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Sport

Menesztették 
Helesteanut a FCM éléről

Az írott és elektronikus sajtó képviselői a
meccs ideje alatt tudták meg, hogy az utóbbi
mérkőzések negatív eredményei miatt a klub
vezetőtanácsa menesztette Anton Heleşteanu
klubigazgatót. Helyére Alexandru Andraşi ke-
rült, aki az utóbbi hónapokban a klub iúsági
központját koordinálta.
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>>> 15. oldal

Gazdaság

Előbb-utóbb beindul az országban 
az infrastrukturális fejlesztés

A Maros Megyei Ipari Parkot 2006-ban az Európai Unió SAPARD
alapjából építették. A parkban számos multinacionális cég végzi
tevékenységét, több mint másfél ezer munkahelyet biztosítva a
környező települések lakosságának. November közepétől „új lakója”
van a parknak, de további befektetők érkezésére is számítanak.
Ugyanakkor jó hír, hogy hamarosan újabb ipari park létesülhet
Maros megyében. Ezúttal a Maros Megyei Ipari Park újdonságait
vesszük lajstromba: fejleményeket, terveket, lehetőségeket… 

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

Hír és hírháttér

„A 20. századi Erdély
történelmének egyik
legfelemelőbb napja”

2012. november 15-én Sárándi Tamás törté-
nész tartott előadást a marosvásárhelyi unitá-
rius egyházközség Bolyai téri tanács  termében.
Az előadás címe A „kis magyar világ” nyitánya.
Fejezetek az észak-erdélyi katonai közigazga-
tás történetéből.

>>> 4. oldal

Riport

Szemétdomb 
vagy „aranybánya”?

Marosszentgyörgy nyugati határában a
vasúti töltés és a Maros folyó között egy
körül-belül kéthektárnyi területen fekvő
szemétdomb található. Ez a hely egyes
emberek számára hulladéktároló, másoknak
viszont „munkahely”.

>>> 5. oldal

Vélemény

A lokálpatriotizmus 
felette szükséges voltáról 

Hivatalosan – elsősorban az EU, illetve a tag-
államok kormányzatainak a szintjén –
ugyan még dúl a globalizmus, de már mu-
tatkoznak a vele ellentétes törekvések. Ezek
a fél évtizede kirobbant, s azóta tartó gaz-
dasági és pénzügyi válsággal párhuzamosan
jelentkeztek...

>>> 3. oldal >>> 10. 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)  

Hűségkártya –
a modernkori átverés 

>>> 3. oldal

Humor >>> 7. oldal

Amióta a piacgazdaság létezik, nyílt titok mindenki számára, hogy a termelőknek, vállalkozóknak,
cég- és gyártulajdonosoknak mindennél fontosabb a profitszerzés. Nem egy példát találunk arra,
hogy a minőség rovására megy profitorientáltság. Megszoktuk, hogy a multicégeknél ez a tenden-
cia, de amikor a gyógyszertárak és a gyógyszergyártók is ugyanilyen elvek mentén működnek,
keserű szájízzel maradunk. Az alábbi cikk nem általános igazságot fogalmaz meg, csupán – pórul
jártak megszólaltatásával – egy létező problémára hívja fel az olvasók figyelmét. A napokban egy
olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe, amelyben S.I. vásárhelyi lakos panaszkodott a helyi 
gyógyszertárak által forgalmazott és „ránktukmált” hűségkártyákra.



Erőss Zsolt előadása

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület
meghívására november 23-án,
pénteken 18 órai kezdettel a
marosvásárhelyi Bolyai líceum
dísztermében tart vetítéssel
egybekötött bemutatót Erőss
Zsolt hegymászó. Ez alkalommal
a Magyarok a világ nyolcezresein
elnevezésű expedíciósorozat ke-
retében szervezett Annapurna-
expedíció részleteit kísérhetik fi-
gyelemmel az érdeklődők. Az
előadás után az EKE kiadványai
mellett Erőss Zsolt 2013-as fali-
naptára is megvásárolható és
dedikáltatható.

Bányavakság és
Kőműves Kelemen

November 22-én, csütörtö-
kön 19.30-tól Székely Csaba Bá-
nyavakság című drámája lát-
ható a Nemzeti Színház
Kistermében, az előadásra a
Molter Károly-bérlet érvényes.
23-án, pénteken 19 órától pe-
dig újra a Kőműves Kelemen

van műsoron, az előadás az
Aranka György diákbérlettel te-
kinthető meg.

Szimfonikus koncert
és leckehangverseny

November 22-én, csütörtö-
kön este 7 órától szimfonikus
koncertre várják a zenebaráto-
kat a Kultúrpalota Nagyter-
mébe. A Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmóniának a Petru
Maior Egyetemmel közösen
szervezett koncertjén a svéd-
országi Christian Lindberg ve-
zényel, klarinéton játszik a ka-
nadai James Campbell.
Műsoron: Mozart és Csajkovsz-
kij művei. 23-án, pénteken déli
12 órakor román, 13 órakor
magyar nyelvű leckehangver-

seny, 17 órakor román, 18 óra-
kor magyar nyelvű nevelő-
hangverseny kezdődik a Kul-
túrpalota Nagytermében,
melynek témája: Bachtól Bar-
tókig és Enescuig. Közreműkö-
dik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zene-
kara. Vezényel: Remus Grama,
szólisták: Péter Béla, Roxana
Oprea. Bemutatják: dr. Dorina
Pop, illetve Fülöp Klára tanár-
nők. Műsoron: Joseph Sebas-
tian Bach művei.

A Borospataki
Művésztelep munkái

A Borospataki Művésztelep
2009–2012 között készült
munkáiból nyílt kiállítás a ma-
rosvásárhelyi Horea utca 6.

szám alatti Bernády Házban.
Az alkotótábor művészeti ve-
zetői Gaál András és Márton Ár-
pád, házigazdái Szász István és
Szász Marika voltak.

RMÜE-konferencia
Marosvásárhelyen

November 23-án, pénteken
Marosvásárhelyen, a Grand
Szálló konferenciatermében a
Romániai Magyar Üzleti Egye-
sület konferenciát szervez,
amelyen gazdasági szakembe-
rek tartanak előadásokat: Bor-
bély László parlamenti képvi-
selô, Toró T. Tibor, az EMNT
elnöke, Diósi László, az OTP
Bank romániai vezérigazgatója,
Györfy Lehel-Zoltán, a Babes–
Bolyai Tudományegyetem Köz-
gazdasági Karának adjunktusa,
Szilágyi Ferenc, a Partiumi Ke-
resztyén Egyetem adjunktusa,
Bakos Levente, a marosvásár-
helyi Sapientia adjunktusa,
Moldován B. Melinda, a Ge-
deon Richter Románia gazda-
sági igazgatója, Thomas Em-
merling, a SIMACEK Facility
Services Ro ügyvezető igazga-
tója és Hendrich Balázs, a Grid
CEE tanácsadó Zrt. képviselője.

2. oldal >> Naptár november 22–28.

Névnapok
November 22. Csilla, Cecília, Filemon
November 23. Kelemen, Klementina, Dániel, Kolumbán
November 24. Emma, Flóra, Virág, Szvetlána
November 25. Katalin, Karina, Emma, Kitti, Mózes, Alán
November 26. Virág, Atanáz, Szilveszter, Konrád, Milán
November 27. Virgil, Jakab, Amina, Jakus, Leonarda
November 28. Stefánia, Jakab

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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Hasznos telefonszámok

Kos: A héten olyan eseményben lehet része, mely arra készteti,
hogy félretegye az önzőségét, és valaki más érdekeit helyezze
a sajátja elé. Ön is meglepődik, milyen feltöltő érzés másoknak
segíteni. Egy régóta kívánt esemény következhet be az életében,
vagy fontos kérdésére kaphat választ.
Bika: Izgalmas hete lesz. Valószínűleg nem jut sok ideje pihe-
nésre, de nem is bánja, hiszen rengeteg kalandban lehet része.
Régi ismerőse bukkanhat fel, és meglepő hírekkel szolgálhat,
melyek azonban hasznára válhatnak. Egy utazás is kilátásba
kerül, ne mondjon rá nemet.
Ikrek: A héten remek hírek érkezhetnek a munkája és a pénz-
ügyek területén. Talán új, és a szívének kedves megbízásokat
kap, vagy pénz üti a markát, de mindenképpen elégedetten
vetheti bele magát a hétvégébe. Szervezzen társasági progra-
mot, és ossza meg az örömét a barátaival.
Rák: Lehet, hogy a héten kellemetlen híreket kap. De ne csüg-
gedjen. Ezek olyan próbatételek, melyek megerősítik, és ha
nem tologatja, hogy foglalkozzon velük, meglesz a jutalma.
Főleg, hogy a hét sok kellemes eseményt tartogat, melyekből
nem hiányzik a romantika sem.
Oroszlán: Izzik ön körül a levegő, és valószínűleg többen is a
kegyeit keresik. A munkája kapcsán vagy a barátain keresztül
meghívást kaphat egy olyan eseményre, ahol izgalmas, új is-
meretségek várnak. Ha még nincs párja, lehet, hogy randevúra
hívja valaki.
Szűz: A bolygók szerint nehéz döntés vár önre a héten. Nemcsak
az ügy bonyolultsága okoz fejtörést, de talán az is hátráltatja,
hogy hajlamos elveszni a részletekben. Nem kizárt, hogy konflik-
tusra számíthat egy közeli hozzátartozójával. Törekedjen meg-
találni a közös nevezőt.
Mérleg: Történik valami, ami az érzéseivel való szembenézésre
készteti, és elgondolkodtatja bizonyos kérdésekről. Ha ez egy
másik emberrel vagy egy volt szerelmével kapcsolatos, ne saj-
nálja az időt, hogy tisztázza az ügyet. Képviselje, amit szeretne.  
Skorpió: Jól gondolja meg, mi minden jár a fejében, és igye-
kezzen pozitív irányba fordítani a képzeleteit. Találja ki, mit sze-
retne, és adjon neki energiát. Képzelje el, és élje bele magát. A
munkahelyén némi konfliktusra számíthat egy kollégájával, de
ne reagáljon indulatból, és legyen megértő.
Nyilas: A héten minden esélye megvan rá, hogy találkozzon a
nagy Ő-vel. A munkája kapcsán némi feszültsége lehet, való-
színűleg inkább a feladatok terén. Lehet, hogy itt az ideje, hogy
átgondolja, ez-e az önnek megfelelő munka. Ha nem tudja, mi
tévő legyen, hallgasson az intuícióra.
Bak: A hét arra tanítja, hogy az akarat nem mindig lépcső, van,
amikor fal. Amint elfogadja, hogy nem tudja minden téren a
kezében tartani az irányítást, és elengedi azt, ami miatt annyit
fájt a feje, észreveheti, hogy szinte magától megoldódik a
kérdés. Gyakorolja az elengedés művészetét.
Vízöntő: A héten olyan problémával szembesülhet, melyről
először azt gondolja, nem az ön ügye. Úgy érezheti, hogy össze-
csapnak a feje felett a hullámok. Ha ír vagy meditál, rájöhet,
merre van az előre.
Halak: Ha elfelejtette a szabályt, hogy amit kér, az megadatik,
akkor a héten emlékeztetik erre. Vegye komolyan a vágyait,
mert így teremthet nekik teret. Azután pedig ne habozzon el-
fogadni az ajándékokat. Pénzügyi téren jó hírek várják, mivel
jó esélye van a nyereményre, érdemes vennie egy lottószel-
vényt.

Kár kihagyni
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Szentgyörgyi László  

Hűség a betegséghez,
avagy hogyan legyünk
gyógyszerfüggők?

Ismeretes, hogy újabban a
külföldi kereskedők megvetették
a lábukat a romániai piacon is:
árulnak húst, lisztet, konzervter-
mékeket, ruhaneműt, vizet,
gázt, mindenfélét. És nem kivé-
telek ez alól a gyógyszerek sem,
de úgy gondolom, ez esetben túl
messzire mentek. Mert a gyógy-
szertárak a profit hajszolása vé-
gett már nem kezelést, illetve
gyógymódot árulnak, hanem
egyszerűen rajtunk, embereken
kereskednek. És hogy még na-
gyobb profittal számoljanak,
bevezették az úgynevezett hű-
ségkártyát is. Igen, hűség a
gyógyszertárakhoz. És a gyógy-
szerekhez. Ez olyan, mintha hű-
ségnyilatkozatot kötnénk a
betegséggel. Mintha a gyógy-
szerek vásárlása mindennapi
cselekedet lenne, mintha a pa-
tikusokkal a találkozás legalább
napi rendszerességgel történne.
És mivel az elmúlt tíz évben a
patikák gombamód elszaporod-
tak, valamit ki kellett találniuk,
hogy magukhoz csábítsanak, és
a konkurencia helyett náluk vá-
sároljunk.  De mindezt nem úgy
teszik, hogy az orvosságok árát
alacsonyan tartják, hanem
olyan trükkök bevetésével,
amely a naiv vásárlónak inkább
a kárára válik, mintsem hasz-
nára. Mindezt azért mondom,
mert a kasszánál 
ránktukmált kártyák tulaj -
donképpen csak akkor használ-
hatóak, hogyha nagyon
gyakran járunk a patikába. Ha
például a kártya kiállítását kö-
vető hat hónapban nem vásá-
rolunk abban a
gyógyszertárban, akkor rájö-
vünk, hogy lejárt a kártya „sza-
vatossága”, és már nem
részesülünk az ígért „kedvez-
ményben”, sőt, felróhatják, hogy
nem voltunk hűséges vásárló-
juk, emiatt az összegyűjtött
pontjaink semmit sem érnek.
Elgyalogolunk a patikába, ahol a
hűségkártyánkat az orrunk alá

tolják a „lejárt” szó kíséretében.
„Miért nem tetszett hamarabb
jönni?” Ilyen erővel azt a kérdést
is feltehetné a kedves patikusnő,
hogy miért nem lettem hama-
rabb/gyakrabban beteg? 

Felmerül a kérdés, miért nem
tesz senki semmit annak érdeké-
ben, hogy megállítsa azt az őrüle-
tet, amellyel a patikák függőségbe
akarnak taszítani? Miért engedik,
hogy a betegek ilyen olcsó trükkök
áldozatául essenek? Mert egy be-
teget becsapni sebezhető állapo-
tában, nem más, mint puszta
agresszió. Tudom, nem fogunk
erre egyelőre érdembeli választ
kapni, viszont arra szeretném fel-
hívni a lakosok figyelmét, hogy ne
hagyják átverni magukat a hű-
ségkártyák által. 

És a legracionálisabb érv,
amely ez ellen szól, a megfigyelés
erejét hívja segítségül. Néhány
óránkba kerül csak, és feltérképez-
hetjük, hol is a legolcsóbbak a me-
dicínák, és kijelenthetjük: biztosan
nem ott, ahol hűségkártyákkal és
hamis kedvezményekkel próbál-
nak elvarázsolni. Bár közhelynek
számít már, de gazdasági válság-
ban élünk, és úgy gondolom, a
pénztárcánkban maradt pénz
hasznosabb, mint a hűségkártyán
felhalmozódott kedvezményt
ígérő hűségpontok.”

„Azonnal eldobtam 
a hűségkártyám”

Gondoljunk arra, hogy nem

egy kisnyugdíjasnak lapul ott a
kártya a pénztárcájában, és
hajlandó kilométereket is gya-
logolni egy olyan patikába,
ahol néhány százalékos ked-
vezmény jár neki. De gyakran
előfordul, hogy összekuporga-
tott pénzéből hamarabb meg-
vásárolja a gyógyszereit, mert
a kártyán figyelmeztetik, hogy
bizony hamarosan lejár annak
érvényessége, emiatt oda a
kedvezmény. A kártya tulajdo-
nosai mindezt azért teszik,
mert úgy gondolják, jól járnak.

Több megkérdezettünk is
panaszkodott arra, hogy bár
neves, jól működő patikában
hűségkártyán ígértek nekik
15%-os kedvezményt, viszont
amikor fizetni kellett, kiderült,
még az akciós árú orvosság is
drágább volt a hűségkártyát
nem forgalmazó patikában kí-
nált ugyanazon terméknél.

Klári néni, 59 éves: „Hűség-
kártyát kaptam egy kövesdombi
patikában, amelyen 15%-os
kedvezményt ígértek. Szem-
cseppeket és műkönnyet szok-
tam vásárolni, és többször is a
fent említett gyógyszertárban
szereztem be ezeket, azt gondol-
ván, hogy olcsóbban jutok
hozzá. Ám egyszer időhiány
miatt egy főtéri patikába tértem
be a cseppekért, ahol nagy
meglepetés ért: ugyanazt a
márkájú műkönnyet teljes áron
vásároltam meg, mégis 13 lejjel

volt olcsóbb – ami egy 40-50
lejes terméknél több mint húsz
százalékot jelent –, mint a hű-
ségkártyás patikában. Felhábo-
rító átverés. Azóta sosem
megyek a kövesdombi gyógy-
szertárba.”

Mária, 61 éves: „Kisnyugdíjas
vagyok, és nagyon örültem,
amikor az egyik gyógyszertár-
ban hűségkártyát kaptam, mert
gondoltam, hátha így olcsób-
ban megúszom azt a havi kia-
dást, amelyet a gyógyszerek
emésztenek fel. Következő hó-
napban el is mentem a pati-
kába, ahová a kártyám szólt,
ám nem volt az a fajta orvosság,
amit venni szerettem volna. Vi-
szont a patikusnő ajánlott egy
másikat, amelynek – elmon-
dása szerint – csak a neve más,
ugyanaz a hatóanyag van
benne. Én beleegyeztem és
büszkén elő is vettem a hűség-
kártyám. Igen ám, de azt már
nem mondta a kedves gyógy-
szerésznő, hogy az „ugyan-
olyan” orvosság ára majdnem
duplája annak, mint amit én
szerettem volna venni. De ked-
vesen mosolygott, hogy még
5% kedvezményt is kapok rá.
Bevallom, szégyelltem vissza-
utasítani a már kiszámlázott
gyógyszert, és kifizettem. Ott-
hon a szemétbe dobtam a kár-
tyát, nehogy a férjem is abból a
meggondolásból, hogy olcsób-
ban vásárol majd orvosságot,

Amióta a piacgazdaság létezik, nyílt titok mindenki számára, hogy a termelőknek, vállalkozóknak, cég- és gyártu-
lajdonosoknak mindennél fontosabb a profitszerzés. Nem egy példát találunk arra, hogy a minőség rovására megy
profitorientáltság. Megszoktuk, hogy a multicégeknél ez a tendencia, de amikor a gyógyszertárak és a gyógyszer-
gyártók is ugyanilyen elvek mentén működnek, keserű szájízzel maradunk. Az alábbi cikk nem általános igazságot
fogalmaz meg, csupán – pórul jártak megszólaltatásával – egy létező problémára hívja fel az olvasók figyelmét. A
napokban egy  levél érkezett szerkesztőségünkbe, amelyben S.I. vásárhelyi lakos panaszkodott a helyi gyógyszertárak
által forgalmazott és „ránktukmált” hűségkártyákra.

Hűségkártya –
a modernkori átverés 

A lokálpatriotizmus 
felette szükséges 
voltáról  

Hivatalosan – elsősorban az EU, illetve a tagállamok kor-
mányzatainak a szintjén – ugyan még dúl a globalizmus,
de már mutatkoznak a vele ellentétes törekvések. Ezek a fél
évtizede kirobbant, s azóta tartó gazdasági és pénzügyi vál-
sággal párhuzamosan jelentkeztek, s elsősorban a globalista
gazdaságpolitikák és a multiknak kiszolgáltatott világkeres-
kedelem fenntarthatóságát vitatják. A jelek szerint Európa
szerte egyre többen kezdik felismerni, hogy tévútnak bizo-
nyult a helyi sajátosságok, hagyományok megsemmisítését
erőltető, végül is minden mértéket semmibe vevő, minden
értéket leromboló, az érintett társadalmakat a láthatatlan
központú pénzuralmi rendszernek kiszolgáltató társadalom-
szervezési elképzelés. 

Az “új világrend” apostolai által erőltetett, a pénz korlátlan
hatalmára, mint rendezőelvre épülő “utópia” általános ve-
lejárója, elkerülhetetlen következménye az elnemzetlenítés,
az uniformizálódás, a konzumidiotizmus. A felsoroltakkal
kell szembenézniük, megküzdeniük a népben, nemzetben
gondolkodóknak, mindazoknak, akik a globalizmus ellen-
súlyozására törekednek. A követhető alternatíva is adottnak
látszik: a globalista törekvések helyett a lokális érdekek elő-
térbe helyezése, azok szolgálata. Amiről szóltam, nem más,
mint vegytiszta lokálpatriotizmus. A Wikipédia szerint „a lo-
kálpatriotizmus (latin locus „hely” + patria „haza”) a nyelv-
közösségi vagy nemzeti keretnél, azaz a hazánál kisebb egy-
séghez, meghatározott földrajzi területhez (vidékhez,
településhez, településrészhez) való erős kötődés, esetenként
elfogult ragaszkodás. A lokálpatrióta nem csupán büszke
szűkebb pátriájára és az általa képviselt szellemi és anyagi
javakra, hanem a régi értékek megőrzését, az újabbak te-
remtését igyekszik előmozdítani is, és fontosságban a helyi
sajátosságokat a nemzeti, regionális vagy globális értékek
fölé helyezi.” 

Ezen körülmények között érthető, hogy számunkra, el-
sősorban azok megtartó ereje folytán, igencsak felértéke-
lődtek a helyi közösségek. Ezek után kijelenthető: ez lehet
az erdélyi, s főleg a vásárhelyi magyarság számára is az
egyetlen követendő út. Ezért a lokálpatrióta szellem feléb-
resztésére, ápolására kell(ene) törekednie mindenkinek, aki
a szívén viseli nemzete sorsát. 

elmenjen abba a patikába.” 

Illúziót árulnak

Már a gyógyszertárba szóló
hűségkártya önmagában
nagyfokú cinizmus. Sőt, olyan
kártyákat is adnak a patikák-
ban, amin pontokat kell össze-
gyűjteni, azaz ha többször
vásárolunk náluk (értsd: gyak-
ran betegedünk meg), „díjaz-
nak”, azaz a tízedik levél
fájdalomcsillapítót 50%-al ol-
csóbban szerezhetjük be. Ter-
mészetesen a legolcsóbb
fájdalomcsillapítóra érvényes
csak a kedvezmény.

Nem szabad azt sem figyel-
men kívül hagyni, hogy a hű-
ségkártyák révén teljesen
kiszolgáltatottak leszünk a
mindent elöntő reklámoknak.
Mielőtt kezünkbe nyomnák a

plasztik kártyát, előtte néhány
űrlapot is ki kell töltenünk,
ahol természetesen a telefon-
számunkat és az e-mailcímün-
ket is fel kell tüntetnünk.
Önként adjuk ki ezeket a sze-
mélyes információkat ma-
gunkról, mindezt azért, hogy
az adott gyógyszertár reklám-
szakemberei által koordinált
call centeresek és PR-osok a
későbbiekben „jobbnál jobb”
ajánlatokkal bombázzanak. 

Sajnos az ember kiszolgál-
tatott, sebezhető, és főleg ma-
nipulálható. Ezt használják ki a
gyógyszeripar mágnásai egye-
temben a jól kereső marketing-
osztályuk alkalmazottaival.
Illúziót árulnak. Éspedig a „jó
vásár” illúzióját. De vigyázzunk,
mert az illúzió drága mulatság.

Pál Piroska
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Hacsek és Sajó

2012. november 15-én Sárándi Tamás történész tartott előadást a marosvásárhelyi unitárius egyházközség Bolyai téri tanácstermében. Az előadás
címe A „kis magyar világ” nyitánya. Fejezetek az észak-erdélyi katonai közigazgatás történetéből. 

– Jó napot, Sajókám! Szereti maga
a halat?

– Szeretem bizony! Bár a tengeri és
a tavi halakat kevésbé, viszont a folya-
mit annál inkább. De az igazi az, amit
én magam fogok, az a legfinomabb!

– Na, akkor egyhamar nem kap
foszformérgezést, ha csak saját kezűleg
fogott márnát és paducot fogyaszt. Én
szeretem a tengerit is. Amellett, hogy
finom, még egészséges is: a japcsik ren-
geteg tengeri halat esznek, és náluk a
legalacsonyabb a szív- és érrendszeri
megbetegedések száma.

– Ebben lehet valami, a pingvinek-
nél is ritka az infarktus. Aztán melyiket
szereti, azt, amelyik olyan, mint egy
szerelmes tini?

– Az melyik?
– A merlucius: mindig máshol van

a feje. Magyarul hekk, csak mi nem
használjuk.

– Ja, azt is. De tegnap például cápát
ettem.

– Ó, milyen kár, hogy nem fordítva
történt! Lehet cápát kapni Vásárhelyen,
vagy interneten rendelte, a shark.com
oldalról?

– Lehet, a Realban.
– Nafene! És nem félnek kihalászni

az akváriumból?
– Nem élő cápa, hanem szépen,

egyenként becsomagolt, guszta cápa-
szeletek. Olyan gyönyörű fehér a húsa,
mint egy RMDSZ-sál.

– És finom is?
– Egy túrót! Olyan íze és állaga van,

mint egy csirkének, aki világéletében
csak gumicukrot és kerékpárbelsőt csi-
pegetett: édeskésen ízetlen, s fölébe
még rágós is.

– Akkor jól megszívta. Remélem,
sokba került.

– Az még hagyján; 715 gramm volt
mélyhűtött állapotban, aztán lemértem
otthon, miután kifagyott, és alig negy-
vendekásra fogyott, annyi víz kijött be-
lőle.

– Hát igen, ahogy a régi mondás
tartja: fele cápa, fele víz.

– Ért más bosszúság is a múlt hé-
ten…, látta, hogy ellopták az ötlete-
met?

– Melyiket? És kik?
– Emlékszik, hogy mondtam ma-

gának még a nyáron: ha már nem tud-
juk kiharcolni, hogy legyen Bernády-is-
kola és Kossuth utca, tegyük ki a
táblákat mi, törvénytelenül, legalább
arra a pár percre, amíg észreveszik?

– Valami rémlik. Megcsinálták?
– Meg hát! Valami Erdélyi Magyar

Iak nevű szervezet aktivistái múlt szer-
dán felpattintottak egy „str. Kossuth La-
jos utca” táblát a Rádió GaGával szem-
közti Teleki-Köpeczi ház falára.

– S mi lett?
– Az lett, hogy perceken belül,

nyomtalanul és villámgyorsan eltávo-
lították, az újság szerint ismeretlen tet-
vesek, izé, tettesek, de egyértelmű,
hogy rendőrök voltak.

– Oda kellett volna állítani egy ilyen
erdélyi magyar iat, hogy őrizze, ha már
felszerkotálták.

– Nekem már a tököm tele van ezzel
az egész kétnyelvű utcanévtáblás cir-
kusszal!

– Tán tud valami áthidaló megoldást
a problémára?

– Tudok: szereljék le az összeset, és
mi is számozzuk meg az utcákat, ahogy
New Yorkban, pl. „str. 26 utca”, aztán
mindenki a saját anyanyelvén olvassa
ki.

– Nahát, hülyében ilyen okosat még
nem is láttam! Esetleg a sulinevekre is
van valamilyen zseniálisan marha öt-
lete?

– Van. Azokat nem magyar vagy ro-
mán személyiségekről nevezném el, ha-
nem hollywoodi alakokról: „Scoala Ge-
nerala HARRY POTTER Általános Iskola”,
„Gimnaziul BATMAN Gimnázium” vagy
„Liceul Teoretic SUPERMAN Elméleti Lí-
ceum”.

– Mi van az egyetemekkel?
– Azokat ugyanígy: „Universitatea

de Arta Teatrala AL PACINO Színművé-
szeti Egyetem”, a Petru Maior helyett
„Universitatea BOHUMIL HRABAL Egye-
tem”, az orvosi neve pedig Dr. HOUSE
lenne.

– S a vágóhídé Dr. ZHIVAGO, mi?
– A marhákról jut eszembe: van a

Facebookon egy „Pe tricolor e scris unire”
oldal, ahova különböző trikolóros ké-
peket töltenek fel a cöránok; akad olyan
is köztük, aki magára tetováltatta a zász-
lót vagy Decebal képét.

– Na és? Mi a baj azzal, ha valaki
hazafi?

– Semmi. Sőt, én is agyaltam már
azon, hogy csináltassak egy Pontás, Cri-
nes vagy Vadimos tetkót, de végül el-
vetettem az ötletet…

– Miért?
– Mert ahová én tetováltatnám

őket, ott úgyse látnám soha!
Molnár Tibor

„A 20. századi Erdély történelmének
egyik legfelemelőbb napja”

Sárándi Tamás 1981. október 7-én
született a Szatmár megyei Tasná-
don. Középiskolai tanulmányait a
szatmárnémeti Kölcsey Ferenc gim-
náziumban végezte, majd 2000–
2004 között a kolozsvári BBTE tör-
ténelem karának volt hallgatója.
Ugyancsak Kolozsváron mesterizett,
és a tavalytól a budapesti ELTE dok-
torandusa. 2005-től a Szatmár Me-
gyei Múzeum muzeológusa. Kuta-
tási területe: nemzetiségpolitika
Észak-Erdélyben 1940–44 között. 

Az ideiglenes katonai
közigazgatás szigorú 
rendeletekkel kormány-
zott, amik ellen nem
lehetett fellebbezni

Előadásában Sárándi Tamás Észak-
Erdély katonai közigazgatásának a tör-
ténetét vázolta, amely az 1940. szep-
tember 5-e és november 26-a közötti
időszakot ölelte fel. Az erre az idő-
szakra vonatkozó kevés levéltári forrás
fényében bemutatott történetből
megtudhatták a jelenlévők, hogy az
ideiglenes katonai közigazgatás szi-
gorú rendeletekkel kormányzott, amik
ellen nem volt apelláta. Olyan intéz-
kedések történtek ebben a periódus-
ban, amiket a polgári közigazgatás
idején már nem lehetett volna alkal-

mazni. A miniszterelnök a vezérkari
főnökkel kormányzott, katonai és pol-
gári alkalmazottak látták el a közigaz-
gatási teendőket a vármegyei és járási
hivatalokban. Csak községi és falusi
szinten nem történt katonai beleszólás
a felmerülő ügyek intézésében. 

Földkérdés, 
nemzetiségpolitika,
menekült kérdés, 
oktatáspolitika

Hamarosan kiderült azonban, hogy
a katonai parancsnokok nem rendel-
keztek kellő helyismerettel, ezért az
erdélyi magyar elit tagjaiból válogat-
tak maguk mellé tanácsadókat. A leg-
főbb cél volt visszatérni – ahol lehetett
– az 1918 előtti állapotokhoz. Az át-
meneti katonai közigazgatásnak olyan
problémákat kellet megoldania, mint
például a földkérdés, nemzetiségpo-
litika, menekült kérdés, oktatáspoli-
tika. Az elrendelt célok közé tartozott
biztosítani a mezőgazdasági termelés
folytonosságát, és megerősíteni a ma-
gyarság pozícióit. 

Az előadó történész a katonai köz-
igazgatás fekete foltjának nevezte az
ebben az időszakban történt interná-
lásokat. Az internáltak közé tartoztak
azok, akik magyarellenes kijelentés tet-
tek, a román csendőrség besúgói vol-

tak, a kommunisták és a vasgárdisták.
Internáló központ működött Marosvá-
sárhelyen is. „Pozitívum viszont az,
hogy a bevonulás a 20. századi Erdély
történelmének egyik legfelemelőbb
napja” – mondta Sárándi Tamás. 

Észak-Erdélynek a Magyar Király-
sághoz való visszacsatolása után
szembe kellett nézni az úgynevezett
„menekült kérdéssel” is. Északról a ro-
mánok, délről a magyarok menekül-
tek. Hozzávetőlegesen 200–200 000
ember lépte át mindét részről a soha

pontosan meg nem határozott határt. 

A magyar 
középiskolásoknak román
nyelvet kellett tanulniuk

A fentiek bemutatása után Sárándi
Tamás történész beszélt a kis magyar
világ hétköznapjairól, és a zsidókér-
désről is. Majd kifejtette, hogy az ak-
kori rendszer oktatáspolitikájának ré-
szét képezte az is, hogy a magyar

középiskolások román nyelvet tanul-
janak, hogy a leendő közigazgatásban
dolgozók szót tudjanak érteni a román
ajkú lakossággal. 

Az előadás végen a hozzászólások
kapcsán felmerült a kérdés, hogy ha
a Horthy időszakban kötelező volt a
román nyelv oktatása a magyar kö-
zépiskolákban, mi lenne, ha manapság
valaki javasolná a magyar nyelv taní-
tásának a kötelezővé tételét a román
középiskolákban? 

Nemes Gyula
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Marosszentgyörgy nyugati határában a vasúti töltés és a Maros folyó között egy körül-belül kéthektárnyi területen fekvő szemétdomb található. Ez a
hely egyes emberek számára hulladéktároló, másoknak viszont „munkahely”. 

Szemétdomb vagy „aranybánya”?
Szentgyörgynek ez a határrésze

hajdanában mocsaras, lápos terület
volt, mezőgazdasági szempontból ter-
méketlen, művelésre alkalmatlan. Az-
tán még a szocialista éra idején ide
kezdték kihordani a marosvásárhelyi
nagyvállalatok – mint például az
Electromureş vagy a Prodcomplex –
fémhulladékát. Tonnaszámra került
erre a helyre vas, réz, bronz, alumí-
nium, öntvény. Abban az időben ez
senkit nem érdekelt, akkor nem volt
ára a hulladéknak, mint manapság.
Ha vitt is el akkor valaki innen valamit,
az elenyésző mennyiség lehetett. 

Hulladéktárolóból 
szemétdomb

A kommunizmus bukásával lassan
a nagyvállalatokat is megbuktatták,
széthordták, ellopták, szétprivatizál-
ták. Így a szentgyörgyi hulladéktároló
is elveszítette funkcióját és közönséges
szemétdombbá alakult. A háztájéki
szemét lassan elfedte a manapság
igen értékes fémhulladékot. Szemfü-
les, talpraesett vállalkozók azonban
felfedezték az „aranybányát” és kot-
rógépekkel kezdték el kitermelni az
értékes fémeket. A rossz nyelvek sze-
rint sokan ebből gazdagodtak meg. A
kotrógépek után maradt többméteres
krátereket aztán szegény emberek
egész hada lepte el.

Több száz ember 
„munkahelye”

Napjainkban igen sokan járnak ide
nap mint nap dolgozni. Sokan egy-
magukban, de még többen családos-
tól. Marosszentgyörgyiek, ernyeiek,
sáromberkiek, sárpatakiak, szentan-

naiak, vásárhelyiek. Ezek közé tartozik
az 50 éves Ferenc is, aki néhány ho-
napja űzi ezt a foglalkozást. „Ameddig
megvolt a lovam és a szekerem, ritkán
jártam ide. A gazdákhoz mentem in-
kább lókapázni, fuvarozni. De amióta
megdöglött a lovam, mindennap ki-
jövök ide a feleségemmel, mikor va-
káció van, a leánykákkal” – panaszolja
Ferenc. „Szociális segélyt nem kapok,
levágták, mert a szomszéd feljelentett,
hogy hoztam az erdőről két, karomnyi
vastagságú fát. Még gyermeknevelési
pótlékot sem kapok a két kicsi leány-
kám után. Mit csináljak? Menjek lopni?
Rendes munkahelyet nem kapok, eb-
ből a kurkászásból tartom el a csalá-
dot. Csak fémet gyűjtök, vasat, rezet,
ami kerül. Az ilyen vasnak csak 50 ba-
nit adnak kilójáért, a bronznak viszont
20 lejt. Nem minden nap egyforma,
van amikor az asszonnyal ketten alig
kapunk 20-30 lejt, de amikor jöttek a
gyermekek is, 50 lejre valót is össze-
kapartunk. Sokan már itt helyben el-

adják a gyűjtésüket, én beviszem
Szentgyörgyre az ócskavasashoz.”

„Sokan éhen halnának, 
ha nem lenne ez a 
szemétdomb” 

„Sokan meghalnának éhen, ha
nem lenne a szemétdomb” – vélekedik
Ferenc. „Ilyenkor, amikor hűvösebb van
jobb, de nyáron a nagy melegben
szinte elviselhetetlen a büdösség. Ezt
megszokni nehéz, itt egész nap dol-
gozni, mocskos kézzel enni nem köny-

nyű” – mondja
Ami igaz, az igaz, siralmas látvány

ez a szeméttelep! Epe és gyomorbajos
embereknek, még a látvány sem aján-
lott. A hatalmas gödrökből sokan ki
sem látszanak. Csákányolnak, lapátol-
nak, „bányásznak” naphosszat néhány
kiló vasért, néhány szál rézdrótért. 

Nemes Gyula

Az immár 18. alkalommal
megszervezett könyvvásár
november 15–17-e között
zajlott le. A Nemzeti Színház
nagytermében tartott meg-
nyitó ünnepségen Életmű-
díjat és Szép Könyv díjakat
osztottak. Előbbiben része-
sült Jánosházy György költő,
író, műfordító. Szép Könyv
díjat kapott: a gyermek-
könyv kategóriában Balázs
Imre József „Blanka biro-
dalma” gyermekvers kötet,
a Koinónia kiadványa, a
szépirodalom kategóriában
Piero Bianconi „Családfa” a
Bookart Kiadónál megje-
lent könyv, valamint a mű-
vészeti könyvek, albumok

kategóriában „Könyv, gra-
fika, könyvművészet Erdély-
ben (1919–2011)” című mű,
a Kom-Press kiadványa.

A három napig tartó könyv-
vásár után Káli Király Istvánt, a
Romániai Magyar Könyves Céh
igazgatóját kérdeztük: 

– Hány könyvkiadó vett részt
a marosvásárhelyi könyvvásáron
és honnan jöttek?

– A 18. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron 108
kiadó könyvei kaptak helyet a
43 standon. Ezek nagyrészt er-
délyi és magyarországi könyv-
kiadók, de jelen volt például a

Fischer International is, amely
angol, német, francia, olasz és
spanyol szótárakat, társalgási-
és nyelvtankönyveket forgal-
maz. 

– Az előbbi évekhez viszo-
nyítva milyen volt idén az érdek-
lődés? 

– Az utóbbi 2-3 évhez viszo-
nyítva az idén sokkal nagyobb
volt az érdeklődés. A 2012-es
könyvvásár méreteiben és han-
gulatában is kimagaslott az
előző évek rendezvényeihez vi-
szonyítva. Igaz, hogy magasra
állítottuk a mércét, de úgy ér-
zem, sikerült teljesíteni. Nagy
volt a forgalom a standoknál,

és ami még örvendetesebb: sok
volt a gyermek és fiatal érdek-
lődő. Igaz, hogy a három nap
alatt 23 program szólt a gyer-
mekeknek, és szinte minden
standon lehetett vásárolni gyer-

mekkönyveket. 

– Tervezik-e a jövő évi könyv-
vásárt?

– Természetesen igen. Ha

már 18-at sikerült megszer-
vezni, miért ne szerveznénk
meg a 19-et is?

Nemes Gyula

Véget ért a 18. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
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Az oldalt szerkeszti: Bölöni Domokos

Kedei Zoltán az erdők-he-
gyek közé szorult kis falu, Rava
szülötte. A szülőföldről elker-
getett birtokos család maros-
vásárhelyi kényszerlakhelye a
szenvedés csitultával (nem: el-
múltával!) lassan otthonná
vált. A középkori vár udvaráról
föllátni egy ablakra, amelyen
ezt lehetett olvasni: VÁR-LAK.
Ott alkotott hosszú éveken át
a művész. Látomásait festette
vászonra. A székelykeresztúri
unitárius gimnázium szellemi-
sége erősítette gyermekkori ál-
mának kiteljesítésében: hogy
festőművész lehessen.  

Rava és Marosvásárhely az
a két földrajzi pont, amelyek
között ívfényként ragyog az
örömláng; arcok és tájak, ter-
vek és látomások kavalkádjából
föltisztuló gondolatok fény-
emlékei: ezek a kis lírai mozza-
natok, amelyekből kitetszik
egyfelől a nyolcvanhárom éve-

sen is gyermekien derűs lélek
rácsodálkozása a világra, isten-
és értelemkereső hite, másfelől
szívós ragaszkodása népéhez,
nemzetéhez, szülőföldjéhez,
embertársaihoz – akiktől azon-
ban egyre távolabb kerül az el-
dologiasodó, pénzhajhász vi-
lágban. 

Kedei magányos alkat, de
nem magának való ember. Pe-
relne is, ha volna még kivel.

Persze a szülőföld makacs.
Akár halottaink emléke, égeti
a lelkünket. A pusztuló szülő-
föld: szüntelen bűntudat.

Nem az fáj, ami elmúlt, ha-
nem ami meg nem született.
Minden eladható. Eladó a múlt?
Eladók az üres padok. Eladók
az üres házak. Eladható a bir-
toklási vágy.

Eladható a haza? Az a cso-
dálatos szépségű, messzi tör-
ténelmi időkbe mutató táj és
világa, ahová minduntalan
visszakapcsol az emlékezet;
ahol egyedül találna végső
megnyugvást a zaklatott lélek. 

Az ecset időnként „megszó-
lal”, hiszen nem elég csak a vá-
szonnal „kommunikálni”: be-
szélni kezd a műterem, szót
kérnek a feltoluló érzések, a vá-
laszra váró kérdések, a zabolá-
zatlan indulatok, a gomolyfel-
hőkként vonuló gondolatok. 

Az idő álmatlansága.
Szorongó eufória.
A boldogság mint egyedüli

dimenzió.
Hol van, merre lehet?
Tatarozzák a vásárhelyi vá-

rat. Ha elkészülnek vele, és
megtartja az Isten, Kedei Zol-
tánnak ismét lesz műterme a
magasban. Addig is gondolt
egyet, és a kövesdombi tömb-
házlakásuk alatti garázsba köl-

tözött be képeivel, festménye-
ivel, rajzaival, állványával. La-
kályos kis tér, barátságos, jókat
lehet kávézni, teázni, beszél-
getni, s közben szemlélődni
szabadon. Örül, ha betér hozzá
egy-egy látogató. Közben filo-
zofál egy kicsit. 

–  Kedvenc évszakom az ősz
– vallja. –  Hangulatom ősszel
a legjobb. Gyarapszik munka-
kedvem, munkaritmusom,
gondolat- és érzésvilágom, de
nem az Apollinaire-i búcsú szel-
lemében, nem a halál, az
örökre elveszítés sajgó fájdal-
mával, sokkal inkább a várako-
zással, a reménnyel, a kitartás-
sal, a kibírással. Az ősz
gondoskodik lelki és szellemi
táplálásunkról is. Szellemi te-
lítődésünket csodálatos, meleg
színeivel éri el. 

A színeknek szerepük van
életünkben. Segítenek. Elvisel-
hetőbbé teszik a gondokat, a
nehézségeket. Erőt rejtenek.

Lakásunkat, környezetün-
ket, munkahelyünket nem si-

kerül színkultúrával kitapé-
tázni, sem örökösen változtatni.
Színtáplálékkal a természetben
sikerül feltöltődnünk.

Az ősz nem halott, az ősz:
erő, maga az élet. 

– Csak annak halott, aki
nem használja ki az őszi színek
felkínálta segítséget. Csodálat-
tal töltenek el a vörösek, a sár-
gák, a barnák, s a még csodá-
latosabb kék szín, bár hidegnek
tudjuk. A meleg színek erőssé-
gére megadja magát a párbe-
szédben, és gyógyító erővel bír.

Nyissuk ki szemünket, tárjuk
ki szívünket, hogy minél több
szín hatolhasson testünkbe, lel-
künkbe, amikből táplálkozha-
tunk majd a szürke időben.

– Mit beszél a szülőfalu? –
Sóhajtva válaszol.

– Kerülöm a nosztalgiázást.
Lakótelkünk (széltében, hosz-
szában) nagy kiterjedésű volt.
Lakóházzal, gazdasági épüle-
tekkel, istállókkal, virágos ker-
tel, veteményes kertel, szász-
típusú kapuval körbe vett kerek

udvar középén hatalmas eperfa
táplálta a majorságot. Árnyé-
kában jó volt megpihenni. A
szekerek körbe forogták az
eperfát. A telek hátsó részén
elhelyezkedő gyümölcsöskert,
a sokfajta, -féle gyümölccsel
paradicsomi életformát bizto-
sított.

És mi maradt mindebből?
Egy nagy, többszintű téglara-
kás, melyet az egyik lakóhá-
zunkra épített, a többi épület
anyagát felhasználva, a minden
hatalommal felruházott kollek-
tív gazdaság. Ez az épület egy-
magában áll, gyönyörű környe-
zettel, szemben az iskola és a
templom.

A sok szenny és mocsok
után, az épület segítségért ki-
ált.

Olyan csodálatos a környék,
a táj. Micsoda alkotótábort le-
hetne ott kiépíteni, berendezni.
A környezet, a pompázatos vi-
dék, Rava: művészekért, min-
denek előtt azonban vállalkozó
szellemű szervezőkért, befek-

tetőkért kiált... 
– Szívesen ajánlanám föl

ilyen célokra – csillan fel a mű-
vész szeme. – Már nem sajog-
nak annyira a sebek. Pedig
mennyire fájt, hogy elvették
alólam a talpalatnyi földet is.
Hányszor szorult ökölbe tilta-
kozásom a tragédia ellen. 

Ma pedig? Rabjává szegő-
dünk a csillogó másnak, és nem
vesszük észre a lábunk alatt he-
verő romokat. Ellopják, vagy
magunk herdáljuk el javainkat,
örökségünket, szépségeinket.

– Sikerül-e megőriznünk
kincseinket? Meg tudjuk-e vé-
deni szülőföldünket?

– E földhöz vagyunk kötve,
ahol születtünk, felnőttünk, ez
táplált, testileg, lelkileg, szel-
lemileg. Ide ereszkednek gyö-
kereink. Ez a föld bölcsőnk és
koporsónk. Anyaföld. Testén
születnek álmaink, reménye-
ink. S ha távozásra készülnénk,
maradásra biztat.

Meghallgattam. Itthon ma-
radtam.

Rava völgyében sivár az élet.
Hallom a hívó szót: – Térj

vissza terheddel.
A megbocsátás küszöbén

engedek a hívó szónak.
Lélekben mindig ott vagyok. 
Öröktüzet gyújtok Jóbérc te-

tején. Paraszti hűséggel állok a
hegy ormán, s onnan figyelem
gyermekkorom tündérvilágát,
melyet védőszárnyával borít a
csodafa koronája. A csúcson
madarak dalolnak, a völgyben
bogáncsot tördelő kezek simo-
gatják égő arcomat. A kobaltkék
égbolt küldi üzenetét:

Lesz még virágzás, lesz még
gyöngyszem a ravai házakon!

Pethő László Árpád 

Voltunk feketék

voltunk feketék, színtelenek
de jött az ősz
s telehordta szemünk szerelemmel

összeégünk
levelek színezik a tüzet
évszakok a körforgást –
keresztet rajzol az idő

Festés a műteremben 

Örömfények Rava fölött

Tüdőd mögött 
a dallam

Őszbe csavarva
szél libbenti zöld napba
még az eget is
s pirosan piros
ablakodban az ének
hisz látom tüdőd
mögött a dallam
mosolygósan – sírósan
feltör – egekbe
szállna – dörömböl
lelkeden a múlandó
idő – haza a
szülőföld pora
hív reggel és este már
hazajuthatnál
erdőbe – rétre
vizek partjára – hadak
nélküli égbe
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Ne csinálj magadnak 
faragott háttérképet!

HIRDETÉSEK, KÖZLEMÉNYEK

lKitörő örömmel tudatjuk, hogy a várva-várt
gyermek, unoka, unokaöcs és egyelőre ennyi, a
marosvásárhelyi

KISS LACIKA
hosszú, de türelemmel viselt kihordás után, tegnap
délután 6 óra 37 perckor, 4 kiló 20 dekával, hangosan
megszületett!
Élete legyen áldott, gyerekkora felhőtlen, felnőttkora
boldog, öregkora dettó.
A táncoló család

lKedves Rozália! Tisztelettel szeretném megkérni
kegyedet, amennyiben nem veszi tolakodásnak
részemről, hogy tekintsünk meg együtt egy filmet
az újonnan nyílt Cinema Cityben, a legmodernebb
technológiával felszerelt multiplex termek
egyikében. Belátom, hogy a Cinema City kissé
távol esik a központtól, de nagyon remélem, hogy
ez nem jelent különösebb problémát kegyednek.
Tisztelettel, József.

lHallod-e Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok
egy olyan mozit, hogy valami csuda! Az se baj,
ugye, Rozi, hogy messze van az a mozi? Csá, Jocó.

lRobikának boldog névnapot kíván a Földművelő
Egylet és a Traktorosok Országos Szövetsége,
Barátai! A permetezőt hozd vissza!!! (Ha iszik, ha
nem, ez egy magyarországi újságban megjelent,
valós hirdetés!)

l Ezúton kérek elnézést attól a 674 személytől
(rokonaimtól, barátaimtól, munkatársaimtól,
ismerőseimtől), akik a telefonkönyvemben
szerepelnek, mert tegnap hajnali háromkor, kissé
bevodkázva, véletlenül mindenkinek elküldtem a
„Dögölj meg, te rohadt szemét gyökér állat!”
szövegű SMS-t. Kivéve azt az egyet, akinek
valójában szántam.

lTaláltam csütörtökön egy pénztárcát az
állatkertben, benne Fodor Zsófia névre szóló
személyi igazolvánnyal, hajtási engedéllyel,
könyvtári belépővel, fényképekkel, zsebnaptárral
és egyéb apróságokkal. A pénzedet hol az anyád
keservében tartod, bazeg???

lA Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát hirdet az alábbi állások
betöltésére:

- láblógató
- herehimbáló
- vénuszdomb-meresztő
- ügyfélnemfogadó
- egész nap egy szál papirossal ide-oda grasszáló
- gémkapocs-kiegyenesítő
- körömfestő
- facebookozó
- trécselő

► A vi lágvégéig hátralevő napok száma: 30 ◄
Ó, mondd, te kit választanál? Úgy az
RMDSZ-nek, mint az EMNP-nek van saját kam-
pányhimnusza; egyik szebb, mint a másik, vagy
fordítva. Szerintünk fölösleges volt a megírá-
sukkal vesződni, hiszen választhattak volna
már létező slágerek közül, például az RMDSZ
az Edda: Minden sarkon álltam már, vagy az
EMNP az Omega: Napot hoztam, csillagot című
örökzöldjét. Apropó, örökzöld: az MPP-nek
nincs, mivel ők nem indultak végül, de lehetett
volna az Ó, szép fenyő vagy az Ó, szép Jenő. De
lássuk, milyen dalok passzolnának az egyes je-
löltekhez, illetve azokhoz, akik csak kacérkodtak
a jelöltetés ötletével:

Frunda György: Egy tisztes, őszes halánték…
Csép Éva Andrea: Hosszúlábú asszony
Borbély László: Breaking the Law
Szász Jenő: Távolból írok, kedvesem
Lokodi Edit Emőke: Pancsoló kislány
Toró T. Tibor: Adj helyet magad mellett…
Verestóy Attila: Master of Puppets
Csegzi Sándor: Hűtlen
Biró Rozália: Sej, haj Rozika…
Gergely Balázs: Álom, álom, édes álom…
Balogh József: Jóska, levelet hozott a posta
Markó Béla: (Együtt) most múlik pontosan
Boros Zoltán: A tranzisztor-kor hajnalán
Tőkés László: Nem vagyok én barát…
Kelemen Atilla: Hej, Rigó, Rigó…
Dorin Florea: A fák is siratják

Az Erdély TV esete a palántákkal. A többi
televízióhoz hasonlóan az ETV-nél is fel-, azaz
aluliratozzák a híradóban a híreket, hogy tudja
az a bunkó néző, miről is van éppen nagyba’ szó.
Nos, az egyik hírhez, amely valamilyen kisisko-
lások zenei neveléséről szólott, az alábbi feliratot
pászították: zenész palántákat nevelnek.
Ezzel csak egyetlen baj van: a palánta szót mindig
egybe kell írni az előtte álló és rá vonatkozó ki-
fejezéssel, ld. például virágpalánta, paprikapa-
lánta, emberpalánta, kurvapalánta stb. Így külön
írva – zenész palánta – egy zenével hivatássze-
rűen vagy hobbiból foglalkozó, fiatal növényt
jelent. Széles retek rock ’n’ roll!

Vásárhelyi Hírlap rulez! Zavarja a köd a re-
pülőtéri forgalmat – akár ezt a címet is adhat-
ták volna a VH-sok ama cikknek, amely a köd
által akadályoztatott légi forgalomról számolt
be, ám ők egy másik mellett döntöttek: Bekavar
a köd a reptéren.
Yes! Ezt lájkoljuk, ezerrel! Már nem először
ugatjuk, hogy szlengesítsük egy cseppet a köz-
helyes, száraz és sematikus sajtónyelvet, vaz-
zeg! Lássunk néhány további laza címötletet:

A zebrán csapták el a csuromrészeg parasztot
Hazai pályán is eltaknyolt a Muresul
Kiskorú tanítványával kamatyolt a punci-
hekker infotanár
Csegzi még puffereli, hogy fellebbezzen-e
Izraeli ultimátum – a Hamász bepurcolt?
Erdély szépe 2012 – két vásárhelyi 

dizájnmariska az első tízben
Bejött a felszopó osztály
Lokodi a kampánynyitón villantott
Eldobta a kanalat az erdélyi származású Ko-
vács Apollónia
Játszóház a sárpataki kátrányos helyzetű
purádéknak
Dancs Annamari padlót fogott

Bevette? Nem vette? Már megint szívják
a vérünket, és már megint tök ártatlanul!
Múlt héten újabb felháborodott hangvételű
olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe,
melynek közlésétől ezúttal eltekintünk, és a
többivel is hasonlóképpen fogunk eljárni, hi-
szen mégse hagyhatjuk, hogy az olvasók írják
a lapot, ez nem a Népújság. 
A magát meg nem nevező hölgy („Egy nyug-
díjas vallástanárnő” – így írta alá) arról számolt
be tiltakozó levelében, hogy a Központ lapoz-
gatása közben az Életmód rovatunkhoz érke-
zett, ahol a következő alcímekkel találkozott
az egyik cikkben: „Bevette? Nem vette?”, „Két
emberen múlik”, „Ha nem akarja bevenni…”,
„Nyelési zavarok”, „Türelem!”. Ezen annyira fel-
háborodott, hogy a cikket már el se olvasta,
visítva hajította el az újságot, beszaladt a mos-
dóba, és tíz percig mosta a kezét és a szemét
szappannal. Levelében kikéri magának, hogy
ilyen „disznóságokkal” traktáljuk az olvasókat,
erről a „szennylapról” többé hallani se akar, és
szégyelljük magunkat, de nagyon!
Kedves tanárnő! Engedje meg, hogy felvilágo-
sítsuk: ha beleolvasott volna a kifogásolt cikkbe,
vagy legalább a címén végigfutott volna (Ha
már a gyógyszert is elfelejti bevenni – buktatók
a hagyományos Alzheimer-kezelésben), akkor
egyből rájön, hogy az időskori elbutulásról szól,
és nem arról, amire ön gondolt.

Álom marad álmaink fürdőszobája. Egy
hőközpontokat, fűtőtesteket, budikagylókat és
egyéb háztartási utenzíliákat árusító, Bánk bán
nejéről elnevezett cég ama reklámszöveggel
tentál bennünket rádióice, hogy fáradjunk el
hozzájuk, mert ott megtaláljuk, illetve a náluk
kapható cuccok segítségével berendezhetjük
„álmaink fürdőszobáját”. Nos, mi elmentünk
volt, de nem jártunk sikerrel, dacára annak,
hogy tényleg hatalmas a választék mosdókagy-
lókból, zuhanyzófülkékből, falitükrökből meg
egyebekből. Bár lehet, velünk van a baj, ugyanis
a mi álmaink fürdőszobájában akácméz csurog
a csapból, a vécéülőke-huzat bébipanda-szőrrel
simogatja valagunkat, a bidé tőgymeleg, lan-
gyos vajat spriccel, és az alulról lángoló jeges-
viszkivel melegített, folyékony csokival töltött
és bársonnyal bélelt kádból két szőke, tüzelő
playmate kebelcsoda sürget, hogy gyere már
feredni!

Női orgazmus, zokni, száj. A holland Gro-
ningen Egyetem kutatói megállapították: ha
zokni van a nők lábán szex közben, akkor 80%-
kal nagyobb eséllyel lesz orgazmusuk. Ponto-

sabban, ha a nő csülke hideg, akkor bajosabban
hág fel a csúcsra, ezért kell a zokni. A kutatás-
vezető professzor szerint a félelem és a szo-
rongás oldására meg kell teremteni a bizton-
ságos, kényelmes környezetet (van egy
alternatívánk a zoknira: vodka!). 
Egy másik tanulmány során 258 nőt kérdeztek
meg arról, milyen formájú a szájuk, és hogy
képesek-e a hüvelyi orgazmusra. Arra az ered-
ményre jutottak, hogy azok a nők, akiknek a
felső ajkuk ívesebb (középen), nagyobb eséllyel
tudnak hüvelyesen orgazmálni.
Milyen lehet az aktus egy nyúlszájú nőnek,
gyapjúzokniban! Áhhhhhhhhh!!!

Aki keres, talál. Eltűntnek hittek egy fehér-
népet egy izlandi túrán, társai keresni kezdték;
a kutatóakcióhoz a célszemély is csatlakozott.
A személyleírás szerint a „160 centiméter ma-
gas, sötét ruhát viselő, angolul jól beszélő ázsiai
nőt” a szigetország déli részén fekvő Eldgjá-
kanyonnál látták utoljára szombaton, miután
leszállt a buszról. Utólag kiderült, hogy csak
átöltözött a rövid pihenő alatt, a többi utas
ezért nem ismerte fel. A nő meghallotta, hogy
keresnek valakit, de nem jött rá, hogy róla van
szó. Körülbelül ötvenen fésülték át a terepet,
még egy helikoptert is bevetettek. Az akciót
csak vasárnap reggel fújták le, miután az érin-
tett nagy nehezen megfejtette a rejtélyt, és je-
lentkezett a rendőrségen.
Idióták mindenütt vannak, na de ennyi, egy
buszba összezsúfolva? Egyiküknek se jutott
eszébe, hogy az utaslista alapján ellenőrizzék
a létszámot???

Sepregess, ne porszívózz, mert megszí-
vod! Porszívó buktatott le egy hűtlen férjet:
harminckét éves felesége szervizbe vitte a por-
szívót, mert sehogy se tudta beindítani, ahol
a szerelő egy korallszínű tangát operált ki a
csövéből, mármint a porszívó csövéből.
„Borzalmasan megalázó helyzetbe kerültem.
Azonnal tudtam, hogy valami vaj(!) van a fér-
jem fején, mert a bugyi nem az enyém volt.
Amikor hazaértem, és kérdőre vontam Richar-
dot, rögtön bevallotta, hogy viszonya van va-
lakivel, és a porszívóval tűntette el a bizonyí-
tékot” – mondta Melissa, aki azóta beadta a
válókeresetet. A bugyis incidenst még elnézte
volna, de másnap használt óvszerek potyogtak
ki a hajszárítóból, idegen melltartók kerültek
elő a fagyasztóból, a mosógépbe egy teljes
szadomazo-szerkó volt belesuvasztva, és az
ágyneműtartóban három kiskorú thaiföldi
kurva lapított.

Poliglott witz. 

Második világháború, két perfekt angol és ohne
akcentus német kém, londoni pub:
- Two Martinis, please!
- Dry?
- Nein! Zwei!
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Marosvásárhely minden 
tömbházában van meleg víz és fűtés

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal újraindította a fűtés-
és melegvíz-szolgáltatást a Kárpátok sétányi 51-es és 53-as
számú ingatlanokban. A két tömbházat a negyedbeli kazánház
látja el. Bár ennek nem a Locativ. Rt. a ulajdonosa, a
polgármesteri hivatal határozott követelése nyomán néhány hete sikerült az egykori
fűtészolgáltatót, az Energomurt felszámoló cégtől bérbe venni. Hogy a fűtés és meleg víz nélkül
maradt lakók gondját megoldják, a Locativ Rt. vállalta a havi bérleti díj fizetését, ugyanakkor
beruházást is végzett, megvásárolva olyan felszereléseket, amelyek hiányoztak, miután az E-
Star átvette.

„Örülünk, hogy megindíthattuk ma a meleg vízet és a fűtést. Elnézést kérünk a két tömbház
lakóitól, hogy néhány napig várakozni kényszerültek, amíg sikerült elindítani az őket kiszolgáló
kazánházakat. Minden emberileg lehetségest megtettünk, hogy az elkövetkező napokban várható
0 fok alatti hőmérséklet ne érje őket fűtetlen lakásban. Most a város összes tömbházlakását,
amelyek eleget tesznek a fűtésszolgáltatás törvényes feltételeinek, ellátják a Locativ Rt.
kazánházai” – nyilatkozta Claudiu Maior tanácsos.

Ezek voltak az utolsó olyan, fűtés és meleg víz nélkül maradt tömbházak, amelyek
megfeleltek a helyi tanácsi határozat összes feltételének a melegvíz- és fűtésszolgáltatás
elindítását illetően.

2012. november 7-i 49.007. számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a 2012.07.05-i 28.188 számú fiskális ad-
minisztratív iratot a COMPLEX Kft. nevére, fiskális címe Maros-
szentgyörgy, Borzás utca 1082/V. szám.

Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi szerv székhelyén tanul-
mányozhatja.

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. november 19-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, jelentkezhet a Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyünkön, a 6-os szobában, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 132-es mellékállomás,
kapcsolattartó személy Simon Rodica.

2012. november 13-i 50.144. számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a 2012.05.14-i 20.776 számú fiskális
adminisztratív iratot a TOTAL SERVICES Kft. nevére, fiskális címe
Marosvásárhely, Jövő utca 5/8. szám.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. november 19-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, jelentkezhet a Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyünkön, a 6-os szobában, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 132-es
mellékállomás, kapcsolattartó személy Simon Rodica.

2012. november 14-i 50.287. számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a 2012.05.14-i 20.767 számú fiskális
adminisztratív iratot a MAXIM PROD Kft. nevére, fiskális címe
Marosvásárhely, Resica utca 8B/5. szám.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. november 19-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, jelentkezhet a Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyünkön, a 6-os szobában, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 132-es
mellékállomás, kapcsolattartó személy Simon Rodica.

2012. november 7-i 49.120. számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a 2012.09.17-i 37.037 számú fiskális
adminisztratív iratot a TECHNI TRADE Kft. nevére, fiskális címe
Marosvásárhely, Varga Katalin utca 10. szám.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. november 19-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, jelentkezhet a Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyünkön, a 6-os szobában, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 132-es
mellékállomás, kapcsolattartó személy Simon Rodica.

2012. november 13-i 50.143. számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a 2012.05.03-i 19.317 számú fiskális
adminisztratív iratot a MARAS COM Kft. nevére, fiskális címe
Marosvásárhely, Merészség utca 23/8. szám.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. november 19-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, jelentkezhet a Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyünkön, a 6-os szobában, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 132-es
mellékállomás, kapcsolattartó személy Simon Rodica.

2012. november 13-i 50.146. számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a 2012.09.17-i 34.047 számú fiskális
adminisztratív iratot a MACARALE MURES Kft. nevére, fiskális
címe Marosvásárhely, Bodoni utca 101B. szám.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. november 19-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, jelentkezhet a Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyünkön, a 6-os szobában, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 132-es
mellékállomás, kapcsolattartó személy Simon Rodica.

Összehívó
A polgármester 2012. november 19-i 3294-es számú

rendeletének megfelelően összehívják Marosvásárhely megyei
jogú város helyi tanácsát, 2012. november 22-én, csütörtökön
14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér
3. Szám alatti székhelyének 45-ös termébe.

Napirend:
1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város költségvetésének

kiigazítására vonatkozóan, a 2012-es évre.
Dr. Dorin Florea polgármester

Az Éjszakai Menhely
felkészült a hideg évszakra! 

Jelenleg 103 hajléktalan személy van elszállásolva a
Rozmaring uca 36. szám alatt levő Éjszakai Menhelyen.

Figyelembe véve a hideg évszak közeledtét, eleget tettek a létesítmény megfelelő
működéséhez szükséges összes feltételnek.

Megemlítjük, hogy a menhely 120 férőhelyes és meghatározott időre szállást
biztosít, azon személyeknek, akik marosvásárhelyi lakhellyel rendelkeznek.
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2012. november 19-i 50.980. számú egyéni közlés 

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es számú
kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük,
hogy kibocsátották a következő számú fiskális adminisztratív
iratokat:

– 45236/2012.10.18. a JULY MAG Kft. nevére, fiskális címe
Marosvásárhely, Godeanu utca 38/20. szám;

– 10362/2012.10.31. a JEF IMPORT EXPORT Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely,
Győzelem utca 23/2. szám;

– 30846/2012.07.25. a Románia Cserkészei Szervezet nevére, fiskális címe Marosvásárhely,
Rózsák tere 49. szám;

– 39227/2012.09.27. a Magyar Polgári Párt nevére, fiskális címe Marosvásárhely, I.
Rebreanu utca 1. szám;

– 39225/2012.09.27. a Román Nemzeti Patronátus nevére, fiskális címe Marosvásárhely,
Bolyai utca 18. szám;

– 39234/2012.09.27. a Görög-Katolikus Érsekség nevére, fiskális címe Marosvásárhely,
Bernády György utca 8. szám;

– 30838/2012.07.25. a Nép és a szociális védelem pártja nevére, fiskális címe Koronka, Új
utca 39D. szám;

– 36847/2012.09.14. a PLUSPROFIT Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Calarasilor
utca 72. szám;

– 39226/2012.09.27. a Demokratikus Erő Pártja nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Bolyai
utca 1. szám;

– 10991/2012.11.19. a PLEMAR Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Cicio Pop utca
40/6. szám.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek,
azaz 2012. december 4-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, jelentkezhet a Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyünkön, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 167-es mellékállomás, kapcsolattartó
személy Marcu Teodora.

Igen tisztelt marosvásárhelyi
magyar lakosok!

Szenátori hely megszerzéséért indulok
a választáson, hogy képviselhessem Ma-
rosvásárhelyt a Román Parlamentben. Úgy
gondolom, hogy az a 12 év tapasztalat,
amire a közigazgatásban tettem szert, úgy
mint a marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal szóvivője és ügyvezető igazgató- he-
lyettese, majd később mint főispán,
szavatolja a bukaresti, városunk fejleszté-
séről szóló programok hozzáértő támoga-
tását. 2000 óta, dr. Dorin Florea
polgármester csapatának tagjaként konk-
rétan részt vettem a legfontosabb fejlesz-
tési tervek elindításában, amelyek
számottevően és ténylegesen megváltoz-
tatták városunk arculatát. Az a siker, hogy
újabb mandátum idejére visszaválasztot-
ták a város élére, azt bizonyítja, hogy a
megvalósításai az Önök megbecsülésének
és bizalmának örvendenek. Sajnos, a pol-
gármester megvalósított tervei nem min-
den alkalommal nyerték el a megérdemelt
támogatást néhány marosvásárhelyi ille-
tőségű parlamenti tag részéről, sőt akadt
olyan is, aki kimondottan fékezni kívánta
azokat, a lakosság érdekei ellenére. 

Ez az egyik érv, amely arra késztetett,
hogy jelöltessem magam, azzal a gondo-
lattal, hogy városunknak a fővárosból is
szüksége van a támogatásra. 

Azt hiszem, hogy azok a törvényhozók,
akiket eddig a választóik megbíztak azzal,
hogy érdekeiket képviseljék, nem tettek
eleget kötelességeiknek. Néhányan közü-
lük már 5 mandátumot tudnak maguk
mögött, azaz már 20 éve képviselik Maros-
vásárhelyt a parlamentben, és valójában
arra készülnek, hogy onnan menjenek
nyugdíjba. De, ha akár csak egy program
erejéig is felmérjük megvalósításaikat,
amit az Önök érdekében sikerült véghez-
vinniük, hamar rájönnek, hogy még az az
egy sem létezik. Nem tettek egyebet, mint
saját érdekeiket szolgálták és gyakorta
megesett, hogy ahelyett, hogy a polgárok
közötti megértést és harmóniát szolgálták
volna, egymás ellen uszították a lakosokat.
Igyekeztek bizonyítani, hogy a magyarság
veszélyben van, tévesen és hamisan állí-
tották, hogy fenyegetve van identitásuk.
De valójában csak ámításnak szánták,
hogy megvédhessék a tisztségükkel járó
előnyöket.  

Úgy hiszem, itt az ideje, hogy fontolóra
vegyük jövőnket, és Dorin Florea mintá-
jára, akit románok és magyarok egyaránt
megszavaztak azokért a kézzel fogható
megvalósításokért, amit minden polgár
érdekében tett, ne a nemzetisége alapján
szavazzunk a jelöltekre, hanem felmérve
tetteik eredményét. Ezért arra kérem önö-
ket, hogy szavazatuk által, tiszteljenek

meg bizalmukkal. 
Magatartásomból és neveltetésemből

eredően hiszek az emberekben. Kapcsola-
tom a város lakosságával, nemzetiségre
való tekintet nélkül, mindig pozitív jellegű
volt, tiszteleten és jóhiszeműségen ala-
pult. Mindazok, akik ismernek, és öröm-
mel állítom, hogy számos magyar barátom
van, tudják, hogy embertársaim értékelé-
sében soha nem teszek különbséget etni-
kai alapon, az emberséget helyezem
mindig előtérbe. Különben sok magyar
szavazó tisztelt meg szavazatával és támo-
gatott a helyi választások alkalmával is,
közel 20 ezer szavazatot kaptam Marosvá-
sárhelyen és több mint 56 ezret megyei
szinten.

Biztosíthatom Önöket, hogy egész ma-
gatartásommal és tevékenységemmel
közvetlenül hozzájárulok a románok és
magyarok testvéri együttélésének erősíté-
séhez, a polgárok közötti bizalom és har-
mónia ösztönzője leszek. 

Meggyőződésem, hogy – románok és
magyarok – csak együtt fogjuk továbbfej-
leszteni városunk gazdasági, társadalmi,
kulturális előrehaladását, mert e nagy-
szerű célkitűzés érdekében vívott küzde-
lemben mindenki számít, függetlenül az
etnikai hovatartozásától. Ezért fordulok
nagy tisztelettel Önökhöz is, magyarokhoz.

Bátorkodom megfogalmazni a jelmon-
datunkat: 

EGYÜTT, MERT MINDENKI SZÁMIT!
ÎMPREUNĂ, PENTRU CĂ TOŢI CONTĂM! 

Lehet igazi román-magyar barátság, ha
ezt mindkét részről őszintén akarjuk és
mindkét részről konkrétan teszünk érte,
kézzel fogható cselekedetekkel bizonyít-
ván a testvéri együttélés megvalósítására
irányuló szándékunkat. Köszönöm a bizal-
mukat és arra buzdítom Önöket, hogy
tiszta szívvel, városunk javára szavazzanak. 

Kiváló tisztelettel, 
Marius Paşcan

EGYÜTT, MERT MINDENKI SZÁMIT!
ÎMPREUNĂ, PENTRU CĂ TOŢI CONTĂM! 

Fizetett hírdetés
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A Maros Megyei Ipari Parkot 2006-ban az Európai Unió SAPARD alapjából építették. A parkban számos multinacionális cég végzi tevékenységét, több
mint másfél ezer munkahelyet biztosítva a környező települések lakosságának. November közepétől „új lakója” van a parknak, de további befektetők
érkezésére is számítanak. Ugyanakkor jó hír, hogy hamarosan újabb ipari park létesülhet Maros megyében.   

Előbb-utóbb beindul az országban 
az infrastrukturális fejlesztés

Ezúttal a Maros Megyei Ipari Park
újdonságait vesszük lajstromba: fejle-
ményeket, terveket, lehetőségeket… 

Nagy Istvánt, a Maros Megyei Ipari
Park vezérigazgatóját kérdeztük: 

– Szűk másfél hónap, és ez az év is
búcsúzik tőlünk. 2012 utolsó heteiben
hány cég folytat tevékenységet az ipari
parkban?

– Jelen pillanatban 18 céggel van
szerződésünk, de gyakorlatilag 11 vál-
lalat működik a park területén. Az aktív
cégek több mint 1700 embert foglal-
koztatnak. Az általuk befektetett tőke
értéke meghaladja a hatvan millió eu-
rót. Ami a tevékenységi körüket illeti,
az egyértelműen sokrétű. A legna-
gyobb partnerünk autóalkatrészek
gyártásában érdekelt, de van ipari fes-
töde, illetve bútorgyártó, logisztikai te-
vékenységet folytató, valamint nyom-
daipari és veszélyes hulladékot kezelő
cégünk is.  

– Alig pár napja, „új lakójuk” van.
Ha jól tudjuk, ez egy földgáz-kompresz-
szorokkal foglalkozó cég…

– Igen, így igaz. Az Euro Gas
Systems Kft-vel ez év áprilisban kötöt-
tük meg a haszonbérleti szerződést. A
szóban forgó cég a befektetéseit na-
gyon gyors ütemben eszközölte. A kö-
zel 13 ezer négyzetméteres területen
már májusban elkezdték az alapok ásá-
sát. Az épület szeptemberben már állt,
és mint köztudott: a cégnek már meg
is volt a hivatalos megnyitója. 

Nemrég kérvényezték egy újabb te-
rület bérlését is. A szerződésmegkötés
létre is jött, így ennek értelmében az
Euro Gas Systems Kft. már több mint
egy hektáros területet használ. 

Az általuk befektetett összeg meg-
haladja 6 millió eurót, továbbá másfél
éves távlatban nem kevesebb mint 150
munkahelyet fog biztosítani.

– Információink szerint új befekte-
tőkről is beszélnünk kell…

– Előrehaladott tárgyalásban va-
gyunk egy német tulajdonú céggel,
melynek érdekeltségei vannak szerte
a világban. A cég tulajdonosai a park
területén egy gyártócsarnokot szeret-
nének létrehozni, majd üzemeltetni.
Az egyeztetések eredményeképpen a
szerződés megkötésére is hamarosan
sor kerül. Ha ez véglegesítődik, akkor
egy újabb 5 millió eurós beruházást
fognak eszközölni, nem beszélve az

újabb 250-300 munkahelyről.  

– Beszéljünk egy kicsit azokról a cé-
gekről is, amelyeknek ugyan volt szer-
ződésük az ipari parkkal, mégis az elmúlt
években kénytelenek voltak visszalépni.

– 2010-2011-ben hat céggel szűnt
meg a szerződéses viszonyunk. Könnyű
kitalálni azt, hogy e tény is a gazdasági
válságnak tulajdonítható. 

A gazdasági és pénzügyi válság
megváltoztatta a piaci viszonyokat és
a hitelezési feltételeket. Így a hat cég-
ből egy időközben fizetésképtelenné
vált, és csődeljárás indult ellene, egy
másikkal pedig mi szüntettük meg a
szerződést, mert nem tettek eleget vál-
lalt kötelezettségeiknek. A másik négy
esetében ők maguk kezdeményezték
a megállapodás felmondását, ugyanis
a jelenlegi viszonyok között képtelenek
voltak a leírt befektetéseket megvaló-
sítani. Ez utóbbi négy cég tehát nem
szűnt meg, csak az ipari parkban saj-
nálatosan nem tudtak eleget tenni vál-
lalt kötelezettségeiknek.      

– Mit kell tudni a Szászrégen mellett
létrehozandó új ipari park projektjéről,
illetve ennek a létezése jelenthet-e majd
konkurenciát az itteninek? Vagyis: meg-
bír-e két ipari parkot Maros megye, mi
ennek az értelemszerűsége?

– A véleményem az, hogy Maros
megye, a méretét tekintve, elbír nem
két, hanem több ipari parkot is. Az az
igazság, hogy ezekre az infrastruktú-
rákra szükség is lenne. Nekem nem

azon kell gondolkodnom, hogy egy má-
sik park létezése konkurenciát jelent-e
a meglévőnek vagy sem. Fontosabb az,
hogy hozzunk még több gazdaságé-
lénkítő intézkedést, ugyanakkor fóku-
száljunk az új munkahelyek teremté-
sére. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt a tényt sem, hogy ez az ipari
park szép lassan már betelik. A szak-
irodalom szerint egy jól működő ipari
parknak az ideális mérete 200-300 hek-
tár.  

Ami a szászrégeni ipari park meg-
építését illeti: igen, tudomásom van
arról, hogy vannak kezdeményezések
ennek a megépítésére. Ebben az ottani
önkormányzat, illetve a Maros Megyei
Tanács az illetékes. Az építkezés még
nem indult el, de ennek a létesítmény-
nek a helye már ismeretes. A mostani
fázist illetően, a finanszírozási lehető-
ségeket keresik, annak érdekében,
hogy az infrastruktúrát elő lehessen
készíteni.  

– Mennyire van megelégedve a park
működésével, kihasználtságával?

– Nagyon sok tényező játszik közre
abban, hogy az ipari park mennyire
van betelve, kihasználva és hogy
mennyire működik jól. 

A legnagyobb ellenségünk az álta-
lános gazdasági és politikai helyzet,
ami nemcsak az országban, hanem
egész Európában megvan. Hazudnék,
ha azt állítanám, hogy a „befektetői
szándékok” korát éljük. 

Kijelenthetem azonban, hogy az el-
múlt hónapokban javult a helyzet. Új

befektetők vették fel velünk a kapcso-
latot, ami igencsak ígéretes tény, főleg,
ha azt vesszük figyelembe, hogy na-
gyon sok multinacionális cég kezdett
visszavonulni Távol-Keletről. Az elmúlt
fél évben számtalan gyártóegység
szűnt meg ezekben az országokban.
Nem beszélve például Kína egyes tar-
tományairól, ahol a munkaerőpiac-
költség megnőtt és a munkabérek kez-
denek közelíteni a kelet-európaihoz
(sok helyen megelőzve még ezt is). 

Nem utolsó sorban az üzemanyag-
költségre is gondolnunk kell. Az elmúlt
két évben a benzin és a gázolaj ára ha-
talmasat drágult. 

Valahol érthető, hogy ezek a szállí-
tási és logisztikai költségek teszik in-
dokolttá azt, hogy ezek a multinacio-
nális cégek visszafele húzódjanak.

– Újabb partnerek vonzása és a je-
lenlegi politikai-gazdasági helyzet…

– Befektetőket keresni és találni,
nem könnyű feladat. Jobb a külföldi-
ekre összpontosítani, hiszen általános
jelenség, hogy a hazai cégek nem iga-
zán tőkeképesek. Ez egyrészt betud-
ható annak, hogy az itteni termékek-
nek nincs piaca. Természetesen a
belföldi tőke ösztönzésére is szükség
van, viszont mint már mondtam, az
általános gazdasági és politikai helyzet
jelen pillanatban nem ezt a jelenséget
serkenti és nem errefele irányul. 

Annak érdekében, hogy profi mó-
don akár belföldi, akár külföldi tőkét
vonzzunk, országos és regionális szin-
ten olyan intézkedéseket kellene hozni,
amely kedvezményezné ezeket a be-
fektetéseket. Ez történik ugyanis a nyu-
gat-európai gazdasági kultúrában,
ahol a gazdasági piac nem annyira si-
lány, mint az országban. 

Személy szerint elégedett vagyok
azzal, ami itt a Maros Megyei Ipari

Parkban történik. Igaz, az itteni parkot
nem tudom összehasonlítani a kolozs-
várival, nagyszebenivel, vagy a bras-
sóival. De ha a helyviszonyokat veszem
figyelembe, akkor teljes nyugodtsággal
állíthatom, hogy ez igencsak sikeres
projekt.  

– Milyen jövőt jósol az ipari parknak?

– Én nem jóslatokban, hanem in-
kább tervekben gondolkodnék. Az el-
képzeléseim szerint ennek a parknak
minél hamarabb terjeszkednie és nőnie
kellene. Tudom, hogy egy kicsit utó-
pisztikusnak hangzik, de előbb-utóbb
csak elindul az ország az infrastruktu-
rális fejlesztés irányába; pár év múlva
csak megszületnek azok az autópályák,
melyeknek már létezniük kellene… 

Továbbá gondoljunk azokra a lehe-
tőségekre is, melyek számunkra adot-
tak. A közelben lesz két autópálya ke-
reszteződése, pár száz méterre van
tőlünk a röptér, a vasút… Az ipari
parknak tehát megvannak a fejlődési
potenciáljai, és ezeket hatalmas hiba
lenne nem kihasználni.

Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy
a mi elképzeléseink közös hangot kap-
janak a megyei önkormányzat és a re-
pülőtér terveivel is. Ide, erre a kör-
nyékre egy multimodális központot kell
létesíteni, mely egészen biztosan von-
zaná nemcsak a logisztikai-, hanem a
termelő-szolgáltató tevékenységeket
is. A megvalósításához kimondottan
szükségszerű, hogy az említett tervek
már életben legyenek. Sajnos, ehhez
még idő kell, viszont meggyőződésem,
hogy évek múlva itt egy olyan terüle-
tet, parkot találunk, amely Maros me-
gye gazdaságának egyik húzómotorja
lesz. 

Nagy-Bodó Tibor

Befektetőket keresni és találni, nem könnyű
feladat. Jobb a külföldiekre összpontosítani,
hiszen általános jelenség, hogy a hazai cégek
nem igazán tőkeképesek. Ez egyrészt betud-
ható annak, hogy az itteni termékeknek nincs
piaca. Természetesen a belföldi tőke ösztönzé-
sére is szükség van, viszont mint már mond-
tam, az általános gazdasági és politikai hely-
zet jelen pillanatban nem ezt a jelenséget
serkenti és nem errefele irányul. 



11. oldalnovember 22–28. >>  Figyelő

Volt egyszer egy élcsapat a kommunizmusért. Ennek az élcsapatnak a lendületes tevékenysége
százmilliók halálával, el- és meghurcolásával, koncentrációs táborokkal, népek önren-
delkezésének sárba tiprásával, nemzetek megalázásával, koncepciós perek sokaságával és
egyéb szörnyűségekkel mérhető. Mindebbe szükségképpen bele kellett pusztulnia magának
a rendszernek is, amelyet működtetett és irányított ez az élcsapat, kiválóan ellátott terrorsz-
ervezeteivel

Hurrá,
háború!
Gáza, jövünk! Ezt üzenik azok a fiatal izraeli katonák,
akik az új technika segítségével fotókat tudnak
feltenni a közösségi hálózatokra. Jövünk! Olajzöld
egyenruhás fiúk és lányok, akik várják az összecsapást,
akik megismerik azokat a bajtársakat, akikkel be
fognak vonulni Gázába, a legközelebbi közel-külföldre,
hogy rendet tegyenek. Ennek nagyjából az a lényege,
hogy rengeteg bombával, tankkal, ilyen-olyan
szárazföldi alakulattal az amúgy is meglehetősen
középkoriasan összevissza épített Gázai övezetet
valóban középkori szintre rombolják vissza.

Persze nem véletlen ez a nagy lelkesedés. A Hamász épp
most döntött úgy, hogy elkezdi nagyobb arányú
terrorhadjáratát, amelyre automatikusan jön a válasz. Miért
épp most? Soha nincs jobb pillanat a háborúra a mostnál. A
háborúk nem csak úgy hirtelen elhatározásból születnek, ezt
is megszervezték nagyon ügyes és nagyon tapasztalt
szakértők. Hiszen jön a választás Izraelben, s tudni lehet, hogy
ott a politikusok katonaként kezdik, majd a fegyverek
árnyékában szerzett hírnevüket alakítják át szavazatokká. Az
már valószínűnek tűnik, hogy nem lesz tisztújító szavazás a
Likud kormánypártban a háború miatt, de az sem lehetetlen,
hogy az egész általános – előre hozott – választást
elhalasztják, amíg elcsendesednek a fegyverek. A szavazók
ugyanis mostanság egyenruhában futkároznak, tartalékos
szolgálatot adnak, s nézik a tévét, vajon mit érnek el a fiúk-
lányok ott lent, délen, a pokoli Gázában.

Volt már hasonló, mégpedig Libanonban. 1982-t írtunk, a
győzhetetlen izraeli hadsereg elfoglalta Bejrútot, a fiatalokat
pedig folyamatosan vitték haza koporsóban. A hadjárat célját
elérte, de cseppet sem volt dicsőséges, számos anya sírt
odahaza, mert a hazáért gyermeke életét áldozta. Gáza nem
sétagalopp, a városi háború nagyon veszélyes. Az
ultramodern izraeli hadsereg sem mehet biztosra egy
menekülttáborban, de sajnálatos, erre a háborúra, úgy
látszik, most az országnak szüksége van. Izraelnek ugyanis
nem a béke az elsődleges, hanem a biztonság. Amíg Izrael
Állam létezése nincs biztosítva száz százalékig, addig az
önvédelem megelőzi a békevágyat. Előre megjósolható, hogy
Izrael soha nem fog állni száz százalékig biztos lábakon,
mindig lesz rá lehetőség, hogy az aktuális háborút
megindítsák. Lehet persze mutogatni a Gázai övezet uraira, az
öncélú, kegyetlen Hamászra, amely politikai érdekei miatt
gond nélkül feláldoz néhány száz gázai palesztint. A most
zajló háború szörnyű módon az ő érdekeiket is szolgálja, a
teljesen kiszolgáltatott palesztinok most érzik, hogy milyen
fontos számukra a vezetőség helytállása. De ez az egész egy
fél évszázados szomorújáték, itt tökéletesen mindegy, hogy
kegyetlen vagy barátságos az a vezetőség. Se előre, se hátra,
csak megharcoljuk a mindennapi háborúkat, legyőzzük az
embernek nem is tartott ellenséget, hogy mi élhessünk.
Ebben a háborúban Izrael mindig győzni fog, hiszen az ő
fegyvere modernebb, erősebb, jobb. A palesztinok Gázában
viszont soha nem fogják elfogadni, hogy az élet célja az
utcasarkon ülés, a segély várása és a megölt gyerekek
eltemetése.

Amíg a gázai gyerekek az izraeliek elleni szent háborúról
beszélnek egymás között, az izraeli kisiskolások pedig szemet
és mosolygó szájat rajzolnak a palesztin társaik életét kioltó
rakétáknak, addig nem érdemes békefolyamatról beszélni. Ha
a palesztin elnök két hét múlva arra kéri az ENSZ Közgyűlését,
hogy Palesztinát ismerjék el kvázi államként, az az izraeliek
szerint megakasztja a jövendő békefolyamatot, és nincs esély
a tárgyalások során kidolgozni a megegyezést. Pedig minden
gyerek tudja, hogy senki sem keresi a megegyezést. Háborút
akarnak.

Sitkei Levente

Élcsapat a köztársaságért

Most egy élcsapat szerveződik nálunk,
ezúttal nem a kommunizmusért, hanem a
„negyedik köztársaságért”. Igaz ugyan,
hogy eddig egyetlen értelmes mondatot
sem lehetett hallani tőlük arról, hogy mi-
ben állna ennek a negyedik köztársaságnak
a lényege, de kétségtelen, hogy ez szalon-
képesnek tűnik mindazok előtt, akiket nem
zavar, ha nem értenek valamit, és azoknak
is, akik nagyon jól értik, hogy természete-
sen egészen másról van szó, mint amiről
ez a köztársasági élcsapat szónokol. Annyit
mindenesetre megállapíthatunk, hogy ez
a Magyarország, államformája szerint köz-
társaság, nem tetszik nekik. Sőt, szerintük
ez már nem is köztársaság, hanem vala-
miféle fasizmusba hajló diktatúra. Erről
hordott össze a minap hetet-havat a ma-
gyarországi balliberális komité két kiművelt
fője, Mesterházy Attila és Horváth Csaba.
Lehet tehát jókat reszketni a köztársasá-
gért. Ezért kellene a negyedik, az új, az an-
tifasiszta, az igazi.

Nézzük ennek az „igazi” köztársaságnak
a történelmi előzményeit! Mondani sem
kell, nem a Petőfi álmodta erkölcsi alapú
köztársaság született meg akkor, amikor
az első köztársaságnak nevezett állam-
forma létrejött nálunk Károlyi Mihály el-
nökletével. A köztársasági csúcs 1919-ben
támadt a gyűjtőfogházból, Tanácsköztár-
saság címen, káoszban, vérben, gyászban,
akasztások és rablások kíséretében. Tartott
százharminchárom napig. Kosztolányi De-
zső Édes Anna című regénye elején így szá-
mol be a bukás pillanatáról, a dicsőséges
százharminchárom nap így ért véget: „Kun
Béla repülőgépen menekült az ország-
ból… Zserbókat vitt, melyekkel teletömte
puffadozó zsebeit, aztán ékszereket, gróf-
nék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek
drágaköveit, templomi kelyheket, sok más
egyéb kincseket. Karjairól vastag aranylán-
cok lógtak.”

Jött azután megint egy köztársaság a
második világháború után, a hírhedt „né-
gyes fogat”, a Rákosi Mátyás, Gerő Ernő,
Farkas Mihály, Révai József nevével meg-

pecsételt népköztársaság. Ha Kun Béláék-
nak terrorkülönítményeseik voltak, Ráko-
siéknak már hatalmas, az élet minden te-
rületére kiterjesztett terrorhálózatuk.
Uralmuk tartott – rövid közjátékkal –
1956-ig. Kun Béla még előbb Bécsbe repült,
majd onnan ment Moszkvába, Rákosi már
egyenesen Moszkvába menekült. Hátra-
hagyva a kedvelt proletárdiktatúrával fel-
vértezett népköztársaságát és egy minden
ízében tönkretett, később szétlőtt, vérbe
fagyott proletár gyermekeivel gyászba bo-
rult Magyarországot. A proletárdiktatúrás
népköztársaság folytatása – kellő megtor-
lás után – némiképp enyhébb formában
ért el az immár parlamentáris demokráci-
ával alapozott újabb köztársaság kikiáltá-
sáig, 1989-ig. Ez volna állítólag a harmadik,
a rendszerváltás eredményeként.

Ne vitassuk, hogy mi hányadik, mert
nincs értelme, hiszen akik most a negye-
dikről szónokolnak, azoknak csak az a fon-
tos, hogy legyen egy újabb köztársaságnak
nevezett valami, amit ők irányíthatnak, és
amely talán Károlyi népköztársaságára ha-
sonlítana, amíg meg nem érkezne az újabb
Kun–Szamuely páros, hogy átvegye a ha-
talmat. Így aztán biztosítva lenne a törté-
nelmi folytonosság, a rendszer pedig már

nem lenne proletár-, hanem „liberális” dik-
tatúra, amelyben már tényleg „minden ha-
talom a dolgozó népé”. Ez utóbbit pedig a
liberális népbiztosok tanácsa képviselné,
tetejében a bankárok, brókerek, spekulán-
sok főtanácsával, hogy megakadályozzon
mindenféle állami túlsúlyt, a fékek és el-
lensúlyok jegyében. Tetszene ez már a nyu-
gati „demokratáknak” is.

Lehet, hogy ilyesmit álmodik Gyurcsány,
amikor negyedik köztársaságot emleget?
Lehet, hogy már ő sem álmodik semmit,
csak vissza akar térni a hatalomba, ha má-
sodhegedűsnek is Bajnai kísérőjeként? Nem
tudjuk. Csak azt tudhatjuk – mert látható
–, hogy a nyugati, liberális demokráciák
eddig erős, magabiztos európai országok-
ban is bajban vannak kelet-közép-európai
másolataikkal együtt, mert ma már az egy-
kori jóléti államok sem jólétiek. A népek
lázongásai a pénzügyi és nyíltan politikai
diktátumok ellen, az egyre hevesebb tün-
tetések jelzik a globalista liberalizmus kép-
telenségét. Sokáig sem az antiszemitizmus,
sem a rasszizmus vádjával vagy a fasizáló-
dás és a diktatúraveszély rémképével vagy
a jogállamiságra való demagóg hivatko-
zással nem lehet csillapítani a feszültsé-
geket. És köztársasági élcsapatok akcióival
sem. Éppen ellenkezőleg. A népek értük
való, érdekükben dolgozó, határozott ve-
zetőt és kormányt követelnek, nem világ-
kormányt saját kormányzás helyett, és nem
királyságot köztársaság helyett, de nem is
köztársaságot kenyér helyett. Nem idegen
hatalmat a nyakukba önrendelkezés he-
lyett. Régi vágyak, régi törekvések jelennek
meg újra Európa népeinek az életében, de
új bajokra új választ követelve. A válasz pe-
dig egész biztosan nem a „negyedik köz-
társaság” blöe vagy egy régi-új élcsapat
szélhámossága.

Bíró Zoltán



Még nem érkezett el Erdélyben az állandó diakónusok ideje

Stóla a nyakban, jegygyűrű a kézen?
Kevesen tudják, hogy a katolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat óta újra létezik az állandó diakonátus intézménye, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

akár nős férfiakat is felszentelhetnek oltár körüli szolgálatra, viszont ha valaki nőtlenül vállalja a szolgálatot, ezzel a cölibátus is jár. Az állandó diakónus

az igehirdetés, szeretetszolgálat végzésén túl a pap feladataiból is vállalhat át, a misézésen és gyóntatáson kívül szinte mindent elláthat. A Romániai

Püspökkari Konferencia egyelőre nem tartja időszerűnek a kérdést.

Nős diakónussal először középisko-
láskoromban találkoztam, Németor-
szágban. Akkor még nem értettem,
hogy a „pap” ujján miért van karikagyű-
rű. Arról sem tudtam, hogy a diakónus
nem pap, hiszen ugyanúgy stóla függött
a nyakában, itthon pedig nem találkoz-
hattam ál landó diakónusokkal.
Az ál landó diakonátus intézménye

elsősorban nem a paphiány pótlására
jött létre, ugyanis a 1 6. századi Tridenti
Zsinat rendelte el először felélesztését,
akkor még nem küzdött az egyház ilyen
mértékben ezzel a problémával. Valójá-
ban a I I . Vatikáni Zsinat után jelentek
meg újra az egyházban az ál landó dia-
kónusok, akik nem misézhetnek, viszont
többféle feladatot el látnak, amelyeket
jelenleg Erdélyben kizárólag pap végez:
hirdetik a Szentírást, áldoztathatnak,
eskethetnek, temethetnek, a karitatív
tevékenységekben vezető szerepük van.
Mivel itthon a Romániai Püspökkari

Konferencia úgy döntött, hogy még
nem vezeti be ezt az intézményt, csak
átmeneti diakónusokkal találkozha-
tunk, akik a papság előtt részesülnek
ebben a szentségben.
Az ál landó diakonátus érdekessége,

hogy ha valaki házas emberként érzi a
hivatást erre, akkor ebben az életál la-
potban is megkaphatja. Ez esetben az
alsó korhatár 35 év. Az ál landó diakó-
nus nem nősülhet, vagyis a már felszen-
telt diakónus nem köthet házasságot.
Emel lett a diakonátust szabályozó do-

kumentum még felsorol néhány tulaj-
donságot, amivel rendelkeznie kel l a je-
lentkezőnek, mint a lelki érettség,
imádságos lelkület, alázat.
Jakubinyi György, a gyulafehérvári

egyházmegye érseke a Romániai Püs-
pökkari Konferencia ál láspontját tartja
magáénak. „Konferenciánk tizenöt év-
vel ezelőtt úgy döntött, hogy nem va-
gyunk el lene az ál landó diakonátusnak,
a lehetőséggel viszont nem élünk, mert
nem látjuk időszerűnek”– magyarázta
az érsek. A konferencia arról is rendel-
kezett, hogy ha valamelyik püspök jó-
nak tartja, saját egyházmegyéjében
bevezetheti az ál landó diakonátust. A
Gyulafehérvári Főegyházmegyében volt
már példa rá, hogy valaki diakónusnak
jelentkezett, de a püspökkari konferen-
cia rendelkezésére hivatkozva elutasí-
tották. Jakubinyi György elmondta,
akkor döntenének a bevezetés mel lett,
ha azt tapasztalnák, hogy van rá igény.
„Ha ismerik és igényl ik a szolgálatot,
akkor be lehetne vezetni, ugyanis nem
a paphiány pótlására találták ki az ál-
landó diakonátust”– mondta.
Külföldön azonban már sok plébáni-

án dolgoznak ál landó diakónusok. Az
erdélyi származású Bidiga Albert Né-
metországban dolgozva találkozott ilyen
férfiakkal. „Számomra nem volt meg-
botránkoztató – mondta –, nálunk vi-
szont elég furcsán néznének rájuk.”A
miklósvári fiatal szerint a Székelyföldön
nem ismerik a különbséget az átmene-

ti diakónus és a pap között, i l letve nagy
részük nem is hal lott az ál landó diako-
nátusról. A fiú fejében már megfordult
az ál landó diakonátus gondolata. Né-
hány évig a gyulafehérvári Hittudomá-
nyi Főiskolára járt, majd rájött, hogy
nem ez az ő útja. „Konkrétan szeretnék
segíteni az embereken, hogy lássam a
haladást, a változást. Azért szerettem
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Egy multimil l iomos vál lalkozó saj-
tótájékoztatót tartott, ahol az interjú
végén a kíváncsi újságírók feltettek egy
kérdést:
– Miért hiszi, hogy van Isten?
A gyáros észrevette a gúnyos fel-

hangot, és diktálni kezdett a titkárnő-
jének: „Pályázat. Építészmérnököt
keresek, aki megtervez, majd kivitelez
egy toronyépületet az általam felvázolt
méretekben és minőségben. Alapmé-
ret: kör alakú, átmérője 4 méter. Ma-
gassága ennek legalább 200-szorosa,
azaz 800 méter. (Természetesen bírnia
kel l a toronynak az elemi erők okozta
bármilyen erős kilengést!) A fal vastag-
sága alaptól a felső szintig legfel jebb 25
cm lehet. Ebbe bele kel l szerelni a víz-,

gáz-, csatorna-, felvonó- és minden
egyéb kiszolgálórendszer csöveit, veze-
tékeit. A torony belsejében nem lehet
semmi. Kívül-belül tel jesen simára,
egyenletes felületűre kel l készíteni,
merevítés, kitámasztás nem lehet rajta.
Ennek el lenére a torony tetejére legyen
ráépítve egy önál lóan működő komp-
lett vegyi üzem, amely tápszereket ál l ít
elő emberi fogyasztásra. Siker esetén a
honorárium összegét a mérnök szab-
hatja meg, bármilyen magas összeg-
ben.”
Elvette a papírt a titkárnőjétől, és

aláírva átnyújtotta az újságírónak.
– Tessék, itt a válaszom. Benne a bi-

zonyíték.
– Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.

– Majd később megértik. Egyelőre
közöl jék a lapjukban feltűnő helyen. Ha
akad rá jelentkező, újra találkozunk, és
folytatjuk a sajtóértekezletet.
A nagy érdeklődést kiváltó esemény-

re jó néhány neves építészmérnök és
még a korábbinál is több újságíró jött el.
– Talán el is kezdhetjük – szólt ironi-

kusan a házigazda. Kérem az első jelent-
kezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse
elképzeléseit. Csak konkrét megoldást,
kivitelezhető terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma

legismertebb építésze dühösen megje-
gyezte:
– Rendben van, én már kiestem a

versenyből, de szeretném látni azt az
embert, aki ezt megtervezi! Ezt egysze-

Isten létezik

Keresztelhetnek is az ál landó diakónusok (Fotó: Jason Pratt/fl ickr.com)

volna pap lenni, hogy hozzáál lásommal,
beszédemmel segítsek. De úgy éreztem,
hogy nincs annyi élettapasztalatom,
hogy egy olyan családos édesanyának
prédikál jak, aki mindennap meg kel l
hogy küzdjön a betevőjéért”– mondta
Bidiga Albert, aki külföldön szociál is
munkásként dolgozott. „Másrészt vágy-
tam arra a női gyöngédségre is, amire

mindenki vágyik. Érdekes, hogy az
egyedül lét mel letti döntés könnyebb,
hiszen ha valaki mel lett határozzuk el
magunkat, felelősséggel tartozunk ér-
te, függünk egymás döntéseitől”– tet-
te hozzá. Bidiga Albert jelenleg
egészségügyi asszisztensnek tanul Ma-
rosvásárhelyen.

rűen lehetetlen megépíteni! A gyáros
megkérdezte:
– Nos, van még jelentkező? Ha

nincs, akkor kérem, figyel jenek jól, be-
mutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú,

cső alakú papírtekercset. Kibontotta az
egyik végénél, és óvatosan kihúzott be-
lőle egy ép búzaszálat, szép, tömör arany-
kalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
– Igazuk van, uraim, ez a feladat az

ember számára valóban lehetetlen! De
a Teremtőnk mindenható, csodálatos al-
kotásokat hozott létre, mint ez is. Néz-
zék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a
műszerek. Figyel jenek, kérem, kör ala-
kú a szára, átmérője pontosan 4 mm.
Magassága ennek éppen kétszázszoro-

sa, azaz 800 mm. A falvastagsága min-
denütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres,
az összes táp- és kiszolgálócsatorna eb-
ben a vékony falban fut, no és ez a cso-
dálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász
itt a tetején önál lóan működik. És tud-
ják, hogyan? Napenergiával ! Értik az
összefüggéseket? Ez a kis vegyi labor 8-
9-féle tápanyagot, vitamint ál l ít elő víz-
ből és a talajból felszívott ásványi anya-
gokból, napenergiával. Ezalatt szelek és
viharok tépik, kényükre hajl ítgatják, akár
a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják.
Nos, uraim, az itt látható remekmű és a
mi kontárkodásaink közötti különbség
egyértelműen bizonyítja a Teremtő lé-
tezését és határtalan, számunkra szin-
te felfoghatatlan képességeit.

Keresztalja « 1 3. oldal

Skype-on segítenek fiataloknak

érvényes a segítőkre is.
A hal lgatlak.ro honlapon megtalál-

ható a Skype-elérhetőség, amelyen ke-
resztül írásban vagy felhívva kommu-
nikálhatnak. Ez idáig több levél is
érkezett, de Skype-on keresztül mind-
össze egy fiatal kereste meg a szolgála-
tot. Ő az iskolaválasztásban kért tanácsot.
A tízfős csapathoz az is fordulhat, aki

csak egyszerűen el szeretné mondani
valakinek a nehézségeit, problémáit.
Természetesen, ha kérik, tanácsot is
adnak. A segítő szakmájú fiatalok úgy-
nevezett szupervizorral, Simó Irma
pszichológussal is egyeztetnek, meg-
osztva a tapasztalataikat, i l letve továb-
bi eseteket is megbeszélnek, folyama-
tosan képezik magukat.

Csütörtök, 2012. november 22.

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

Két út közül
a harmadikat

Katol ikus hívek számára egyértelmű: a pap nőtlen , misézik, gyón-
tat, keresztel i az élőket, temeti a hol takat. Ő a pásztor a nyá j élén ,
aki összetartja és gondozza a rábízottakat. Ugyanígy természetes-
nek vesszük, hogy a vi l ág iak számára ezzel szemben többnyire a
csa láda lapítás a h ivatás, amelyet a házasság, később a gyermekvá l-
l a l ás fémjelez. A kétfa jta élet között n incs átjárás, l ega lábbis olyan
átjárás n incs, amit egyházi l ag és társada lmi l ag is el szokás fogad-
n i . Vagy mégis?
Erdélyben, sőt egész Romániában, még va lóban ismeretlen és

szokatl an az á l l andó diakonátus intézménye, és á l l andó diakónust
is csak kuriózumszámba menő érdekességként, jobbára kül földön
láthattak a nagyon el szánt érdeklődők. Afféle öszvér ez, hason l ít a
paphoz, és hason l ít a vi l ág ihoz, mégsem pap, és mégsem „csak” csa-
l ádos. Há látl an h ivatás, de nagy szükség van rá . Nyugaton, ahol a
paph iány egyre fá jda lmasabb szintjei t kel l megtapaszta ln ia az egy-
háznak, va lós segítséget nyújtanak az á l l andó, nős d iakónusok a
szociá l i s szerepvá l l a l ás és a szentségek kiszolgá l tatása terén .
Lehet vitatkozn i azon, hogy azért szentelnek-e á l l andó diakónu-

sokat, mert egyre kevesebb a pap, vagy azért, mert ez egy létező
h ivatás, ami ott szunnyad fel fedezésre várva sok-sok emberben –
tény, hogy a nyugati egyházak fel ismerték az ebben rej lő lehetősé-
get. És bizonyára nemcsak földhözragadt, gyakorl ati szempontja ik
vannak, hanem az új evangel izációnak is eszközét l átják benne.
Lassan-l assan a mi házunk tá ján is vá l tozás várható. Ha nem is

máról holnapra, de bizonyára el jön majd az idő, amikor a mi egy-
házközségeinkben is ta l á lkozunk majd jegygyűrűt és stól át egyaránt
viselő férfiakka l . Addig is szoktathatjuk magunkat a gondolathoz.
Ybl Miklós másképp tervezett templomot, mint Kós Károly, és

másképp, mint Makovecz Imre – mégis mindegyik értékes és egye-
d i . Ra jtunk, embereken is másként van jelen a Teremtő keze nyoma,
h ivatása ink is kü lönbözőek. Ta l án egyszer megtanul juk el fogadn i ,
hogy egyik sem értékesebb vagy fontosabb a másikná l .

A kezdeményezés cél ja, az Áradat
Egyesület identitásához kapcsolódva,
a lelkiegészség-védelem, ezáltal
igyekeznek evangel izálni is. „Az is
evangel izáció, ha segítünk a fiatalnak
önmagával rendben lenni, krízisek-
ből kikerülni, a munkatársak pedig
nemcsak segítők, hanem keresztény
emberek is. Úgy választottuk a mun-
katársakat, hogy ugyanazt az érték-
rendet képvisel jük kifelé is” –
mondta K.G.
A kezdeményezést partnerként se-

gíti a gyulafehérvári egyházmegye ifjú-
sági lelkészsége, valamint a Kereszt-
irány Ifjúsági Szolgálat, támogatja a
Hargita Megyei Szociál is és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság. (M.N.K.)
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Szakképzett keresztény fiatalok vár-
ják a nehézségekkel küzdő ifjak segít-
ségkérését minden szerdán 1 9 és 24 óra
között az internetes lelkisegély-szolgá-
lat Skype-felhasználóján. A csíkszeredai
Áradat Egyesület a hetedik éve működő
telefonos lelkisegély-szolgálatát ter-
jesztette ki az internetre, így próbálnak
közelebb kerülni a fiatalokhoz, akik te-
lefonon al ig kértek segítséget. „Az in-
ternet közelebb ál l hozzájuk, lehe-
tőséget akartunk biztosítani számukra.
A táborok szervezésénél azt tapasztal-
tam, hogy itt lehet a legkönnyebben
elérni a fiatalokat”– mondta K.G., a se-
gítőstáb vezetője. Az internetes lelkise-
gély-szolgálathoz fordulók meg-
őrizhetik névtelenségüket, ugyanez

Ima népünkért
Mindenható örök Atya, a Te kezed-

ben van az emberek sorsa, és Te szabod
meg a népek jogait: tekints kegyesen
reánk, akiknek jövőjét és boldogságát
első szent királyunk, a te Szent Fiad
édesanyjának, a mi Nagyasszonyunk-
nak kezébe tette le. Tekints reánk, vál-
ságos időket élő népedre, és áraszd ránk
Szentlelkedet, hogy segítségével mind-
nyájan meglássuk az igazság útját,
építsük nemzetünk egységét és szol-
gál juk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kel lő böl-

csességet és elszánt, erős akaratot, hogy
a Te szíved szándéka szerint előmozdít-

sák a szociál is igazságosságot és az em-
berhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket,

hogy szentjeink és nagyjaink példája
nyomán felelősséget érezzünk szülőföl-
dünkért és a szükséget szenvedőkért.
Kérünk, áldd meg mindennapi fárado-
zásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és
a mi boldogulásunkra vál jék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksom-

lyói Boldogasszony, Szent Mihály ark-
angyal, Szent István király, Szent László
király – könyörögjetek érettünk a mi
Urunk, Jézus Krisztusnál.
Ámen.

12. oldal november 22–28.>> Keresztalja
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h ivatás, ami ott szunnyad fel fedezésre várva sok-sok emberben –
tény, hogy a nyugati egyházak fel ismerték az ebben rej lő lehetősé-
get. És bizonyára nemcsak földhözragadt, gyakorl ati szempontja ik
vannak, hanem az új evangel izációnak is eszközét l átják benne.
Lassan-l assan a mi házunk tá ján is vá l tozás várható. Ha nem is

máról holnapra, de bizonyára el jön majd az idő, amikor a mi egy-
házközségeinkben is ta l á lkozunk majd jegygyűrűt és stól át egyaránt
viselő férfiakka l . Addig is szoktathatjuk magunkat a gondolathoz.
Ybl Miklós másképp tervezett templomot, mint Kós Károly, és

másképp, mint Makovecz Imre – mégis mindegyik értékes és egye-
d i . Ra jtunk, embereken is másként van jelen a Teremtő keze nyoma,
h ivatása ink is kü lönbözőek. Ta l án egyszer megtanul juk el fogadn i ,
hogy egyik sem értékesebb vagy fontosabb a másikná l .

A kezdeményezés cél ja, az Áradat
Egyesület identitásához kapcsolódva,
a lelkiegészség-védelem, ezáltal
igyekeznek evangel izálni is. „Az is
evangel izáció, ha segítünk a fiatalnak
önmagával rendben lenni, krízisek-
ből kikerülni, a munkatársak pedig
nemcsak segítők, hanem keresztény
emberek is. Úgy választottuk a mun-
katársakat, hogy ugyanazt az érték-
rendet képvisel jük kifelé is” –
mondta K.G.
A kezdeményezést partnerként se-

gíti a gyulafehérvári egyházmegye ifjú-
sági lelkészsége, valamint a Kereszt-
irány Ifjúsági Szolgálat, támogatja a
Hargita Megyei Szociál is és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság. (M.N.K.)

Reakció

Ba
sa
Ka
ta
lin
ra
jza

Szakképzett keresztény fiatalok vár-
ják a nehézségekkel küzdő ifjak segít-
ségkérését minden szerdán 1 9 és 24 óra
között az internetes lelkisegély-szolgá-
lat Skype-felhasználóján. A csíkszeredai
Áradat Egyesület a hetedik éve működő
telefonos lelkisegély-szolgálatát ter-
jesztette ki az internetre, így próbálnak
közelebb kerülni a fiatalokhoz, akik te-
lefonon al ig kértek segítséget. „Az in-
ternet közelebb ál l hozzájuk, lehe-
tőséget akartunk biztosítani számukra.
A táborok szervezésénél azt tapasztal-
tam, hogy itt lehet a legkönnyebben
elérni a fiatalokat”– mondta K.G., a se-
gítőstáb vezetője. Az internetes lelkise-
gély-szolgálathoz fordulók meg-
őrizhetik névtelenségüket, ugyanez

Ima népünkért
Mindenható örök Atya, a Te kezed-

ben van az emberek sorsa, és Te szabod
meg a népek jogait: tekints kegyesen
reánk, akiknek jövőjét és boldogságát
első szent királyunk, a te Szent Fiad
édesanyjának, a mi Nagyasszonyunk-
nak kezébe tette le. Tekints reánk, vál-
ságos időket élő népedre, és áraszd ránk
Szentlelkedet, hogy segítségével mind-
nyájan meglássuk az igazság útját,
építsük nemzetünk egységét és szol-
gál juk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kel lő böl-

csességet és elszánt, erős akaratot, hogy
a Te szíved szándéka szerint előmozdít-

sák a szociál is igazságosságot és az em-
berhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket,

hogy szentjeink és nagyjaink példája
nyomán felelősséget érezzünk szülőföl-
dünkért és a szükséget szenvedőkért.
Kérünk, áldd meg mindennapi fárado-
zásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és
a mi boldogulásunkra vál jék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksom-

lyói Boldogasszony, Szent Mihály ark-
angyal, Szent István király, Szent László
király – könyörögjetek érettünk a mi
Urunk, Jézus Krisztusnál.
Ámen.
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A semmiből felemelkedni, önerőből, segítség és pénz nélkül eljutni a csúcsra. A nagy em-
berek életét olvasgatva legtöbbször ez a fajta történet bontakozik ki, holott a valóság
általában nem a legkisebb királyfi meséje. A siker nem csupán tehetség kérdése.

Új megvilágításba helyezi a
sikert Malcolm Gladwell ame-
rikai szerző, aki szerint az érvé-
nyesülés története ennél sokkal
bonyolultabb. Ahhoz, hogy egy
ragyogó elme kiemelkedhessen
az átlagból, nem elég a zseni-
alitás, számos más dolog is kell
hozzá. Nagyon sokat számít a
családi háttér, a kultúra, a tá-
mogatás, a pénz, a gyakorlás,
és még olyan racionális ténye-
zők is szerepet kapnak, mint
például a születési dátum. De
hogy jöhet egy szimpla évszám
a sikerhez? 

Bill Gates 
esete 1975-tel

Senki nem tagadhatja, hogy
Bill Gates lángelme. Már gye-
rekkorában olyan programozási
bravúrra volt képes, mint csak
nagyon kevesen. A tehetsége
méltatása helyett Gladwell
azonban két dolgot emel ki a
milliárdos életéből. Az egyik
egy dátum, 1975 januárja. Eb-
ben a hónapban mutatták be
a világ első miniszámítógépét,
amit bármelyik komputermá-
niás srác otthon egyedül össze-
állíthatott. És bizony létezett

egy ideális életkor, húsz év kö-
rüli. Aki ennél idősebb volt -
akár csak öt évvel -, már ment-
hetetlenül a programozás régi
iskolájához tartozott, aki vi-
szont még csak középiskolába
járt, az még nem tudott részt
venni a közelgő számítástech-
nikai forradalomban. Bill Gates
azonban éppen húsz volt 75-
ben. Ez pedig mi más, ha nem
szerencse? De nem volna teljes
a kép, ha nem tennénk hozzá,
hogy a szerencsés időzítésen,
zsenialitáson túl volt még va-
lami, ami hozzájárult a siker-
történethez. Bill Gates a közép-
iskolában állandóan
programozott, akár napi nyolc
órát is, hetente hétszer. Min-
denről ellógott, csak hogy a
számítógép előtt ülhessen, és
ezt akkoriban kevesen tehették
meg. Többségük mögött nem
állt egy megértő szülő, aki ezt
még anyagilag is tudta támo-
gatni. Az amerikai szerző említ
egy mágikus számot, mégpe-
dig a 10 ezer órás szabályt. Aki
ennyit gyakorol - szinte mind-
egy, hogy mit -, biztosan kie-
melkedik az átlagból. S ha eh-
hez jön még a zsenialitás, a
szerencsés időzítés, a jó iskola,
szinte garantált a siker. 

Ami a siker 
mögött van

Egy másik szemüvegen ke-
resztül nézve mindez nem tű-
nik vakszerencsének. A legtöbb
tehetséges ember életét meg-
vizsgálva ott vannak a követ-
kező címszavak: kiemelkedő tu-
dás, támogató családi háttér,
pártfogók, de még a kulturális

közeg is, amiben felnőnek. Szá-
mos példával támasztja alá
Gladwell, hogy a tehetős csa-
ládok sikerre nevelnek, még ak-
kor is, ha ennek nincsenek tu-
datában. Mert a gyerek
egyszerűen csak lekapja otthon
a könyvet, amire kíváncsi, mert
elmehet egy múzeumba, ahol
egy érdekes kiállítás nyílt, és
olyan tanárok tanítják, akik
gondozzák a tehetséget. Mi-
lyen sokat számít az önérvé-
nyesítés, amit nem tanítanak
az iskolában! Otthonról hozzuk,
hogy ki tudunk-e állni az iga-
zunk mellett, és meg tudjuk-e
magunkat védeni, ha erre
kényszerülünk. 

Vajon elegendő támogatást
kapunk ahhoz, hogy érdekér-
vényesítő felnőttek legyünk,
megtanítanak a szüleink min-
ket jól kommunikálni? Aki
olyan családba születik, ahol a
felnőttek egy szót se szólnak
egymáshoz, ahol az egyetlen
gondolat a megélhetés körül
forog, ott sokkal nehezebb eze-
ket az attitűdöket elsajátítani.
És ha ehhez hozzáadjuk még
az egyre több pénzt követelő
iskolákat, a különórákat, a hob-
bira fordítható zsebpénzt, akkor
könnyedén kiszámítható, hogy
melyik gyerek léphet a siker út-
jára, és melyik nem.

Az örökségünk

A család, a rokonság sokfé-
leképpen támogathat, pusztán
a létezésével is. Zsidó családok
példáját hozza fel Gladwell,
akik a 20. század elején vándo-
roltak ki Amerikába, és ott lét-
rehozták a maguk sikersztoriját.

Vajon mi lehetett a történetek
mögött? Tehetség, szorgalom,
rátermettség. És még valami,
és itt megint a szerencsefaktort
említi a szerző. Az olasz és ír
földművesek között a zsidók ki-
emelkedtek, hiszen ők nem a
földből, hanem a kereskedésből
éltek. Persze nem jószántukból,
hiszen Európában évszázadokig
megtiltották nekik, hogy földet
vásároljanak, ezért városi mes-
terséget űztek, kereskedtek. Ez
volt az induló Amerikában a jo-
kerszám. De Gladwell beszél a
kínaiakról is, akik tartják ma-
gukat a mondásukhoz: aki ké-
pes pirkadat előtt kelni az év
360 napján, gazdaggá fogja
tenni a családját. 

Befolyásolja 
a szerencséjét!

Szerencsefaktor címen írt
könyvet a brit Hartfordshire
Egyetem professzora, Richard
Wiseman is arról, mit tehetünk
azért, hogy ránk mosolyogjon
a szerencse. Íme, néhány ötlet! 

• Gondolja másképp! Ne ag-
gódjon folyton meg nem
történt dolgok miatt, kon-
centráljon inkább a leg-
jobb eshetőségre. A sze-
rencse és az optimizmus
kéz a kézben járnak, ha a
jó dolgokra összpontosít,
még több jót fog magához
vonzani.

• Képzelje el a jót! Álmo-
dozni nemcsak jó, hanem
hatásos is, hogy elérje a
célját.

• Lazítson! Control freaknek
nevezik az olyan ember-
eket, akik mindent meg-
terveznek, és a kis listájuk
szerint haladnak előre az
úton. Ne akarjon mindig
minden élvárasnak meg-
felelni, engedje a dolgokat
néha véletlenül megtör-
ténni. Ki tudja, talán ép-
pen akkor mosolyog majd
önre a szerencse.

• Merjen változtatni! Csak
akkor tud jókor jó helyen
lenni, ha néha kilép a ke-
retei közül, és kipróbál új
dolgokat. A szerencséhez
kell a bátorság. 

Vályi-Nagy Erika
Forrás: hazipatika.com 
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Rugalmas munkaidő,
egészséges életvitel
Egy amerikai tanulmány szerint testileg és lelkileg is
jobb egészségi állapotnak örvendenek azok, akik
saját maguk osztják be a munkaidejüket.

A közel 16 600 dolgozó részvételével készült kutatásból
egyértelműen kiderül, hogy a rugalmasabb időbeosztásban
dolgozók jóval egészségesebbek, mint a kötött munkaidőben
dolgozók. Ez elsősorban a vérnyomásban és pulzusszámban
mutatkozik meg, de a rugalmas munkaidejű dolgozók jobban
alszanak, és napközben kevésbé fáradtak, mint társaik.

A Durham Egyetem kutatója, Dr. Clare Bambra szerint
ennek legvalószínűbb oka, hogy ha saját magunk oszthatjuk
be, hogy mit, és mikor csináljunk, kevésbé érezzük
stresszesnek magunkat és munkánkat. „Ha rugalmas az
időbeosztásunk, bármikor találhatunk alkalmat a
testmozgásra, és azokra a dolgokra, amelyekben örömünket
leljük. Ezek segítenek csökkenteni a stresszt” - nyilatkozta Dr.
Bambra.

„Mielőtt azonban teljesen biztosak lehetnénk a kötetlen
munkaidő egészségre gyakorolt hatásában, egy véletlenszerű
irányított kutatást is kell végeznünk. Csak akkor lehetünk
biztosak benne, hogy minden körülmények között jót tesz, ha
saját magunk osztjuk be az időnket.”

Forrás: Medipress

Szerencsésnek születni kell

Mitől lesz valaki sikeres?

Mennyi idő telik el 
két újjászületés között? 

A karmát és az újjászületést sokan, sokféle-
képpen értelmezik. A tanítása a keleti hitrend-
szerekből ered, de később az európai gondolko-
dásban is teret nyert. A reinkarnáció egyik
legnagyobb hatású nyugati értelmezője Rudolf
Steiner osztrák filozófus, az antropozófia atyja,
aki előadásaiban nemcsak arról beszélt, hogy ho-
gyan működhet az újjászületés, hanem arról is,
hogy mi történik a lélekkel két újjászületés között.
A reinkarnáció tana azt vallja, a lélek nem hal
meg a fizikai testtel, hanem tovább él, és magával
viszi a fizikai világban szerzett tapasztalatait a
túlvilágra. Ezzel párhuzamosan azonban a sze-
mélyisége lebomlik.

Életed filmje
Steiner elképzelésében ez úgy történik, hogy

a lélek közvetlenül a halál után végignézi élete
filmjét, eközben pedig átérzi minden egyes tet-
tének következményét, különösen azt, hogy má-
sokban mit okozott. Ezen múlik, hogy milyen lesz
a karmája a következő újjászületésében.

Ilyenkor sokan sürgetőnek érzik az újabb le-
születést, hogy jóvátegyék, amit elrontottak, ám
mire eljutnak a fizikai világba, elfelejtik, miért is

jöttek. A pusztán materiális szemlélet terjedésével
pedig egyre nagyobb nehézséget okoz az em-
bernek, hogy felismerje magában a lelket. 

Évszázadról évszázadra
A filozófus úgy vélte, alapvetően több száz,

általában hét-nyolcszáz év telik el két inkarnáció
közt – földi idővel mérve –, azonban ez eseten-
ként változhat az egyén saját tapasztalataitól
függően, és az is befolyásolhatja, milyen idősen
hal meg, illetve melyik korban élt.          

Mindazonáltal úgy tartotta, hogy manapság
hamarabb születnek újjá az emberek, mert rövid
idő alatt sokat változik körülöttük a világ, míg
régen tényleg több száz évre volt szükség ahhoz,
hogy a lélek egy teljesen más környezetben, ci-
vilizációban találja magát ahhoz képest, mint
amikor utoljára eltávozott.

Ez viszont azt is lehetővé teszi, hogy a földi
életben is rövid idő alatt sok tapasztalatot sze-
rezzen valaki, nagy karmamunkát végezzen, sok
törlesztését lerója, és nagy lépésekben fejlődjön.
E nézőpont szerint ez magyarázatot adhat arra,
hogy a Föld népessége ilyen hatalmas most.

Papp Zoé
Forrás: femina.hu

Nézd meg, mit mond a reinkarnáció tana
Hány évenként születhetsz újra?
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Mindössze 16 percnyi játék után már négy góllal vezetett együttesünk 5-1-es 
eredmé nnyel vonultak a csapatok az öltözőbe, így a kisszámú nézősereg gólzáporos
győzelmet remélt, ami végül elmaradt.  Kacsó Endre vezetőedző a második játékrészben
pályára küldte az együttes fiatal pótjátékosait (Aszalos, Muntean, Cr. Matei, Togan,
Dániel), akik kulcshelyzetekben hibáztak, így szorossá tették az eredményt. 

Menesztették
Helesteanut a FCM éléről

Az írott és elektronikus
sajtó képviselői a meccs ideje
alatt tudták meg, hogy az
utóbbi mérkőzések negatív
eredményei miatt a klub ve-
zetőtanácsa menesztette
Anton Heleşteanu klubigaz-
gatót. Helyére Alexandru
Andraşi került, aki az utóbbi
hónapokban a klub iúsági
központját koordinálta.

Andraşi 1965-ben szüle-
tett Brassóban, majd játszott
az A-osztályban a FC Brassó, a Steaua (1991-1993), a Rapid
(1993-1995) színeiben is. 

1995 és 2000 között a váci FC Zollner Samsung idegenlé-
giósa volt. 

Pályafutásának a legszebb gólját 1993. szeptember 15-
én szerezte, amikor a Rapid játékosaként, a milánói Interna-
zionale otthonában vette be Walter Zenga kapuját.
(Internazionale-Rapid 3-1 ( Bergkamp 12, 67, 79 / Andraşi
52). A visszavágón Rapid-Inter 0-2 (Battistini és Jonk). 

Kosárlabda, A-osztály
BC Mures - CSM Bukarest 75:93 
(24:22, 19:24, 17:23, 15:24)

Nem várt vereséget szenvedett hazai pályán BC Mureş a
Virgil Cărutaşut is soraiba tudó bukaresti CSM ellen a kosár-
labda A-osztály szombati fordulójában. 

Ez volt a soron következő második mérkőzés, amelyen
nem állhatott a csapat mellé Szrecsko Szrekulovics vezető-
edző, aki a Schengeni-vízum hiánya miatt nem léphetett be
Romániába. 

Szászgáspár Barnabás másodedző szerint elfogadhatat-
lanul sok (93) pontot vittek be a csapatnak hazai pályán, sőt
azt is belátta, hogy nem azt tették a játékosok a mérkőzés
folyamán, amit elvárt volna tőlük. 

Azt is kifejtette, hogy jókor jött a ,,hidegzuhany”, főleg ha
az elkövetett hibákból tanulni lehet, és ha valóban sikerül
levonni a megfelelő következtetéseket.  

Marosvásárhelyi BC Mureș – Bukaresti CSM 75:93 (24:22,
19:24, 17:23, 15:24)

Vezették: Doru Vinași (Kolozsvár), Laurențiu Grigoraș
(Buzău), Șerban Rașoga (Ploiești)

BC Mureș: Peciukas 25 (6), Ceskovic 19 (3), Cuic 8, Jucan
7 (1), Dumitru 6, Tudosă 5 (1), Balaban 5, Ciric, Adebayo.

CSM: Martinic 24 (2), Bosnjak 20 (2), Shepherd 19 (2), Sir
16 (3), Kandic 5 (1), Pupovic 4, Căruțașu 3, Fometescu 2, Sánta. 

Birkózás
Moldován Adalbert és Popescu Rares 
országos bajnokok 

November 17-én, Farkaslakán került sor az Országos
Kadet Birkózó csapatbajnokság döntőjére (Kadet Liga, 1995-
1997-ben születettek számára), amelyen a székelyudvarhelyi
ISK megvédte bajnoki címét, a calaraşi-i ISK-t és a brassói ISK
Dinamot megelőzve végzett az első helyen. 

A székelyudvarhelyi bajnokcsapatot két marosvásárhelyi
illetőségű, a helyi Mureşul csapatának leigazolt birkózói is
erősítették: az 58 kg-os kategóriában szereplő Moldován
Adalbert (edző Simon László és Márton József) és 76 kg-os
súlycsoportban, Popescu Rareş (edző Gyarmati Ferenc és Fa-
zakas Csaba).

A két marosvásárhelyi birkózó egyben országos második
is a gyerek kategóriában. 

Futsal, A-osztály

Labdarúgó B-osztály

FCM-Unirea 2-0 (2-0)
,,Lágy” diónak bizonyult a

gyulafehérvári együttes a FCM
számára, hiszen a mérkőzés
alatt szinte egykapus játékot
láthattunk, elpuskázott helyze-
tek sorozatának lehettünk
szemtanúi. Mindezek főszerep-
lője Cristian Cristea, a FCM
konstancai csatára volt, aki csak
az első félidőben, az öt ordító
gólhelyzetből egyetlen egyet
használt ki, azt is a 33. percben,
majd a kettős sípszó előtt még
Hanca is a hálóba juttatta a lab-
dát. 

A második játékrészben is a
vásárhelyiek játszottak, a gyu-
lafehérváriak védekeztek, így a
kihagyott helyzetek listájára a
csapat házi gólkirálya, Cristea
(4) mellett, Huiban, Sfârlea,
Bujor is feliratkozott. 

A mérkőzés előtt vált biz-
tossá, hogy a nagyszebeni Vo-

inţa visszalépése miatt a FCM
zöld asztalnál vesztette el a
győzelemért járó pontokat, sőt
hasonló sorsra juthatnak az
Unirea ellen szerzett pontok is,
ha a gyulafehérvári csapat is ki-
száll a versenyből.  

Egyelőre súlyos anyagi hely-
zettel küszködik a gyulafehér-
vári együttes, amit Stelian
Gherman edző is megerősített
a meccset követő sajtótájékoz-
tatón.  

A következő fordulóban a
FCM az éllovas brassói Corona
otthonába látogat szombaton,
november 24-én. 

Addig is a táblázat negyedik
helyén tanyázik a maga 20
pontjával.

Marosvásárhelyi FCM –
Gyulafehérvári Unirea 2-0 (2-0)

Vezették: Adrian Stănescu
(Popești Leordeni) – Romică

Bîrdeș (Pitești), Gheorghe Bo-
loga (Vaskohsziklás).

FCM: Abraham – Stancu
(71. Pădurețu), Nicu, Ungur,
Szilágyi, Vagner, Precup, Hanca,
Sfârlea (76. Petriş), Cristea (64.
Bujor), Huiban.

Unirea: Tiuţ – Olar (65.
Fulea), Schuller, Potopea, Oprea

(71. Ianc), Man (52. Lasconi),
Istrate, Găldean, Negruţ, Pet-
rescu, Mândruşcă.

Gólok: Cristea (33.), Hanca
(43.).

Sárga lapok: Nicu (35.),
Sfârlea (48.), Hanca (61.), il-
letve Mândrușcă (26.), Istrate
(31.), Schuler (74.). 

Marosvásárhelyi City’us-
Focsani-i Unirea 6-5 (5-1)

Kacsó kénytelen volt újra a
legjobbjait pályára küldeni, így
ha szorosan is, de megszerezték
a győzelmet. 

A City ’us továbbra is 100%-
os teljesítményt könyvelhet el,
hiszen a kilenc bajnoki mérkő-
zésen szerzett 27 pontjával ma-
gabiztosan vezeti a táblázatot.

Az őszi idény utolsó fordu-
lójában a City’us november 27-
én Székelyudvarhelyen lép pá-
lyára, a helyi csapat ellen.

A mérkőzést 20 órától, a
Digi Sport élő adásban közve-
títi.

Marosvásárhelyi City’us –
Progresul Focșani  6-5 (5-1) 

Vezették: Marius Năstasă
(Piatra Neamț), Petre Meterciuc
(Tg. Neamț)

City’us: Moldovan (Aszalos)
– Ignat, Lupu, Gherman, Fl.
Matei (Csoma, Stoica, Radu,
Nicușan, Cr. Matei, Muntean,
Dániel, Togan).

Progresul: Olărașu – Ilaș,

Popa, Chivu, Stanciu (Alecsand-
rescu, Mîndrescu, Smărăn-
descu, Savu).

Gólok: Ignat (2.), Radu (7.),
Csoma (9.), Lupu (16.), Stoica
(20., 29.), illetve Ilaș (18., 29.),

Popa (26., 33.), Chivu (39.).  

Kacsó Endre:
– Pályára küldtem néhány

fiatal játékost is, hiszen játsza-
niuk kell, hogy tapasztalatra te-

gyenek szert. Könnyen vettük a
játékot 5-1 után, s ami a leg-
bosszantóbb, hogy sok helyzetet
kihagytunk, nem koncentráltak
a fiúk kellőképpen a kapu elő-
terében. A legfontosabb, hogy
megszereztük a három pontot,
ami a győzelmet jelenteti. 

Csoma Alpár: 
– Az elmúlt héten Iasi-ban,

a román teremlabdarúgó válo-
gatott színeiben, Iancu, Klein,
Gherman, R. Lupu, Fl. Matei, Ig-
nat, R. Radu, Mimi Stoica csa-
pattársaimmal, kettős barátsá-
gos mérkőzésen szerepeltünk a
nagynevű katalán válogatott el-
len, amely soraiban pályára lé-
pett Javi Rodriguez Nebreda is,
akit több ízben választottak a
világ legjobb teremlabdarúgó-
jának. Miután az első mérkőzé-
sen 5-2 arányban leiskoláztak
minket, a második összecsapá-
son mi nyertünk 5-2 arányban.  
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