>>> 3. oldal

Humor

Visszakerült talapzatára 
a borsos Borsos Tamás-szobor.

A visszahelyezés pont olyan titokban
történt, mint a május 5-i szoborlopás...

>>> 7. oldal

A 450 méter tengerszint feletti magasságban levő Somostető már a múlt század elején Marosvásárhely közkedvelt
kirándulóhelye volt. Dr. Bernády György sétányokat építtetett és csatornázva rendezte a Somostető város felőli
részét. Ebben a csodálatos környezetben a későbbiekben gyermekjátszóteret, kisvasutat, nyári színpadot és ál-
latkertet is létesítettek. Felépült a TV-erősítő és átjátszóállomás, majd egy magas víztorony is. Most pedig, mond-
hatnánk akár azt is, hogy a történelem ismétlődik. Állításunk igazolásaként szóljunk a jelen és a következő év
somostetői fejlesztéseiről. Nemrég bővítették az állatkertet, elkészült a kötélpark, a nagyméretű játszótér, az
Erdei Házikó, de átadták a gyalogos sétányt is.  



Bányavirág

November 8-án, csütörtö-
kön 21 órától az 50 év színházi
interkulturalitás rendezvény-
sorozat keretében a Bányavirág
előadást tekinthetik meg az ér-
deklődők Nemzeti Színház Kis-
termében.

X. Erdélyi Magyar
Régészeti Konferencia

November 9–11. között tí-
zedik alkalommal rendezik
meg az Erdélyi Magyar Régé-
szeti Konferenciát, melynek
helyszíne a Maros Megyei Mú-
zeum marosvásárhelyi várban
lévő épülete. Az ülésszakon kö-
zel százötven magyarországi,
illetve erdélyi kutató és régész-
hallgató vesz részt. A megnyi-
tóra november 9-én, pénteken
15.30 órai kezdettel kerül sor,
majd könyvbemutatókkal, ezt
követően pedig plenáris elő-
adással folytatódik a program.
A négy szakosztályra – őskor,
ókor, népvándorláskor, közép-

kor – tagolt előadások pénte-
ken 18 órakor, szombaton dél-
előtt 9 órakor kezdődnek, va-
sárnap kirándulással zárul a
konferencia.

Tisztán magyarul

November 12-én 17 órára
meghívják mindazokat az ér-
deklődőket, akiknek fontos a
magyar nyelv tisztasága és
tenni akarnak annak érdeké-
ben, az unitárius egyházközség
Dersi János– termébe (Maros-
vásárhely, Bolyai tér 13. szám).

Alter-Native 20.
Nemzetközi Rövid-
filmfesztivál

Idén huszadik alkalommal
szervezik meg a filmfesztivált,

amely szerdától vasárnapig zaj-
lik a Kultúrpalotában. A prog-
ramban szereplő filmek közül
ízelítő: Bergendy Péter: Vizsga,
Silviu Purcarete: Valahol Pali-
lulában, Passport Control
23&24, a Filmtett Alkotótábor
filmjei, Tudor Giurgiu: Csigák és
emberek, Török Ferenc: Isztam-
bul, Werther Germondari, Ma-
ria Laura Spagnoli: Sex Equo,
Mona Nicoara, Miruna Coca-
Cozma: A mi iskolánk, Anonim:
Egyforradalom töredékei, Faraz
Fesharak: A 174-es cikkely, Mi-
chelangelo Frammartino: Az
élet négyszer, Deák Krisztina:
Aglaja, Pálfi György: Final Cut
– Hölgyeim és Uraim!, Almási
Tamás: Sors és képzelet, Szőts
István: Emberek a havason,
Szőts István Kádár Kata, illetve
Kövek, várak, emberek, Lucian
Georgescu: Szellemapa, Gyön-

gyössy Bence: Utolsó rapszódia,
Erik Gandini: Videokrácia. Rész-
letes programért látogassanak
a www.madisz.ro honlapra.

A csend hagyatéka

A Csendház Művészeti Ala-
pítvány szervezésében Demeter
Dalma Dorottya „...a csend ha-
gyatéka...” című egyéni kiállí-
tása nyílt meg a marosvásár-
helyi várban levő Museum
Caféban. A tárlat november 16-
ig naponta 9-21 óra között lá-
togatható.

A Kék Madár Tanoda 
őszi vakációs 
foglalkozásokat szervez 

I. – IV. osztályos gyermekek
számára a Rodnei/Radnai utca
26B szám alatt, november 5-
9-e között, hétfőtől-péntekig,
reggel 9 órától délután 5 óráig.
Igény szerint félnapos progra-
mokon is részt lehet venni. Te-
vékenységek: kézműves foglal-
kozások, játékok, olvasás,
kirándulások a közeli erdőben,
színjátszás. Érdeklődni a 0770-
908-264-es telefonszámon le-
het.

2. oldal >> Naptár november 8–14.

Névnapok
November 8. Zsombor, Kolos, Hódos, Karád, Kasztor
November 9. Tivadar, Fedor, Teodor, Nátán, Ugron
November 10. Réka, Leó, Tibor, Tünde, András, Delinke
November 11. Márton, Andor, Atád
November 12. Márton, Krisztián, Emil, Levente, Renáta
November 13. Szilvia, Jenő, Bulcsú, Szaniszló, Miklós
November 14. Aliz, Szidónia, Erzsébet, Vanda, Huba

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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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

Kos: Önnek zsúfolt a hete. Több régi ismerőse is felbukkan, és
többen fordulnak önhöz megoldandó ügyeikkel. Bár egy ideig
lelkesíti, hogy pörög, és ön az összefogó ember, egy idő után
frusztrálni kezdi, hogy úgy érzi, önre telepszenek a többiek.
Maradjon türelmes, és erőfeszítése meghozza a gyümölcsét.
Bika: Bár alapvetően nem a sebesség megszállottja, a héten
mindenképp érdemes lassítania, hogy egyet hátralépve szem-
lélje jelenlegi körülményeit, és nagyobb rálátással tudja meg-
oldani a problémáit. Ugyanakkor a görcsös akarás most nem
viszi előre. Próbáljon meg leadni a feladataiból.
Ikrek: A héten a vágyai és a kezdeményezőkészsége kerülhet
főszerepbe. Ha egy ideje már a fejében van az, hogy mit szeretne
lezárni vagy megváltoztatni maga körül, ez a hét alkalmas arra,
hogy megtegye az első lépéseket. Ne üljön a babérjain, hanem
próbálkozzon, és ragadja meg a lehetőségeket.
Rák: Ez a hét érzelmi kihívásokat tartogat ön számára. Könnyen
a szívére veheti, ha valaki nem úgy reagál egy kérdésre, ahogyan
szeretné. Pedig valószínűleg nem akarja megbántani. Ám fontos,
hogy elfogadja és tiszteletben tartsa mások véleményét, anélkül,
hogy nyomást gyakorolna rájuk.
Oroszlán: Lehet, hogy új elfoglaltságba kezd, vagy beiratkozik
egy tanfolyamra. Ám ha ezt nem teszi, akkor is szinte biztos,
hogy sok új emberrel találkozik, akik új ötletekkel és új néző-
pontokkal állnak elő. Eljött a változás ideje, és minden oka
megvan az optimizmusra.
Szűz: Különös céltudatosság lehet úrrá önön a héten. Nem
kizárt, hogy ebbe beletartozik az is, hogy felhozza a párjának
azt a témát, amit kínosnak érez. Azonban meglátja majd, hogy
megérte szóba hozni – kedvezőbb lehet a végkifejlet, mint
gondolta volna.
Mérleg: Itt az ideje, hogy kicsit felfrissítse a külsejét, és kipró-
báljon valami újat, akár csak egy szokatlan színpárosítást az öl-
tözködésében, vagy egy újfajta arcpakolást. Ha még egyedü
álló, többen is kedvet kapnak a héten ahhoz, hogy udvaroljanak
önnek. Valaki különösen elnyeri a tetszését.
Skorpió: A héten tele van energiával és kezdeményezőkedvvel.
Cselekvéskényszere viszont türelmetlenné teheti, különösen,
ha úgy érzi, nem úgy haladnak a dolgok, ahogyan szeretné,
vagy mások akadályozzák. Emiatt konfliktusba keveredhet, de
legyen diplomatikus, és ne másokat hibáztasson.
Nyilas: Új típusú feladatot kap a munkában, ami először meg-
ijesztheti, de miután kész van vele, büszkeség tölti el. A bolygók
most támogatják vágyai megvalósulását. Ha valamit szeretne
elérni, legyen  következetes. Minél többször elképzeli és átgon-
dolja a lépéseket, annál közelebb juthat a célhoz.
Bak: Furcsaságokkal teli hét lehet ez ön számára. Lehetséges,
hogy frusztráltan indul, mert úgy érzi, semmi sem úgy sikerül,
ahogyan eltervezte, de ne ítéljen elhamarkodottan. Elképzelhető,
hogy túlhajtotta magát az elmúlt időszakban, így most már
mindenképp szánjon időt a pihenésre.
Vízöntő: Eseménydús, találkozásokkal teli hétre számíthat,
amely a romantikát sem nélkülözi. Úgy tűnik, ön a társaság
motorja, a vonzereje most sokszorosan hat az ellenkező neműre,
és ha még nincs párja, könnyen lehet, hogy valakivel igencsak
megdobogtatják egymás szívét.
Halak: A héten úgy érezheti, hogy semmi sem az, aminek lát-
szik, amibe pozitív és negatív csalódások is beletartozhatnak.
Ne veszítse el azonban a hitét, melyet eddig felépített, mert az
események végül is ön számára kedvezően alakulnak. Nem ki-
zárt, hogy anyagi növekedésre számíthat, és még a romantika
is megkörnyékezi.

Kár kihagyni
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Indul a
banzáj 

Holnap kezdődik a hivatalos választási kampány,
holnaptól már „szabályszerűen”, azaz nyíltan folyhat a
vetélytársak közötti sárdobálás, egymás pocskondiá-
zása. Így volt korábban is, s minden valószínűség sze-
rint így lesz most is. Legalábbis eddigi tapasztalataink
alapján mást nem állíthatunk. Annak ellenére sem,
hogy egyesek választási etikai kódexet, mások elegáns
kampányt ígértek a következő egy hónapra. Majd
meglátjuk.  

Az erdélyi magyar politikai erők a parlamenti je-
lenlétért folytatnak „vérre menő” küzdelmet. Mintha
a román törvényhozás lenne az egyetlen hely, ahol az
erdélyi magyar jogköveteléseknek hangot lehet adni.
Megszokott, hogy kampány idején – most is – sokan
a magyar parlamenti képviselet elvesztésének veszé-
lyével, azok borzalmas következményeivel riogatnak.
Hivatásos érdekvédőink úgy állítják be, mintha min-
den eddigi „eredményt” – tulajdonképpen a minden-
kori román hatalom asztaláról elénk vetett csontot –
kizárólagosan nekik köszönhetnénk. S egy választási
kudarc esetén, a parlamenti bársonyszékekkel együtt,
a jogoknak is oda. Elfeledkeznek arról – vagy csak úgy
tesznek –, hogy az, amit saját érdemükként próbálnak
eladni a választóknak, az többnyire az EU-s csatlako-
záskor Románia által is aláírt kötelezettség-vállalások
kénytelen-kelletlen teljesítése. Ha pedig ama jogok a
parlamenti képviselet elvesztésével visszavonhatók,
akkor ki kell mondani: Romániában nincs jogbizton-
ság. Akkor teljesen fölöslegesen koptatták az utóbbi
huszonhárom évben a román törvényhozás bársony-
székeit.

Sajnos, a vásárhelyi magyar lakosságnak nem
sok haszna származott a politikusok parlamenti jelen-
létéből. Az autonómia kérdését, ami kizárólag válasz-
tási kampány idején jut eszükbe hivatásos
érdekvédőinknek, most elő sem hozzuk. Szögezzünk
le csak annyit, hogy ez, mármint az autonómia jelen-
tené a megoldást legégetőbb problémáinkra. A helyi
magyarságot ért folyamatos kudarcélmények megtör-
ték a közösséget, elfásult, reményvesztett, másod-
rendű helyzetébe belenyugodni látszó tömeggé
degradálták. Pillanatnyilag sem gazdasági, sem poli-
tikai téren nincs akkora befolyása a vásárhelyi magyar-
ságnak, mint amekkorának számarányából ítélve
lennie kellene. Abban, hogy így alakult a helyzet, bi-
zony megvan a politikumnak is a maga felelőssége.  

A jelöltlistákon szereplő nevek láttán úgy tűnik,
megállt az idő. Abban az öt választókörzetben, ahol
magyar jelölt reális eséllyel indulhat, egytől egyig azok
az őskövületeknek számító politikusok indulnak, akik
már mintha összenőttek volna a parlamenti bársony-
székeikkel. Az ellenük magyar részről indulók zöméről
pedig a legtöbb, amit mondhatunk, hogy fiatal, lelkes,
de tapasztalatlan zöldfülűek – a politikában minden-
képp azoknak számítanak. Mentségükre mondom: va-
lahol el kell kezdeni. 

Mindenesetre a jelek szerint, a „romániai ma-
gyarság egyetlen legitim érdekvédelmi szervezetének”
jelen pillanatban legnagyobb ellenfele: önmaga. Vá-
lasztási eredményét a saját maga által megfogalma-
zott, a nyári helyhatósági választások eredményei
alapján igencsak magas elvárások függvényében kell
majd értékelni.  

Szentgyörgyi László 

Beszélgetőtársunk Csegzi
Sándor, Marosvásárhely volt al-
polgármestere. Őt kérdezzük: 

– Mit kell tudni erről a nagy-
méretű fejlesztési projektről?

– Háromszintes fejlesztésről
beszélhetünk, melyek egymásra
épülnek és kiegészítik egymást.
Az elmúlt évtizedekben hozzá-
szoktunk ahhoz, hogy a Somos-
tető május 1-jén és augusztus
23-án egy amolyan „miccsező-
flekkenező-söröző” hely volt.
Ezen kellett valamilyen formá-
ban változtatni, hiszen a szabad-
idő központokra nagy szükség
van. Nemcsak ünnepnapokon,
hanem hétközben is.  

Nagyon fontos a 
célközönség, 
és a civilizált forma

„Igen, ma már nem kimondot-
tan flekkenezni és sörözni me-
gyünk fel. A Somostetőn friss
levegőt szívunk, feltöltődünk
energiával, vagy ha úgy tetszik,
fellazítjuk az agyunkat a min-
dennapi gondoktól, stressztől.
Létesítményeink által minden
korosztály rendelkezésére ál-
lunk: az óvodástól a nyugdíjaso-
kig, nagyszülőkig. Mindenkinek
lehetőséget kell adni arra, hogy
megtalálja a kikapcsolódás ama
civilizált formáját, amelyre szük-
sége van, amit egy ilyen szabad-
idő központ megadhat” –
magyarázta Csegzi.

A privatizáció 
visszásságai…

– A kezdet és a kezdés nehéz-
ségekkel járt, nem várt akadályo-
kat gördített terveik
megvalósítása elé…

– A legelején voltak, akik azt
akarták, hogy a meglévő dolgo-
kat, vagyis a kisvasutat, a nyári
színpadot, a volt Ceaușescu-vil-
lát és a vendéglőt újítsuk fel el-
sősorban, ugyanis ezek a
létesítmények a régi emlékek
őrzői. 

Mi mindenképpen meg akar-
tuk vásárolni a vendéglőt. Ennek
érdekében több éven keresztül
számtalanszor próbálkoztunk.
Sajnos nem tudtunk meg-
egyezni, hiszen olyan árat hatá-
roztak meg, ami számunkra
kifizethetetlennek bizonyult. A
Ceaușescu-villa szintén magán-
kézbe került, de itt az eladás

szóba sem jött. Dacára annak,
hogy az épület nem volt eladó,
mégis próbálkoztunk, azonban
hiába. 

Következésképpen saját lábra
kellett állni, új elképzelések
mentén kellett elindulni. Ennek
érdekében egy teljes felújítási
vonalat indítottunk el. 

A fejlesztés első része
tehát a játszóterek létesí-
tése, a kötélpark megépí-

tése, újabb erdei utak
kialakítása és a turista-, irányt

jelző táblák felszerelése.
A második: új elképzelé-

sek eszközölése, meghatá-
rozása és kivitelezése.
A harmadik: a Marosvá-
sárhelyi Állatkert…

– Milyen beruházásokat esz-
közöltek-eszközölnek? Mennyi a
projekt kifutási ideje?

– Mint már említettem, a so-
mostetői övezetnek megvolt a
saját maga hagyománya. A már
meglévő játszóparkot szűk hat
hónap alatt építettük meg. Tudni
kell azt, hogy a játszótér folya-
matos fejlődésben van. 

Ugyanakkor iktattunk egy
pályázatot, ami még 3 millió
eurós finanszírozást jelent. Most
vagyunk a tenderezés folyama-
tánál. Az elkezdett munkálatok
bővítését tavasszal fogjuk to-
vábbvinni. 

Elkészült az Erdei Háznak ne-
vezett pihenőhely is. Mostanság
a világban igencsak divatos a kö-
télparkok létesítése, használata,
erre itt Marosvásárhelyen is volt
igény. Létre is hoztunk egyet,
mely ma már használható. 

Lesz még munka a következő
évben is. Gondolok itt a kisvas-
útra, melynek vonalát szeretnénk
felújítani és bővíteni, továbbá ter-
vezzük a nyári színpad újraépíté-
sét is. Nem szabad azonban

megfeledkezni az új kerékpár- és
gördeszka utak kiépítéséről sem.
Ami még fejlesztésre vár, az a
kocogó pálya és a kötélpark. 

– Miként próbálják kiszorítani
a quadozókat a somostetői erdő-
ből?

– Erre is van megoldás. Ér-
vényben van egy tanácsi határo-
zat, mely megtiltja ebben a
térségben, vagyis a somostetői
erdőben ezeknek a járműveknek
a használatát. Azonban ahogy
mondani szokták: a világ min-
denkié, így nekünk is megvan-
nak az elképzeléseink arra, hogy
ezt a problémát is megoldjuk.
Tervbe vettük, hogy a városon
kívül kijelölünk olyan helyeket,
ahol a motorsport kedvelői is
kedvükre hódolhatnak szenve-
délyüknek. 

– Húsz évvel ezelőtt szó volt
egy nagyon magas kilátó tv-to-
rony építéséről…

– Ennek a megépítése ma
már nem aktuális. Amit én kez-
deményeztem, az a csillagvizs-
gáló és egy csillagda felépítése.
A felszerelés lehetőséget terem-
tene a csillagászattal való ismer-
kedésre, és tudományos
munkára is. A csillagdában
pedig vetítéseket lehetne adott
témákban lebonyolítani. A kez-
deményezés létrehozása még
várat magára, a tervek megvan-
nak, és… ami késik, az nem
múlik!

– A városháza lemondott az
erdőt átszelő út megépítéséről? 

– Bizonyos értelemben ezt
sikerült lefékezni. Tény az, hogy
van egy tanácsi határozat, mely
lehetőséget ad az egyik út ter-
vének a megvalósítására. Habár
az út megépítésére megvolt az
anyagi háttér, erre a befekte-
tésre az önkormányzat nem

kapta meg a környezetvédelmi
engedélyt. A meglévő pénzt a
hivatal nem vesztette el. Sikerült
ezt az összeget egy más útjaví-
tási programba átterelni. Az út-
javítások zöme, ami most, és az
elmúlt évben zajlik és zajlott itt,
Marosvásárhelyen, ebből a
pénzből lett megvalósítva.   

Az átszelő út kérdése tehát
fagyasztva van. Véleményem
szerint erről még sokat kellene
vitázni. Hogy melyik terv lesz a
nyerő, azt most egyelőre nem
tudni, azonban erre is megoldást
kell találni, mert az útra szükség
van. 

– Megvalósíthatónak tartják-
e a Víkendtelep és a Somostető
közötti libegőt? Miért van, lenne
erre szükség?

– Van egy határozatunk,
mely egyértelműen engedélyezi
a libegő megépítését. Ennek
költségét azonban nem lehet
közpénzből megoldani. Ebben
az esetben kimondottan ma-
gánbefektetésre van szükség.
Ezek ma már nem olyan nagy
pénzek, hogy egy magáncégnek
ne érné meg. Az országban is
működnek hasonló létesítmé-
nyek – legalább háromról tudok
–, és nagy közösségi elfogadta-
tásnak örvendenek. Nagyon jó
lenne egy ilyen megoldással
összekötni a szóban forgó két
pontot. Az ötletet, elképzelést
annyira jónak tartom, hogy eze-
ket az „állomásokat” még tovább
fejleszteném. Bővíteném akár a
Tudor lakónegyed felé. Tömeg-
közlekedési eszközként, és tu-
risztikai érdekességként is
egyaránt tökéletes lenne! 

– Végül beszéljünk egy kicsit
a fejlesztési projekt harmadik ré-
széről is…

– Igen, a Marosvásárhelyi Ál-
latkert… Egyértelműen el-
mondható, Bereczki Boldizsárt a
kezdeményezések emberének is
lehet nevezni. Ő volt az, aki rá-
érzett arra, hogy mikor, hol és
milyen formában kell lépni. A ta-
nács részéről minden támoga-
tást megadtunk a
menedzsernek, és most, így visz-
szatekintve, ki kell jelentenem,
hogy abszolút megérte. Sikerült
az állatkertet húsz hektárral bő-
víteni, a befektetések, fejleszté-
sek egyértelműen
Európa-szintűek. 

Nagy-Bodó Tibor

Milyen lesz a Somostető? 
A 450 méter tengerszint feletti magasságban levő Somostető már a múlt század elején Marosvásárhely közkedvelt
kirándulóhelye volt. Dr. Bernády György sétányokat építtetett és csatornázva rendezte a Somostető város felőli
részét. Ebben a csodálatos környezetben a későbbiekben gyermekjátszóteret, kisvasutat, nyári színpadot és ál-
latkertet is létesítettek. Felépült a TV-erősítő és átjátszóállomás, majd egy magas víztorony is. Most pedig, mond-
hatnánk akár azt is, hogy a történelem ismétlődik. Állításunk igazolásaként szóljunk a jelen és a következő év
somostetői fejlesztéseiről. Nemrég bővítették az állatkertet, elkészült a kötélpark, a nagyméretű játszótér, az
Erdei Házikó, de átadták a gyalogos sétányt is. 
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Hacsek és Sajó

Rendhagyó történelemórára került sor 2012. november 4-én a Deus Providebit Tanulmányi
Ház Szent Mihály termében. Ez alkalommal Raffay Ernő történész tartott igen érdekes előadást
gróf Tisza István hajdani magyar miniszterelnök életéről és tevékenységéről. A rendezvényt a
Rákóczi Szövetség, a Kerecsensólyom Hagyományőrző Egyesület, az Erdélyi Magyar Iak és az
EMNT szervezte.

– Jó napot, Sajókám! Na zengje, mi
érdekeset ír az újság!

– Semmi különöset. Basescu a hét-
végén ünnepelte a 61. születésnapját,
ha esetleg érdekli.

– Most már nem…, szólt volna ha-
marabb!

– Tán fel akarta köszönteni?
– Nem, de egy maffiafőnöktől szinte

bármit lehet kérni a születésnapján, nem
utasíthat vissza. Én megpróbálkoztam
volna az autonómiával, hátha…

– Maga sok mindent tud, csak sajnos
mindent rosszul: nem a szülinapjukon
szokás kívánságokkal fordulni a maffi-
avezérekhez, hanem a lányuk esküvőjén.
Benne van a Keresztapában.

– Na, a brant egye meg, arról is le-
késtem, a kisebbiket is férjhez adta a
nyáron. Valami Szifilisz nevű csumpálák
vette el.

– Nem Szifilisz, ütődött, hanem Sida!
– Pláné! De még az is kaphat szifiliszt

Ebácskától. Biztos örömködött a pösze

nézésű, hogy nagy nehezen elkelt a fe-
ticája, mert olyan zokni az a csaj, hogy
képtelen egyszerre menni és rágózni.
Sőt, még beszélni sem tud normálisan.

– Zokni vagy sem, lényeg, hogy európai
parlamenti képviselő.

– Ne is halljak Európáról!
– Miért?
– Van egy kis megkuporgatott pén-

zem, nem sok, pár ezer eurócska. Gon-
doltam, elosonok Monte Carloba egyet,
hátha meg tudom duplázni legalább,
mert így nem sokra megyek vele.

– És?
– Már a repülőjegyet is megvettem,

amikor felhívott egy ismerősöm, hogy
üljek csak szépen a tökömön itthon,
mert a magyarokat újabban még a ka-
szinók környékéről is elkergetik, nem-
hogy rulettezni vagy blackjackezni en-
gednék.

– Hallatlan! Vajon mi az oka?
– Betojtak az EMNP szlogenjétől.
– Melyiktől? 

– Minden magyar nyer!
– Marha! De azt hallotta, hogy az

RMDSZ csíki területi szervezete egy tíz
pontos etikai kódex aláírását javasolta
az EMNP-nek?

– Pe ce sus…, akarom mondani:
mire fel?

– Szerintem egyszerűen unatkoznak.
Még arra is ráértek, hogy külön pontba
foglalják: a felek egyáltalán nem hasz-
nálhatják egymás szimbólumait, plaká-
tokon feltüntetett fényképeit vagy azok
megtévesztő hasonmásait, legyenek
ezek akár korábbi választási kampányok-
ban használt szimbólumok vagy fény-
képek.

– Hű de komoly! Csak nem volt már
ilyesmire precedens?

– Csak de: az EMNP nemrég „az
RMDSZ helyhatósági választási kampá-
nya arculati elemeinek felhasználásával
alakította ki saját kampányplakátját”.

– Hát ez pont az, amiről én ugattam
– a 6:3-as ökörség, meg a „minden ma-

gyar nyer!”.
– Az hát!
– Milyen diszkréten fogalmaznak,

hogy „arculati elemeinek felhasználá-
sával”; ezt magyarul úgy mondják, hogy
pofátlanul lemásolták.

– Azért kopírozni RMDSZ-ék is tud-
nak, na! A logójuk például egy az egybe’
az Adidas-embléma koppintása, csak
ráfogták, hogy tulipán. Nem beszélve a
kampánydalukról, amit saját maguktól
loptak.

– Hogyhogy?
– Hát, volt az a gagyiság a helyha-

tósági választásokon, a Váltás most!
című, ami szinte bejött, csak éppen nem
Frunda váltotta Floreát, hanem Ciprian
Dobre Lokodi Editet a megyei tanács
élén.

– Emlékszem…, valami glóriás Gó-
liátok meg egyéb szörnyszülöttek sze-
repeltek benne. Most is valami hasonló
az RMDSZ-kampánynóta?

– Nem hasonló, hanem ugyanaz: A

Váltás most!-ból Együtt most! lett, Vá-
sárhelyből Erdély, a többi kvázi maradt.
És képzelje, még videoklipet is gyártottak
hezzá, az a legszebb: emberek, lovak,
tulipántok minden mennyiségben és va-
riációban, plusz vannak olyan részek is,
amikor az RMDSZ-es nagykutyák –
Markó, Verestóy stb. – tök gájneresen,
lassítva mennek, mint az akciófilmhősök
a nagyjelenet előtt.

– Egyet nem értek: a GaGa-koncer-
ten Frunda miért sárga rózsákat dobált
a közönség közé? Oké, hogy énekelték
azt a dalt is, de akkor is…

– Biztos Jócka felvásárolta előle az
összes tulipánt. Állítólag ő is részt vesz
majd a kampányban. Sőt, már kampá-
nyol is.

– Honnan veszi?
– Tegnap este egy RMDSZ-logós mű-

anyag pohárral állított be a kocsmába
sört tarhálni!

Molnár Tibor

Tisza István már iúkorában megismer-
kedett a magyar nagypolitika vezető sze-
mélyiségeivel, édesapja Tisza Kálmán, a
dualista kormány miniszterelnöke révén –
tudták meg a jelenlévők Raffay professzor-
tól. A Tisza család a magyar középosztály
felső kategóriájába tartozott, több mint 22
000 hold birtokon gazdálkodtak. Édesapja
és környezetének hatására Tisza István is a
dualizmus hívévé vált, ami mellett kitartott
haláláig. Grófi címét Ferenc József császártól
kapta, nagyapja, Tisza Lajos közbenjárására.
Nagypolitikai szereplése 1886-ban kezdő-
dött el, amikor Szabadelvű Párt országgyű-
lési képviselője lett. Mint kiváló politikus,
már az 1889-es képviselőházi felszólalásá-
ban megjósolta a világháború közeli kitö-
rését. 1903-1905 között magyar királyi mi-
niszterelnökként megtörte a parlamenti
ellenzék obstrukcióját. 1905-ben lemon-
dott és visszavonult birtokára, de 1910-
ben újra visszatért, ezúttal a Nemzeti Mun-
káspárt színeiben. 1912-ben mint a
képviselőház elnöke katonasággal vezetteti
ki a magyar parlamentből az obstruáló po-
litikusokat. 

Tisza István a háborúellenes 
és románbarát magyar 
miniszterelnök

Raffay Ernő professzor dokumentumok
sokaságával igazolta azt, hogy Tisza István
gróf második miniszterelnöksége idején,
ami az 1913 és 1917 közötti periódusra
esett háborúellenes és románbarát politikát
folytatott. A balkáni háborúk idején Tiszát

a „balkáni népek védelmezőjeként” ismerte
Európa. 1883-tól a Román Királyság az
Osztrák-Magyar Monarchia szövetségese
volt azért, hogy az Orosz Cárság be ne ke-
belezze. Tisza második miniszterelnöksége
kezdetén tárgyalásokat folytatott a Ma-
gyarország területén működő román pár-
tokkal annak érdekében, hogy ismerjék el
Erdély végleges unióját az anyaországgal.
Ez úgy nézett ki, hogy sikerül is, de később
a románok, bukaresti bíztatásra, elutasítják
az egyezkedést. Az 1914-es merénylet után
összehívott koronatanácson Tisza István, a
magyar miniszterelnök egyedül tiltakozott
a jelenlévők közül Szerbia lerohanása ellen,
amely szerinte az Orosz Cárság és a Román
Királyság beavatkozásához vezet, és ezáltal
a világháború kitöréséhez. 

Tisza István románbarát szemlélete

1916 augusztusáig tartott, amikor a Román
Királyság felrúgva minden szövetséget és
egyezséget hátba támadta a Monarchiát,
betörve Erdély területére. Ebben az évben
egyezség született az orosz, olasz, francia
és angol kormányok képviselőivel, hogy a
románok is beszállnak a háborúba, és ha
sikerrel járnak, megkaphatják Magyaror-
szág (Erdély) területének keleti részét egé-
szen a Tiszáig. Mint köztudott, ez ekkor
nem sikerült. 

Előadásának végén Raffay Ernő Tisza
István meggyilkolásának körülményeiről
beszélt, és arról, hogy hogyan ápolták az
emlékét Magyarországon a két világháború
között, a kommunizmus idején és napja-
inkban. 

Nemes Gyula

Raffay Ernő Marosvásárhelyen

Raffay Ernő történész

A történetíró elhivatottsága
A 80 éves Dr. Szabó Miklós történész köszöntése

A Román Akadémia „Gheorghe Şincai” Társadalom– és
Bölcsésztudományi Kutatóintézetének, a marosvásár-
helyi „Petru Maior” Egyetemnek és az Erdélyi Múzeum
Egyesület Marosvásárhelyi Fiókszervezetének közös
szervezésében került sor arra a konferenciára, amelynek
keretén belül a 80 éves Dr. Szabó Miklós tudományos
főkutatót köszöntötték. 

A konferencia a Petru Maior Egyetem Szenátusi termében
zajlott, több magyar és román történész részvételével, „A külföldi
egyetemjárás és Erdély európai kapcsolatai a 12–20. században”
cím alatt. Megnyitó és üdvözlő beszédeket Pál-Antal Sándor
akadémikus és Cornel Sigmirean egyetemi tanár mondtak. Az
előadások sorozatát maga az ünnepelt Szabó Miklós nyitotta
meg „Marosvásárhelyiek külföldi egyetemeken a letűnt száza-
dokban” című tanulmányával. Őt követte Simon Zsolt marosvá-
sárhelyi tudományos kutató „A középkori erdélyi egyetemisták
földrajzi származásáról” szóló előadásával. Csáki Árpád sepsi-
szentgyörgyi tudományos kutató „Csernátoni Vajda Sámuel pe-
regrinációja (1776–1778)” címmel tartott előadást. „Románok
az Osztrák-Magyar Monarchia katonai tanintézeteiben” volt a
Cornel Sigmirean tanár úr tanulmányának a témája. A házigazda
előadását követte Szögi László budapesti egyetemi tanár fel-
szólalása, aki „A külföldi magyar egyetemjárás átrendeződése a
20. század első két évtizedében” címmel tartott értekezést. Az
előadássorozatot Lucian Nastasă Kovács kolozsvári tudományos
főkutató zárta „A kommunizmus előtti román egyetem és a kul-
túra nemzetiesítése” című tanulmányának bemutatásával. 

A találkozó második részében Dr. Szabó Miklós laudatiójára
került sor. Az ünnepelt első munkahelye az Állami Levéltár Ma-
rosvásárhelyi Hivatalánál volt, majd, mint főiskolai tanár folytatta
tevékenységét. 1975-ben a Társadalomtudományi Akadémia ma-
rosvásárhelyi részlegéhez került, ahol akadémiai kutatóként dol-
gozott 2003 decemberéig, nyugdíjazásáig. Az évtizedek folyamán
13 önálló kötete, két szerkesztett kötete és több mint 70 tanul-
mánya jelent meg nyomtatásban, különböző kiadványokban. 

Az ünnepelt köszöntésének záróakkordjaként Káli Király Ist-
ván, a Mentor Könyvkiadó igazgatója egy könyvet nyújtott át
Szabó Miklósnak. A kiadvány a történész tiszteletére készült a
kollégák „titkos összeesküvése” révén: A történetíró elhivatottsága
(Vocaţia istoricului). Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80.
évfordulójára. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012. A tanul-
mánykötetet Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmiren és Simon Zsolt
szerkesztette és 31 szerző munkáját tartalmazza. 

N.Gy.
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2012. november 3-án érdekes sétán vehettek részt az érdeklődök. A BTE által a marosvásárhelyi református
temetőben szervezett túrát Spielmann Mihály és László Lóránt történészek vezették. 

Csegzi Sándor 
az emberjogi 
bírósághoz fordul
Az Európai Emberjogi Bírósághoz for-
dul Csegzi Sándor, a polgármester ta-
nácsadója, mert az igazságszolgáltatás
megakadályozta abban, hogy függet-
lenként méretkezzen meg egy parla-
menti képviselői tisztségért.

A Maros megyei törvényszék, majd a
Táblabíróság formai kifogásra hivatkozva
utasította el a volt alpolgármester jelölé-
sét, mert az általa leadott támogató alá-
írások nem felelnek meg a törvény
előírásainak. Csegzi egy eredeti példányt
és három, közjegyző által hitelesített má-
solatot adott le a választási irodában. 

Csegzi szerint egy független jelöltnek
kilátástalan a helyzete és diszkrimináció
áldozata. „A választási törvény olyan fel-
tételeket szab, amelyek kivitelezhetetle-
nek, ugyanakkor a jogszabály tartalmaz
olyan paragrafusokat, amelyek diszkrimi-
nálják a független jelölteket a pártok je-
löltjeivel szemben” – állítja.

Felháborítónak tartja, hogy ugyanan-
nak a választási törvénynek az alapján
2008-ban, a hozzá hasonló helyzetbe ju-
tott személyek óvását elfogadta a bíróság,
és a független jelöltek indulhattak a vá-
lasztásokon, míg jelenleg az igazságszol-
gáltatás másként vélekedik. Csegzi
Sándor azt sérelmezi, hogy megfosztot-
ták  a választhatósági jogától, és kijelen-
tette, az Európai Emberjogi Bírósághoz
fordul. Hozzátette: „Nem valakik ellen,
hanem valami ellen indultam volna a vá-
lasztáson, és többek között az igazság-
szolgáltatásban tapasztalt ilyen
visszásságok eltörlése miatt lobbyztam
volna” – szögezte le Csegzi.

Mint ismeretes, a nyári helyhatósági
választásokon Smaranda Enache függet-
len polgármester-jelölttől még az ívek hi-
telesítését sem kérték, 2008-ban pedig
Kincses Előd független jelöltetet is ugyan-
ilyen formai okokra való hivatkozással
utasítottak el, ám akkor a bíróság Kincses-
nek adott igazat. 

Pál Piroska

Vissza a jövőbe, avagy újra kerékpározhatunk a főtéren
Egy ismeretlen eredetű (mennyei

vagy pokoli?) fuvallat hatására városunk
választott képviselői fölülbírálták a je-
lenleg is érvényben lévő kerékpár-el-
lenes határozatukat. Akár tovább is foly-
tathatták volna az eddigi keresztes
hadjáratukat, de most, a Krisztus utáni
2012-es év vége felé, valamint a maja
naptár szerinti világvége előtt néhány
nappal a tisztelt hölgyek és urak arra
gondoltak, hogy talán mégis akad hely
Marosvásárhely központjában a mos-
tanáig oly elvetemültnek tartott jár-
műveknek, a kerékpároknak is. Ezt a
döntést ugyanazok a frakciók (élükön
az RMDSZ-el) hozták meg, amelyek
több mint két évtizede rendszeresen ki-

szorították, büntették és elüldözték a
főtérről az ilyen ördögtől való eszkö-
zökkel közlekedő honfitársainkat. 

A motorizált közlekedést választó
lakosok teljes nyugalommal élvezhették
a központi infrastruktúrát, de akik kör-
nyezetkímélő eszközökhöz folyamodtak
(például kerékpárt, görkorcsolyát vagy
rollert használtak), a város pénzéből fi-
zetett járőrök által kirótt pénzbírságra
számíthattak. Az ilyenkor esetlegesen
lefolytatott baráti beszélgetések során
a városunk biztonságát felvigyázó
egyenruhások azon sajnálkozó vélemé-
nyüknek adtak hangot, hogy a legmély-
ségesebb együttérzésük mellett sem
törölhetik el a városi tanács erre az

esetre kiszabott büntetését, és kényte-
lenek kiállítani a „Büntető jegyzőkönyv-
nek” címzett irományt. Ez egy olyan
anyagi következményekkel járó irat,
amely a semmi okán vékonyítja meg a
pénztárcánkat, vagyis úgy kell fizet-
nünk, hogy közben semmiféle szolgál-
tatást vagy árut nem kapunk cserébe.
A „törvény emberei” pedig szépen meg-
magyarázták, hogy ezért az áldatlan
állapotért a választói akarattal hata-
lomra juttatott városi tanácsosoké a fe-
lelősség. (Érintettként ilyenkor mindig
átfuttattam az emlékezetemen, hogy
kire is ütöttem a pecsétet annak idején,
és mindig bűntudat ébredt föl bennem.
Sőt beírattam a jegyzőkönyvbe, hogy

mélységesen fel vagyok háborodva az
üldöztetés miatt, de gyakran az volt az
érzésem, hogy ezen utólag nagyon jót
derültek a szolgálatot teljesítő rend-
őrök.)

Egészen konkrétan vizsgálva ezt a
megszorító intézkedést, egy átlagos vá-
sárhelyi kerékpárosnak az elmúlt több
mint 20 év alatt hetente legalább 10
kilométerrel kellett meghosszabbítania
az útvonalát, vagyis körülbelül 1000
órát veszített az idejéből. Ezenkívül leg-
alább 1-2 bírságot és az ezzel járó meg-
aláztatást kellett elszenvednie. Sőt,
amennyiben civil kurázsi is volt benne,
és fellebbezett az eljárás ellen, nagy
eséllyel pályázhatott egy kilátástalan,

de fölöttébb érdekfeszítő bírósági tár-
gyalásra. Összességében a demokrácia
eddigi évei alatt a város becsületes ke-
rékpárosai (10 lejes órabérrel számolva)
fejenként legalább 10.000 lejes anyagi
kárt szenvedtek. Mindehhez hozzá lehet
adni azokat az erkölcsi károkat, ame-
lyeket a figyelmen kívül hagyott civil
kezdeményezők, a kirekesztett felvo-
nulók, valamint a semmibe vett egyéni
felszólalók szenvedtek el. Jogos lenne
tehát az elvárás, hogy a felősök ismerjék
be egzkori hibájukat, és vizsgálják felül
eddigi álláspontjukat. Bocsánatkéré-
sükre, tudom, nem számíthatunk. 

Ferencz Zsombor

Séta a marosvásárhelyi
református temetőben

A szabadég alatt tartott történe-
lemóra kezdetén a kis csoport bete-
kintést nyerhetett a temető múltjába.
Megtudtuk, hogy hajdanában a mai
temető területe a Nagy Szabó Ferenc
kertje volt, és hogy ő maga adomá-
nyozta a városnak köztemető kimérése
céljából. Addig az időpontig a vásár-
helyi reformátusok kertjeikbe temet-
keztek. A cinterem fából ácsolt épülete
– a Teleki család ajándéka – a város
legrégibb építményei közé tartozik.
Az épület köré kerültek örök nyuga-
lomra a református egyház elöljárói.
A régi sírkövek egy részének megmen-
tése a 20. század folyamán kezdődött
el. Az első sírkőjegyzék Pálmaytól szár-
mazik, majd Csekme István írt 1988-
ban monográfiát a temetőről. 

„Sírkőmúzeum” 
a cinterem mellett

A cinterem nyugati részén helyez-
ték el az emlékmentők a temető leg-
régibb, épségben megtalált sírköveit
és a római szarkofágokra hasonlító
koporsóköveit, mintegy „sírkőmúze-
umot” alakítva ki itt. Ezek egy része
latin feliratokat tartalmaz, a magyar
nyelvű feliratozás a 18. század máso-
dik felétől kezdett el teret hódítani. A
cinterem körül a város főbíráinak, a
kollégium tanárainak, orvosoknak, je-
les személyiségeknek a síremléke lát-
ható. Bolyai Farkas (1775–1856) ma-
tematika tudós síremléke
közadakozásból készült 1884-ben. Fa-
ragója egy Jablonszky nevű budapesti
mester. Bolyai János síremlékét a Ma-
tematikai-fizikai Társulat emeltette
1894-ben.

Orvosprofesszorok, 
egyházi és városi 
elöljárók síremlékei

A cinterem közelében található
dr. Nyerges Gábor orvos síremléke,
aki az első klinikát építtette Maros-
vásárhelyen, vagy a dr. Czakó József
főorvosé, aki szanatóriumot nyitott
a városban. Ez utóbbiban gyakran
szálltak meg jeles személyiségek,
mint például Móricz Zsigmond, ami-
kor Marosvásárhelyre látogatott. A
túravezető Spielmann Mihálytól
tudta meg a temetőbe látogató tár-
saság azt is, hogy itt nyugszik dr.
Hints Elek, az oltások, antibiotiku-
mok meghonosítója városunkban.
De itt nyugszik Mátyus István, Ma-
rosszék első kirurgusa, vagy Gecse
Dániel orvos is, és sorolhatnánk a je-
les orvosprofesszorok neveit. 

A református egyházi vezetők kö-
zül itt talált végső nyugalomra:  Antal

János püspök, Tóthfalusi József, a leg-
szebb magyar nyelvű Biblia kiadója,
Csiha Kálmán püspök, Juhász András
esperes, és mások. A városi elöljárók
közül, akiknek síremléke a reformá-
tus temetőben található kiemelkedő
a Bernády György és a Borsos Tamás
neve. Ez utóbbi síremlékén kis ko-
szorút helyezett el a túrázó társaság. 

A sétálókat kalauzoló történészek
megálltak neves művészek, írók sír-
jánál is, ismertetve azok rövid élet-

rajzát, munkásságát. Ilyenek például:
Sütő András író, Szabó Lajos. a Szent-
györgyi István Színművészeti Intézet
első rektora, Kulcsár Béla szobrász-
művész, Barabási Béla festő, a Re-
formátus Kollégium hajdani rajzta-
nára, Oltyán László újságíró, Ajtay
Gecse Viktor, a fehéregyházi Petőfi
emlék építője, és sorolhatnánk a je-
lesebbnél jelesebb személyeket. 

Nemes Gyula
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Guggoló
emlék
Hét vége. A bágyadt
napsütésben csillogó
ezüstszál az ökörnyál.
A Kultúrpalota bejára-
tánál kisebb csoporto-
sulás. 

Egy másik csoport a Vá-
rosháza toronybejáratá-
nál. Friss házasokat fény-
képeznek. Az egyik ara
megemeli szoknyáját, fel-
kapja, hogy látszódjon
a...harisnyakötője. De ad-
dig sem bírja tartani a lá-
bát, míg a masina elkat-
tan. (Tornából fölmentett
komputer-nemzedék.) Az
iú férj alányúl, így se-
gítve párját.

A meglibbenő szellő
sárgult faleveleket seper-
get az úton. Az utcán:
jövő-menő járókelők.
Mindennapi program.

Kissé távolabb a meg-
újuló, egykori Párt-, most
Park Szállodába költözve
a megyei könyvtár né-
hány részlege, az ameri-
kai könyveké is. American
Corners Romania – áll az
egyik bejárat fölött.

A szálloda előtt –
aszálytól sújtott, ritkított
bokrok között – guggoló
alak. Csupasz feneke fe-
hérlik, mint...nincsen rá
hasonlat. 

Pár méterre ásítozik a
bezárt, elhagyott közvécé.
Telve szeméttel, „külszíni”
emberi ürülékkel. Valami-
kor betonlapokkal fedték
be, biztonság fedezeté-
ben. Nemrégiben valakik
– erős fiúk, hajléktala-
nok? – feltörték, betör-
ték. A betonlapok bedo-
bálva a lépcsőn. Tele
minden ismét szeméttel
és az anyagcsere-folya-
mat végeredményével.

Fertő a városközpont-
ban.

Amott a guggoló alak
sötéten fehérlik.

Kultúra ez is.

Czirmay Szabó Sándor

Nem könnyű kiverni a lírát
az emberi agyból.  Csak a szü-
letettek és a mosolygósak,
utóbbiak közül is egy vagy
kettő marad igazi költő. 

A tanító úr unokája vala-
hogy eltévesztette ezt a két di-
rekciót, a gyerek semmi jelét
nem mutatta a lelés adomá-
nyának, másfelől pedig a ren-
desnél gyakrabban bizonyult
indokolatlanul jókedvűnek.

A derék pedagógus ezeket
egyáltalán nem vette észre, kü-
lönösen nem észbe.

Folyton nevelni akarta a
szerencsétlen unokát.

Ebbe törött bele béka– és
diáknyúzó bicskája.

Azt vette fejébe, hogy meg-
tanítja unokájának Petőfi Sán-
dor János vitézét, még negye-
dikes korban. Utána jönne
Arany János Toldija, majd pedig
Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Mó-
ricz és a többiek. Szép szabad-
csapat. Ha az unoka, ez a pom-
pásan sikerült fiú ilyesfajta
filoszi adottságokkal születik,
biztosan viszi valamire. Samuka
azonban különös érdeklődést
tanúsított az apró élőlények vi-
lága iránt, és ezt nagyapja –
Papó – előtt sem titkolta, mi
több, tudását nem röstellette
néha fitogtatni is.

No, amikor – még a Petőfi
előtti nagy népiek tanulmányo-
zása alkalmával – meg akarta
tanítani Papó tanító úr az uno-
kának Csokonai Vitéz Mihály
Szerelemdal a csikóbőrös ku-
lacshoz című versét, Samuka
különös fogékonyságot muta-
tott a cím egyik szava iránt.
„Drága kincsem, galambocs-
kám, / Csikóbőrös kulacsocskám!

/ Érted halok, érted élek, / Száz
leányért nem cseréllek.”

Ez rendben volna, ám Sa-
muka így szavalta: „Csikóbőrös
kullancsocskám...”

Ebből lett aztán némi baj.
Hiába álmodozott Papó ta-

nító úr arról, hogy az unokája,
ez a pompásra sikeredett Sa-
muka egyszer majd országosan
elismert szavalóművészként
szitálgat egy kis hírnevet a hála
ködfelhőjéből őrá is – mint aki
bevezette a tudatlan gyerkőcöt
a boldogságos szózatok éde-
nébe –, Samuka  nem tágított.
Folyton kullancsolt a kulacs he-
lyett.

No, a csaknem kilencven ki-
lós Papó tanító úr föllétrázta
magát a padlásra. Jól emléke-
zett: megtalálta, föllelte egy-
kori honvéd nagyapjának –, aki
az első világégésben, Galíciá-
ban jobb könyöklövést szenve-
dett, és emiatt egész életében
nyomoréknak számított –, az
alumínium kulacsát –...ha va-
lóban abból volt. De lehet, hogy
egy második-világháborús ku-
lacs volt az. Mindegy, Papó ta-
nító úr az életét meg a létrafo-
kokat kockáztatva, hatalmas
kínok árán lehozta, és próbálta
rendbe tenni a világot. 

– Samuka, kérlek. Ez itt egy
kulacs. Ha pedig kullancsra
volna szükséged, hát csak ki-
lépsz kettőt, és a Csigadomb
tetejéről máris fölcsippenthetsz
egy ármádiára valót...A sűrű er-
dőben. 

– A Kárpát-medencében
leggyakoribb a közönséges kul-
lancs (Ixodes ricinus), amely a
vérszívás során Lyme-kórt, ví-
rusos agyhártyagyulladást, és

mást fertőzéseket is terjeszthet
az emberre – deklamlálta Sa-
muka, mintha templomban
szentleckézne. Mert csakugyan:
a legfontosabb szövegeket
mindétig maga előtt látta, a
vizsgáin is úgy mondta fel,
mintha élőben olvasná vala-
mennyit. Tanárai többször is
motozást rendeltek el, de nem
csíphették rajta, soha semmi-
ben el nem marasztalhatván a
jeles fiatal tudósjelöltet.

– Mintegy két tucat kul-
lancsfaj is él a Kárpát-meden-
cében. A fontosabbak…

Papó tanító úr szenvedélyes
dalos volt. Imádta a műkedvelő
színjátszást is. Amikor a János
vitézt készültek félig versben,
félig prózában, ám lényegileg
dalban bemutatni (ezt a fura
egyveleget, érdekes módon,
nem tiltotta a korabeli kultu-
rális kormányzat), a közben föl-
cseperedett unokájának cím-
szerepet szánt volna a
produkcióban. Kijöttek a tele-
vízió emberei, hogy az általuk
autentikusnak gondolt helyi ré-
szeket jóelőre fölvegyék.

Samuka azonban elbukott
egy akármin. 

„Pillants ide, hiszen ezen a
világon. Csak te vagy énnekem
minden mulatságom. Vesd reám
sugarát kökényszemeidnek,
Gyere ki a vizből, hadd öleljelek
meg”

Ezt kellett volna szépen sza-
valnia az egyelőre még manö-
kennel helyettesített, így sem
kevéssé vonzó Iluska felé for-
dulva, ámde csak az jöve ki a
legény pompázatos, immár
kackiás bajuszkával körített pi-
ros száján, hogy: 

„Kullants ide, hiszen ezen a
világon…”

A stáb szétröhögte a rög-
tönzött stúdiót.

Hiába is moderálták-dürüc-
költék, szidták-porozták: a kul-
lancs semmi áron nem akart
helyet cserélni a pillantscsal.

A temetőben külön nyu-
gosznak. Papó tanító úr a fura
gikszer miatt kapott gutaütést,
igaz, nem mindjárt, hanem a
pálinkafőzési szezonban; Sa-
muka pedig, haj, elutazott kul-
lancsokat tanulmányozni ide-
gen országokba.

Ahonnan – évek múltán –
voltaképpen nem is ő maga tért
meg, hanem csak a koporsója.

Ki tudja, mi szívta ki a vérét.

Bölöni Domokos

Dusa Lajos

Keserves

Mintha táncra lenne kedvem:
emelgetem karom-lábom;
s csak mosolygok rezzenetlen
e keserves nagyvilágon.

Mintha mennék Hargitára:
övembe tűzöm szekercénk.
Jön a medve – Mihály bátya!
Egymással jól megférhetnénk.

Ne nevesssen senki lánya,
ne bántson már senki fia!
Mert kínomban leszek akkor
rettenetes haramia.

A csikóbőrös kullancs

Szécsi András alkotása

Szécsi András

Hadnagy József

Mindenszenteki 
gyertyaláng

Magamra is emlékezem.
Homlokom sírkő: ráncos márvány.
Föltámadok-e még? – kérdezem
a körberakott gyertyalángnál…

Az oldalt szerkeszti: Bölöni Domokos
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Ember: küzdj, és bízva bízzál, s
pingpongozz, hogy el ne hízzál!

Visszakerült talapzatára a borsos
Borsos Tamás-szobor. A visszahe-
lyezés pont olyan titokban történt,
mint a május 5-i szoborlopás; a „fel-
tehetőleg fémtolvajok által elemelt”
szobor másolatának az elkészítteté-
sével és visszahelyezésével tanácsa-
dóját, Csegzi Sándort bízta meg a pol-
gármester.
Alejandro elmondta: maga is megle-
pődött azon, hogy annak idején azon-
nal észrevette a sajtó a szobor eltű-
nését, most pedig egy hétig nem tűnt
fel, hogy a szobor a helyére került (a
sajtó már csak ilyen: azt veszik észre,
ha eltűnik valami, de ha megkerül,
azt már nem!). „Úgy tudom, hogy 17
ezer lejt fizettünk ki az öntésért" –
tette még hozzá.
Mennyit??? 17 ezer lejt, vagyis majd-
nem 4000 eurót??? Mégis miből ön-
tötték újra Tomi-boyt, platinából?!
Mert egy kiló bronz ára kábé 5 lej, de
számoljunk a duplájával – a szobor-
mány vagy száz kiló lehet, tehát a ma-
téria még úgy is csak ezer lej, tehát
16 ezerbe került a „manopera”? Nem
semmi! Vakujjak meg, ha öntő lennék,
legalább félévente egyszer megfúj-
nám!

Te, aki az utcán…, avagy a rá-
menős újságárusmámi. (Nem fik-
ció, megtörtént. Pont így, szóról
szóra.)
– Jó napot, egy Krónikát kérek.
– Tessék. Egyötven. Népújságot nem
kér?
– Nem.
– Vásárhelyi Hírlapot?
– Köszönöm, azt sem.
– Központot? Nagyon jó újság…
– Tényleg? Mitől jó?
– Hát…, vannak benne jó…
– Írások?
– Igen! Írások.
– Például?
– Öööö…, na, kér vagy nem kér?
– Egye fene, adjon egyet!

Ki korán kel… Múlt heti Életmód
rovatunkban egy, a korán kelés elő-
nyeit ecsetelő, valamilyen punci -
magazinból kopipontázott cikket kö-
zöltünk. Nézzünk meg alaposabban
néhány „tippet” belőle:
•  A drasztikusság nem hatásos fegy-
ver! Fokozatosan csökkentsd az alvás-
időt! – Ez legalább akkora marhaság,
mint fokozatosan leszokni a cigiről, a
piáról vagy a drogról.
•  Feküdj le korábban! Ha korábban
fekszel, egy fokkal könnyebb lesz a
kelés. – Egy bogost! Hiába fekszel le

a megszokottnál korábban, úgyse
tudsz hamarabb elaludni; bioritmus,
és nem akaraterő kérdése.
•  Légy erős! Mindig a cél lebegjen a
szemed előtt: egészség, szépség, siker,
pénz, harmónia! – Plusz egy kis vi-
lágbéke.
•  Legyen jó okod felkelni. Tűzz ki még
este egy célt, amit reggel mindenképp
meg kell csinálnod! Nincs kifogás! –
Például: reggel majd felkelek, és
sz*rok egy kiadósat!
•  Ébredés után mártózz meg a kora
reggeli napsütésben! – Kár, hogy ná-
lunk szeptember végétől áprilisig
rendszerint be van borulva regge-
lente.
•  Fürödj le reggel is! Ne feledd! Üde
test - üde szellem! – Ne fűrgyé’ le!

Kecske ment a kiskertbe, a szom-
széd meghekkelte. Egy Prahova
megyei fiatalembert rajtakapott a
szomszédasszonya a minap, amint a
kecskéjét hágja. Mármint az asszo-
nyét. A nő kártérítésként 300 lejt kö-
vetel, mert le kellett ölnie az állatot,
és mivel a látottak után nem volt
gusztusa elfogyasztani, a kutyáknak
adta a húsát. A kis finnyás!
Az asszony valósággal sokkot kapott,
amikor meglátta a csávót kecskesze-
gecselés közben. A zoofil férfi anyja
nem hiszi a fiáról mondottakat, bizo-
nyítékok híján közönséges pletykának
tartja. Pedig az egész falu az állatba-
rátról beszél, akit nem csak kecskével,
hanem kancával és tyúkkal is találtak
már félreérthetetlen helyzetben. „Azt
hallottam, hogy egy lóval is volt, aztán
egy tyúkkal; amikor jött a rendőr,
meztelenül, egy tyúkkal a szobájába
zárkózva lelt rá" - nyilatkozta egy jól
értesült paraszt.
Bizony, bizony, mondom néktek: az
vesse rá az első kőt, aki még nem volt
tyúkkal!

Egészségükre! A televíziózás hős-
korában, a hatvanas években valami-
vel kevésbé ingergazdag műsorokkal
szórakoztatták a jónépet, mint a
Szombat esti láz vagy az X-Faktor. Pél-
dául volt egy Tévéjóga című, amely-
ben egy fehér ruhás, bajuszos
Buddha-csontváz ücsörgött a szőnye-
gen, lehunyt szemmel, lótuszülésben
és mozdulatlanul, kábé egy félórát,
majd a végén kinyitotta a szemét, fel-
állt, és azt mondta: egészségükre!
Apropó, X-Faktor: ha valóban a nézők
szavaznak, és nem csak kamu az
egész votálósdi, akkor bátran kijelent-
hetjük, hogy a magyarországiak zöme

botfülű, vakcsákány, ízlésficamos idi-
óta – azt a (szépséghibáival együtt
gyönyörű) Lass Beát ejtették ki leg-
utóbb, aki világítótorony-magasan a
legjobb volt az egész mezőnyben.
Zámbó Krisztián, az való nektek, apja!
A ki- és befejezéstelen tekintetű szív-
döglesztő mocsári Don Juan, a
(bél)sármos lecsómacsó! Akinek a ke-
zéből még egy takonyfalvi karaoke-
bárban vagy a Röcsögei Falunapokon
is moslékkeverő lapáttal vagy ganyé-
hányó villával kéne kiverni a mikro-
font, nemhogy színpadra engedni egy
kétmilliós nézettségű gajdolós mű-
sorban! Elevenítsük csak fel a váloga-
tót:

– Sziasztok, Zámbó Krisztián va-
gyok…
– Szia. Miért jöttél az X-Faktorba?
– Szeretnék végre kitörni apám ár-
nyékából, és szeretném megmutatni,
hogy Zámbó Krisztián egy önálló em-
ber…
– És milyen dallal készültél?
– Zámbó Jimmy: A bukott diák.

Néha furcsa hangulatban az utcát
járom egymagamban… Az
RMDSZ-tanácsosok kész utcanév-lis-
tával érkeztek ama ülésre, melyen a
kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezé-
séről szóló határozatot kellett volna
elfogadják/elfogadtassák; mint tud-
juk, ez nem történt meg. Ez van; majd
máskor… egyszer… talán…
Az alábbiakban a kétnyelvű utcanév-
lajstromból szemezgetünk:

Str. Baladei – Kádár Kata utca
Str. Banat – Búbánat utca
Str. Bartók Béla – Markó Béla utca
Str. Bernády György – Városalapítescu utca
Str. Episcop Bob Ioan – Borsszem Jankó utca
Str. Bradului – Fenyő Miklós utca
Str. Budiului – Klotyó utca
Str. Crinului – Antonescu utca
Str. Crisan – Horea és Closca havere utca
Str. Cuza Voda – Huzavona utca
Str. Delavrancea – Naplemente utca
Str. George Enescu – Ötlejes utca
Str. Furtunei – Slag utca
Parcul Eroilor Romani – Hőscincér park
Str. Hasdeu – Bentlakás utca
Str. Liliacului – Batman utca
Str. Iuliu Maniu – Mániákus Gyula utca
Str. Mamaia – Jóédesanyád utca
Aleea Mestecenilor – Protkó sétány
Str. Meteor – Ménkű utca
Str. Miorita – Konyak utca
Str. Petuniei – Palackok egyesülése utca
Str. Piatra de Moara – Toldi utca
Str. Sitarilor – A csitári hegyek alatt utca
Str. Valea Rece – Jócka utca

1házi hírek, érdekességek
A 31 éves Daniel Dudaş a karánsebesi Ioan Popasu teológián tanult, de az

istenhiténél erősebb volt a belső harca, és végül győzött vala benne a… nő. Ki
kellett javítania ama hibát, amely születésétől fogva megkeserítette az életét:
levágatta a mütyürkéjét, vagyis nővé operáltatta magát, és jelenleg
Németországban él Tanja Iacobescu néven (meddig járnak még köztünk
nemforgató, hamis papok?). A pályaelhagyó fehérjehalmaz kihasználja, hogy a
metamorfózis remekül sikerült, és minden férfi megfordul utána, még papok is.
„Szenvedélyes eszkort-hölgy vagyok, elegáns, romantikus, becsületes, a
meghittségben szeretgető (WTF???), független és erotikus. Masszőrként is
dolgozom. Nagyon diszkrét vagyok, és ha szükséges, amnéziám is van: elfelejtek
neveket, helyeket vagy bizalmas információkat” - reklámozza magát a
weboldalán Tányicska, aki világhírnévre tör: ő fogja képviselni Romániát a
transzszexuálisok nemzetközi szépségversenyén, Thaiföldön.

Dögös koporsóreklám – az egyház kibukott. Felháborította a katolikus
egyházat egy koporsókat gyártó lengyel cég, mert 2013-ban meztelen lányokkal
tervezik feldobni a kijelentkezni készülők hangulatát: naptárt állítottak össze, amelyen
a pucér és félpucér csajok, esetenként csokival leöntve, koporsókkal pózolnak. (Egyes
apokrif írásokban az áll, hogy a folyékony csoki valójában Lucifer nyála.)

Az egyház szerint az emberek halálát tisztelni kell. Ezzel együtt rengeteg
megrendelés érkezett a cég honlapjára; az egyik a benedictus16@papa.vat
címről.

Jézus nős volt? Egy papiruszdarabka szerint igen. Egy nemrég előkerült,
kopt nyelven íródott papirusztekercs egy olyan mondatot is tartalmaz, amely arra
utal, hogy Jézusnak felesége lehetett. A 8x4 cm nagyságú iratmaradványban –
amelyet Karen King, a Harvard Egyetem professzora vizsgált meg – Jézus a
feleségeként említi Mária Magdolnát: „Jézus azt mondta nekik: a feleségem…”.

A papiruszdarabka az eddigi vizsgálatok szerint eredeti, ám eredete egyelőre
tisztázatlan (vagyis: tisztázatlan eredetű eredeti). A kutatókhoz egy
magángyűjteményből került, ám a tulajdonos szeretné megőrizni inkognitóját
(páncélszekrényben tartja az inkognyitóját). King szerint az ominózus papirusz
nyomán kiújulhatnak a Mária Magdolna személye körüli viták. Sőt, a professzor
állítja, hogy az ókori lelet felbukkanása megingathatja a római katolikus egyház
papokra vonatkozó előírását, amely a jézusi cölibátuson alapul.

BREAKING NEWS! Most kaptuk a hírt, hogy előkerült még egy
papiruszdarabka, melynek segítségével sikerült kisilabizálni a teljes mondatot,
íme: „Jézus azt mondta nekik: a feleségemnek mondja magát ez a kótyomfitty
Mari, pedig még csak nem is az élettársam, néha elmegyek hozzá esténként és
meggyóntatom, ennyi az egész”.

*

Végezetül álljon itt egy, bizonyos Jaroslav Hasektől származó gondolat:

„Helyesen mondotta valaki, hogy a jól nevelt ember mindent elolvashat.
Olyasmin, ami természetes, csak a legdisznóbb fráterek és a rafinált trágárok
botránkoznak meg, akik alávaló álszentségükben nem nézik a tartalmat, és
dühödten vetik rá magukat egyes szavakra (…) Az olyan emberek, akik
megbotránkoznak egy erős kifejezésen, gyáva kutyák, mert elképednek a való
élettől, és éppen az ilyen gyönge emberek ártanak a legtöbbet a kultúrának és a
jellemnek is. Ezek túlérzékeny babák gyülekezetévé nevelnék a nemzetet, egy
olyasfajta álkultúra önfertőzőivé, amilyet Szent Alajos képviselt, róla ugyanis azt írja
Eustachius barát, hogy amikor Szent Alajos meghallotta, hogy egy férfi nagy zajjal
kiereszti a szeleit, mindjárt sírva fakadt, és csak egy imától vigasztalódott meg.”

► A világvégéig hátralevő napok száma: 44 ◄
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Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.

Őszi nagytakarítás
November 8.: Arató, Zernyest, Alkony, Nyárád, Dâmboviţa, Sas,
Bucegi, B.N.Antal, Plaiului, Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna,
Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Agyag, Liliom, Petrilla.
November 9.: Dózsa György – a vonatállomásig, Malomkő,
Keskeny, Bodor Péter, L.Rebreanu, Ojtoz, Laposnya, Arad,
Mioriţa, Rovinari, Hattyú, Bethlen Gábor.
November 10.: Petőfi tér, Posta, Bolyai, Stefan cel Mare, Márton Áron, Köteles Sámuel,
Győzelem tér, Tusnád, Iúsági, Városháza, Enescu, Aurel Filimon, Horea, Ballada, Bartók Béla,
Nyomda, Aluljáró, Rózsák tere, Színház tér, Papiu Ilarian, Vulkán, Borzás, Kelemen, Fenyő,
Memorandum, Liszt Ferenc, Törvényszék.
Felkérjük a magánházak tulajdonosait és a lakótársulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, 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 hulladékot a program szerint szállítják el a
köztisztasági cég alkalmazottai.

Fodrászokat keres a Paris Beauty Center.
Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.
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„A lakótömbházak ener-
getikai hatékonyságát célzó
beruházások támogatása”

A dokumentum útmutatót képez azon projektek finanszírozási
kéréseinek benyújtásának eljárásáról, amelyekre vonatkozóan a
Regionális Operációs Program 1-es elsőbbségi tengelye keretében igényelnek támogatást,
valamint ezen projektek finanszírozási kéréseinek helyes kitöltésére, a Regionális Operációs
Program 2007–2013 keretében, 1-es elsőbbségi tengely „A városok tartós fejlesztésének
támogatása – városi növekedési pólusok”, 1.2-es fő intervenciós terület „A lakótömbházak
energetikai hatékonyságát célzó beruházások támogatása”.
Az útmutató a lehetséges, vissza nem térítendő finanszírozást igénylőkhöz szól, valamint a helyi
közigazgatási hatóság által képviselt, megyeszékhely és Bukarest municípium kerületeinek
közigazgatási-területi egységeihez.
A hatékony és az ezen fő intervenciós terület keretében finanszírozott beruházások befejezésére
előírt határidőn belül (2015. július 31.) történő gyakorlatba ültetés érdekében, a Regionális
Operációs Program Menedzsment-hatósága figyelembe veszi a közigazgatási-területi egységek és
a tulajdonosi társulások hozzájárulásának egyes finanszírozási mechanizmusának fejlesztését,
egyes nemzetközi pénzügyi intézmények támogatásával, mint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja,
Európai Beruházási Bank stb.
Az 1.2-es fő intervenciós terület – „A lakótömbházak energetikai hatékonyságát célzó beruházások
támogatása”, kísérleti szakaszt jelent a 2007–2013-as programálási időszakban. Az energetikai
hatékonyságbeli beruházásokat utólag a 2014–2020-as előjegyzési időszakba foglalják, s
valamennyi jövőbeli alkalmazási feltételt az ezen kísérleti jellegű szakasz gyakorlatba ültetésekor
levont következtetésekből kiindulva dolgozzák ki.

Öröm a gyermekeknek: 
korcsolyapályát alakítanak 
ki Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által kialakított
korcsolyapálya, idén a Mihai Eminescu Kulturális Központ
mögött kap helyet és november végén lesz megnyitva.

A korcsolyapálya kialakítási munkálatai már elkezdődtek, a terület előkészítésével és egyes
cserjék és fák övezetben való, valamint Somostetőre való elhelyezésével.

Közélelmezési egységeket állítanak fel, ahol az igénylők meleg teát, forralt bort,
harapnivalót és gyümölcsöt vásárolhatnak.

„Egy nagy örömöt szeretnénk szerezni a gyermekeknek és a korcsolyázás kedvelőinek.
Elkezdtük a korcsolyapálya kialakítását a Kárpátok sétánya övezetében, mivel a a Várban
felújítási munkálatok folynak, a Rózsák tere pedig nem alkalmas ilyen jellegű tevékenységekre.
Úgy véltük, hogy a Mihai Eminescu Kulturális Központ mögötti terület megfelel a
korcsolyapálya kialakításának, eléggé nagy, nyílt tér, megfelelő számú parkolóhellyel. A
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal törekszik arra, hogy megfelelő ünnepi légkört teremtsen
a város összes negyedében, oly módon, hogy senki se érezze magát kirekesztettnek”, jelentette
ki Claudiu Maior tanácsadó.

Felkészültek a télre 
Tíz hóekével felszerelt haszonjármű (öt 10 tonnás és öt 5
tonnás), két homlokrakodó gép, két járdatakarító hóeke,
két 10 tonnás önürítő tehergépkocsi és egy útgyalu
képezi azt a “nehéztüzérséget”, amelyet hadba állítanak
ezen a télen. A gépkocsikat szükség esetén a polgármesteri
hivatal és a Salubriserv Rt. közös terve szerint vetik be a városban 2012. november 15-e és 2013.
március 15. között. „Fel vagyunk készülve arra, hogy a gépkocsi– és a gyalogosforgalom
megkönnyítése érdekében nehéz tél, sűrű havazás esetén eltakarítjuk a havat a főutcákról és a
lakónegyedekből. 4500 tonna sódert, 450 tonna sót és 10 tonna kalcium-kloridot szereztünk be
csúszásgátló anyagnak” – mondta Claudiu Maior tanácsos.

Az Állatkert 
áttér a téli időszámításra

2012. október 25-től kezdődően, az Állatkert látogatási prog-
ramja, naponta 10.00 és 16.00 óra között lesz. A Marosvásár-
helyi Állatkert tehát áttér a téli időszámításra.
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Keresztes Ildikó: bérhang voltam

Maggie Smith-t, a Harry
Potter-filmek McGalagony
professzorát szívroham
gyanújával szállították egy
londoni kórházba még pén-
teken.

A színésznő erős mellkasi
fájdalmakra panaszkodott a
Downtown Abbey sorozat for-
gatásán, így a film készítői
jobbnak látták, ha azonnal
mentőt hívnak.

A visszavonuláson
gondolkodik

A 77 éves sztárt alapos ki-
vizsgálásnak vetették alá, de
hétvégén már elhagyhatta a
kórházat a Sunday Mirror je-
lentése szerint.

Az angolok kedvence az el-
múlt években számtalanszor
gondolt már a visszavonulásra,
különösen 2009-ben, mell-
rákja után fontolgatta, hogy
otthagyja a rivaldafényt.

Eddig azonban nem tudta
elszánni magát, és a mai napig
is forgat. Ám most elhatározta,
hogy kikéri az orvosok vélemé-
nyét egészségügyi állapotáról,

és ha úgy ítéli meg, akkor már
nem tér vissza a drámasorozat
negyedik évadjába.

A Downtown Abbey-ben
egy özvegy grófnőt alakít, a so-
rozat írói pedig egyelőre nem
találták ki, milyen véget érjen
a karaktere, ha nem írja alá az
újabb szerződést.

– Maggie addig marad a
sorozatban, ameddig neki jó-
lesik, de a karakterét sem öljük
meg, hanem elküldjük a ten-
gerpartra pihenni, hogy akkor
térhessen vissza, amikor csak

akar – nyilatkozta Lord Julian
Fellowes, a sorozat készítője.

Nem bír pihenni

Amikor 2008-ban kiderült
róla, hogy rákos, akkor sem
hagyta abba a munkát, a kemo-
terápiás kezelések közben még
leforgatta a Harry Potter hatodik
részét.

– Kiengedtem a szelet a vi-
torlából, és fogalmam sincs, mit
hoz a jövő – nyilatkozta akkori-
ban.

A sugárkezelés után telje-
sen felépült, ám energiája
megcsappanni látszott, de ő
töretlen lelkesedéssel vetette
bele magát az életbe. A filme-
zés mellett számos színházi
darabban is szerepelt párhuza-
mosan.

A rajongók természetesen
aggódnak kedvencükért, és a
fórumokon már jószerével kö-
nyörögnek az idős színésznő-
nek, hogy lassítson, és pihenje
ki magát.

Péterffy Emma

Félelem és reszketés Halloweenig: a legparásabb városi legendák 

Puszta kézzel 
gyilkolt az idős nő 
Ez a történet csak egy újabb (rémes) tanmese arról,
hogy semmi sem az, aminek látszik.

Tíz szúrás
Csendes kis falu volt, hétköznapi lakosokkal: mezőgazdasági

munkások, eladók, feltörekvő fiatalok és idős emberek tengették
ott napjaikat. A rendőrségnek nem sok dolga akadt, néhány
lopáson és családi perpatvaron kívül általában semmi különös
nem történt arrafelé. Egészen addig a borzalmas napig. Az
egyik gazdát sokkoló látvány fogadta, amikor hajnalban az is-
tállóba ment, hogy megfejje a kecskéit. Mindhárom a földön
feküdt, alattuk vértócsa, s amikor a férfi közelebb lépett, hogy
jobban megfigyelje a tetemeket, mindegyik mellkasán tíz, egé-
szen pontos kerek szúrást látott.

Azonnal jelentette az esetet a rendőrségen, s az illetékesek
megkezdték a nyomozást az ügyben, ám napokig semmit nem
találtak. Az állatelhullások folytatódtak, s még az állatorvos
sem tudott rájönni, mi öli halomra szerencsétlen párákat.

Egyik este a falu pékje, Fred a szokottnál később indult haza.
Már sötétedett, és egy lélek sem volt a környéken, amikor fur-
gonjához lépett, s már épp beszállni készült, mikor a pislákoló
közvilágítás fényében egy furcsa, sötét alakot látott közeledni. 

– Hé, ki az? Ne gyere közelebb!
– kiáltotta, s a kocsiajtóhoz nyúlt, ám nem volt elég gyors.

A gyilkos lény nekiugrott, s Fred már csak az éles fájdalmat
érezte a mellkasában, majd elsötétült előtte minden.

Másnap reggel találták meg vérbe fagyott holttestét, mell-
kasán pontosan tíz szúrással. A településen gyorsan terjedt a
hír, teljes pánik tört ki, de két bátor iú, John és Jacob meges-
küdött rá, ha más nem, ők biztosan előkerítik a tettest.

Miután elköszöntek édesapjuktól és idős nagyanyjuktól,
walkie-talkie-kkal és késekkel felszerelkezve alkonyatkor útnak
indultak: John a gyilkosság helyszínére állt őrködni, Jacob pedig
a környéken járkált.

Kicsivel éjfél előtt John bokorrecsegésre, majd egy ordításra
lett figyelmes a közelben. Azonnal futásnak eredt, hogy meg-
mentse bátyját a bestiától. Szerencsére még időben érkezett,
ugyanis a fekete alak épp készült mellkason szúrni áldozatát,
ahogy a többivel is tette, de Jacob elkapta egyik kezét, s levágta
az ujjait.

A lény felvisított, majd eliszkolt. Jacob mentőt hívott, s a
kórházban, ahol ellátták a fivérét, mindenki elismerését fejezte
ki a testvérpár bátorságáért. A két fiú hajnali hat körül érkezett
haza. Csak a nagyanyjukat találták ébren, így gondolták, nem
is zaklatják föl a hírekkel ilyen korán, inkább mindketten meg-
puszilták őt, s elköszöntek tőle, mielőtt aludni tértek volna. Egyi-
kük sem vette észre, hogy egyik kezéről hiányoznak az ujjai.

Mi az igazság?
Senki sem gondolná, hogy békés, kedvesnek tűnő idős höl-

gyek brutális gyilkosságokra is képesek, pedig a médiában fel-
bukkanó hírekben nem egyszer olvashattunk ördögi nagyma-
mákról. Ez a legenda természetesen csak kitaláció, ám hasonló
esetek már történtek: egy öregasszony például 13 éves unokája
életét oltotta ki egy veszekedést követően, de akadt a démoni
anyókák között sorozatgyilkos is. Közülük az egyik leghíresebb
Dorothea Puente volt, akit kilenc ember megölésével vádoltak,
igaz, nem tudták mindegyik esetet rábizonyítani, ő pedig mind-
végig teljesen ártatlannak vallotta magát.

Dorothea élete nem volt fenékig tejfel, elárvult, több há-
zassága dőlt dugába, és úgy tűnik, időskorára annyira megke-
seredett, hogy már semmi sem számított neki, csak a pénz.
Egy időben panziót működtetett, s az ott megszálló idős, beteg
emberek közül többet is hidegvérrel tett el láb alól, hogy pén-
züket megszerezze.

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a feltételes szabad-
lábra helyezés lehetősége nélkül, 2011-ben hunyt el 82 évesen.
Tudjátok, mi durva még? Hogy barátságot kötött egy újságíróval,
aki interjúsorozatot készített vele, de a néni nemcsak válaszokat
küldött neki, hanem recepteket, melyekből Főzőcske egy soro-
zatgyilkossal címen bestseller íródott. Nekünk nem lenne gyom-
runk hozzá.

www.neon.hu

Valóságos lavinát indított
el Czerovszky Heni (40) pénteki
vallomása a Voice-ban, amely
szerint több slágert is ő énekelt
fel a '90-es években divatos
sztáregyüttesek helyett. Cze-
rovszky a tehetségkutatóban
árulta el, hogy többek között ő
volt az „igazi hang" a 4F Club
„Balatoni láz", valamint a Soho
Party „Gyere és táncold át ve-
lem az éjszakát" című slágerei
mögött. 

Megtudtuk:  Keresztes Ildikó
is részese volt a „béréneklés-
nek". A ma már befutott éne-
kesnő Czerovszkyval ellentét-
ben nem bánja, hogy iúként
felvállalta ezt a kissé megalázó
szerepet. 

– Több együttesnek is én
énekeltem a dalait, például az
UFO, vagy a 4F Club néhány slá-
gerét – vallotta be a Vasárnapi
Blikknek Keresztes Ildikó. 

Konkrétan a Szerelemdok-
tor, a Katonadolog, vagy a Fél-
ember vagyok című dalokról
van szó, amelyeket ma is elő-
szeretettel játszanak a rádiók.
Igaz, a jogdíjakból származó
bevételéből Keresztes nem ré-
szesül, hiszen nem szerepel
sem a szerzők, sem az előadók
listáján.

Így csaltak ők

Keresztes Ildikó Tölgyesi-
Khell Cynthiának (35), az UFO
együttes tagjának adta a hang-
ját. Hajdú Szabina, a 4F Club
énekesnője helyett többen is
énekeltek. Néhány számban
Czerovszky, másokban Keresz-
tes vagy éppen Kozma Orsi (36)
volt a „magyar hangja”. A Soho
Party-s Betty Love sem a saját
hangszálait használta, a Fresh
egykori Virágja helyett pedig
az azóta a Megasztárból meg-
ismert Balássy Betty (31) éne-
kelt. Hogy a rajongók miért
nem jöttek rá erre? Egyszerű: a
hangmérnökök úgy játszottak
a hangszínekkel, hogy ne tűn-
jön fel az eltérés. A sors iróniája,
hogy a sztárocskák többsége
azóta eltűnt a piacról, az akkor
ismeretlen hangjaik viszont be-
futottak.

– Akkoriban ez divat volt,
Kozma Orsi is énekelt a sláge-
rekben. Az embernek akkor kell
kipróbálnia magát, amikor fi-
atal, így én sem mondtam ne-
met a felkérésekre. Nem bán-
tam meg. Nem fizettek sokat,
gyakorlatilag gombokat csak,
de a pénz nem számított, in-
kább az, hogy jó tapasztalat-

szerzés volt, stúdiózhattam,
gyakorolhattam. Akkoriban
nem futott annyira a szekér, ta-
lán ezért is mentem bele a do-
logba – tette hozzá az X-Faktor
mentora, akinél akkor telt be a
pohár, amikor meglátta, hogy
egy koncerten az egymás után
fellépő együttesek mind az ő
hangjára tátognak.

– Való igaz, hogy Keresztes
Ildikó énekelte az UFO-sláge-
reket, miközben a rajongók
nem velük azonosították a han-
gokat. Ez bevett szokás volt, a
színpadon a csinos, fiatal tán-
coslányokat részesítették
előnyben. A koncerteken play-
backet alkalmaztak, de így is
hatalmas volt az érdeklődés –
nyilatkozta lapunknak egy, az
UFO zenekarhoz közel álló sze-
mély.

Rossz döntés volt

– Anyagi szempontból rossz
döntés volt. Nem sejtettem
előre, hogy a számok ekkora
slágerek lesznek. Ha tudtam
volna, biztosan ragaszkodtam
volna ahhoz, hogy részesüljek
a jogdíjból – mondta Cze-
rovszky Heni. 

Joós István zenei menedzser
másként vélekedik: szerinte a
műfajnak nem voltak vesztesei. 

– Showműsorokat raktak
össze a producerek, amelyeknek
része volt a zene, a tánc és a
vonzó külső is. Kevés előadó volt
mindenben kiváló. Jól jártak a
dalszerzők, sőt a bérhangok is,
hiszen kaptak egy számot, egy
óra alatt felénekelték, és a ti-
toktartásért cserébe jó pénz is
járt – mondta lapunknak Joós. 

Forrás: Blikk.hu

Kiesett a csontváz a szekrényből: Keresztes Ildikó (48) hangját is kölcsönvették „tátika” együttesek. 

Azonnal kórházba szállították!

Szívrohamot kapott a Harry Potter-filmek sztárja
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Így hazudik Lendvai Pál

Régi sportkönyveket olvas-
gattam újra a hirtelen jött szü-
net alatt. Bocsák Miklós Kocsis
és Cziborját és persze Kő And-
rás Bozsikját (ez utóbbi szerin-
tem az egyik legjobb magyar
nyelvű életrajzi könyv). Mon-
dani is felesleges, hogy Kocsis,
Czibor, Bozsik és a többiek élet-
pályájában nem pusztán a lab-
darúgás a fontos, de a példa, a
hősiesség, a nagyság mibenlé-
tének boncolgatása is. Hiszen
ezért szeretjük a futballt: mert
maga az élet.

A két könyv 1954-es berni
döntőről tudósító fejezetei
nagy súllyal nehezednek arra,
aki magyar szívvel tanulmá-
nyozza az Aranycsapatot, és el-
gondolkodik a magyar
történelem sorsfordulóiról.

A mi népünk képtelen fel-
dolgozni, hogy a nagyobb szel-
lemi és fizikai erő olykor
legyőzi. Mindig szükségünk
van, volt és lesz az árulás mo-
tívumára, mert addig sem
tesszük fel azt a kérdést, hogy
megfelelően készültünk-e a
megméretésre.

Az elvtelen, behódoló ma-
gyarságnál csak egy rosszabb
létezik: a felfuvalkodott, erejét
fitogtató, másokat lebecsülő
magyarság.

Ez a magyar szenved vere-
séget időről időre ezeregyszáz
esztendős történelmünkben.
Ez a magyar kiáltja az árulást,
miután a küzdelem véget ér: ez
harsogja, hogy Károlyi Sándor
eladta az országot, hogy Gör-
gei Artúr pénzért árulta a hont,
hogy a berni döntőt megbun-
dáztuk, és mezőgazdasági gé-
peket, Mercedeseket kaptunk
Nyugat-Németországból. Az
önáltatás természetrajzáról
persze nincs mondanivalója.

Vagy három évvel ezelőtt
Szöllősi György sportújságíró
azt merészelte állítani a blog-
jában, hogy a világbajnoki
döntő végeredményén nem
csodálkozhatunk: az NSZK
megérdemelten győzött 3–2-
re. Állítását részletesen megin-
dokolta, ezt most kissé
kiegészítjük, szigorúan a té-
nyek alapján. A németek ál-

lami és sportvezetése nem dik-
tatórikusan működött, mint a
korabeli Magyarországon. A
németek komoly sportorvosi
tudással érkeztek a világbaj-
nokságra, a meccs után az öl-
tözőben talált, sokat
emlegetett üres ampullák
talán vitaminokra utalnak,
talán nem, mindenesetre nem
bízták a véletlenre játékosaik
fizikai állapotát (doppingelle-
nőrzés akkor még nem volt). A
németek gondot fordítottak já-
tékosaik felszerelésére, az Adi-
das új stoplijain léptek pályára
a berni mérkőzés csúszós, esős
napján. Jó vetésforgót dolgoz-
tak ki a sorozatmérkőzésekre:
a 8–3-as meccset lényegében
feladták ellenünk, és a döntő-
ben a legerősebb összeállítá-
sukkal rukkoltak ki. Arra is
gondot fordítottak, hogy az új-
ságíróktól gondosan elzárt he-
lyen, nyugodtan készüljenek.
Mindez együtt, a legendás
német győzni akarással meg-
akasztotta a szekerünket.

A magyar csapat ezzel
szemben – hiába voltak ezer-
szer jobb játékosaink – holtfá-
radtan keveredett oda a
döntőre, soluthurni szállodájuk
hetek óta átjáróház volt. A csa-
pat vezetői hozták a rákosista
Magyarország „színvonalát”: a
csapatot elkísérő belügyesek a
legjobban arra figyeltek, ne-
hogy lelépjenek a játékosok.
Még azt sem tudták elintézni,
hogy az Uruguay elleni elő-
döntő után időben hazakerül-
jenek Kocsisék, mert lekésték
az utolsó vonatot, így aztán a
csapat hajnalig korzózott az
utcán. Nyelvet alig beszélt va-
laki a magyar válogatott veze-
tői közül. A magyar
sportszergyártást jól illusztrálja
Bozsik Józsefnek az Aranycsa-
pat című 1981-es filmben lát-
ható hajdani cipője: inkább
hasonlít krumplira, mint fut-
ballcsukára. A döntő előtti éj-
szakán a másnapi kezdőcsapat
fele ellógott inni és nőzni,
Sebes Gusztáv szövetségi kapi-
tány pedig pánikba esett, és a
csapatot teljesen felforgatta.
Ráadásul hosszú veretlenség

után Puskásék egyszerűen
nem hitték el, hogy bárki, kü-
lönösen a nyugatnémet csapat
legyőzheti őket. Ellenben túl-
ságosan sokat beszélgettek, vi-
táztak a különféle pénzek
elosztásáról, megszerzéséről.
Kimondani is szörnyű: a világ-
első magyar válogatott szó
szerint csempészésből élt: erre
kényszerítette őket a félprofi
státust hazudó, alacsony fize-
tésért őket pórázon tartó kom-
munista államhatalom, amely
egyébként elsőrangú propa-
gandaeszközként gátlástalanul
kihasználta a kiszolgáltatott
sportolókat.

Ezek a tények. De ott van
még az erősebb lelkületű és rá-
termettebb mellé szegődő sze-
rencse nevű faktor, ezt minden
sportoló ismeri. A német Turek
kapus élete mérkőzését ját-
szotta, Rahn lába kétszer el-
sült, a magyar csapat tucatnyi
helyzetet rontott el, több játé-
kosunk mélyen a tudása alatt
teljesített, a bíró megadott a
németeknek egy vitatható, ne-
künk pedig nem adott meg
egy szabályosnak látszó gólt.
Igen, győzött a jobb: a kevésbé
tálentumos, de a sikert nagyon
akaró német válogatott.

Hogy Szöllősi György mit
kapott blogjában a kommen-
telőktől, mondani is felesleges.

Nekünk pedig marad a ta-
nulság 2012-ben fociban, kö-
zéletben, egyéni
boldogulásban: semmilyen si-
kert, semmilyen eredményt
nem ad ingyen az élet, minde-
nért nagyon meg kell dolgozni.

Csak egyszer végre fejezzük
be a siránkozást, és álljunk neki
a munkának… Fogcsikor-
gatva, keményen, lankadatla-
nul. Érdemes kipróbálni: van,
akinek sikerült.

Szentesi Zöldi László

Manipulál Romániában az IMF?
Sorozatosan elszámította
magát bukaresti elemzők
szerint a Nemzetközi Va-
lutaalap a román gazda-
ság alakulásáról szóló elő-
rejelzésekkel, tévedéseit
pedig hurráoptimista for-
gatókönyvekkel igyekszik
leplezni – manipulálva,
sőt tudatosan szembeha-
zudva a nyilvánosságot.

Mi a magyarázat arra,
hogy az országot sújtó válság
után egy-két évvel a Nemzet-

közi Valutaalap erős gazdasági
növekedést jósol Romániá-
nak? – tette fel a kérdést a
napokban személyes blogján
Florin Citu bukaresti elemző.
Az ING Bank volt vezető köz-
gazdásza annak kapcsán vette
górcső alá a nemzetközi pénz-
intézet Romániáról szóló je-
lentéseit, hogy az IMF az el-
múlt időszakban rendszerint
„hurráoptimista” prognóziso-
kat tett közzé az országról,
amiket később mindannyiszor
módosítania kellett. Florin

Citu szerint az IMF kalkuláció-
iba becsúszott súlyos tévedé-
sek egyetlen magyarázata az,
hogy a valutaalap hibásan té-
telezte fel, miszerint a poten-
ciális román GDP-t nem befo-
lyásolta a válság.

Ennél is nagyobb gond az
elemző szerint, hogy az IMF
manipulál a román gazdaság
várható alakulására vonat-
kozó adatokkal, miközben
megoldási javaslatot nem kí-
nál a bukaresti hatóságoknak.

Sokak számára ő lett a tájékozódás forrása Európában – méltatta a
tegnapi Népszabadságban Paul Lendvaival megjelent beszélgetés
szerzője interjúalanyát. Azok után, hogy nemrég az osztrák közszol-
gálati televízióban sugárzott, hazánkról szóló dokumentumfilm az ő
keze nyomát viselte, végképp nehéz lenne vitába szállni az állítással.

Sokak számára ő lett a tájékozódás forrása
Európában – méltatta a tegnapi Népsza -
badságban Paul Lendvaival megjelent
beszélgetés szerzője interjúalanyát. Azok
után, hogy nemrég az osztrák közszolgálati
televízióban sugárzott, hazánkról szóló
dokumentumfilm az ő keze nyomát viselte,
végképp nehéz lenne vitába szállni az ál-
lítással.

Árulás
Képességek, a speciális

helyzet kihasználása emel va-
lakit ebbe a pozícióba; már csak
az a kérdés, az évtizedek óta
Bécsben élő és dolgozó Paul
Lendvai mire használja a meg-
ragadott lehetőséget. Felelős-
sége nem csekély: korántsem
mindegy, hogy Magyarország-
ról érkezett véleményformáló
értelmiségiként milyen képet
fest szülőhazájáról. És félreértés
ne essék: nem a politikai elfo-
gultságait kérhetjük számon,
hanem az általa elmondottak,
leírtak igazságát, hitelességét.

Ha csak a tegnapi interjút
nézzük, utóbbiakat illetően ko-
moly kétségeink támadhatnak.
Az Eltékozolt ország című
könyve után most a vele készült
interjúkötettel (Három élet) je-
lentkező Lendvai a magyar po-
litikáról és sajtóról osztotta
meg véleményét az olvasókkal.
Mint annyiszor, a vezérmotí-
vum a hazai szélsőjobb térnye-
rése, a kormányzó Fidesz erre
adott elégtelen reakciója.

– Olyan náci jellegű ideo-
lógia, rasszista, antiszemita
uszítás, mint itt, ott (az európai
országokban – a szerk.) alig
fordulhat elő – nyilatkozza.
Nem valamely jobboldali véle-
ménnyel szeretném agyonütni
ezt az állítást, hanem az Orbán-
kormány egyik kritikusát, a ma-
gyar és az európai viszonyokat
jól ismerő BBC-tudósítót idé-
zem. „A magyar neonácik több-
sége tapasztalataim szerint
szelíd cica a német vagy a brit,
a szerb vagy a horvát neoná-
cikhoz képest. Ezzel a véle-
ménnyel nem vagyok egyedül.
A Die Welt című napilap idézett
mostanában egy Budapesten

dolgozó nyugati diplomatát, aki
– mindkét ország ismeretében
– kijelentette, hogy jóval erő-
sebbnek érzékelte az antisze-
mitizmust a mai Németország-
ban, mint a mai
Magyarországon” (Nick Thorpe:
Félelem, HVG, 2012/39. szám).
Erre még lehet azt mondani,
hogy két vélemény feszül egy-
másnak egy objektív mérőszá-
mok híján nehezen eldönthető
kérdésben. Ám néhány sorral
lejjebb Paul Lendvai az inter-
júkészítő asszisztálásával nyil-
vánvaló hazugsággal igyekszik
besározni a Fideszt. Azt állítja
ugyanis, hogy amikor a parla-
mentben a szélsőjobb felem-
legette a tiszaeszlári vérvádat,
a kormányoldal hallgatott. Jó-
hiszemű tévedés kizárva, nem
történt ez olyan régen, köny-
nyen utána lehet keresni: a kor-
mány, a történelmi keresztény
egyházak és – a Jobbik kivéte-
lével – az összes parlamenti
párt elhatárolódott az ominó-
zus felszólalástól.

Ezek után különösen érde-
kes, hogy Lendvai arról érteke-
zik, a rendszerváltás után a bal-
oldali lapokban dolgozó „volt
kommunista újságírók, szer-
kesztők tisztességes, liberális
szellemben kezelték a híreket”,

„az elmúlt 12-15 évben azon-
ban végbement egy negatív
fordulat a jobboldali médiabi-
rodalomban, ráadásul régről is-
mert szereplőkkel is”. Az interjú
pontosan megmutatta, milyen
is az, amikor volt kommunisták
tisztességes, liberális szellem-
ben kezelik a híreket.

A hazugság az a habarcs,
amely összetartja a világképü-
ket; máskülönben felkenődne
a valóság betonfalára. Ezért
kellett női Gergényi Péterként
azt mondania Heller Ágnesnek
is Brüsszelben, hogy 2006 ok-
tóberében nem is az történt,
amit láttunk, ahogy a volt bu-
dapesti rendőrkapitány sem lá-
tott azonosítót „elhagyó” rend-
őreinél viperát. A balliberális
médiaértelmiség küldetése
kettős: hamis képet festeni
Nyugaton Magyarországról, és
hamis képet festeni Magyaror-
szágon a Nyugatról, ahol pél-
dául olykor a kormánypolitika
szintjén dúl az idegenellenes-
ség.

A Népszabadság interjújá-
nak címe Lendvainak ez a mon-
data lett: Nem hagyom szó nél-
kül, ha szembeköpnek. Ezzel mi
is így vagyunk. 

Szerető Szabolcs



Szemléletváltást hozott az El Camino-zarándokút a gyergyószentmiklósi lány életébe

Névnapra egy pohár tej
Mi a különbség a zarándoklat és a túra között? Azt gondolom, hogy csak a motiváció, viszont ebből fakadóan az egész út, hiszen csak szemléletmód kér-
dése, hogy egy helyzetben mit látunk meg.

Képzeld el azt, hogy nem is tudod,
merre indul j, mire figyel j, mi vár rád, és
akkor előtted terem egy idős úr, aki
megmutatja a conchát, a fésűkagylót,
és az irányt, majd egy újabb, aki egy
rövidítőt mutat a város utcáin, de nem
hiszel neki, végül belátod, hogy bíznod
kel lett volna benne, aztán jön a har-
madik is, aki kivezet a városból, kísér
vagy három kilométeren keresztül, és
mesél régi zarándoklatairól, közben el-
oszlatja a következő napokra vonatko-
zó félelmeid”– mesélt a spanyolországi
Szent Jakab-úttal kapcsolatos élmé-
nyeiről a gyergyószentmiklósi Madaras
Szidónia.
350 kilométer gyaloglás keményebb

túraként is felfogható, de nem ezzel a
cél lal indult Spanyolországba a mes-
teris hal lgató Madaras Szidónia és a
kétgyerekes anya, Schül ler Júl ia. Hívta
őket az út, a Camino de Santiago, a 1 1 .
században már ismert zarándokút,
amelyen évente több mint százezren
gyalogolnak. „Beült a bogár, vagy há-
rom éve. Aztán néha elhal lgatott, más-
kor nőtt-nőtt” – mondta Madaras
Szidónia. Nemcsak zarándokútjuk, ha-
nem Spanyolországba érkezésük is ka-
landos volt. Gyergyószentmiklóstól
nem Marosvásárhelyig, ahol repülőre
szál ltak volna, hanem csak Maroshéví-
zig közlekedett a vonatuk. Hévízen al-
kalmival próbálkoztak, meg is ál lt egy

Iacob nevezetű sofőr a Szent Jakab-út
zarándokainak. Így korábban értek a
repülőtérre, mint ha vonatoztak volna.
Az első spanyol éjszakájuk sem volt za-
vartalan. A kezdőál lomásukra, Ovideó-
ba tartó buszt ugyanis feltartóztatták a
sztrájkoló bányászok, akik elbarikádoz-
ták az utat, betörték a szélvédőt, és ki-
szúrták az első kereket. A legközelebbi
parkolóban várták a segédbuszt, amely
az ígéretek szerint három órán vagy
három napon belül megérkezhet. Szi-
dónián és Júl ián nem a pánik tört ki,
hanem énekelni kezdtek, és fürkészték
a közel i hegyek árnyait.
Ovideóba érkezve kiál l ították a za-

rándokútlevelüket, a Credencialt, meg-
mutatták nekik az első fésűkagylót,
amely az utat jelzi Santiago de Com-
posteláig. Innen már mondhatni, hogy
simán ment minden. Többnyire zarán-
dokszál lásokon aludtak, de akkor sem
aggódtak, féltették dolgaikat, ha a
szabad ég alatt éjszakáztak. A caminói
vendégszeretettel is megismerkedtek
az első esős napon. „Első nap esett az
eső, már javában szürkülödött, amikor
beértünk egy kis faluba, és kiderült,
hogy a legközelebbi zarándokszál lás
nyolc kilométerre van – mesélte Ma-
daras Szidónia. Hideg volt, tel jesen át-
fáztunk az esőben, így hát megkértük a
bácsit, javasol jon egy helyet, ahol éj-
szakázhatunk, mert a panzióra pén-

zünk nincs. A bácsi egy nyárikonyha-
műhely félében adott szál lást, jó meleg
volt, jólesett a száraz hálózsák. Reggel
pedig a lánya költött, behívott maguk-
hoz, habfehér fürdőlepedőt nyomott a
kezünkbe, betuszkolt a zuhanyzóba,
mert nem értettük, hogy mit szeretne
mondani, ezalatt tejeskávét, pirítóst
készített, vajjal, lekvárral.” Névnapi
ajándékot is kapott az Úton. Tejjel kí-
nálták őket, fel is csomagoltak egy l i-
terrel, mel lé frissen sült piskótát és
egy-egy szál rózsát.
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Élt egyszer egy bölcs ember,
akit nagyon szerettek a hazájában
az emberek. Az ország gonosz
hercege azonban gyűlölte, mert
bizony, szemben a bölccsel, nem
tudhatta magáénak népe szerete-
tét. Ezért aztán szüntelenül azon
fáradozott, hogy lejárassa a böl-
cset.
Végül is kidolgozott egy tervet.

Holnap – mondta a herceg –,
amikor az öreg a piactérre megy,
hogy szól jon az emberekhez, én is
ott leszek. Egy galambot fogok a
kezemben tartani, és azt mondom:

– No, tudós férfiú, mondd meg
nekem, ez a madár, amit a kezem-
ben tartok, élő vagy holt? Ha azt
mondja, holt, kinyitom majd a ke-
zemet, és hagyom a madarat elre-
pülni. Ha azt mondja, élő, akkor
megfojtom a madarat a tenye-
remben, és hagyom, hogy holtan
essen a földre. Mindkét esetben
bolonddá teszem a bölcs embert.
El jött a másnap, és a herceg

már ott ál lt a piactéren, jóval a
bölcs megérkezése előtt. Türelme-
sen várakozott, és amikor a tudós
megjelent, és elkezdett beszélni, a

herceg kivette a galambot a kal it-
kából, és mindenki számára hal l-
hatóan megszólalt:
– Bölcs ember! – kiabálta. –

Szeretnék feltenni neked egy kér-
dést. Ez a madár, amit a kezemben
tartok, élő vagy holt?
A tömeg elcsendesedett, és

minden szem a megszólított felé
fordult. A bölcs várt egy kicsit,
majd először az emberekre, azután
pedig a hercegre nézett, és azt
mondta:
– Az, amit a kezedben tartasz,

olyan, amilyenné te teszed.

John Kalench

A herceg és a bölcs

Spanyolországba érkezésük is kalandos volt

A zarándokszál lásokon pedig gond
nélkül folyt a társalgás. „Az esti vacso-
ránál találkozott egymással német,
spanyol, gal l, lengyel, francia és két
magyar, nem volt olyan nyelv, amelyet
mindenki beszélt volna, ezért keverék-
nyelven folyt a társalgás, mégis min-
denki mindenkit megértett, hiba
nélkül”– mondta a diáklány.
Mi változott? „Nem tudom – vála-

szolta Szidónia. Csak érzem, hogy vál-
tozott, hogy nem mindig működik, nem
mindig vagyok ráhangolódva egészen,

de néha-néha fel-felvil lan, hogy az
Útitársunk azóta is velünk van, és ha
nyitunk Felé, akkor láthatjuk, hogy mi
minden történik értünk, velünk, és a
dolgok a helyükön vannak, még ha a
pil lanat hevében másként is tűnne.” Ez
nemcsak neki tűnt fel, ugyanis az édes-
anyja így jelzett vissza: „Nem tudom, mi
történt, én végig el leneztem az utat, de
örvendek, hogy elmentél. Most olyan jó
érzés az is, ha csak ülök, és nézem,
ahogy te dolgozol.”

Keresztalja « 1 3. oldal

1 400 gyermek életét
mentették meg

Amint jobban ál lnak anyagilag,
újabb projektbe kezdenek, ugyanis hi-
hetetlen késztetést éreznek, hogy mi-
nél több gyermeket megmentsenek.
Ezt sokan felelőtlen döntésnek látják,
azonban Johnson ezt másképp látja:
„Most megvan annyi pénz, amel lyel
meg tudok menteni száz gyermeket,
akik egyébként elvesznének.”Célkitű-
zésüknek tekintik az élet kultúráját

Csütörtök, 2012. november 8.

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

Nevelésből
hányas?
Nincs még egy olyan, szélsőséges cselekedetekre képes lény a föl-

dön, mint az ember. Kínában gyermekek százai köszönhetik az életet
egy hozzánk hasonlóan hétköznapi életet élő házaspár hitének és em-
berségének (nem kel l tehát Böjte Csabá-s életet élni ahhoz, hogy vala-
ki kis lépésekkel világraszóló tettet hajtson végre). Magyarországon
eközben közel harmincezren kedvel ik a halálbüntetés visszaál l ítását
szorgalmazó Facebook-oldalt, miután egy kisfiút brutál is kegyetlen-
séggel meggyilkoltak. Szita Bence tragikus halála ugyanolyan féktelen
indulatokat vált ki az emberekből, mint a néhány hónapja szintén
meggyilkolt Bándy Katáé. A düh és harag kétségkívül érthető, de az is
tény, hogy a gyilkosok esetleges kivégzése nem oldaná meg a problé-
mát. Nem hozná vissza az élők sorába Bencét, és nehezen hihető, hogy
a halálbüntetés visszaál l ítása jelentősen csökkentené az életel lenes
bűncselekmények számát. Arról nem is beszélve, hogy ha valóban fe-
lelősséget érzünk azért, hogy ne legyenek gyilkosok a társadalomban,
nem válhatunk magunk is gyilkosokká.
Azt hiszem, a halál helyett hosszabb távon sokkal kifizetődőbb (ha

szabad ezt a kifejezést használni) az élet mel letti ál lásfoglalás. Aki ké-
pes annyira szeretni az életet és a gyerekeket, mint a Johnson házas-
pár, vagy – hogy ne menjünk olyan messzire – itt a Kárpát-
medencében több tucat alapítványi (és ál lami) gyermekvédelmi
központban dolgozó munkatárs, az sokkal többet tesz az emberekért,
mint a halálbüntetést követelő hangoskodók. Azok a gyerekek, akik-
hez szeretettel lehajoltak, hosszú évek alatt szívhatják magukba a ta-
pasztalatot, hogy az élet mekkora érték, hogy szeretni és adni
mekkora öröm. Végső soron pedig ez az, ami számít. Mert gondol junk
csak bele: minden mai gyilkos és bűnöző valaha aranyos kisbaba volt,
aki ugyanúgy gőgicsélt és rugdalózott egy pöttyös kezeslábasban,
mint mi magunk, vagy mint a saját édes gyerekünk. Vajon teszünk-e
eleget azért, hogy a mai ártatlan csecsemők ne vál janak holnap vé-
rengző vadál latokká?

építeni, el jutva azokhoz, akiket kitaszí-
tottak, elhagytak, haszontalannak
gondoltak, és akik nem tudják hal latni
a hangjukat. Gondoskodással, támoga-
tással, neveléssel szeretnék bebizonyí-
tani, hogy minden emberi élet értékes,
és olyan társadalmat építeni, amely az
életet tisztel i, védi, szereti és szolgál ja
– olvasható a szervezet oldalán, a
www.chinal ittleflower.org honlapon.

Reakció
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Kínában ismerte meg egymást az amerikai Brent és Serena Johnson huszonkét évvel ez-
előtt, akik azóta katolikus hitre tértek, és mintegy ezernégyszáz kínai gyermeket men-
tettek meg.

„Tel jes mértékben rá kel l hagyat-
koznunk Istenre, bízva abban, hogy
kikerül az a pénz, amelyre szükségünk
van, és nem leszünk bajban”– mond-
ta a CNA katol ikus hírportálnak Brent
Johnson, aki feleségével kezdetben
nem egy nagyméretű projektben
gondolkodott.
1 995-ben, első gyermekük meg-

születése után tértek vissza Kínába,
ahol szembesültek a helyi árvaházak
körülményeivel : a hétszáz intézmény
egyharmadában szinte százszázalékos
volt a csecsemőhalandóság, így elha-
tározták, hogy magukhoz vesznek egy
gyermeket. „Mi csak egyszerű, fiatal
katol ikusok voltunk, akik próbáltak
hitük szerint élni”– mondta az üzlet-
ember Brent, akinek hat saját gyer-
meke is van. Kezdetben más család-
okat is biztattak, hogy hozzájuk
hasonlóan fogadjanak örökbe gyer-
mekeket, ehhez anyagi segítséget
nyújtottak. A feleség szüleinek példá-
ját követték, akik három saját gyer-
mekük mel lett másik hármat örökbe
fogadtak, il letve néhány évig nevelő-
szülőkként szolgáltak. A China Little
Flower nevezetű nonprofit szerveze-
tüket 1 998-ban jegyezték be, 2005-
től pedig családi típusú otthonokat
alakítottak fogyatékossággal élő
gyermekek számára.

Hol tart a Márton Áron-per?
Isten Szolgája, Márton Áron püspök

boldoggá avatásának folyamatáról tart
előadásokat az ügy posztulátora, dr.
Kovács Gergely egyházjogász Erdélyben.
November 3-án és 4-én Csíksomlyón, 5-
én Székelyudvarhelyen, ma pedig Ko-
lozsváron, a Katol ikus Akadémián be-
szél arról, hol ál l jelenleg a sokakat
érdeklő folyamat, mire van szükség ah-
hoz, hogy a különös tiszteletnek örven-
dő püspököt a boldogok sorába fogadja
az egyház. Mint ismert, Áron püspök
nem vértanúként halt meg, ezért bol-
doggá avatásához csodára is szükség
van. Nem kerülhetők meg tehát a kér-

dések: milyen változást hozhat Márton
Áron boldoggá és szentté avatása a sa-
ját életünkben? Ha azt akarjuk, hogy
hivatalosan a szentek soraiba iktassák,
akkor engedjük-e, hogy életünkre és
hitünkre is hatással legyen? Valóban fel
akarjuk vál lalni az ő örökségét?
A gyulafehérvári főegyházmegye

honlapján egyébként rendszeresen fris-
sített tartalommal várják az érdeklődő-
ket, akik a Márton Áron-ügyet szívükön
visel ik, mindennek különös aktual itást
kölcsönöz a XVI . Benedek pápa által
meghirdetett Hit Éve is. „Márton Áron
boldoggá avatási ügyének posztuláció-

ja kiemelt figyelmet szentel nagy püs-
pökünk hagyatékának és örökségének
a Hit Évében: valóságos programsoro-
zatba igyekszik összefogni számos kez-
deményezést – ál l a hivatalos
bemutatkozásban. – Ahogy a hit tettek
nélkül meddő, ugyanúgy igaz, hogy a
hit működik és mutatkozik meg a tet-
tekben (v.ö. Jak 2,1 4-26). Márton Áron
tanítása és példája ma sem veszít idő-
szerűségéből : mindannyiunk feladata
és kötelessége, hogy ne csak imádkoz-
zunk boldoggá avatásáért, hanem az
általa mutatott példát kövessük, taní-
tását életre váltsuk.”

12. oldal november 8–14.>> Keresztalja
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azonban Johnson ezt másképp látja:
„Most megvan annyi pénz, amel lyel
meg tudok menteni száz gyermeket,
akik egyébként elvesznének.”Célkitű-
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egy hozzánk hasonlóan hétköznapi életet élő házaspár hitének és em-
berségének (nem kel l tehát Böjte Csabá-s életet élni ahhoz, hogy vala-
ki kis lépésekkel világraszóló tettet hajtson végre). Magyarországon
eközben közel harmincezren kedvel ik a halálbüntetés visszaál l ítását
szorgalmazó Facebook-oldalt, miután egy kisfiút brutál is kegyetlen-
séggel meggyilkoltak. Szita Bence tragikus halála ugyanolyan féktelen
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szabad ezt a kifejezést használni) az élet mel letti ál lásfoglalás. Aki ké-
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építeni, el jutva azokhoz, akiket kitaszí-
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gondoltak, és akik nem tudják hal latni
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életet tisztel i, védi, szereti és szolgál ja
– olvasható a szervezet oldalán, a
www.chinal ittleflower.org honlapon.

Reakció
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Kínában ismerte meg egymást az amerikai Brent és Serena Johnson huszonkét évvel ez-
előtt, akik azóta katolikus hitre tértek, és mintegy ezernégyszáz kínai gyermeket men-
tettek meg.

„Tel jes mértékben rá kel l hagyat-
koznunk Istenre, bízva abban, hogy
kikerül az a pénz, amelyre szükségünk
van, és nem leszünk bajban”– mond-
ta a CNA katol ikus hírportálnak Brent
Johnson, aki feleségével kezdetben
nem egy nagyméretű projektben
gondolkodott.
1 995-ben, első gyermekük meg-

születése után tértek vissza Kínába,
ahol szembesültek a helyi árvaházak
körülményeivel : a hétszáz intézmény
egyharmadában szinte százszázalékos
volt a csecsemőhalandóság, így elha-
tározták, hogy magukhoz vesznek egy
gyermeket. „Mi csak egyszerű, fiatal
katol ikusok voltunk, akik próbáltak
hitük szerint élni”– mondta az üzlet-
ember Brent, akinek hat saját gyer-
meke is van. Kezdetben más család-
okat is biztattak, hogy hozzájuk
hasonlóan fogadjanak örökbe gyer-
mekeket, ehhez anyagi segítséget
nyújtottak. A feleség szüleinek példá-
ját követték, akik három saját gyer-
mekük mel lett másik hármat örökbe
fogadtak, il letve néhány évig nevelő-
szülőkként szolgáltak. A China Little
Flower nevezetű nonprofit szerveze-
tüket 1 998-ban jegyezték be, 2005-
től pedig családi típusú otthonokat
alakítottak fogyatékossággal élő
gyermekek számára.

Hol tart a Márton Áron-per?
Isten Szolgája, Márton Áron püspök

boldoggá avatásának folyamatáról tart
előadásokat az ügy posztulátora, dr.
Kovács Gergely egyházjogász Erdélyben.
November 3-án és 4-én Csíksomlyón, 5-
én Székelyudvarhelyen, ma pedig Ko-
lozsváron, a Katol ikus Akadémián be-
szél arról, hol ál l jelenleg a sokakat
érdeklő folyamat, mire van szükség ah-
hoz, hogy a különös tiszteletnek örven-
dő püspököt a boldogok sorába fogadja
az egyház. Mint ismert, Áron püspök
nem vértanúként halt meg, ezért bol-
doggá avatásához csodára is szükség
van. Nem kerülhetők meg tehát a kér-

dések: milyen változást hozhat Márton
Áron boldoggá és szentté avatása a sa-
ját életünkben? Ha azt akarjuk, hogy
hivatalosan a szentek soraiba iktassák,
akkor engedjük-e, hogy életünkre és
hitünkre is hatással legyen? Valóban fel
akarjuk vál lalni az ő örökségét?
A gyulafehérvári főegyházmegye

honlapján egyébként rendszeresen fris-
sített tartalommal várják az érdeklődő-
ket, akik a Márton Áron-ügyet szívükön
visel ik, mindennek különös aktual itást
kölcsönöz a XVI . Benedek pápa által
meghirdetett Hit Éve is. „Márton Áron
boldoggá avatási ügyének posztuláció-

ja kiemelt figyelmet szentel nagy püs-
pökünk hagyatékának és örökségének
a Hit Évében: valóságos programsoro-
zatba igyekszik összefogni számos kez-
deményezést – ál l a hivatalos
bemutatkozásban. – Ahogy a hit tettek
nélkül meddő, ugyanúgy igaz, hogy a
hit működik és mutatkozik meg a tet-
tekben (v.ö. Jak 2,1 4-26). Márton Áron
tanítása és példája ma sem veszít idő-
szerűségéből : mindannyiunk feladata
és kötelessége, hogy ne csak imádkoz-
zunk boldoggá avatásáért, hanem az
általa mutatott példát kövessük, taní-
tását életre váltsuk.”

13. oldalnovember 8–14. >> Keresztalja
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A magas koleszterinszint alattomosan károsítja érrendszerünket: panaszokat sokáig nem
okoz, ám már fiatal felnőtt korban is visszafordíthatatlan károsodásokat idéz elő az arra
hajlamos egyének érfalán. A koleszterin hosszabb távon növeli az érszűkület, a szívkos-
zorúér-betegség, az infarktus és a stroke kockázatát.

>> Életmód

Fogyás almaecettel

Hasi zsír elleni is jó: 
így fogyj 5 kilót ecetdiétával

Az almaecet természetes és olcsó, ráadásul látvá -
nyosan megkönnyítheti a fogyást hasról is.

Szerencsére nem kell feltétlenül drága és mesterséges
szerekhez nyúlnod, ha azt szeretnéd, hogy gyorsabban
beinduljon a fogyás.

Az almaecet-diéta már nagyanyáink korában is ismert volt,
népszerűsége pedig nem véletlen: nemcsak meggyorsítja a
fogyást, de segítségével a hasi zsírt is könnyebben eltüntetheted.

Így működik az ecetdiéta

Az ecet súlycsökkentő hatása évszázadok óta ismert, az
almaecet pedig különösen jó választás, ha szeretnél
megszabadulni néhány kilótól. Mivel az alma dupla erjesztésével
előállított ecetet nem szűrik vagy desztillálják, a vitaminok és
ásványi anyagok megmaradnak benne.

Az ecet nemcsak az étvágyat csökkenti, de serkenti az
anyagcserét és könnyíti az emésztést, az ecetdiéta hívei pedig
arról számolnak be, hogy követése mellett a nehezen
karcsúsítható helyekről, például a hasról is eltűnhetnek a
zsírpárnák.

Ha kipróbálnád az ecetdiétát, kövess könnyű, kalóriaszegény,
rostban gazdag étrendet, és minden főétkezés előtt igyál meg
két evőkanál almaecetet.

Ha nem bírod az almaecet ízét, akkor fel is hígíthatod egy
pohár vízben, esetleg adhatsz hozzá egy kevés mézet vagy lime-
levet, hogy élvezetesebb legyen.

Mintaétrend

1. nap
Reggeli: két evőkanál almaecet, egy szelet teljes kiőrlésű kenyér vékonyan
megvajazva, egy szelet pulykamellsonka, egy paradicsom, egy bögre zöld tea.
Tízórai: egy marék mandula.
Ebéd:két evőkanál almaecet, 15 dkg grillezett csirkemell, egy bögre barna rizs.
Uzsonna: egy kis poharas joghurt.
Vacsora: két evőkanál almaecet, egy bögre Cézár-saláta.
Fontos!
A diétát várandós és szoptatós kismamák, tinédzserek, valamint daganatos
és emésztőszervi megbetegedésben szenvedők nem alkalmazhatják.
Mielőtt elkezdenéd a diétát, kérd ki háziorvosod véleményét.

2. nap
Reggeli: két evőkanál almaecet, öt evőkanál teljes kiőrlésű gabonapehely,
egy kis poharas élőflórás kefir, egy marék áfonya, egy bögre zöld tea.
Tízórai: két korpás keksz.
Ebéd: két evőkanál almaecet, 15 dkg grillezett hal, egy bögre párolt
spenót.
Uzsonna: két répa.
Vacsora: két evőkanál almaecet, egy bögre tonhalsaláta.

3. nap
Reggeli: két evőkanál almaecet, rántotta három tojásfehérjéből, egy szelet
teljes kiőrlésű pirítós, egy bögre zöld tea.
Tízórai: egy marék áfonya.
Ebéd: két evőkanál almaecet, egy bögre zöldbabfőzelék habarás nélkül.
Uzsonna: egy alma.
Vacsora: két evőkanál almaecet, egy bögre wokban sült zöldség.

4. nap
Reggeli: két evőkanál almaecet, egy szelet teljes kiőrlésű kenyér vékonyan
megvajazva, egy szelet pulykamellsonka, egy paprika, egy bögre zöld tea.
Tízórai: egy narancs.
Ebéd: két evőkanál almaecet, 15 dkg grillezett tofu, egy bögre barna rizs.
Uzsonna: egy kis poharas kefir.
Vacsora: két evőkanál almaecet, egy bögre tejberizs.

5. nap
Reggeli: két evőkanál almaecet, egy szelet teljes kiőrlésű kenyér, 5 dkg
zsírszegény sajt, egy marék szőlő, egy bögre zöld tea.
Tízórai: egy marék dió.
Ebéd: két evőkanál almaecet, 15 dkg grillezett csirkemell, egy bögre
fokhagymás tejszínes zöldsaláta.
Uzsonna: két korpás keksz.
Vacsora: két evőkanál almaecet, egy bögre gyümölcssaláta.

Schuster Borka
Forrás: Femina.hu

A koleszterinszinttel szoros
összefüggésben van az erek
falán lerakódó meszes plakk,
azaz az érelmeszesedés, amely
pedig a szívbetegségek leggya-
koribb oka. Magyarországon és
a fejlett országokban a halálo-
zás egyik legfőbb okaként – a
daganatos megbetegedések
után -, a szív– és érrendszeri
megbetegedéseket tartják szá-
mon, és hamarosan az egész vi-
lágon vezető halálokként fog
szerepelni.

Az érelmeszesedés (athe-
rosclerosis) kialakulását számos
olyan tényező befolyásolja, me-
lyen megfelelő odafigyeléssel
változtatni lehet. Ilyen rizikófak-
tor a dohányzás, a magasvér-
nyomás-betegség, a
cukorbetegség, a mozgáshiány,
az elhízás, valamint – a stressz
mellett egyik legfontosabb koc-
kázati tényezőként – az emel-
kedett vérzsírszint.

Bár nem lehet az érszűkület-
tel járó betegségeket kizárólag
a fentiek rovására írni, a helyes
életmód kialakításával a súlyos
szövődmények elkerülhetőek
lennének.

LDL, HDL, lipid, kolesz-
terin és triglicerid – 
A vérzsírokról

A koleszterin elsősorban
rossz tulajdonságai miatt vált is-
mertté, de a teljességhez az is
hozzátartozik, hogy nagyon
fontos a szervezet számára,
ugyanis nélkülözhetetlen eleme
az állati és emberi sejteknek,
részt vesz a sejtmembránok al-
kotásában, és számos fontos ve-
gyület, mint pl. a D-vitamin, az
epesavak és a mellékvesekéreg
által termelt szteroid hormonok
előanyaga. A koleszterin egy
része az elfogyasztott táplálék-
ból származik, azonban szerve-
zetünk (főleg a máj) maga is
képes koleszterint előállítani.

A másik fontos vérzsír-kom-
ponenst a trigliceridek jelentik,
melyek egy glicerinmolekula és
különböző telítettségű zsírsavak
vegyületeként jönnek létre, és a
szervezet energiaellátásában is
részt vesznek.

A vérzsírok (lipidek) – a

plazmában történő oldódást
megkönnyítendő – lipoprotein-
szemcséket alkotva, fehérjékhez
kötődve keringenek. Ezek egyik
típusa az LDL (alacsony sűrű-
ségű lipoprotein), mely jórészt
koleszterinből áll, és melynek
emelkedett szintje összefüggést
mutat az érelmeszesedéssel.
Bár az LDL jelentős része vissza-
kerül a májba, illetve azok a sej-
tek veszik fel, melyek
koleszterint igényelnek, kisebb
része – falósejtek közvetítésével
– az érfalba kerül, ahol lerakó-
dik, majd, komplex folyamat
útján, érszűkületet okozó plak-
kok alakulnak ki.

A HDL (magas sűrűségű li-
poprotein) viszont felveszi a fe-
lesleges koleszterint, majd
visszaszállítja a májba, ahol egy
része az epével választódik ki,
emellett antioxidánsokat is tar-
talmaz. Ezért kapta az LDL-ben
utazó koleszterin a „rossz", a
HDL-ben levő pedig a „jó" jelzőt.

Mi okozhatja 
a koleszterinszint
emelkedését?

Az emelkedett koleszterin-
szint mögött örökletes ténye-
zők, szerzett betegségek és az
egészségtelen életmód egya-
ránt állhat. Genetikai faktor a li-
poproteineket alkotó fehérjék
eltérése, amely a koleszterin-
szint megemelkedésének egyik
oka lehet.

Az örökletes tényezőkön túl

okozhatja vese– és májbeteg-
ségek, a pajzsmirigy alulműkö-
dése, cukorbetegség, de
bizonyos gyógyszerek mellék-
hatásaként is kialakulhat, illetve
a kevés mozgással, bő kalória-
bevitellel járó életmód is kedve-
zőtlenül befolyásolja a
vérzsírszinteket.

Mivel az arra hajlamos em-
berek érrendszerében, már a fi-
atal felnőttkorban elkezdődik a
meszes plakkok kialakulása, és
az egyszer már kialakult lerakó-
dás nem visszafordítható; érde-
mes a megfelelő életmód
kialakítását minél hamarabb el-
kezdeni.

A vérzsírszintek
mérése

A magas lipidszintnek több-
nyire nincs tünete (esetleg a
bőrön látható apró, sárgás színű
csomók, xanthomák hívhatják
fel rá a figyelmet), ezért – külö-
nösen akkor, ha egyéb, szív-ér-
rendszeri betegségre
hajlamosító tényező is fennáll –
érdemes rendszeresen ellen-
őriztetni a koleszterinszintet.

Ha a családban már előfor-
dultak szív– és érrendszeri
megbetegedések, agyi érelzá-
ródások, vagy ismerten magas
a koleszterinszint a rokonok kö-
rében, érdemes – az életmód-
változtatáson kívül – már fiatal
felnőttkorban elmenni szűrő-
vizsgálatra.

A fiatalabb nők szervezeté-

ben, az ösztrogén segíti az LDL–
és HDL– koleszterin közötti
egészséges egyensúly megtar-
tását. A menopauzán átesett
nőknél azonban a petefészkek
már nem termelnek annyi öszt-
rogént, és a szív– és érrendszeri
betegségek rizikója is eléri a fér-
fiak kockázati szintjét.

A mérés egy egyszerű vérvé-
tellel megoldható, de számos
helyen, patikákban, illetve
mobil szűrőállomásokon elér-
hető az ujjbegyből történő min-
tavétel is, melynek segítségével
az összkoleszterin mutatható ki.

Mi a teendő, 
ha magas az érték?

Emelkedett koleszterinszint
esetén elsősorban életmódvál-
tás javasolt. A túlsúly emeli az
LDL-, és csökkenti a HDL-kolesz-
terinszintet, a fogyás, a rendsze-
res testmozgás ellentétes hatást
fejt ki.

A diéta terén a mediterrán
szemlélet került előtérbe. Az ét-
kezések során az állati eredetű
zsírok mellőzése, növényi olajok
használata javasolt. Kedvező
hatásúak telítetlen zsírsavtar-
talmuk miatt az olajos magvak,
a halak.

A zöldségekben található
növényi szterolok, valamint a
rostok a koleszterin bélből tör-
ténő felszívódását csökkentik. A
finomított cukrok helyett az
összetett szénhidrátok bevitele
javasolt. A mérsékelt borfo-
gyasztás, a dohányzás elha-
gyása, szintén kedvezően
befolyásolja a vérzsírszintet.

Ha mindezek ellenére is
magas marad a koleszterinszint,
gyógyszeres kezelés a következő
lépés; ehhez többféle készít-
mény is rendelkezésre áll. Az
epesavkötő gyanták a bélből
történő felszívódást gátolják. A
különböző sztatinkészítmények
a koleszterin sejten belüli kép-
ződését akadályozzák meg, míg
az ezetimib szintén a felszívó-
dásra hat. A fibrátok a triglice-
ridszint csökkentését és a
HDL-szint emelését célozzák.

Forrás: webbeteg.hu

Hogyan hat 
ereinkre a koleszterin?
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Nemrég a marosszentgyörgyi Albu Bálintot és a marosvásárhelyi Ştef Claudiut beválogatták az ország legtehetségesebb partjelzői, illetve játékvezetői közé.
A 2011-es év legjobb Maros megyei játékvezetője címmel is büszkélkedő Albu Bálint a következőképpen nyilatkozott az eseménnyel kapcsolatban: 

Újabb vereség, ezúttal hazai pályán

Az aradi UTA otthonában elszenvedett 2-0-as vereség
után, újabb kudarc érte B-osztályos csapatunkat, ez-
úttal hazai pályán, a temesvári ACS Poli ellenében. 

Miután már a 4-ik percben Sfârlea bal oldali beadását De-
aconescu fejjel gólra váltotta, elbizakodottan kezdett futbal-
lozni csapatunk. Sorra elpuskázták helyzeteiket, majd a 13-ik
percben 1-1-re alakult az eredmény: Bălace bal oldali beíve-
lését, a Nicu által szabadon hagyott Székely Szabolcs a ka-
puba juttatta.

A második játékrészben a temesváriak eltorlaszolták a ka-
pujuk előterét, átengedve a játék irányítását a vásárhelyiek-
nek. A toronymagas Seroni vezetésével sorra hárították a
helyiek támadásait, majd gyors kontrákat indítottak. Egy
ilyen ellentámadás végén a hosszabbításban vezetéshez is
jutottak, a mérkőzés legjobbja, Boldea révén. 

A játék képe alapján talán igazságosabb lett volna a dön-
tetlen. Ezzel az újabb vereséggel az ötödik helyre csúszott
csapatunk a bajnoki tabellán.

A találkozó másik negatív érdekessége: a csapat folyama-
tosan fogyatkozó szurkolótábora, szombaton mindössze 37-
en biztatták a FCM-t. 

Együttesünk november 10-én, a 12. fordulóban a Mioveni
otthonában lép pályára, majd november 17-én a FC Unirea
2006 Gyulafehérvár együttesét fogadja a Sziget utcában.

FCM – ACS Poli 1-2 (1-1)
Vezették: Horațiu Feșnic (Kolozsvár) – Péter József (Sep-

siszentgyörgy), Mihai Marica (Beszterce).
FCM: Abraham – Vagner, Nicu, Deaconescu, Szilágyi,

Stancu (66. Hancu), A. Dan (72. Dâlbea), Precup, Sfârlea,
Bujor, Huiban (46. Apostu).

ACS Poli: Kirev – Nohai, Sacîr, Seroni, Marovic, Goge (62.
Dobricean), Trandu, Bălace, Nanu (81. Artean), Boldea, Szé-
kely (74. Boștină). 

Gólok: Deaconescu (4.), illetve Székely (13.), Boldea
(90+3.).

Sárga lapok: Deaconescu (19.), Szilágyi (51.), Apostu (82.),
Vagner (86.), illetve Nohai (60.), Seroni (77.), Artean (88.).

Albu Bálint, az ország legtehetségesebb partjelzői közt

Nemzetközi úszóverseny
helyszíne volt a marosvásár-
helyi víkendtelepi fedett
úszómedence, amelyet a
helyi H2O klub, a helyi pol-
gármesteri hivatallal, a
helyi tanáccsal és a Maros
Megyei Sporthivatallal kö-
zösen szervezett. 

Egyedülálló verseny volt ez
Romániában, amelyen 462
sportoló vett részt. A szervezők
szerint ritkán fordul elő, hogy
egynapos versenyen, ilyen
nagyszámú versenyző indul-
jon. A szülők és nézők csak kor-
látozott számban léphettek be
a létesítménybe, viszont az
úszósátorban zajló futamokat
folyamatosan lehetett nézni a
polgármesteri hivatal víkend-
telepi vendégházában elhelye-
zett kivetítőn.

A H2O Kupa főszervezőjé-
vel, a klub elnökével, úszóed-
zőjével, az egykori Mureşul és
bukaresti Dinamo hajdani vízi-
labdázójával, Bartalis Károllyal
a verseny alatt beszélgettünk: 

– Hasonló úszóversenyre
még nem került sor városunk-
ban. Hány sportoló van jelen a
rendezvényen?

– Idővel nőtte ki ilyen kali-
berűvé magát a verseny, hiszen
több hazai meg magyarországi

klub 2006-ban született és ki-
sebb, 2005, 2004, 2003, 2002,
2001, 2000, 1999, 1998 és na-
gyobb korosztályú lányok,
ugyanakkor 2006 és kisebb,
2005, 2004, 2003, 2002, 2001,
2000, 1999-1998, 1997-1996,
1995 és idősebb fiúk vettek
részt, azaz 462-en – mindany-
nyian 5 és 18 év közötti fiatalok
– voltak jelen a rendezvényen.
Minden korcsoportú lány és fiú
versenyző, az illető versenyszá-
mok győztesei megkapják a
H2O kupát, míg a második és
harmadik hely díjazottjai is
külön ajándékban részesülnek.
A IV.-VI. helyen végzett gyere-
kek is okleveleket kapnak. Ha
csak arra gondolunk, hogy
minden gyereket csak egy
szülő kísért, akkor már 900 föl-
ötti személyt jelent. Emellett a
résztvevő egyesületek edzőivel
és a sajtó képviselőivel, sőt az
úszómedence alkalmazottaival
együtt már több mint ezer sze-
mélyt jelent, akik itt tartózkod-
tak a medence területén. 

– Fiatal klub a H2O, hiszen
nemrég alakult. Eddig hány ver-
senyt szerveztek?

– A klubot 2011-ben alapí-
tottam. Ez a negyedik verse-
nyünk, amit megszervezhettünk,
de a következőkben is tervezünk

hasonló versenyeket. Legköze-
lebb karácsony előtt szeretnénk
versenyt szervezni kis korosztályú
gyerekeknek, amelyre ugyancsak
a víkendtelepi fedett úszóme-
dencében kerülne sor.

– Mik a klub célkitűzései, a gye-
rekek formálásával kapcsolatosan?

– Épp ez a cél, hogy minél
több gyerek megtanuljon úszni,
minél több tehetséges sportolót
formáljunk, akik idővel jó ered-
ményeket érhetnek el.

– A H2O klub számára kon-
kurenciát jelent, hogy más
egyesületeknek is vannak úszói
városunkban?

– A konkurencia mindig

hasznos és fontos, főleg az
egészséges versenyszellem ki-
alakításában, ami nélkül elkép-
zelhetetlen, hogy a gyerekek
sikeres sportolókká váljanak.

– Kik az edzők, akik úszni ta-
nítják a gyerekeket?

– A klub legtapasztaltabb
úszóedzője nem más, mint a
Muresul klub egykori sikeres
úszója, Kerekes Éva, akinek
keze alatt talán a fél város ta-
nult úszni.  Rajta kívül hajdani
úszók is oktatnak, mint Koós
Evelin, Hegedüs Krisztina, Csor-
bási János, Şeulean Sorin,
Orăşteanu Eduard meg jóma-
gam, akiktől elsajátíthatják az
úszás tudományát a gyerekek.

– Jó ideje már, hogy megyei
szinten labdarúgó mérkőzése-
ket vezetek, emellett a maros-
szentgyörgyi Apollo Hotelnél
vagyok alkalmazva mint
gyógytornász és masszőr. 

Ez év májusában megnevez-
ték megyénként a legjobb 1-2
középbírót és partjelzőt, szám
szerint 68-at, akikből idővel ki-
kerültek az UEFA által is támo-
gatott, legtehetségesebbek. A
válogatás persze bizonyos fizikai
és írásbeli tesztek alapján történt.  

A 68-ból idővel 28-an ma-
radtunk, majd közülük is kike-
rült a legjobb 10. A IV-ik és III-
ik ligás bírók – a tesztek
alapján – jogosultak arra, hogy
egy osztállyal fennebb lépje-
nek. Idővel nagy esélyük van
arra, hogy az élvonalban is be-
mutatkozhassanak, de addig
még sokat kell tanulniuk, és
ami a legfontosabb: állandó ké-
szenlétben kell állniuk. 

A fizikai tesztek közül a kis
Cooper tesztet kellett teljesíteni
(minimum 2100m/8 min.) és
6x40m (max.5,5 sec.), ezt kö-
vette az írásbeli felmérés, majd
videofelvételek alapján történő
bírói döntéshozatalban kellett
bizonyítanunk. Nos, nekem si-
került jól szerepelnem: az
utolsó írásbeli vizsgán 7.50-et,
míg a videofelvételek tesztjén
8.50-et kaptam, ami nagyon jó
eredménynek számít.

Emellett folyamatosan ve-
szünk részt különböző képzéseken,
amelyeket a Román Bírói Tantes-
tület tagjai tartanak.  

Még az idén mindegyikünk be-
mutatkozhat felsőbb osztályban,
esetemben ez a C-osztályt jelenti.

– Marosvásárhelyről, vagy
Maros megyéből még kinek si-
került fennebb kerülnie?

– Megyénkből csak Ştef Cla-
udiu mint középbíró, és én mint

partjelző kerültünk be a leg-
jobbak közé.

– Gondolom, hogy a helyi
bírói testület is büszke rátok. 

– Bizonyára így van, de
hadd ragadjam meg az alkal-
mat, hogy megköszönjem Bor-
daş Vasile elnöknek, Flanja Că-
lin, Cseh Gábor, Bârsan

Dumitru, Megheşan Sorin, Bu-
cur Petrică, Kusztos László és
Szántó Loránd testületi tagok-
nak, akik nélkül nem juthattam
volna idáig. 

– Tíz évet fociztál megyei
szinten az ASA ifi, Nyárádtő,
Nyárádszereda, Szováta, végül
a Gaz Metan együtteseiben,
majd egy sérülés miatt, kényte-
len voltál abbahagyni a labda-
rúgást. Tudom, hogy minden vá-
gyad az volt, hogy edző lehess,
és gyerekeket oktass. Erről most
végleg lemondtál?

–Igen, fél évig a maros-
szentgyörgyi Kindernél 2001-
as korosztályú gyerekeket edz-
tem, de májusban, amikor
megkerestek a Román Labda-
rúgó Szövetség Bírói Testületé-
től és felajánlották a bizonyítási
lehetőséget, lemondtam az ed-
zősködésről. 

Tudom, ez a lépés nem je-
lent semmit, ha nem folytatom
a felkészülést, ha nem sikerül
megállnom a helyem. Ez min-
den vágyam! 

Úszómaraton fiatalokkal
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A vadászkolbász érdekében c.  rejt vényünk helyes megfejtése: – Mától kezdve minden szombat szabad lesz,  de az elejtett vad mennyisége nem csökkenhet!  


