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Sport

„Kincs ez a Kincső lány a
vásárhelyi foci számára”

Sipos Kincső, a FCM női labdarúgó együtte-
sének játékirányítója és jelenlegi gólkirálya
is egyben a csapat legtapasztaltabb labda-
rúgója. Sepsiszentgyörgyön született, hajda-
nán teniszezett, asztaliteniszezett, kosarazott,
országos válogatott gyeplabdázó volt, majd
teremlabdarúgó, aztán sikeres nagypályás
labdarúgó lett. Kincső hatodéves a helyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetemen.

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

>>> 15. oldal

Társadalom

Fék nélkül: amikor a melód a szubkultúrád

Ott vannak mindenhol. Köztünk járnak. Sokszor szinte ész-
revétlenül suhannak el mellettünk kerékpáron, bukósisakkal,
piros, vízhatlan hátizsákkal felszerelve. Vagy lehet éppen
nekünk/tőlünk szállítanak. A szabadság megtestesítői, városi
gerillák, modern betyárként fityiszt mutatnak a konzumidióta
társadalomnak, illetve az azt megtestesítő gépkocsis közle-
kedőknek. Sose mondjuk nekik, hogy az autósnak volt igaza!
Azt kapiskáljuk, hogy egy különös világ az övék, szubkultú-
rába hajló az életformájuk, mégis keveset tudunk róluk. 

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

Vélemény

Kétnyelvűség? 

Ugye érdemes volt kitartani, újra meg újra
letörölni, visszaírni, visszahelyezni, megjaví-
tani a települések be-, illetve kijáratainál el-
helyezett kétnyelvű helységnévtáblákat? Úgy
néz ki, lassan leszoktak arról, hogy az „isme-
retlen tettesek” állandóan lemázolják, meg-
rongálják. Vagy beleuntak.

>>> 4. oldal

Gazdaság

Innovációs lehetőségek
értékláncokban 

A Pimurmagnet Regionális Értéklánc Klaszter
2012. május 17-én alakult a Maros Megyei Ipari
Park és a Magna Oktatási Központ
kezdeményezésére. A klaszter gazdasági társulás,
közel hatvan alapító tagot számlál, akik kis- és
középvállalkozók. Az üzleti tárgyalások
eredményeként a Pimurmagnet a magyarországi
Pharmagora Életminőség Klaszter és az Omnipack
Csomagolástechnikai Klaszter kizáró jellegű
képvelője lett Romániában. 

>>> 10. oldal

Vélemény

A válság kegyeltjei

Jól bevett szokássá vált, hogy a megszorító
intézkedéseket bevezető hatalmi szervek a
válsággal mentegetőznek. Ezzel magyarázza
a kormány a fizetések és az állami juttatások
csökkentését, a leépítéseket, valamint a be-
ruházások hiányát, de szintén ezt hozzák fel
ürügyként a magáncégeknél is, amikor elbo-
csátásokra vagy fizetésmegvonásra kerül sor.

>>> 3. oldal >>> 5. 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)  

Szabad a vásár?
Jövő év tavaszáig az első ANL-lakások már eladhatók lehetnek 

>>> 3. oldal

Humor >>> 7. oldal

Az Országos Lakásügynökség (Agenţia Naţională pentru Locuinţe) 1998-ban alakult meg.
2001-től célul tűzte ki bérlakások építését fiatal házasok számára. Ezt követően az ún.
ANL-s tömbházak több városban kezdtek el épülni állami támogatással, az önkormányza-
tok minimális hozzájárulásával. Elkészültük után az épületek az önkormányzatok tulaj-
donába kerültek. Marosvásárhelyen 2002-ben épült az első ilyen jellegű tömbház, és ma
hét darab ANL-épület áll városunkban, összesen 251 lakrésszel. 



A Csárdáskirálynő 
Marosvásárhelyen
Kálmán Imre Csárdáskirálynő
című operettjét, melyet a Kolozs-
vári Állami Magyar Opera a 2005-
2006-os évadban mutatott be,
december 3-án, hétfőn a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház nagy-
termében adják elő. Vezényel:
Incze G. Katalin, Kulcsár Szabolcs
– utóbbi marosvásárhelyi karmes-
ter. Rendező: Selmeczi György,
díszlettervező: Venczel Attila, jel-
meztervező: Szakács Ágnes, ko-
reográfus: Mihail Mîndrutiu.

Suba Árkosy Piroska kiállítása
Emlékeim címmel nyílt meg Suba
Árkosy Piroska képzőművészeti
kiállítása a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János Termé-
ben. A kiállítás hétfőtől péntekig
naponta 9-13 óra között tekint-
hető meg.

A XI. Mezőmadarasi 
Képzőművészeti 
Alkotótábor munkái
A Maros Mezőségi Művésztelep
keretén belül működő XI. Me-

zőmadarasi Képzőművészeti Al-
kotótáborban készült munkák-
ból nyílit kiállítás a marosvá-
sárhelyi Maros Mall
bevásárlóközpont galériájában.
A táborban részt vett 19 erdélyi,
magyarországi és szlovákiai
képzőművész alkotásai decem-
ber 15-ig láthatók. 

A Borospataki 
Művésztelep munkái
A Borospataki Művésztelep
2009-2012 között készült mun-
káiból nyílt kiállítás a maros-
vásárhelyi Horea utca 6. szám
alatti Bernády Házban. Az al-
kotótábor művészeti vezetői
Gaál András és Márton Árpád,
házigazdái Szász István és Szász

Marika voltak.

Marton Erzsébet kiállítása
Virágköltemények címmel nyílt
kiállítás Marton Erzsébet pré-
selt virágaiból a marosvásár-
helyi Deus Providebit Tanulmá-
nyi Ház előcsarnokában.

Sítáborok a téli vakációban
Az Outward Bound Romania sí-
táborokat szervez a téli vakáció-
ban kezdők, középhaladók és ha-
ladók számára különböző
időpontokban Szovátán és a Bu-
csinon. A jelentkezési határidő
december 10. Részletek az
info@outwardbound.ro címen
vagy a 0265/250-939, 0365/407-
673-as telefonszámokon.

Téli börze a 
Deusban Prividebitben
Téli börze néven ünnepi vásárt
szerveznek december 1-jén 17
órától a Deus Providebit Ház-
ban. A vásár témája az ajándé-
kozás. Várnak minden olyan el-
adót, aki saját készítésű
termékeket kínál eladásra, ké-
szülve a közeledő ünnepekre.
De emellett baba/gyerek/kis-
mama cuccokkat és játékokat
is lehet vásárolni, árusítani. El-
adóknak a hozzájárulás 5
ron/fő (ez magába foglal egy
tombolajegyet is). Jegyeket a
helyszínen lehet vásárolni. 

Metál vasárnap
Vasárnap, december 2-án,
este 7 órától minden kedves
érdeklődőt szeretettel vár-
nak egy fergeteges rock
estre a Jazz&Blues Clubba.
Előzenekarként fellépnek a
VÍRUS és VECKER együtte-
sek. Meghívott zenekar az
AB&CD (AC&DC tribute
band, Magyarországról). A
belépő felnőtteknek 20
lejbe, a Studcarddal érkező
egyetemisták és 20 év alatti
fiatalok számára pedig 15
lejbe kerül. Asztalfoglalás:
0724-400-322.

2. oldal >> Naptár november 29–december 5.

Névnapok
November 29. Taksony, Ilma, Rápolt
November 30. András, Andor, Tarján, Amália, Endre, Aszter
December 1. Elza, Oszkár, Ede, Arnold, Elek, Blanka
December 2. Melinda, Vivien, Aranka, Dénes, Aurél
December 3. Ferenc, Olívia
December 4. Borbála, Barbara, Móric, Mór, Péter, Emerita
December 5. Vilma, Krisztina, Dalma, Csanád, Csaba, Péter

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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Kos: Kihívásokkal teli hét a mostani, melynek során a környe-
zetében élők a türelmét tehetik próbára. Ne hagyja, hogy az
apró-cseprő bosszúságok kiborítsák. A péntek nehézségeket
hozhat a munka területén, ha teheti, ne ekkorra időzítse az ál-
lásinterjút, és ne akadjon ki a főnöke megnyilvánulásain sem.
Bika: Úgy érzi, kevés az energiája, amiben a bolygóhatások is
közrejátszanak. Mindenképp iktasson be valamilyen sportot,
kirándulást a hétre, hogy kicsit felpörögjön. A pénzügyekben
viszont legyen körültekintő, mert a csillagok nehézségeket ígér-
nek.
Ikrek: A héten szüksége lesz remek kommunikációs képessé-
geire, hogy elsimítson egy elfajult vitát. Kreatív ötletei felkeltik
az érdeklődését olyasvalakinek, akinek segítségével talán némi
extra bevételre is szert tehet. A párjával újra előkerülhet egy
nemrégiben félretett téma. Próbálják higgadtan megbeszélni.
Rák: Talán egy nagyobb kiadás terve fogalmazódik meg önben,
ne költekezzen azonban felelőtlenül. Ahol lehet, inkább spó-
roljon, hogy elkerülje a későbbi nehézségeket. A magánéletében
sok örömet tartogat a hét, romantikus pillanatoknak nézhet
elébe a párjával, esetleg egy újdonsült udvarlóval. 
Oroszlán: Újdonság érkezhet az életébe a héten, talán egy
eddig ön számára ismeretlen tevékenységet próbálhat ki. Ne
csüggesszék el az esetleges kudarcok, addig próbálkozzon, míg
elégedett nem lesz az eredménnyel.
Szűz: A héten sokan számítanak a segítségére, valaki tanácsot
kérhet öntől. A munkájában most különösen ügyeljen az apró-
ságokra, ne hagyja, hogy egy fontos részlet elkerülje a figyelmét.
A kapcsolatában talán túlzottan önmagára figyel - érdemes
azért a párja igényeit is szem előtt tartania.
Mérleg: Erőteljes romantikus energiák veszik körül a héten, és
a bolygók szerelmet jósolnak az egyedülállóknak. Ha párban
él, akkor újra fellángol önök között a kezdeti szerelem, töltsenek
minél több időt együtt. 
Skorpió: A héten az ellentmondások feloldása lehet az egyik
legnagyobb feladat ön számára. Talán önnek támadnak egy-
másnak ellentmondó vágyai, vagy több helyen akar lenni egy-
szerre, esetleg kereszttűzben érzi magát. A legjobb, amit tehet,
ha türelmes, és arra megy, amerre a szíve jobban húzza.
Nyilas: Új lehetőségeket tartogat ön számára élete minden
területen. Talán olyan ötlete támad, ami ajtót nyithat ön előtt
egy új életformára. Nem kizárt, hogy extra bevételre vagy új
barátokra tesz szert. Most kívánhat bármit, a bolygók segítenek
valóra váltani.
Bak: A héten talán különösen idegesítik mások ostobaságai -
legalábbis az a viselkedés, amit ön nem tart ésszerűnek. Ám
nem az a dolga, hogy ítéljen, hanem az, hogy elfogadjon. Nem
kell mindenhez asszisztálnia, de bizonyos dolgok addig lesznek
jelen az életében, míg szembe nem néz velük.
Vízöntő: A héten egy régi ismerőse bukkan fel, akivel jóvátehet
egy régi ügyet. Mindenesetre járjon nyitott szemmel, és igye-
kezzen megtenni a tőled telhető legjobbat. Az anyagiak terén
kedvező híreket kap, és úgy tűnik, a szerelem is a láthatáron
van, ha az egyedülálló Vízöntők táborába tartozik.
Halak: Misztikus hete lesz, melynek során az intuíciója segít
eligazodni - bátran hallgasson rá. Nagy változások előtt áll,
melyek új helyzeteket hoznak az életébe, de lehetséges, hogy
ehhez el kell engednie valami régi dolgot, amihez még mindig
túlzottan ragaszkodik. Az anyagiak területén jó híreket kap.

Kár kihagyni

Nemzedékek – Péterfi József grafikája
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Ferencz Zsombor 

Az új lakrészeket fiatal há-
zasok bérelhetik igen kedvező
feltételek mellett. Ez hozzáse-
gíti őket ahhoz, hogy pénzt
spóroljanak és a lakhatási szer-
ződés lejárta után saját lakást
vásároljanak. A törvény értel-
mében akár azt a lakást is meg-
vehetik az igénylők, amelyiket
bérelték. Más városokban adtak
el már az önkormányzatok
ilyen lakásokat. Marosvásárhe-
lyen nem történt még hasonló
eset, annak ellenére, hogy az
első igényléseket már néhány
éve leadták a Polgármesteri Hi-
vatalba.. Az első öt éves bérleti
szerződések már 2008-ban le-
jártak. Ezt követően automati-
kusan hosszabbítódnak a bér-
letek minden év végén, újabb
egy esztendőre. Hosszas herce-
hurca vette kezdetét az eladás
ügyében. Városatyáink több íz-
ben asztalra terítették a témát,
és vitáztak: eladjuk-nem adjuk
el. Az RMDSZ frakció az eladás
mellett kardoskodott, a pol-
gármester több ízben ke-
resztbe tett. Sokan ellenezték
attól való félelmükben, hogy
ha a lakások eladóvá válnak.
visszakerülnek az állam tulaj-
donába, és semmi garancia
nincs arra, hogy onnan vissza-
térüljön a pénz a város kasz-
szájába.  Legutolsó fejlemény-
ként a városi önkormányzat
olyan határozatot hozott,
amely szerint bizonyos felté-
telek mellett mégis megvá-
sárolhatók a bérlakások. 

Az épített terület
megvásárolható 411
euró/m2 áron 

Peti András tanácsost, az
RMDSZ frakcióvezető-helyette-
sét, a határozattervezet kidol-
gozóját és előterjesztőjét a leg -
újabb tudnivalókról kérdeztük:

– Hány igénylés történt ed-
dig? Hány kérés érkezett a Pol-
gármesteri Hivatalhoz? 

– Mindenek előtt tudni kell
azt, hogy az októberi tanácsi

határozat után a Polgármesteri
Hivatal az ANL-tömbházak hir-
dető tábláin jelezte a lakóknak,
hogy lehetőség van a lakások
megvásárlására. Ugyanott fel-
kérik az igénylőket, hogy egy
kérvényt nyújtsanak be a hiva-
talhoz, kifejezve vásárlási szán-
dékukat. A mostani bérlők több
ilyen jellegű kérést adtak már
be a Polgármesteri Hivatalhoz,
hogy pontosan hányat nem tu-
dom. Fontos tudni azt is, hogy
konkrét ár is van már, amelyet
a hirdető táblákon is jeleztek.
Az épített terület megvásárol-
ható 411 euró / m2 áron. Az ár
tartalmazza az HÉÁ-t is

– Milyen feltételek mellett
lehet megvásárolni az ANL la-
kásokat? Bárki a lakók közül
megteheti?

– Természetesen bárki a
bérlők közül megvásárolhatja,
aki eleget tesz a feltételeknek.
A városi önkormányzati tanács
határozata szerint minimum
egy év folyamatos bérlés után
megvásárolható a lakás. Ehhez
társul még a Polgármesteri Hi-
vatal feltétele, amelynek értel-
mében a bérlő az elmúlt hat
hónapban valójában, fizikailag
jelen volt bérelt lakásában. Ezt

a lakótársulat elnöke által aláírt
igazolás felmutatásával bizo-
nyíthatja. 

– Ön szerint mikor kezdődik
el a lakások tényleges eladása? 

– Nem szeretnék jóslatokba
bocsátkozni. A bürokratikus
előírások megkerülhetetlenek,
a bürokrácia útjait végig kell
járni. A szándéknyilatkozatok
begyűjtése és elbírálása után
kezdődhetik el majd a folya-
mat. Véleményem szerint jövő
év tavaszáig az első lakások
már eladhatók lesznek. 

„Kialakítottuk itt az
életterünket, nem
szívesen költöznénk 
el innen”

Továbbá kíváncsiak voltunk
az ANL-lakást bérlők vélemé-
nyére is, és arra, hogy ha való-
ban lehetőség lesz rá, megvá-
sárolják-e a lakásukat. 

Egy nevét nyilvánosságra
hozni nem kívánó hölgy a kö-
vetkezőket mondta: „Már kilenc
éve ebben a lakásban élünk, itt
festettünk, vasajtót szereltet-
tünk, szekrénysort készíttet-
tünk méretre szabva saját költ-

Az Országos Lakásügynökség (Agenţia Naţională pentru Locuinţe) 1998-ban alakult meg. 2001-
től célul tűzte ki bérlakások építését fiatal házasok számára. Ezt követően az ún. ANL-s tömb-
házak több városban kezdtek el épülni állami támogatással, az önkormányzatok minimális
hozzájárulásával. Elkészültük után az épületek az önkormányzatok tulajdonába kerültek.
Marosvásárhelyen 2002-ben épült az első ilyen jellegű tömbház, és ma hét darab ANL-épület
áll városunkban, összesen 251 lakrésszel. 

Szabad a vásár? A válság 
kegyeltjei

Jól bevett szokássá vált, hogy a megszorító intézkedéseket
bevezető hatalmi szervek a válsággal mentegetőznek. Ezzel
magyarázza a kormány a fizetések és az állami juttatások csök-
kentését, a leépítéseket, valamint a beruházások hiányát, de
szintén ezt hozzák fel ürügyként a magáncégeknél is, amikor
elbocsátásokra vagy fizetésmegvonásra kerül sor. A lakosság
nagyobb része, a hatékony sajtópropagandának köszönhetően,
már kezd beletörődni, hogy a krízis mindannyiunk zsebében
komoly veszteségeket okoz, és már fel sem tesszük magunkban
a kérdést, hogy az általános gazdasági hanyatlás közepette,
hogy tudnak egyesek mégis olyan számottevő nyereségre szert
tenni. Mielőtt a válság „túlélőit” elemeznénk, be kell látnunk,
hogy voltak, vannak és lesznek áldozatai a rossz irányú makro-
gazdasági fordulatoknak. Ehhez képest, mindenki, aki a túlélési
szint fölött tudta tartani a saját maga és a környezete költség-
vetését, elégedett lehet önmagával. 

Visszatérve azokra a kiváltságos körökre, amelyeket nem
csak megkímélt, hanem előre is lendített az utóbbi évek válsága,
különböző eseteket figyelhetünk meg. Az egyik a monopol-
helyzetben lévő lakossági-szolgáltató vállalatok kategóriája.
Mivel nem tudunk lemondani a civilizációs igényeinkről, egyre
több energiát fogyasztunk, egyre magasabb áron. Az állam
„megszabadult” az altalajkincseitől, valamint a lakossági szol-
gáltatást nyújtó kulcsfontosságú vállalataitól, és emiatt ki va-
gyunk szolgáltatva azoknak a cégeknek, amelyek a minden-
napjainkhoz nélkülözhetetlen villannyal, gázzal, vízzel,
üzemanyaggal, távközlési szolgáltatással ellátnak minket. A
legtöbb esetben az árak a csillagos égig érnek, és hiába van az
„országunknak” óriási földgáz- és kőolaj-tartaléka, mi európai
áron fizetünk meg értük. Válság ide vagy oda, a gáz- és a vil-
lanyvállalat, valamint a kőolajfinomítók és -forgalmazók óriási
nyereséget termelnek maguknak évről évre, vagyis sokkal drá-
gábban adják nekünk a „portékájukat”, mint azok előállítási
ára. 

Egy másik tipikus példa a gyógyszergyártók és -forgalmazók,
valamint a magánkórházak tündöklése. Mindenki panaszkodik,
hogy nincs pénz, a betegek pedig minden anyagi tartalékukat
feláldozzák, és maguk fizetik ki azt, amit ingyen kellene a biz-
tosító álljon. Így a pénz megmarad az államnak, a gyógyszer-
gyártók és magánklinikák pénzhez jutnak (és megszabadulnak
a biztosítói felügyelettől), a lakosság pedig leszegényedik. Az
építkezésben is sok cég csődbe ment, de azok, amelyek állami
megrendelésből élnek (számtalan ilyen cég működik helyi és
országos viszonylatban is), javában virulnak és gyarapodnak.
Mindig a hatalom – pártpolitikai színezetétől függetlenül –
építi és javítja az úthálózatainkat, újítja fel a középületeinket.
És itt van a vásárhelyi vegyipari kombinát, amelyik egy külön
kategóriát képez. A gyár úgy keresi a kenyerét (pontosabban a
dollármillióit), hogy egy város lakosságát szennyezi. A nyere-
ségének elenyésző töredékéből pedig kifizeti a büntetést, és
megy minden tovább a régiben, egyöntetű politikai támogatás
mellett. Hol lehetne ezt máshol megtenni, mint Romániában?

ségünkön. A gyermekünk a kö-
zeli iskolába jár. Egyszóval ki-
alakítottuk itt az életterünket,
nem szívesen költöznénk el in-
nen. Ha lehetőség van a meg-
vásárlásra, természetesen
megtesszük. Kérésünket ez
ügyben már októberben letet-
tük, de választ még nem kap-
tunk. A hirdetőtáblára tett köz-
leményt nem láttam,
valószínűleg elkerülte a figyel-
mem.”

Friss Erika is a bérlők közé
tartozik. Tőle afelől érdeklőd-

tünk, hogy ha mégsem vásá-
rolhatja meg a bérelt lakást,
hajlandó-e tovább bérelni?

„2003-tól béreljük az ANL-
lakást, ha lehetőség lesz rá,
nyilván megvásároljuk. Láttam
a közleményt a tömbház hir-
dető tábláján, de nem figyel-
tem arra, hogy a vételárat is
tartalmazná. Ha mégsem vá-
sárolhatjuk meg, szívesen bé-
reljük tovább a lakásunkat,
amennyiben a bérleti díj a régi
marad, és nem növekszik.” 

Nemes Gyula

Jövő év tavaszáig az első ANL-lakások már eladhatók lehetnek 
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Hallotta,

hogy J.R. leadta a pingpongütőt?
– Kicsoda?
– A J.R. Ewingot alakító színész,

Larry Hagman. Nyolcvanegy éves volt.
– Nem semmi! Amennyi viszkit

csak a Dallasban benyakalt, kész he-
patológiai csoda, hogy ilyen szép kort
ért meg.

– Mert kapott egy új májat utána.
– Még akkor is. Csak azt nem

vágom, mitől volt a Dallas a világ leg-
nézettebb tévésorozata: 57 országban
mintegy 300 millióan látták.

– Emlékszem, hogy az aluljárói sö-
rözőbe tettek egy fekete-fehér tévét
anno, és a Dallas alatt esélyed nem
volt sört vagy bármit rendelni, a pin-
cérnők rá voltak cuppanva a képer-
nyőre. De miért nem érti a
népszerűségét?

– Mert egyrészt baromi uncsi volt,
másrészt meg annyi tehetségtelen, ri-
pacs színészt egy bogban azóta se lát-

tam, pedig járok színházba. Minden
szereplő csak egyvalamit tudott: J.R.
gonoszul kacagni, Bobby becsületesen
nézni, Miss Ellie aggódni, Sue Ellen
szenvedni, Pamela (aki korábban por-
nózott) meglepődni és a kis puncilina
Lucy szexisen vigyorogni.

– Ebben van valami, egyikük sem
futott be valami orbitális karriert ké-
sőbb, például Larry Hagmant se lát-
tam soha más filmben szerepelni.

– Az is érdekes, hogy a hollywoodi
színészek általában sokáig élnek, ki-
véve azokat, akik meghalnak koráb-
ban. Például, a magyar származású
Tony Curtis 85 évesen jelentkezett ki
tavalyelőtt, és Clint Eastwood is már
82 éves.

– Nem beszélve Kirk Douglasról,
aki idén tölti a kilencvenhatot. Több
mint egy fél évszázada játszotta el
Spartacust, hihetetlen!

– Bírtam volna, ha a nemrég elké-
szült remake-ben is rá osztják a cím-

szerepet, mert kábé harminc kiló lehet
a kisöreg, telefonfülkéstől.

– Na jó, J.R. nyugodjék békében,
téma lezárva. Nem hallott valami jó
kampányos pletykát?

– Hát, Kelemenék sopánkodtak az
Erdély TV-ben, hogy sűrűn tépegetik
lefele az RMDSZ-es plakátokat, főleg
a majdnem színszékely falvakban.
Egyetlen éjszaka alatt három Bor -
bélyos molinót kaptak le, pedig jó ma-
gasan az út fölé voltak kifeszítve.

– Ilyen szlogennel, hogy „A tettek
embere”, nem is csoda.

– Miért?
– Valaki megirigyelhette tőle, s

gondolta: megmutatja, hogy ő is az.
De apropó, olvastam egy érdekes cik-
ket a választásokkal, illetve a válasz-
tókkal kapcsolatban: belga
szociológusok rájöttek…

– Maga tud belgául?
– Angolul volt a cikk! Szóval, kide-

rült egy szociometriás tanulmányból,

hogy a választók zömére az égvilágon
semmiféle hatással nincs a kampány,
se az ígéretek, se a szlogenek, semmi.
Kilencven százalékuk már azelőtt el-
dönti, hogy kire, kikre fog voksolni,
mielőtt elkezdődik az egész cirkusz.

– Ezt nem deriválom résmentesen.
– Elmagyarázom: tegyük fel, hogy

a 3-as számú körzet RMDSZ-es szená-
torjelöltje, Csép Éva Andrea kap majd
száz szavazatot…

– Nem becsüli túl egy kicsit?
– Jó, akkor tízet; nem ez a lényeg,

hanem az arányok. Na szóval, a belga
szociomókusok szerint ebből a tízből
kilenc már szeptemberben eldöntötte,
hogy Andreára fog szavazni.

– Akkor azok mind családtagok és
közeli barátok lehetnek, mert csak ok-
tóber végén nevesítették a jelölteket.

– Ökör! Én meg marha, hogy fá-
rasztom magam!

– Szerintem se érdemes. Inkább
nézzen focimeccset, mint az EMNP az

egyik sörözőben múlt héten.
– Ők milyen meccset néztek?
– Egyet találhat. Természetesen az

1953-as angol-magyart. Nyilván
tudja, hogy ezzel a 6:3-as alternatív
küszöbbel kampányolnak.

– Ja, ja, hogy meglehet hat képvi-
selői és három szenátori helyük…,
majd mikor a kifli visszaharap, s a bé-
lyeg visszanyal.

– Elvileg meglehet…
– Elvileg meg. Elvileg Móricka is

bejuthat a Harvardra, a gyakorlati
része az, ami neccesebb. De én már
tudom, hogy december tizedikén me-
lyik meccset fogják újranézni: vagy az
1994-es brazil-olasz, vagy a 2010-es
holland-spanyol vébé-döntőt.

– Miért, azokon mennyi volt az
eredmény?

– A rendes játékidőben 0:0.

Molnár Tibor

Kampány
Kampány van.
Választási. 
Politikai vigécek járják az országot széltében-hosszában.
Ígéreteket, szép szavakat árulnak. Felelőtleneket, hamisakat.
Próbálják eladni magukat. 
Dehát kinek, kiknek kell hazugsággyártó gép? 

Sz. L.

Kétnyelvűség? 

Ugye érdemes volt kitar-
tani, újra meg újra letörölni,
visszaírni, visszahelyezni,
megjavítani a települések be-
, illetve kijáratainál elhelyezett
kétnyelvű helységnévtáblá-
kat? Úgy néz ki, lassan leszok-
tak arról, hogy az „ismeretlen
tettesek” állandóan lemázol-
ják, megrongálják. Vagy bele-
untak. Esetleg belefáradtak.

Tény, ma már ritkábban hal-
lani hasonló esetekről. Hát ezt
a fárasztó politikát, haditech-
nikát kellene alkalmazni a ma-
rosvásárhelyi utcák és terek
elnevezése esetében is. Újra és
újra kihelyezni, a „str. Kossuth
Lajos utca” táblát és hasonló
társait, ameddig megunják a
leszerelését, vagy megszokják,
hogy ott van.  

Szégyenletes, ország-világ
előtt restellni való, hogy egy
székelyföldi városban –
amelybe, habár évtizedeken át
telepítették be a Kárpátokon
túliakat, még mindig a népes-
ség fele magyar ajkú – ne le-
gyenek kihelyezve kétnyelvű
utcanévtáblák. Szégyenletes,
hogy egy európai város tanácsa
elutasítja az ilyen irányú javas-
latokat, kezdeményezéseket. 

Az októberi tanácsülésen
Marosvásárhely városatyái el-
utasították a magyar utcane-
vek kihelyezésének az
indítványát attól való félel-
mükben, nehogy véletlenül
Mihai Viteazult Zoltánra fordít-
sák. Az nem baj, hogy Kinizsi
Pált Chinezura fordították? Hát
arról, gondolom, szó sem volt
és szó sem lehet, hogy egy sze-
mélyiség nevét lefordítsák. Ki-
vétel persze a Dózsa György

(Gheorghe Doja) és a Hunyadi
Mátyás (Matei Corvin) neve.  

Apropó személyiségek. Ve-
gyünk csak elő egy Marosvá-
sárhely térképet. Van
körül-belül 400 utca és tér,
ebből 58 (14,5%) román, míg
17 (4,25%) magyar személyi-
ségről van elnevezve. Hát ez
messzemenően nem tükrözi a
város etnikai arányait. Nézzünk
csak utána egy kicsit ennek az
58 névnek: politikus, író, költő,
katonatiszt, egyházi méltóság,
parasztvezér, kommunista

vezér (!), stb. Néhány kivétellel
moldovaiak, havasalföldiek.
Nem sok közük volt a Székely-
föld fővárosához, (Székely) Ma-
rosvásárhelyhez. De még
Erdélyhez, a Magyar Királyság-
hoz vagy a dualista Monarchi-
ához sem. 

Az alpolgármester asszony
európai szellemről, mentalitás-
ról szónokol. Szerinte több-
nyelvű turisztikai jellegű
információs táblákat kellene
inkább kihelyezni Marosvásár-
helyen, nem kétnyelvűeket.

Mert ugye szegény külföldi lá-
togatók nem tudják, hogy me-
lyik az a templom, amelyik
több száz éve épült, és melyik
az, amelyik még száz éves
sincs. 

Csakhogy a (székely) ma-
rosvásárhelyi magyarság nem
turista a saját városában, hi-
szen a törzsgyökös lakóknak a
dédnagyapja is itt lakott, és a
dédnagyapjának a déd -
nagyapja is. Ez talán senkit
sem érdekel? 

Nemes Gyula
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Ott vannak mindenhol. Köztünk járnak. Sokszor szinte észrevétlenül suhannak el mellettünk kerékpáron, bukósisakkal, piros, vízhatlan hátizsákkal fel-
szerelve. Vagy lehet éppen nekünk/tőlünk szállítanak. A szabadság megtestesítői, városi gerillák, modern betyárként fityiszt mutatnak a konzumidióta
társadalomnak, illetve az azt megtestesítő gépkocsis közlekedőknek. Sose mondjuk nekik, hogy az autósnak volt igaza! Azt kapiskáljuk, hogy egy különös
világ az övék, szubkultúrába hajló az életformájuk, mégis keveset tudunk róluk. Emiatt kerestük meg Ferenczi Györgyöt, a vásárhelyi Easyrider biciklis
futárszolgálat résztulajdonosát, értelmi szerzőjét, aki vállalkozása előtt maga is kerékpáros futárként kereste a kenyerét.

Gyorsaság, környezetvédelem és lazaság

– Mikor és milyen indíttatásból
indult a futárszolgálat? Te voltál az
értelmi szerzője?

– 2006 decemberében indí-
tottuk el a céget, egy jó barátom
és én.  Az motiváció pedig egy-
szerű: olyasvalamivel akartunk
pénzt keresni, amit igazán szere-
tünk. Egyikünknek sem fűlt a foga
a napi nyolc órás irodában üléshez,
a nyakkendőben való műmosoly-
gáshoz, hanem gyakorlatilag a
hobbinkból szerettünk volna elő-
teremteni a megélhetéshez szük-
séges anyagi forrásokat, ami végül
sikerült is. Az ötlet közös volt, ám
leginkább egy biciklis boltot akar-
tunk nyitni, viszont ahhoz hiány-
zott az anyagi fedezet, és úgy gon-
doltunk, kezdésként egy
kerékpáros futárszolgálat jól állna
nekünk. Egyrészt, mert sokkal ki-
sebb kezdőtőke szükségeltetett
hozzá, másrészt meg mindket-
tőnknek volt már tapasztalata a
szakmában, és így hoztuk tető alá
a futárszolgálatot, amely végül oly-
annyira gyümölcsöző lett, hogy a
kerékpárbolt is létrejött.

– Beszéljünk kicsit a cég nevéről.
Honnan jön?

–  Nyilván az Üvegtigris filmből
inspirálódtunk. Sokat gondolkod-
tunk, hogy mi lenne a megfelelő
és megkapó név, és egy sörrel át-
itatott éjszakán megtaláltuk a szá-
munkra tökéletes nevet.

– Honnan jött az ötlet, hogy a
romániai közlekedési morált is-
merve ezt az extrém foglalkozásnak
tekinthető melót válasszátok?

– Tényleg extrém sportnak ne-
vezhető, amit mi csinálunk, de ez a
világon sehol nem egy könnyű
meló. Romániában viszont legin-
kább az emberek, a sofőrök
intoleranciája teszi a
kerékpárosok
szempontjá-
ból veszé-
lyessé.

Azt kell mondanom, hogy leg-
nagyobb erényünk a vállalkozó-
kedv és a lelkesedés volt. Kiszá-
moltuk, hogy legrosszabb esetben
is bukunk egy évet és a kezdőtő-
kénket, de ezt mindenképp ki kell
próbálnunk. Elszántak voltunk, és
úgy tűnik, az idő minket igazolt.

– Van-e még Vásárhelyen eh-
hez hasonló futárszolgálat vagy
monopolhelyzetben vagytok?

– Marosvásárhelyen nincs
egyáltalán biciklisfutár szolgálat.
Voltak az évek során próbálkozá-
sok, de leginkább robogóval és au-
tóval. Kizárólag kerékpárral futár-
kodók nincsenek a városban.

– Miket szállítotok, illetve kik
képezik az ügyfeleitek táborát?

– Az ügyfeleink 90 száza-
léka fogorvos, fogtechnikus, in-
nen következik, hogy leginkább
fogmintákat, fogorvosi kellé-
keket szállítunk egyik rendelő-
től a másikig, technikustól az
orvosig. Ezen kívül bármit, ami
belefér a hátizsákunkba: szám-
lákat, virágot, de a lista nagyon
hosszú. Például olyan is volt,
hogy valaki otthon hagyta a ko-
csi kulcsát, elmentünk érte és
elvittük neki; emellett számlá-
kat fizetünk ki, bevásárolunk,
de mindenféle abszurd kéré-
sünk volt már az évek folya-
mán. 

A  kliensi körünk pedig viszony-
lag stabil, nagyrészüket ismerjük
és az igényeikkel is tisztában va-
gyunk, viszont naponta vannak
idegen hívásaink is.

– Hány biciklis futár dolgozik
az Easyridernél?

– Ez változó, mert jönnek-
mennek az egyetemisták, óriási a
fluktuáció a futárpiacon, és nagy-
részük szezonálisan dolgozik itt.
Jelenleg öt stabil futár dolgozik
nálunk, akik munkahelyként te-
kintenek erre. Mind az öten fiúk,
stabil lány futáraink nincsenek, bár
próbálkoztunk a szebbik nem kép-
viselőivel is, de egyelőre nem ta-
lálkoztunk olyan lánnyal, aki kel-
lően bevállalós lenne.

– Hogyan néz ki egy biciklisfutár
munkanapja?

– Először is fontos, hogy
a munkaprogram flexibilis a

cégen belül, mi alakítjuk ki. A szol-
gáltatás programja reggel 8-tól
este 7-ig tart, és van olyan futár
is, aki egész nap teker. Viszont van,
aki délelőtti műszakos és délután
dolgozó kollégánk is van, minden-
képp úgy oldjuk meg, hogy mindig
valaki készenlétben legyen. Taxi-
szolgálatokhoz hasonlóan műkö-
dünk: a diszpécserünk osztja be az
utakat, hogy optimális távolságok-
kal és munkamegosztásban dol-
gozzunk.

– Miért jobb ez, mint mond-
juk egy megszokott autós fu-

társzolgálat?

– Klisésnek tűnhet, de
elsősorban a környezetvé-

delmi okát emelem ki, vi-

szont a másik nagyon fontos és
ügyfél-barát szempont a gyorsa-
ság. Példaként elmondom, hogy
a reggeli forgalomban, ha otthon-
ról el szeretnék jutni a munkahe-
lyemre, akkor ez gyalog 8-10 perc,
autóval 15-20, biciklivel pedig, ha
hozom a megszokott formám, ak-
kor 3-4 perc alatt elérek. Tapasz-
talatom szerint a városi forgalom-
ban a November 7 lakónegyed és
a vonatállomás közti távolságot 8
perc alatt teszem meg, és köztu-
dott, hogy ez kocsival lehetetlen.

– Milyenek árakat ajánlotok egy
autós futárszolgálathoz viszonyítva?

– Az áraink picit vannak taxi
ár alatt, viszont azért az összegért
mi legtöbb fél órán belüli kiszállí-
tást biztosítunk, ugyanakkor azt
is, hogy felmegyünk a csomagért,
a csomaggal. Taxival vagy más fu-
társzolgálattal nem biztos, hogy
megteszik ezt. Emellett sokunknak
vannak negatív tapasztalatai meg-
szokott futárszolgálatokkal, pél-
dául, hogy napokat késik a cso-
mag. Nálunk ilyesmi nincs.
Harminc perc alatt bármit eljutta-
tunk A-ból B-be.

– Mennyire figyelnek, vigyáz-
nak rátok az autósok? 

– Sajnos egyáltalán. De nem
csak a futárokra, hanem a bicikli-
sekre általában nem figyelnek a
négykerekű járművel közlekedők,
kimondhatom, hogy nem vagyunk
kedvelt tényezői a forgalomnak. 

– Oké, akkor szerinted mi lehet
a megoldás, hogy jobb legyen az
átlag bringások és a futárok hely-
zete a városi közlekedésben?

– Úgy vélem, ez nagyon össze-
tett, de főleg időigényes dolog.
Nem lenne elégséges bicikliutak
kialakítása, mert ez önmagában
nem oldaná meg a helyzetet. Az
autósok úgyis ráhúznának, rápar-
kolnának, vagy egyszerűen figye-
lembe sem vennék. Hosszú időnek
kell még eltelnie ahhoz, hogy az
emberek felfogják, hogy a bicikli-
sek is egyenrangú tagjai a városi
közlekedésnek. A másik probléma
meg az empátiahiányból fakad:
azok az emberek, akik mindig au-
tóznak, és sosem mentek ki a
nagyvárosi forgalomba biciklivel,
nem fogják megérteni a mi hely-
zetünket. Amíg személyesen nem
élik át a bringások – autósokhoz
viszonyított – védtelen helyzetét,
nem fognak vigyázni és figyelni
ránk az úton. Emiatt is gondolom
úgy, hogy nem jogszabályokra van
szükség ebben a társadalomban,
hanem mentalitásváltásra.

– Mettől-meddig tart a bicik-
lisfutár szezon? Gondolom, télen rit-
kábban pattantok nyeregbe.

– Furának hangzik, de éppen
télen, ünnepek körül van a legna-
gyobb forgalom, hisz nyáron min-
denki – a cégek is – szabadságol,
így a főszezon szeptember köze-
pétől júniusig tart. Bár a biciklizés-
ről azt mondják, nem téli sport, és
mikor kezdtem a futárkodást, tar-
tottam a hideg időjárástól, viszont
csak az első egy hét volt nehéz.
Nyilván fontos az alkalmas ruházat,
meleg tea, megfelelő táplálkozás,
de ezek megléte mellett, észre sem
veszed, hogy mínusz húsz fokban
tekersz. A reggeli, frissen hullott
hó az úton pedig egy plusz adre-
nalinlöketet ad a munkának.

– Mi a jó a futárkodásban, és
melyek az árnyoldalai?

– Mindenki azt szeretné, hogy
a hobbijából keressen pénzt. Ez ne-
künk adott, emellett olyan mun-
kahely ez, ahol laza a hangulat,
nincs napi stressz és flexibilis a mun-
kaprogram. Hátrányként az időjárási
viszontagságokat említhetem, más-
részt pedig az autósokat.

– Meg lehet-e élni belőle?

– Figyelj, nem egy csúcsfizetés,
gondolom ez nem titok, de vannak
olyan futáraink, akik csak ezzel fog-
lalkoznak, és megélnek belőle.
Emellett teljesítményarányos a fi-
zetés, és a bejövetelnek 50-65 szá-
zaléka illeti meg a futárt.

– Hány éves korig lehet/szokás
űzni ezt az életformát?

– Az Easyrider legidősebb cso-
magkihordója 38 éves, de fizikai
erőnléttől és nem kortól függően
lehet ezt űzni. Ugyanakkor nyilván
bele lehet unni, másrészt óriási a
szociális nyomás, hisz nem árulok
el azzal titkot, hogy társadalmilag
nem túl elfogadott ez a szakma.
Ha megkérdezi valaki, hogy mivel
foglalkozom, és negyven évesen
azt válaszolom, hogy biciklisfutár
vagyok, az Romániában elég
snassz. De úgy gondolom, amíg
bírja az ember, és amíg élvezi, amit
tesz, amíg ki nem ég, addig lehet
csinálni.

– Tervezitek-e a vidékre való
terjeszkedést?

– Konkrét terveink nincsenek
erre vonatkozóan, mert ragaszko-
dunk a kerékpár kizárólagos hasz-
nálatához. Egyelőre nem akarjuk
költségbe verni magunkat, és a
szolgálat mellett működő kerék-
pár-szervizre koncentrálunk most.
Közismert, hogy külföldön hagyo-
mánya van a biciklisfutárkodásnak,
léteznek kialakult futárközösségek,
és távlati terveink között szerepel
egy vásárhelyi futárkocsma nyi-
tása, célunk pedig, hogy a futárok
itt is egy szubkulturális közösséget
alkossanak – bulikkal, rendezvé-
nyekkel, versenyekkel – ahogyan
ez a világ minden táján a nagyvá-
rosokban működik.

Pál Piroska

Fék nélkül: amikor a melód a szubkultúrád

Ferenczi György
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Az oldalt szerkeszti: Bölöni Domokos

Sz. Kovács Gézának, székely-
szentkirályi metszetek hangu-
latában 

Keréknyomban baktat
a hajnal, útját vigyázzák
kapuzábék: nehogy
udvarra jusson,
ha utána oson
a bántó szándék. 

Így is hídreccsentő
a reggeli fény,
a csorda is erre járt
alkonyatkor, de a hídon
ép még a karfa: nekidőlhet
a nappal, ha maradni akar. 

Csak az árok ásít.
Ma éjjel benne a kutya
se járt, s poshad
a tegnapi ajándék,
az a kevéske víz
zápor után. 

A csűrben már matat
a gazda, fölötte a tető
félrecsapott sapka,
mert kell
a reggeli hetykeség,
mint virágnak a harmat.

Székely Benczédi Endre

Falu

Sz. Kovács Géza: 
Ősi struktúrák

Szellemjárás
Akivel az alábbi eset meg-

történt, az már vagy huszonöt
éve nyugaton él. Még kisgyerek
korában hagyta el az országot,
a szüleivel. Így nem sok emléke
maradhatott egykori hazájáról.
Esetleg a szülők elbeszéléseiből
állhatott össze valamiféle szü-
lőföld-kép benne. Igaz viszont,
hogy a huszonéveiben néhány-
szor hazalátogatott szülőváro-
sába: immár csak érdeklődő tu-
ristaként.

Kint élt az egykori császár-
városban, ott végezte tanulmá-
nyait, ott állt munkába, és ott
alapított családot.

Néhány éve motorkerékpárt
vásárolt: a nagyvárosi forga-
lomban mozgékonyabb a két-
kerekű jármű, mint az autó.

Nemrég, egy hétvégén,
pontosabban már pénteken, a
munkahelyéről hazafelé tartott
volna, de a motor nem indult
be –, ami elromolhat, el is rom-
lik, mondta volt a jó öreg
Murphy, lehet akár világmárka
is, fűzném én hozzá –, így hát
otthagyta motorkerékpárját a
parkolóban.

Természetesen lezárva –,
hogy majd másnap érte megy.

De azon a hétvégen Bécs-
ben leesett az első hó. Így aztán
másnap otthon maradt, minek
ment volna el a masináért.

Hétfőn, kora reggel, rend-
őrök csengetnek a lakásán. 

A nagy ijedelem múltán
megtudja, hogy egy közúti el-
lenőrzés során motorkerékpár-
ját egy kamion rakterében fe-
dezte fel a rendőrség. 

A kamion egykori hazájából
való. Vagyis romániai.

Üzent a szülőföld.

Czirmay Szabó Sándor

A huszadik század ötvenes éveinek
elején jártam elemi iskolába. Egy bá-
gyadt szeptemberi napon új tanítóné-
nit kaptunk. Hosszú percekig nem
tudtunk, nem szóhoz: lélegzethez sem
jutni, olyan gyönyörű volt. Mintha a
tengerről érkezett volna, sötétbarna,
nyúlánk testén virágos lenge ruhácska
mutatta, miféle pompás domborzati
formák bújnak meg alatta; feszes mel-
lecskéi valósággal szúrtak; fényes égő-
fekete haja úgy fogta keretbe
szerelemgödrökkel csábító arcát, hogy
az ember önkéntelenül is elmosolyo-
dott; aztán két búzakék szeme! Az
ilyenre mondják, hogy hétszépség. A
lányból sütött a szeretni valóság, mi
pedig annyira megilletődtünk, hogy
bemutatkozáskor például Kovács Dani
Varga Jánost mondott, Varga János
Dézsi Pityut, Dézsi Pityu pedig Tóth Er-
zsikét.

Volt is keletje a tanítókisasszony-
nak. Az iskola két tanteremből állt,
egyikben tanultak a románok, a má-
sikban mi. Egy kisebb szoba szolgált
igazgatói irodának és tanári szobának,
hátul meg a szoba-konyha-kamra ösz-
szetételű szolgálati lakásban szállásolt
egyedül a mi Vilma tanítónénink. Kol-
leganője, Marioara ugyanis helybeli
lévén a szüleinél lakott. 

Azóta sem támadt akkora népsűrű-
ség az iskola táján, mint a pár hónap
alatt, míg ott élt Vilma tanítónéni. Dél-
előtt mi, a kisdiákok, délután a falubeli
fiatalasszonyok, menyecskék jöttek ta-
nácsért (divat, szépségápolás, terhes-
ség-megelőzés), uzsonnakor svájci
pontossággal a jegyző és a szomszéd
faluból átlovagoló őrmester ugrott be
egy kávéra, vecsernye után a pap – és
este a legények. Az „urak” éjjelizenével
is kedveskedtek. Mesélték, hogy ami-
kor a gangon elhelyezkedett a zenekar,
és Erőss Pál tiszteletes úr kieresztette a
hangját, hogy aszondja „Zöld erdő mé-
lyén, kis patak szélén párjával élt egy

öreg cigány” –: a tanítói lakás átelleni
oldalán hirtelen kivágódott az ablak,
és az utcára vetette magát egy majd-
nem csurdé legény, aztán iszkiri!, sirí-
tett fel azon, az egykori uradalmi kert
jótékony homályába...  

Az érzelmes nótát dalolták szélté-
ben-hosszában, egyszer még a tanító
néni is elénekelte nekünk. Könnyezve
hallgattuk, végül már ő is szinte sírt;
csakhogy történt valami. Éppen a
vége következett, kidobták a vendég-
lőből az öreg prímást, meghalt, és
mindenki szomorú: „Nem muzsikál
sohasem már, csendes lett a vén ci-
gány, Erdőben alussza álmát, vadga-
lamb búg a fán. Vén-öreg anyóka,
sírját virággal díszíti már, vadgalamb
sírva dalolja, Élt egyszer egy cigány,

öreg cigány, a vén cigány.”
A tanító néni nem jutott tovább

annál a résznél, hogy „vadgalamb búg
a fán”. Ekkora marhaságot a természeti
léthez szokott, egészséges észjárásunk
képtelen volt befogadni. Mi az, hogy
vadgalamb búg a fán? Ismertük mi az
állatok és madarak szokásait, de még
az emberekéit is, nevükön neveztük a
dolgokat, akárcsak szüleink, nagyszü-
leink, akiktől szókincsünket nyertük.
Nem mondtunk affélét, mint a maiak,
hogy uram bocsá’: közösül, szexel, sze-
retkezik, szexuálisan érintkezik, kufir-
col, ungabungázik, kamatyol, kefél,
fűrészel, hancúrozik, kupakol, szerel-
meskedik, reszel, dug, áldoz a szerelem
oltárán satöbbi, hanem...Na jó, nem
írom ide. Tudtuk, hogy a párzás műve-

lete a lovaknál,  teheneknél: fedezte-
tés, hágatás; a juhoknál bergetés. Hogy
a kutyák főleg holdvilágnál üzekednek;
a kakas kakasol, a ruca hímje gácsérol,
a gúnár gunárol stb. Hogy a farkas ivar-
zása: tüzelés, a rókáé: koslatás. A me-
nyétfélék (hiúz, vidra, nyest, nyuszt,
hermnelin) és a vadmacska: pacsma-
golnak. Hogy párzáskor az erdőn szar-
vasbőgés van,  fajdéknál pedig: dürgés.

Na de hogy a vadgalamb búgjon a
fán! Hiszen búgatni a disznót visszük a
kanhoz, ha rájön a hoppáré. 

Akkora kacagásban törtünk ki,
mikor a vadgalambot a fán búgatta a
tanítónéni, hogy kedves arcocskája
egyből kigyúlt, majd ritkás lila foltok
éktelenkedtek rajta, és a mosolya drá-
mai szomorúságba váltott. Mintha ki-
csit meg is vénült volna.

– Tanítónéni, a vadgalambok nem
búgnak, hanem kakasolódnak! – javí-
totta ki Nagy Józsi. Az ő bátyja segéd-
gondozó az állatkertben, onnan a
tudás. Vilma tanci nem szólt semmit.
Odalett a szavahihetősége. Aki effélét
sem tud, hogy nem a gerlék, hanem a
disznók búgnak, az ne tanítson minket.
Akármivel hozakodott elő, rögtön ki-
robbant a röhögés belőlünk. Többé
nem hallgattunk rá. Nagy Józsi egye-
nest a szemébe mondta, hogy ejsze
azért olyan piros (rúzsos) a szája, mert
búghatnékja van. (Ezt bizonyosan nem
a bátyjától hallhatta...)

Csakhamar elpályázott a mi hét-
szépségű angyalunk. Hiába kérte meg
a kezét a traktoristáktól a jegyzőn s a
milicistán át a papig csaknem min-
denki; jött egy oldalkocsis motorkerék-
páros ismeretlen, felpakolta a
bőröndöt és a lányt,  s úgy elporzott
vele, hogy sosem láttuk többé.

A gerléket még sokáig lestük. Hogy
tényleg mi a helyzet. És mit ad isten?
Egyetlenegyet sem fogtunk disznólko-
dáson! Úgyhogy végeredményben ne-
künk volt igazunk.

Hétszépség

Sz. Kovács Géza: 
Virágzás
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

A szomszédaim jó zenét
hallgatnak – ha akarják, 
ha nem.

Pszichiátriai szakvélemény
Micimackóékról *

Micimackó. Kórosan mézfüggő
szenvedélybeteg, aki mindent meg-
tesz, hogy napi adagjához hozzájusson
(fára mászik, méhekkel csípeti össze
magát stb.). Ha nem kap mézet, mély
depresszióba esik, gondolkodása le-
lassul, tökéletesen alkalmatlanná válik
mindenfajta társadalmi-közösségi, ko-
operatív jellegű tevékenységre.

Malacka. Totál idióta szegény.
Szellemi fogyatékos (dadog, képtelen
értelmesen fogalmazni, és bizonyára
dyslexiás is). Növésben is erősen vissza-
maradt példánya fajtájának. Mivel
képtelen másokkal megértetni magát,
állandó kisebbrendűségi komplexus
gyötri, nem is beszélve arról, hogy még
a leghétköznapibb dolgoktól is fél. Kór-
lapján szerepel még akut klausztrofó-
bia és a biztonságérzet totális hiánya
is.

Tigris. Megalomániás tévképzetes
elmebeteg, a veszélyesebb fajtából.
Meg van győződve arról, hogy a tigri-
sek a többi élőlény felett állnak, így a
Százholdas Pagony önjelölt kiskirályát
tisztelhetjük benne. Übermensch-
szindrómájához az árja tigris fajhoz
való beteges ragaszkodás, túlfűtött
rasszizmus társul. Közösségekbe beil-
leszkedni képtelen, a társadalom ma-
gányos számkivetettje, aki elszigetelt-
séget tettetett vidámsággal és állandó
pótcselekvésével, az ugrálással pró-
bálja meg kompenzálni.

Füles. Súlyosan depresszív alkat.
Öregkorára belátta, hogy élete egy ku-
darc, egzisztenciája pedig valahol a
béka segge alatt van. Nem tudott ösz-
szegürcölni egy lakásravalót, ezért –
míg társai jó meleg, fűthető odvas fák-
ban vészelik át a teleket – meg kell
elégednie egy huzatos fatákolmány-
nyal, ami Tigrisnek köszönhetően min-
den második nap tönkrezúzódik. Ez a
gyökértelen élet, valamint a valagán
fityegő műfarok –  Milne-nél minden
bizonnyal az impotencia szimbóluma
–, amivel a többiek állandóan szívat-
ják, egyszerűen elviselhetetlenné teszi

az életet Füles számára. Öngyilkos is
lenne, ha depressziója nem totálisan
passzív magatartásban ütközne ki, és
ha nem félne az újabb kudarcoktól
(,,mi van, ha nem sikerül?").

Kanga. Elvált asszony, egyedül ne-
veli gyermekét - kell-e többet mon-
dani? Az állandó házimunka és rossz-
csont kölyke hamar kikészítették
Kanga idegeit. Ráadásul – mivel
Ausztráliából emigrált bevándorló –
idegennek érzi magát a Százholdas
Pagony mérsékelt égövi élővilágában.
Ennél pedig már csak kóros férfihiánya
rosszabb: igen régen kamatyolt már,
és ezt beteges tisztaságmániáján pró-
bálja levezetni – vár az igazira, aki so-
sem jön el.

Zsebibaba. Csonka családból szár-
mazó egyke, ennek köszönhetően
anyuci szeme fénye, és mint ilyen,
egészségtelenül elkényeztetett gyerek.
Zsebibabának mindig mindent szabad,
senkitől nem kap egy jó nagy maflást,
akármit is csinál. Ugyanakkor a Pagony
lakói – elsősorban édesanyja – nem
fordítanak elég időt az iskoláztatására,
így biztosak lehetünk benne, hogy fel-
nőttkorára Zsebibaba elkallódott te-
hetség lesz, aki egy idő után majd az
alkoholhoz vagy a droghoz fordul,
hogy elfeledhesse a világ kegyetlen-
ségét.

Bagoly. A Százholdas Pagony le-
göregebb lakója, aki nem tud mit kez-
deni a közte és a többiek között húzódó
generációs szakadékkal. Hogy elfogad-
tassa magát, görcsösen igyekszik tu-
dásával lenyűgözni őket, ám ez leg-
gyakrabban tudálékosságba csap át,
és még nevetségesebbé válik. Elsősor-
ban a fiatalabbakat, Zsebibabát és Ma-
lackát próbálja megnyerni, aminek
alapján joggal feltételezhetünk némi
pedofíliára való hajlamot is. 

Róbert Gida. Hát, elég beteg kis-
csávó lehet, ha összehozta a fenti el-
meotthont…

(* - internetes anyag)

► A világvégéig hátralevő napok száma: 23 ◄
Giccskampány a G. Caféban. A
Marosvásárhelyi Rádió giccskam-
pányt indított a jó ízlés érdekében:
arra kérik a hallgatókat, hogy aki te-
heti, vigye el kedvenc vagy éppen
utált giccs tárgyát (csecsebecsét, be-
csecsecsét, könyvet, lemezt, fényké-
pet - bármit, amit ízlésellenesnek
gondol) a marosvásárhelyi G. Caféba,
a Cuza Voda utca 33 szám alá. A be-
érkező tárgyakból december folya-
mán tárlatot rendeznek be ugyan-
itt.
Okés ötlet, csak nem új – a Gében
volt már jó néhány giccskiállítás…
Amatőr festők, grafikusok, képző-
művészek és más vizuálzsenik jóvol-
tából.

Crin Antonescu megint lemond.
Liliomfi múlt pénteken bejelentette:
lemond, ha az USL 50% alatti ered-
ményt ér el a parlamenti választá-
sokon. Szerinte nagy kudarc lenne,
ha a PNL-PC–PSD választási koalíció
nem tudná begyűjteni a szavazatok-
nak legalább a felét.
Bizonyára emlékeznek rá, hogy a
nyáron már egyszer lemondott: a re-
ferendum előtt azt ígérte, kidzsesz-
szel a politikából, ha Băsescut nem
sikerül meneszteni. Vagy nem?

600 lejt kóstál a magyar címer
gyalázása. Kicsengette az Országos
Diszkriminációellenes Tanács által
kiszabott bírságot az a szociálde-
mokrata politikus, aki a magyar cí-
mert náci szimbólumhoz hasonlí-
totta. Bogdan Diaconu januárban
kijelentette, hogy „a magyar címer
kihelyezése egy romániai iskolára
olyan, mintha náci horogkereszt ke-
rülne egy zsidó tanintézetre”. (Vagyis
a magyarok ugyanazt művelték le a
románokkal, amit Hitler pajtásék a
zsidókkal a náci haláltáborokban?
Ezen beteg logika szerint igen.) Emi-
att a testület 600 lejre bírságolta a
marháját, miután megállapította,
hogy minden kisebbségnek joga van
saját jelképeinek használatához, így
a magyarok egyik szimbólumának
náci jelképhez való hasonlítása sérti
a romániai magyarok méltóságát.
Nem pénzbüntetést kellett volna ki-
szabni Bogdan úrfira, hanem egy kis
időutazással egybekötött testedzést.
Mondjuk egy kis kőfejtést egy szi-
bériai élményparkban. Vagy mond-
juk egy kis evezést. Egy gályán.
Mondjuk vagy húsz évig.

Tanácsos csacsi. Egy szamarat
akartak városi tanácsosnak jelölni
Ecuador legnépesebb településén,
Guayaquil városában. Népes és lelkes
támogató tábora ellenére azonban
a hatóságok kizárták az állatot. Vajon
miért?
Nem először jelölnek állatot helyha-
tósági választásokon: a kanadai Ha-
lifaxben az év elején egy macskát -
Sam Tuxedót, azaz Szmoking Samu
kandúrt - akartak polgármesterré
választatni, de nem ő nyert (biztos
átment előtte egy fekete a választás
napján). Az alaszkai Talkeetna váro-
sának viszont már 15 éve macska
polgármestere van; igaz, csak tisz-
teletbeli.
Vásárhelyt miért felejtették ki?

Logó-gondok. Az orosz ortodox
egyház konzervatív szárnya az Apple
logójának betiltását követeli az or-
szágban. A világ egyik legismertebb
emblémája, ami egy almát ábrázol
egy harapásnyommal, szerintük nyílt
utalás Ádám és Éva kiűzetésére a pa-
radicsomból, miután a tiltás ellenére
ettek a tudás fájának gyümölcséből.
Az ortodoxok szerint az Apple ezzel
az eredendő bűnt és az istennel való
szembefordulást reklámozza, és ez-
zel istenkáromlást követ el.
Jó nagy ama állatkert, és alacsony a
kerítése: az Apple neve és logója
nem a bibliai gyümölcsre utal, gyö-
kerek, hanem Newton almájára!
Meg nem erősített hírek szerint mi-
felénk is bajok vannak: az Adidas be-
perelte az RMDSZ-t, amiért lenyúlták
a logójukat.

Amikor csúnya a gyerek… Ne-
pálban a rendőrség letartóztatott
egy férfit, aki lelőtte a fiát, mert ma-
jomnak nézte. Az 55 éves Gupta Ba-
hadur Pulami (állati neve van) azt
állította, hogy a fára mászó 12 éves
fiát összetévesztette egy majommal,
és mivel attól félt, hogy az állat a
termését akarja megdézsmálni, le-
lőtte, pedig a fia pont azért ült a fa
egyik ágán, hogy elűzze a termésre
rájáró majmokat. „Csak akkor vettem
észre, mekkora hibát követtem el,
amikor a fiam lezuhant, és meg-
akadt a fa egyik ágán” – mondta Pu-
lami faszi a zsaruknak.
Malajziában is történt már hasonló
eset: 2004-ben egy hetvenéves pa-
raszt lőtte le a feleségét. Az idős föld-
műves éppen a kertjében szöszmö-

tölt, amikor egy árnyalakot vett észre
az egyik gyümölcsfán. A tata azt
hitte, hogy egy majom garázdálko-
dik a kertben, ezért elszaladt a fegy-
veréért, majd egy lövéssel leterítette
a „betolakodót”. Az áldozat a földre
zuhant, és a férfi ekkor látta, hogy a
hatvannyolc éves feleségét lőtte le.
Hogy mit keresett a nyanya a fán,
arról nem számoltak be.

Az ajándék. Egy fiatalember aján-
dékot szeretett volna vásárolni ked-
vese születésnapjára, s mivel még
csak rövid ideje jártak, hosszas gon-
dolkodás után úgy döntött, hogy egy
pár kesztyű lenne a legmegfelelőbb:
romantikus, de nem túl személyes.
Kedvese húga elkísérte őt az áru-
házba, és segített kiválasztani a
kesztyűt. A húg bugyit vett magá-
nak. Csakhogy az eladó összekeverte
a ruhadarabokat, a húgé lett a kesz-
tyű, a kedvesé pedig a bugyi. A fia-
talember ellenőrzés nélkül lezárta a
csomagot és elküldte a kedvesének,
az alábbi kísérőlevéllel:

„Azért választottam ezt, mert úgy
vettem észre, hogy nem szoktál ilyet
viselni, mikor esténként találkozunk.
Ha a húgod nem lett volna velem, a
hosszú gombosat választottam
volna, de ő is rövidet visel, amit
könnyebb levenni. Ez az árnyalat na-
gyon kényes, de az eladó hölgy meg-
mutatta a sajátját, amit az elmúlt
három hétben viselt és alig volt ko-
szos. Felpróbáltattam vele a tiédet
és igazán jól nézett ki benne... Bár-
csak ott lehetnék veled, hogy én ad-
jam rád elsőnek, mert nem kétséges,
hogy más kezek is érinteni fogják,
mielőtt még találkozhatnánk. Ami-
kor leveszed, ne felejts el kissé be-
lefújni, mert a viseléstől természet-
szerűleg kissé nedves lesz. Gondolj
csak arra, hogy hányszor fogom
megcsókolni az elkövetkezendő
években. Remélem pénteken is raj-
tad lesz! Szeretlek! 

Ui.: A legutolsó divat szerint kicsit
vissza kell hajtani, hogy kilátsszon
némi szőr.”

Találós kérdés.
- Hogy hívják a futballedző papot?
- Tréning atya.
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Összehívó

A polgármester 2012. november 22-i 8130-as rendelete
alapján 2012. november 29-én, csütörtökön 14 órára a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti 45-ös számú termébe összehívják a marosvásárhelyi
tanács rendes ülését a következő napirenddel:

1.Beszámoló a 2012. november 7. és 9-e között az anglial Bornemouth-ban látogatást tett
delegáció útjáról.

2.Határozattervezet a 2013-ra vonatkozó közalkalmazotti állások betöltéséről.
3.Határozattervezet a Maros Megyei Könyvtár támogatásáról könyvvásárlás céljából a

megyei könyvtárhoz tartozó lakótelepi könyvtárak állományának gazdagítására.
4.Határozattervezet a főtéri kerékpárforgalom megtiltására vonatkozó 2007. március 29-i

131-es helyi tanácsi határozat visszavonásáról és egyes, az elterelő útvonalat jelző táblák
kihelyezéséről.

5.Határozattervezet nyilvános kikiáltásos árveréssel, hároméves időszakban, részletekben
törlesztendő, 1782 lakrész megvásárlására vonatkozó, a helyi szociális és lakásügyi stratégia
részét képező 2012. április 26-i 91-es helyi tanácsi határozat részleges hatálytalanításáról.

6.Határozattervezet a marosvásárhelyi zöldövezetek kezelésére vonatkozó szabályokat
rögzítő 2012. április 26-i 91-es helyi tanácsi határozat kiegészítéséről.

7.Határozattervezet a marosvásárhelyi városi sportparkban tervezett munkálatok
megvalósíthatósági tanulmányának megrendeléséről.

8.Határozattervezet az Ingatlan és Piackezelő Kft. által bérelt ingatlanokra vonatkozó , a
2013-as pénzügyi évre a részadó 1,5%-os, illetve a tulajdonában levő ingatlanok adójának
0,25%-os csökkentéséről.

9.Határozattervezet a marosvásárhelyi 1848. út 15. szám alatt levő kereskedelmi felülethez
tartozó   - a város köztulajdonában levő – terület magánterületté nyilvánításáról és az építőnek
történő eladásáról.

10. Határozattervezet egy, a város tulajdonában levő telek hosszú távú bérbeadásáról a
Textila Mures Socomnak a kereskedelmi felület kibővítése érdekében.

11. Határozattervezet egyes bérbe adott állőeszközök visszaszolgáltatásáról az Aquaserv
Rt.-nek , ezeknek köztulajdonból magántulajdonba helyezéséről és leírásáról, értékesítésük
érdekében a törvénynek megfelelően.

12. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén levő, a működtető által beruházási
munkálatok révén, 2011-2012-ben megvalósított és átvett új állóeszközök bérbeadásáról az
Aquaserv ivóvíz- és csatornaszolgáltató Rt.-nek.

13. Határozattervezet Marosvásárhely hulladékgazdálkodási szolgáltatására vonatkozó
2008. évi 5. számú bérleti szerződés kiegészítéséről.

14. Határozattervezet a 2013-2020-as időszakra vonatkozó marosvásárhelyi
környezetkímélő energetikai terv jóváhagyásáról.

15. Határozattervezet a Marosvásárhely tulajdonában levő megszüntetett kazánházakból
származó ingóságok versenytárgyaláson való értékesítéséről.

16. Határozattervezet a 2012. április 26-i 91-es határozattervezet alapján a Pandúrok útja
44-46 szám. alatt vásárolt lakások pontrendszer szerinti odaítélési kritériumainak és
feltételeinek a megállapításáról.

17. Határozattervezet Marosvásárhely tulajdonában levő nem lakás rendeltetésű helyiségek
bérbeadási szerződésének meghosszabbításáról.

18. Határozattervezet egy terület bérbeadásáról egy élelmiszerbódé megépítése céljából a
Dacia gimnáziumban.

19. Határozattervezet egy terület bérbeadásáról egy élelmiszerbódé megépítése céljából a
Friedrich Schiller gimnáziumban.

20. Határozattervezet a Margaréta utca 17A alatt levő Laborator La Angela Kft. által állami
támogatással megépítendő félemelet+földszinti cukrászlaboratóriumra vonaqtkozó részletes
városrendezési terv jóváhagyásáról.

21. Határozattervezet as Citadin Prest Rt. Felszabadulsá utca 65. Szám alatt megépítendő
irodaépületére vonatkozó részletes városrendezési terv jóváhagyásáról.

22. Határozattervezet sürgősségi juttatások jóváhagyásáról.

A lakosok figyelmébe,

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a Mircea Birău Fedett
Uszoda órarendje, 2012.11.30 – 2012.12.01 közötti
időszakban a következőképpen változik:

- péntek 2012.11.30   zárva
- szombat 2012.12.01   zárva

2012. november 23-i 51974. 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 2012.10.23-i 10084, 10089, 10090, 10091,
10092 számú fiskális adminisztratív iratokat a DOLOMITI INVEST
Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Jeddi utca 4. szám.

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

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét (2012. november 26.) követő 15
napon számít közöltnek, azaz 2012. december 15-e.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, vegye fel a kapcsolatot Ráduly Edittel a
székhelyünkön, illetve a 0265/268.330 telefonszámon, 167-es, 189-es mellékállomások.

Az USL-s városi tanácsosok ellenezték a helyi
költségvetés 2.3 millió lejjel való növelését

Az USL színeit képviselő városi tanácsosok, Cornel Brişcaru és
Olimpia Sabău, november 22-én, csütörtökön, a marosvásárhelyi
helyi tanács rendkívüli ülésén, a helyi költségvetés pozitív
módosítása ellen szavaztak. Ez azt jelenti, hogy a két tanácsos
ellenezte egy 2.3 millió lej értékű pénzösszeg önkormányzat
költségvetésébe való befolyását, valamint a hátralékok helyi önkormányzat általi kifizetését, a
városi önkormányzattal szerződés alatt álló kereskedelmi társaságok felé.

Cornel Brişcaru és Olimpia Sabău Pop (USL) tanácsosok heves tiltakozása ellenére, a helyi
városi költségvetést 2.3 millió lejjel egészítették ki, amely összeget Marosvásárhely megyei
jogú város által felhalmozott hátralékok kifizetésére használják fel. 

A végrehajtó testület ezúton köszönetet mond a többi tanácsosnak, akik megfontoltságról
tettek tanúbizonyságot, és a város érdekeit a politikai érdekek elé helyezték.

Az USL-s városi tanácsosok ellenezték a helyi
költségvetés 2.3 millió lejjel való növelését

Az USL színeit képviselő városi tanácsosok, Cornel Brişcaru és
Olimpia Sabău, november 22-én, csütörtökön, a marosvásárhelyi
helyi tanács rendkívüli ülésén, a helyi költségvetés pozitív
módosítása ellen szavaztak. Ez azt jelenti, hogy a két tanácsos
ellenezte egy 2.3 millió lej értékű pénzösszeg önkormányzat
költségvetésébe való befolyását, valamint a hátralékok helyi önkormányzat általi kifizetését, a
városi önkormányzattal szerződés alatt álló kereskedelmi társaságok felé.

Cornel Brişcaru és Olimpia Sabău Pop (USL) tanácsosok heves tiltakozása ellenére, a helyi
városi költségvetést 2.3 millió lejjel egészítették ki, amely összeget Marosvásárhely megyei
jogú város által felhalmozott hátralékok kifizetésére használják fel. 

A végrehajtó testület ezúton köszönetet mond a többi tanácsosnak, akik megfontoltságról
tettek tanúbizonyságot, és a város érdekeit a politikai érdekek elé helyezték.

Sajtóközlemény
Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere, dr.
Dorin Florea a helyi városi tanácstól kérni fogja
Marosvásárhely Metropolisz Övezetből való kilépését és
ajánlani fogja egy határozat elfogadását, amely révén a
város közvetlen közösségekközi kapcsolatot fejlesszen ki a szomszédos
településekkel, egyes regionális jellegű, közös tervek gyakorlatba ültetése
érdekében.

A városvezető a hírt a 2012. november 26-i, csütörtöki sajtóértekezlet keretén belül tette
közzé. Az eljárást – amint az elöljáró magyarázta – a Maros Megyei Tanács részéről tapasztalt
párbeszédhiány, érdektelenség és hozzáállás tette indokolttá. A Maros Megyei Tanács
ugyanakkor ellenezte a területi-közigazgatási átszervezés szükségességét, a közigazgatási
decentralizációt és szubszidiaritást, valamint nem rendelkezett egy olyan gazdasági
meglátással, amely a térség gazdasági fejlődését célozta volna. Októberben már tárgyalásokat
folytattunk a szomszédos települések polgármestereivel, melynek keretén belül legkevesebb 6
regionális érdekű tervről esett szó, amelyek gyakorlatba ültetése közös együttműködéssel
megvalósítható.

Más gondolatmenetben, dr. Dorin Florea elmondta, hogy ez év végén az önkormányzat 14
millió lejt kell behajtson a jogi személyektől, amely adósság az év folyamán gyűlt fel, de
ugyanakkor régebbi tartozásokat is (illetékek, adók, más kötelezettségek) , amelyek behajtása
érdekében felszólításokat bocsátottak ki, és elrendelik a kényszervégrehajtást.

A mass - médiával való találkozás keretén belül, közzétették a polgármesteri hivatal által,
decemberben szervezendő események sorát: a Románia Nemzeti Ünnepe – December 1-e
akalmából szervezett események, az új korcsolyapálya felavatása a Mihai Eminescu Kulturális
Központ övezetében – december 4-én, 18.00 órai kezdettel, a díszvilágítás felkapcsolása és a
karácsonyfa felavatása a főtéren, december 5-én, 18.00 órai kezdettel, az egyházkórusok
karácsonyi koncertje a polgármesteri hivatal erkélyén – december 19-én, 18.00 órai kezdettel,
az 1989-es forradalomra való emlékezés – december 21-én, valamint az Utcai szilveszter –
2012. december 31-én.
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Orvosasszisztensi 
szabad állások 

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal

Versenyvizsgát hirdet egyes orvos-
asszisztensi állások betöltésére az Is-
kolaigazgatóság keretében működő
orvosi rendelőkbe.
Részvételi feltétel:
-  Posztliceális egészségügyi tanulmányok
-   Legkevesebb 1 éves gyakorlat a szakmá-
ban.
A versenyvizsgára 2012. december 20-án 10
órakor kerül sor a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal székházában.
A beiratkozási dossziét 2012. november 21-
én 12 óráig a 87-es irodában lehet benyújtani.
Szükséges iratok:
- kérvény
- a végzettséget igazoló oklevél fénymásolata
- ajánlás az utolsó munkahelyről
- önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- a megfelelő egészségi állapot igazolása
- a munkakönyv fénymásolata
- esetenként a katonakönyv fénymásolata
Bővebb felvilágosítást a Kommunikációs, nem-
zetközi finanszírozású pályázati és személyzeti
osztályon nyújtanak naponta 8-14 óra között
a 39-es irodában, telefon: 0365-801.866.

Jó eredmények 
a Rozmaring 
Nappali Központban 

A Szociális Asszisztencia közszolgálati irodája keretében működő Rozmaring
Nappali Központ vezetői által ismertetett adatok alapján, november második
felében 20 egyéni munkatervet állítottak össze a Központban tanácsadásra
jogosult családok számára, 4 gyerek esetében pedig intézkedtek a hiányzások
megelőzése érdekében, a helyszínre kiszállva (a Baneasa és a Rovinari
negyedben). Ennek fő célja a családok felelősségének tudatosítása az oktatási
rendszerrel kapcsolatban, az oktatás ugyanis kötelező, és nem opcionális.
Hasonlóképpen ellenőrizték, hogy a gyerekek részesülnek-e szakorvosi
ellátásban (a háziorvos részéről), ugyanis 6 esetben történt megbetegedés.
Ezek esetében meghozták a kellő intézkedéseket (megelőzvén a vírusos
megbetegedések átterjedését a többi gyerekre.)

„Az oktató-nevelő program az Oktatási és Kutatási Minisztérium által
jóváhagyott program terve szerint folyik, négy korcsoportban: I osztály, 0
osztály, közép- és kiscsoportban, a tanulási nehézségekkel küszködő gyerekek
csoportjai támogatásban részesülnek a kötelező tevékenységek alatt” –
jelentette ki Corina Todoran, a Központ igazgatónője.

Ugyanebben az időszakban, 13 gyerek részesült egyéni tanácsadásban az
agresszivitást, a figyelemhiányt, a tájékozódási gondokat és az alacsony
önbizalomszintet illetően, és 4 családot láttak el tanáccsal az agresszivitást, a
hiányzást és a gondatlanságot érintő problémákban. Ugyanakkor, a Központ
alkalmazottai látogatást szerveztek azon iskolákba, ahol a Központ 16 tanulója
van jelen. Megállapították, hogy ők gyakran látogatják az iskolát, viszonylag jól
beilleszkedtek az új közösségekbe, kielégítő tanulmányi eredményekkel
rendelkeznek, egyesek eredményei kifejezetten jók, és csak 2 tanulónak van
szüksége kisegítő tanárra vagy támogatásra.

A fent említett időszakban, 305 gyerek részesült szociális asszisztenciában,
orvosi ellátásban, elszállításban, élelemben, nevelésben.

A Központ adományokat és támogatásokat kapott egyes alapítványok
részéről, ami lábbelikből, zoknikból, ágytakarókból, fogkefékből stb. állt.

„A következő időszakra célul tűztük ki, hogy az arra jogosult családok
(Nappali Központ) összes egyéni munkatervét véghezvigyük, ami a különböző
problémák kapcsán felmerülő tanácsadást illeti, nevezetesen, a jelzett vagy a
mi személyzetünk által megállapított gondok kapcsán, úgy a gyerekekkel
végzett tevékenységeken, mint a szociális asszisztencia, nevelés és szállítás
terén” – tette hozzá Corina Todoran asszony.

LABDARÚGÁS
2. LIGA / 2.S. – XV. FORDULÓ

NOVEMBER 30.  /PÉNTEKEN  13 ÓRÁTÓL /

TRANS-SIL STADION

TRANS-SIL STADION

HAJRÁ FCM! HAJRÁ MAROSVÁSÁRHELY!

BELÉPŐ: 5 RON
JEGYÁRUSÍTÁS: 
A STADION JEGYPÉNZTÁRÁNÁL: 

CSÜTÖRTÖKÖN, november 29. /  16.30 – 19. ÓRA KÖZÖTT. 
PÉNTEKEN, november 30. /  11 – 13 ÓRA KÖZÖTT
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A Pimurmagnet Regionális Értéklánc Klaszter 2012. május 17-én alakult a Maros Megyei Ipari Park és a Magna Oktatási Központ kezdeményezésére.
A klaszter gazdasági társulás, közel hatvan alapító tagot számlál, akik kis- és középvállalkozók. Az üzleti tárgyalások eredményeként a Pimurmagnet
a magyarországi Pharmagora Életminőség Klaszter és az Omnipack Csomagolástechnikai Klaszter kizáró jellegű képvelője lett Romániában. Az
említettek égisze alatt közös fejlesztési programok indulnak. Az együttműködésének egyik kijelölt célja: közös részvétel a kiírásra kerülő Euréka
projekten.

Innovációs lehetőségek
értékláncokban 

Az alapításkor a tagok eldöntötték,
hogy klaszter formájában fognak
együttműködni. Ennek érdekében
megválasztották, az elnökséget és a
klaszter menedzsmentjét. Az elnökség
az ipari parkot, a menedzsment a
Magna Oktatási Központot illeti meg.
A klaszter megválasztott elnöke Nagy
István, az ipari park vezetője, vezér-
igazgatója pedig Nagy László Mihály,
a Magna Oktatási Központ vezetője. 

– Milyen meggondolásból jött létre
a Pimurmagnet Regionális Értéklánc
Klaszter? - kérdeztük Nagy István igaz-
gatót.

– Gyakorlatilag két irányzat, két
elképzelés találkozott. Mint köztu-
dott, az ipari park és az ide tartozó
inkubátorház üzleteket indító, és
vállalkozásokat támogató infras -
truktúrákat működtet. Ami az itt
működő cégeket és intézményeket
illeti, a tapasztalatunk az, hogy min-
denképpen szükség van egy alulról
felfelé történő szerveződésre. A Pi-
murmagnet egy olyan társaság,
amely teljesen bizalmi alapon mű-
ködik. Ezen belül közös üzleti prob-
lémákat, célokat térképezünk fel, a
feladatokat pedig közös erőforrásból
próbáljuk megoldani. 

– Már több mint tizenöt éve megfi-
gyelhető, hogy ez a szerveződési forma
nagyon jól működik a nyugati-európai
üzleti életben…

– Ez az úgynevezett második meg-
látásunk – mondja Nagy László Mi-
hály, a Magna Oktatási Központ
vezetője. – Kiemelném viszont azt,
hogy ez az elképzelés, ez a forma nem-
csak a környező országokban működik,
hanem Kovászna megyében is, ahol
évekkel ezelőtt megalakult a kis- és
középvállalkozások szövetsége. Az ot-
taniaknak sikerült ezt az egyesületet
megtölteniük tartalommal. Időközben
megnőtt a létszám, és a feladatok is
megsokasodtak. Röviden: kinőtte
magát, így tovább kellett lépni, és
ennek érdekében a háromszéki vállal-
kozók a szervezetet szép lassan átala-
kították, felhasználva a klaszterek
működési mintáját. Az ilyenekből ott
már három-négy is működik, nem be-
szélve klaszterünk működő partnerei-
ről: az Agrofood és Prowood Klaszter,
a Sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inku-
bátorház, a Havaria Környezet és
Egészségtechnikai Klaszter, az ArchE-
nerg Regionális Megújuló Energetikai
és Építőipari Klaszter, továbbá a Pan-
non Forrás Első Kárpát-medencei Fej-
lesztési és Tudásklaszter.

A klaszter egy olyan szerve-
ződési forma, melynek nincs

jogi személyisége,
57 erdélyi vállalkozás

hozta létre, a bizalmi alapú
együttműködés jegyében. Öt
gazdasági területen beindí-

tott értékláncban, 
mely alatt értendő a vidék-

fejlesztés, az ipar, továbbá
szolgáltatások, az oktatás és

az idegenforgalom.

– Felhasználva a bevált formát, to-
vábbá az Inkubátorház-projektet, illetve
ennek kapcsolatait, megalakították az
úgynevezett „ernyő klasztert”. Mi ennek
a feladata?  

– Számtalan olyan intézményt, vál-
lalkozást kerestünk meg, akik érdekel-
tek voltak egy ilyen típusú
szerveződésben. Ez nem ment egyik
napról a másikra, de mindenképpen
hasznos volt ezeket a lépéseket meg-
tenni. Rendkívül fontos a klaszter gaz-
dasági ágazatának a meghatározása. 

Ami a konkrét tevékenységi kört il-
leti, már ott tartunk, hogy majdnem
teljesen körvonalazódott: előrelátha-
tólag három-négy klasztert fogunk
működtetni, és ahogy szokott lenni,
ezeknek a kialakuló társaságoknak biz-
tosan meglesznek a maguk átfedési
pontjaik. Az anyaklaszternek, vagyis
nekünk, az az egyik legnagyobb szere-
pünk, hogy kellőképpen tudjunk irá-

nyítani, segíteni, adminisztrálni – ma-
gyarázta Nagy László Mihály, a Pimur-
magnet menedzsere. 

Mi a helyzet a közös fejlesztési prog-
ramokkal? Mit nevezhetünk ebben a pil-
lanatban konkrétumnak? Nagy István
ezekre a kérdésekre válaszolt:

– Az elmúlt napokban konkrét tár-
gyalásokat folytattunk a Pharmagora
Életminőség Klaszter és az Omnipack
Csomagolástechnikai Klaszter képvise-
lőivel. Helyi cégek és intézmények ve-
zetőivel is találkoztunk. Arra
próbáltunk megoldást találni, hogy
miként lehet itt, helyileg implemen-
tálni azokat a formákat, lehetőségeket,
tapasztalatokat, melyeket a magyar-
országi kollégák már több mint tíz éve
használnak. Továbbá mindkét klaszter
esetében találtunk olyan nemzetközi
projekteket, finanszírozási és pályázati
lehetőségeket, melyekben együtt tu-
dunk elindulni. Az a belátásom, hogy
a jövő év elejéig, mindkét irányból el
fog indulni egy-egy ilyen pályázat.
Ezeknek a lefutási ideje egy évtől
három évig terjed, így ennek értelmé-
ben gyakorlati eredményekről csakis
akkor beszélhetünk, amikor ezek a pá-
lyázatok lezárulnak. 

Ugyanakkor megtudtuk még azt is,
hogy a tárgyalás eredményeképp
újabb kereskedelmi kapcsolatok jelen-
tek meg nemcsak a magyarországi,
hanem a romániai cégek között is. 

Nagy-Bodó Tibor

Az ipari park adminisztratív épülete belülről, mely otthont ad a klaszternek

Klasztervezetők találkozója a továbbképzésen

Nagy László Mihály, a Pimurmagnet menedzsere
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Nyert, de nem tudott abszolút többséget szerezni a katalóniai választásokon a függetlenségpárti jobboldali kormányfő. Artur Mas ugyanakkor a másodikként
befutó szintén szeparatista baloldallal összefogva kikényszerítheti a függetlenségi népszavazást.

Sarkosan
fogalmazva

A kereszténységet sokféleképp lehet üldözni. Elképesztően
aljas dolgokat írnak a keresztény pártokról és emberekről a
nagyon művelt Európában, hazánkban is. A kommunizmus
és a nácizmus egyaránt gyűlölte a kereszténységet, a Har-
madik Birodalom a katolikusokat a kommunistaellenes tör-
vények alapján üldözte és büntette, és Magyarországon is a
legveszélyesebbnek a katolicizmust tartotta, mely makacsul
ellenállt a nemzeti szocializmus eszméinek. Sztálin és Hitler
olyan hatalmat tulajdonított a Vatikánnak, amellyel az még
fénykorában sem rendelkezett, de talán mégis „igazuk” volt,
mert a szeretet és az igazság a legnagyobb hatalom. A ke-
resztény templomokat a hívekkel együtt szívesen felgyújtják
az iszlám elvakult hívei, másutt a templomokat sem tűrik
meg, de a balliberális „euroatlanti” kultúrkörben a keresz-
ténység nyílt vállalása általános gúny és megvetés tárgya,
legfeljebb a katolicizmus minden hagyományát feladó, a li-
beralizmus eszméit vállaló álkeresztényekkel tesz kivételt,
akik olyan szolgálatot tesznek nekik, mint a békepapok a
kommunistáknak, hiszen saját vallásukat és önmagukat aláz-
zák meg elismertségért és pénzért. A család, a házasság, az
abortusz, a papi nőtlenség, állam és egyház „összefonódása”,
csupa remek téma az ateisták és hitehagyottak számára,
nem is szólva a legnagyobb bunkóról, a kiskorúak molesztá-
lásáról és az erkölcsöt rontó hittanról. Ha a mi temetőinket
meggyalázzák, az csak rongálás, pajkos csínytevés, a mi
templomainkat nyugodtan össze lehet mázolni a szabad ön-
kifejezés nevében. Előző cikkemben idéztem Márton Áron
püspök háborúellenes beszédéből (1939. november), most
egy másik részt idézek: „S az is tény, hogy Isten malmai ma
gyorsabban járnak, az eszmék és helyzetek kiérésének ideje
az életütem meggyorsulása következtében megrövidült. Ma
a fejlődés szempontjából az évszázadot évtizeddel s az évti-
zedet egy esztendővel mérik. Ne fogyatkozzék meg a ti hi-
tetek! Az eszmét nem lehet megölni, a hit, amelyben üd-
vösségünket bírjuk, a remény, amely eddig is megtartott, a
krisztusi gondolat, amelyért és amely jegyében feladatainkat
vállaljuk, a mostani veszélyből is, mint annyi másból a tör-
ténelem során, diadalmasan fog kikerülni.”

Szentmihályi Szabó Péter

Uniós meccsek

Megállapodás nélkül ért véget Brüsszel-
ben az unió 2014 és 2020 közötti keret-
költségvetéséről tartott csúcstalálkozó, de
ennek most jóval kevesebb köze van azok-
hoz a mély működésbeli, hitelességi prob-
lémákhoz, amelyek kétségtelenül az EU
jellemzőivé váltak az elmúlt években.

Most annyi történt csupán, hogy nem
sikerült áthidalni azt a szakadékot, amely
a kiadások drasztikus visszanyesését haj-
líthatatlanul követelők – elsősorban az
északiak által megerősített britek – és az
ennél kompromisszumkészebb tagorszá-
gok között keletkezett. Amikor Angela Mer-
kel német kancellár a tegnapi ülésre menet
azt mondta, hogy nem lenne drámai, ha
újabb csúcsot kellene tartani, akkor már
látni lehetett, az álláspontok túl távoliak a
gyors megegyezéshez. Miután pénzről, tá-
mogatásokról volt szó, az államvezetők tisz-
tában voltak döntéseik súlyával. Felméré-
sek szerint nincs olyan európai ország, ahol
ne a pénz, azaz az anyagi helyzet határozná
meg a választók szavazási hajlandóságát
a soron következő megméretésen. Azt a
kormányt, amely nem hozott a voksolni
készülő polgárnak jobb életminőséget,
vagy éppenséggel rontott életszínvonalán,
el kell zavarni. Lehet ugyan megsértődni
a választóra, de ettől még marad az egy-
szerű, viszont világos helyzetkép. Ezzel tisz-
tában van Németországtól kezdve Olasz-
országon át egészen Bulgáriáig minden
uniós tagállam vezetője. Így aztán tehet-

tek-e volna mást Brüsszelben, mint hogy
a végsőkig kitartanak országuk és egyben
jövendő szavazóik érdekei mellett?

Ami a mostani csúcstalálkozón történt,
tulajdonképpen nem más, mint maga a
demokrácia működése. Az unió ugyanis
akkor mutatja a rosszabbik arcát, amikor
egyes, magukat kizárólag gazdasági erejük
alapján megítélő államok – vezetőik révén
– fenntartják maguknak a jogot, hogy dik-
táljanak. Hogy az ő döntésüket fogadtassák
el az erő pozíciójából akkor is, ha nyilván-
valóan a saját érdekük érvényesítéséről van
szó. Most majdnem egyenlő felek, de lega -
lábbis egymást erősítő koalíciók álltak
szemben egymással. S a csata eldöntetlen.
Persze az EU bizonytalansága, döntéskép-
telensége jól jön azoknak a nagyhatalm-
aknak, amelyek amúgy is igyekeznek leírni
a kontinenst. Az is igaz, hogy minél később
születik megállapodás a költségvetésről,
annál kevesebb idő jut a tervezésre, késik
a pályáztatás, majd a források kifizetése.

Mindezek mellett mindenki tisztában volt
azzal, hogy rohamtempóra, felelőtlen
kompromisszumokra nincs ok, hiszen még
rengeteg idő van 2014-ig. Mellesleg így
volt ez 2005-ben is, a korábbi hétéves költ-
ségvetésről sem sikerült elsőre megegyezni.

Bár viszonylag kevés hír szivárgott ki a
brüsszeli tanácskozásról, állítólag Donald
Tusk lengyel miniszterelnökön sok múlott,
hogy a kohézió barátai nevű csoportot nem
sikerült szétforgácsolni, tagjait egymás el-
len hangolni. Az európai középhatalmi stá-
tussal büszkélkedhető Lengyelország tá-
mogatásával a felzárkóztatásban leginkább
érdekelt kelet-közép-európai államok –
köztük Magyarország – megerősödött po-
zícióban várhatják a következő menetet.
Ha a végső helyezés számunkra kedvező
lesz, akkor a mostani brüsszeli meccs után
sokak számára színvonaltalannak és sport-
szerűtlennek tűnő bajnokság egy csapásra
válhat sikertörténetté a rájátszásban.

Pataky István

A függetlenségieknek egymással kell megalkudniuk 

„Precedens, amely
megrengetheti Madridot és
Brüsszelt” – így vezette fel
a tegnapi katalán választá-
sokat az egyik baszk lap,
nem titkolt kárörömmel.
Hasonló hangulatú írások
jelentek meg a skót és az
észak-olasz lapokban is, s
gyaníthatóan nem búsul-
nának különösebben a bar-
celonai függetlenségi erők
győzelmén a bretonok sem.
Mint ahogy az esetleges
precedens lehetőségeit
boncolgatták az erdélyi
blogokon is. De lesz-e pre-
cedens?

A exit poll eredmények
szerint az Artur Mas vezette
Konvergencia és Unió Párt

(CiU) párt nyert ugyan, de
a vártnál gyengébben sze-
repelt: az eddigi 62 hely
helyett legfeljebb 54-57
helyre számíthat a 135 fős
barcelonai törvényhozás-
ban. Ugyanakkor ha kie-
gyezik a másodikként
befutó, 20-22 mandátumot
szerző Köztársasági Balol-
dallal, illetve a kisebb sze-
paratista pártokkal, akár
kétharmados többsége is
lehet a szeparatista erők-
nek. Mi következhet ez-
után?

Ha Artur Mas tartja
magát korábbi ígéretéhez,
akkor indítványozni fogja
Madridnak, hogy engedé-
lyezze népszavazás kiírását

a függetlenségről.
A spanyol kormány ál-

láspontja szerint egy ilyen
népszavazás az alkot-
mányba ütközik, de hosszú
távon aligha tudna nemet
mondani.

Az El País című napilap
legutóbbi felmérése szerint
az északkelet-spanyolor-
szági régió lakóinak fele
egyetért azzal, hogy Kata-
lóniának ki kell válnia az
ibériai országból, igaz,
abban az esetben, ha ez a
lépés az európai uniós tag-
ság elvesztésével járna,
csak 37 százalék támo-
gatná azt. Ramón Tremosa,
a CiU európai parlamenti
képviselője ugyanakkor

éppen a régió gazdasági
ereje és Spanyolország
amúgy is szorult helyzete
miatt tartja elképzelhetet-
lennek, hogy egy független
Katalóniát kitegyenek az
EU-ból. Közben az ETA
baszk szakadár fegyveres
csoport bejelentette, hogy
bizonyos feltételek teljesü-
lése esetén kész tárgyalni a
spanyol és a francia kor-
mánnyal a fegyverletételről
és önnön feloszlatásáról. A
spanyol kormány elutasí-
totta, hogy a feloszlatás fe-
jében tárgyaljon a
szervezettel, és közölte,
hogy feltétel nélküli önfel-
oszlatást vár. 

Máté T. Gyula

Válságban van az Európai Unió, ez tény. Intézményes és gazdasági krízis sújtja azt a szervezetet,
amely egyébként vitathatatlanul történelmi szerepet játszott, játszik az öreg kontinens orszá-
gainak életében, legalábbis azokéban, amelyeknek volt lehetőségük és bátorságuk szerepet
vállalni ebben a közösségben.

Az elszakadás hívei győztek Katalóniában



Nemcsak a gyerekekre, hanem szüleikre is figyel a Szent Ferenc Alapítvány

Menedékhely a bajba jutott édesanyáknak
Akár három hónapig is biztosít lakhatási lehetőséget kisgyermekes anyukák számára a Szent Ferenc Alapítvány új csíkszeredai létesítménye. A négyeme-
letes tömbház tatarozása folyamatban van, a téli hidegek előtt már beköltözhetnek a rászorulók.

Családi nehézségek, anyagi gon-
dok, házastársi konfl iktusok – meg-
annyi probléma, ami arra késztethet
egy édesanyát, hogy gyermekével
együtt ideiglenesen elhagyja otthonát.
Rajtuk szeretne segíteni a dévai Szent
Ferenc Alapítvány nemsokára átadásra
kerülő csíkszeredai létesítménye. Böjte
Csaba ferences szerzetes, az alapítvány
vezetője Iordache Mel indát és férjét,
Attilát bízta meg az új otthon vezeté-
sével. Az otthon egyébként egy négy-
emeletes tömbház egyik szintjén fog
működni, távlatilag viszont az egész
épületet a rászoruló anyáknak szánják.
A tömbház valaha diákszál lóként és
munkásszál lóként üzemelt, tulajdono-
sa pedig idén nyáron 99 évre felaján-
lotta a gyermekvédelem ügyét zász-
lajára tűző szervezetnek. „Csaba testvér
már régóta szeretne egy olyan intéz-
ményt létrehozni, ahova édesanyákat
is be lehetne fogadni – mesélte Iorda-
che Mel inda, a ház leendő vezetője. –
Az alapítvány jelenlegi házai ugyanis
nem alkalmasak arra, hogy felnőtteket
is befogadjanak, a gyermekükkel
együtt érkező édesanyák számára leg-
fel jebb néhány napig, szükségmegol-
dásként tudnak szál lást biztosítani a
bentlakó otthonok. Komoly igény volt
tehát erre. Egyfajta családsegítő krízis-
központ lesz ez, olyan hely, ahova a
szociál is problémákkal küszködő
anyukák jöhetnek, gyermekeikkel
együtt. A cél az lenne, hogy a családo-
kat összetartsuk, ezért ha lehetőség
van rá, akkor természetesen bátorítjuk
az anyákat, hogy hazamenjenek. Fel-
keressük az apát is, megvizsgál juk az
érem mindkét oldalát, szeretnénk a
házasságokat megmenteni.”

A leendő lakók legfel jebb 90 napos
időszakra költözhetnek be a házba, ez
idő alatt a központ vezetői felmérik,
hogyan tudnának a leghatékonyab-
ban segíteni nekik a gondok megol-
dásában. A 90 napos időtartam csak
irányadó, van olyan, hogy csak egy
hirtelen veszekedés miatt megy el az
anyuka otthonról, és pár nap múlva
már haza is tér. Máskor ennél
hosszabb időre van szükség. Az ala-
pítvány munkatársai szükség esetén
akár tanfolyamra is beíratják őket, arra

pedig magától értetődően gondot
fordítanak, hogy az anyákat foglal-
koztassák, bevonják őket a ház körül i
teendők megoldásába. A tömbháznak
azon az emeletén, amelyiken az
anyukák számára alakítanak ki lakha-
tási felületet, összesen hat lakrész ta-
lálható, mindegyikbe két-két anyukát
tudnak majd, saját kérés alapján,
gyermekestül befogadni.

Iordache Mel inda hangsúlyozta,
hogy a csíkszeredai otthon elsősorban
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Adj hitet!
Az ember lassan fölemelte fejét, és

fátyolos szemekkel nézve rám, kérte:
„Adj hitet!” Szinte koldulta, hol alázat-
tal, hol követelőzve, mintha járna neki.
„Adj hitet!” És én ál ltam némán, hang-
talanul, mert üresek voltak a kezeim.

Az útszél i koldus, ha kenyeret kér,
szelek neki, megzsírozom, és jó étvá-
gyat kívánok hozzá. A szomjasnak

megmerítem poharát a kút hűs vizé-
ben. A ruhátlannak megnyitom szekré-
nyemet, legjobb kabátomat terítem
vál lára. Pénzt kérőnek kamat nélkül
adok, és nem várom vissza a kölcsönt.
A gyermeknek időmet adom, amikor
mesét olvasok neki, beszélgetek vele,
játszom vele. Betegnek megtörlöm ve-
rejtékező homlokát, fogom a kezét és
bátorítom. Imát kérőért fohászkodom,
könnyeket apasztok, kimentem a ful-
doklót a tajtékzó habokból, ha kel l.

De mit adjak ennek az embernek,
aki hitet kér tőlem? Van-e bennem

annyi, hogy a fölösleget megosszam
vele? Ha adok belőle, marad nekem is?
Vagy a szeretethez hasonlóan minél
többet adok, annál több marad nekem?

Adj hitet, Uram, hogy belőled táp-
lálkozva jól lakassam a felém forduló
éhezőket. Ha eltöltesz kegyelmeddel,
többre leszek képes, vigasztaló szavak
születnek majd ajkamon, megoldha-
tatlannak látszó feladatokat megol-
dok majd, és jóságoddal eltelve, én is
jó leszek.

Az ember, aki hitet koldult tőlem,
úgy érezte, van nekem. Lehet, hogy

Gőzerővel folynak a munkálatok a Szent Mónika otthonban

déket, őket a Sepsiszentgyörgy mel lett
működő árkosi otthonban várják. Igaz,
hogy az első anyuka, akit most éppen
befogadni készülnek, csecsemőjével
együtt várja a tatarozás befejezését. Ő
egy Udvarhely mel letti faluból került
Csíkszeredába, miután házastársa az
utcára tette; jelenleg az alapítvány
csíksomlyói gyermekvédelmi köz-
pontjában kapott ideiglenes elhelye-
zést. A súlyos szociál is gondokkal
küszködő fiatalasszonynak az alapít-
vány munkatársai magyarázták el azt

is, hogyan kel l egy kisbabának gondját
viselni, háromóránként megszoptatni.
Segítségükre van a Csíki Anyák Egye-
sülete is, akik máris segítettek baba-
ápoláshoz szükséges holmikkal.

Az új otthont Szent Mónikáról, az
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zással, meszeléssel is sikerül végezni,
és még a tél i hidegek beál lta előtt be-
költözhetnek a lakók az új otthonba.

meglátott Téged, Uram, a szemeimben?
Bennem vagy, és én nem is tudok ró-
lad? Minden idegszálammal szolgálni
szeretnélek, adnám a hitet másnak is,
és szeretnék mindenkit, és segítenék.
Csak adj hitet, Uram!

Aki egyszer is megérezte édessé-
gedet, soha többé nem tud eltávo-
lodni Tőled. Akit magadhoz vonzottál,
az nem tud soha szabadulni, örökké
hozzád lesz láncolva. Mily édes iga,
kedves rabság!

Mel letted lenni, benned élni, ál-
talad, ez minden vágyam. Adj hitet,

Uram! Akkor is, amikor a kereszt a
földre nyom, hisz Te is cipelted a ma-
gadét. Vérző térdeimre hul lva akkor is
áldjalak, amikor úgy érzem, erőm
fogytán van.

Az ember hitet kért tőlem, és kéré-
sével felborította törékeny egyensú-
lyomat. Nagyobb lesz az ő hite, ha
látni fogja imára kulcsolt kezeimet,
böjtölésemet, bűnbánatomat? Egyál-
talán ki vagyok én, hogy tőlem valaki
is hitet kérjen?

Kereslek, Uram, engedd, hogy rád
találhassak!
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„Mítoszromboló” a pápa új könyve?
Ezekben a napokban kerül a könyvesboltokba XVI. Benedek pápa új könyve, amely Jézus
gyermekkorával foglalkozik, születésétől kezdve egészen 1 2 éves koráig, amikor szülei
bemutatták őt a jeruzsálemi templomban. A könyv – a Názáreti Jézus életéről szóló tri-
lógia harmadik kötete – még megjelenése előtt élénk visszhangot váltott ki.

ben született, ez csupán egy VI . századi
szerzetes tévedésének köszönhető, a
Megváltó ugyanis valójában néhány
évvel korábban már a világra jött.

Alessandro Speciale, a Rel igion
News Service hírügynökség vatikáni
tudósítója a CNN-nek arról beszélt,
hogy a pápa szándéka nem a mítosz-
rombolás volt, hanem annak bemuta-
tása, hogy az evangél iumokból ismert
Jézus valóságos emberként élt a föl-
dön, és élő történelmi személyiség
volt. Igaz, az evangél iumok nem tesz-
nek említést arról, hogy ál latok vették
volna körül az újszülött Jézust, a pápa
könyvének mégsem a hagyományos
karácsonyábrázolás bírálata a cél ja. „A
pápa hagyománytisztelő ember, aki
nem akarja, hogy az emberek meg-
változtassák szokásaikat” – mondta
Speciale.

Anthony Val le teológiaprofesszor
szerint a pápa nem elfogult, hanem
saját tanulmányaiban is nyitott a tu-
dományos, kritikai szemléletmódra.
Meglátásában a pápa „hit és értelem”
ötvözését használ ja ahhoz, hogy Jézus
életét közelebb hozza az emberekhez.

A némelyek számára talán meglepő
történeti adalékok ugyanakkor sem-
mivel nem mondanak el lent az egyhá-
zi tanítás lényegének, az továbbra is
változatlan. Phil ip Whitmore atya, aki a
könyv angol nyelvű fordítását végezte,
arról beszélt, hogy a pápa könyve segít
megérteni nekünk azt a világot,
amelyben Jézus született. „Cézár (Cae-
sar) békét hozott a Római Birodalom-
ba, de ez a kisgyermek valami sokkal

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

Várakozni jó
Aki várt már valaha például autóbuszra (és ki ne várt volna), az ponto-

san tudja, hogy milyen unalmas és idegölő. Miután az összes létező hir-
detőoszlop összes létező hirdetését végigolvasta már az ember, következik
az épületek és a járókelők aprólékos megfigyelése, esetleg egy cigaretta,
hátha eltel ik már valahogy az idő. Nincs türelmünk várakozni, mert egy-
re jobban rohanunk, egyre több dolog, egyre több feladat tornyosul a fe-
jünk felett, amelyek mind-mind megoldásra, tulajdonképpen ránk, a mi
időnkre várnak. Rendszerint nem az öröm az, amit a várakozás fogalmá-
hoz társítani szoktunk.

Az adventi várakozás – a karácsonyfa csi l logására vágyó gyerme-
keket leszámítva – nem a türelmetlenség jegyében zajl ik, az una-
lom jegyében még annál is kevésbé. Általában az ünnepi
előkészületek foglal ják le i lyenkor az embert, a besűrűsödő tenni-
valóknak csak az ünnepek idejére várt pihenés ad elviselhető színt.
Pedig advent nem csak ebben különbözik minden más várakozástól .

Egy kisbaba, a Megváltó születésére várunk. És akárcsak a gyer-
meküket váró édesanyáknak a várandósság ki lenc hónapja, a mi szá-
munkra az advent az örömtel i várakozás időszaka lehet. Gyerekeknek
ott az adventi naptár, minden napra egy kis meglepetéssel – felnőt-
tek számára viszont csak akkor jelenthet örömöt a várakozás, ha nem
úgy várjuk a karácsonyt, mint az autóbuszt, tétlenül és idegesked-
ve, hanem tettekkel, szeretettel egymás felé fordulva. Egészen egy-
szerű mondatok, egészen egyszerű gesztusok segíthetnek minket
közelebb vinni a karácsonyvárás öröméhez. Meghal lgatni végre
őszinte érdeklődéssel egy embertársunk panaszát, elmagányoso-
dott idősek csendesen elmormolt segélykiál tását, bátorítani és biz-
tatni egy reményvesztett családtagot, megtenni az első lépést a
békülés felé. Nem nagy dolgok ezek, mégis sokszor csodák terem-
nek egy elvetett szó nyomában. Ki tudjuk-e mondani hitelesen a
mel lettünk levő családtagnak, engem te érdekelsz, nekem te fontos
vagy? Úgy, hogy érezze: őszintén, igazán foglalkoztat a sorsa, a hely-
zete? Egy mondat, egy hiteles, emberi gesztus, egy új kapcsolat kez-
dete. Bizony sokszor felér egy kisebbfajta megváltással .

csodálatosabbat hozott: Isten békéjét,
örök életet, a bűn és a halál fölötti
győzelmet – fogalmazott Whitmore
atya. – A könyv választ ad arra a kér-
désre, miként lett a karácsony ennyire
széles körben megünnepelt esemény a
nyugati társadalomban. A pápa meg-
magyarázza, hogyan változtatta meg
Jézus születése végleg az emberiség
történelmét.”

A könyv első ízben több mint egy-
mil l ió példányban, nyolc nyelven kerül
a boltokba, még karácsony előtt, ma-
gyar nyelvre való fordítása későbbre
várható.
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A Vatikáni Rádió honlapján Federi-
co Lombardi szentszéki szóvivő gon-
dolatait olvashatjuk, amelyeket a
jezsuita szerzetes az Octava Dies vati-
káni tévéműsorban tett közzé. Lom-
bardi atya szerint Joseph Ratzinger
mint pápa személyesen átélte „a tör-
ténelmi Jézus és a hit Krisztusa közötti
szakadás”drámáját, és elkötelezetten
vál lalta, hogy vezeti a híveket, azaz az
Egyházat ennek felülmúlásában, és
visszaadja nekünk a Jézussal való sze-
mélyes barátság örömét. Ez a szolgálat
most mindennél alapvetőbb és sürgő-
sebb az Egyház kormányzásában. A
pápa ugyanis elsősorban az Egyház
hitéért felelős.

A CNN ugyanakkor mítoszromboló-
nak nevezi a könyvet, és több olyan
megál lapítást idéz belőle, amely eltér
az általánosan elfogadottól, ugyanak-
kor el ismeri, hogy az egyházi tanítás
lényege semmit nem változott. Az is-
mert amerikai hírcsatorna többek kö-
zött azt az érdekességet emelte ki,
hogy az új könyv szerint a Megváltó
születésének időpontja több évvel tér
el a hagyományosan elfogadottól. To-
vábbmenve, a pápa szerint nincs bizo-
nyíték arra, hogy az első karácsonykor
valóban angyalok énekeltek volna a
pásztoroknak, és arra sincs, hogy Jézus
születésekor valóban ál latok vették
volna körül a jászlat. Az evangél ium
ezekről nem tesz említést, mindezek az
elemek a későbbi korokban épültek be
a karácsonyi ünnepkörbe. XVI . Benedek
pápa arra is rámutat, hogy Jézus nem
az időszámításunk kezdetét jelző év-

Taizé ima
és zarándoklat
Minden kedden 1 8 órától az újonnan

felszentelt Szent Család római katoli-

kus templomban (Egyesülés negyed,

Földműves / Agricultorilor utca 26.)

Taizé ökumenikus imát tartanak,

amelyre szeretettel várják a 1 8 és 34

év közötti fiatalokat. Ez egyben elő-

készület a decemberi zarándokútra és

a Rómában tartandó ifjúsági találko-

zóra. A zarándoklat útvonala: Maros-

vásárhely – Kaposvár – Padova –

Róma, illetve Róma – Assisi – Bologna

– Kaposvár – Marosvásárhely. Indu-

lás december 26-án, hazaérkezés ja-

nuár 4-én. Ár: 21 0 euró + biztositás.

Jelentkezni december 5-ig lehet a

pmbogi@yahoo.com e-mail címen, il-

letve a keddi ima helyszínén.
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elemek a későbbi korokban épültek be
a karácsonyi ünnepkörbe. XVI . Benedek
pápa arra is rámutat, hogy Jézus nem
az időszámításunk kezdetét jelző év-

Taizé ima
és zarándoklat
Minden kedden 1 8 órától az újonnan

felszentelt Szent Család római katoli-

kus templomban (Egyesülés negyed,

Földműves / Agricultorilor utca 26.)

Taizé ökumenikus imát tartanak,

amelyre szeretettel várják a 1 8 és 34

év közötti fiatalokat. Ez egyben elő-

készület a decemberi zarándokútra és

a Rómában tartandó ifjúsági találko-

zóra. A zarándoklat útvonala: Maros-

vásárhely – Kaposvár – Padova –

Róma, illetve Róma – Assisi – Bologna

– Kaposvár – Marosvásárhely. Indu-

lás december 26-án, hazaérkezés ja-

nuár 4-én. Ár: 21 0 euró + biztositás.

Jelentkezni december 5-ig lehet a

pmbogi@yahoo.com e-mail címen, il-

letve a keddi ima helyszínén.

Csütörtök, 2012. november 29.
13. oldalnovember 29–december 5. >> Keresztalja



Az emberek személyisége különbözik egymástól - ez pedig az írásukban is tükröződik. Mit lehet megtudni a grafológiából?

Befolyásolni akar bennünket mindenki, akár direkt, akár nem direkt módon. Vedd meg, dobd el, szeresd, utáld, válts, őrizd, válj, házasodj,
szülj, ne szülj, öltözz, vetkőzz, egyél, fogyjál, a sor a végtelenségig folytatható. Ahhoz, hogy a sok elvárás ne zavarjon össze, tartós én
határok szükségesek! 

14. oldal november 29–december 5.>> Életmód

Elárul az írásod - titkaink a grafológiában

Felnőttkori befolyásolhatóság és az én határai

Mi az én határ? Annak biztos ismerete, hogy hol
kezdődik a saját érdek, a saját vágy és akarat, és hol
a környezeté, a külvilágé. Ahhoz, hogy ne erősza-
koljanak valakire olyasmit, ami a saját vágyaival és
a saját akaratával, a saját érdekeivel ellentétes, el-
sősorban stabil értékrend, erős önértékelés, ellen-
álló képesség, reális önbizalom, és felismert saját
célok szükségesek.

A fentiekből következik, hogy a legkiszolgálta-
tottabbak a gyermekek, hiszen ők mindenben a
szülők, az őket körülvevő közeg függvényei. Se lel-
kileg, se tudatilag se testileg nem fejlettek ahhoz,
hogy felismerjék, mi a jó nekik és mi nem. A szülők
felelőssége, hogy a gyermek tudatlanságával, ki-
szolgáltatottságával, szeretetével, megfelelni aka-
rásával, tiszta hitével ne éljenek vissza.

A szülőkön múlik, hogy mihez kezdenek a
dackorszakkal

A fejlődéslélektanban megfigyelhető, hogy a
dackorszak kezdete egyre korábbra tolódik. A szülő
megdöbben, meglepődik, de gyakran el is nevetgél
azon, hogy az addig engedelmes kisgyerek először
mond nemet, először fejezi ki akaratát szóval, top-

pantással és egyéb heves jelzésekkel is: Nem! - ki-
áltja, sírja a külvilág felé. Egész teste ellenáll!

Ez az érés, a személyiségfejlődés a saját akarat
megnyilvánulásának tévedhetetlen jele. A szülőkön
múlik, hogy ezzel az ellenállással mihez kezdenek.
Tiszteletben tartják, legyőzik és/vagy büntetik érte,
vagy meggyőzni, megérteni igyekeznek, elfogadva,
hogy a gyermek önálló lény, szabad akarattal, de zéró
tapasztalattal és tudással, a veszélyekkel, a realitással
és az elvárásokkal szemben.

Ahhoz, hogy ez kialakuljon, rögzüljön, a szülő és
a külvilág helyes és következetes, a gyerek számára
érthető nyelven megfogalmazott visszajelzése és biz-
tos szeretet-jelzése szükséges az adott ellenállással
kapcsolatban. Vagyis, fontos, hogy a gyerek meg-
értse, hogy ha valamit nem engednek, az nem azt
jelenti, hogy nem szeretik. Van, amit muszáj tiltani,
és van, amit nem lenne szabad.

Meg kell tanulni 
a határok védelmét

Az a gyerek, akinek szabad akaratát mindig
mindenben korlátozták, ráadásul, ha szeretet-meg-
vonással büntették, biztosan nem fogja tudni és

merni kapcsolataiban megfelelően megvédeni,
képviselni önmagát később sem. Hiszen azt taní-
tották, közvetítették felé, hogy amit ő szeretne az
nem jó, nem helyes, ahogy ő gondolkodik, az hibás,
a másik elvárásainak, felé irányuló akaratának
pedig gépiesen meg kell felelni.

A feltétel nélküli engedelmesség elfojtja a saját
érdekek a saját vágyak a saját döntés következmé-
nyeinek vállalása mentén keletkezett indulatokat,
érzéseket, örömöket is. Megtanulja nem kifejezni,
elrejteni, elfojtani azokat!

Gyakran az engedelmességet hiszi olyan zálog-
nak, amelyet azért kell mindig mutatnia, hogy sze-
ressék. Így aztán soha nem tudja megtapasztalni
azt a boldog érzést, hogy olyannak fogadják el,
olyannak szeretik, amilyen. A megfelelni akarás
kényszerében nincs nemi különbség, mindkét
nemet érinti ez a probléma!

Egyszer el kell kezdeni

Önmagunk érdekeinek képviseletét gyakran fel-
nőtt korban kell megtanulni! Tréningeken, terápiás
keretek között elsajátítható mindaz, ami a gyerek-
korban nem sikerült vagy nem jól sikerült. A saját

érdekek felismerése és a kitűzött cél elérése nagyon
nehéz feladat.

Gyakran kell olyat mondani, és lépni, ami a kör-
nyezet akaratával, szándékával ellentétes. Ha biz-
tosak vagyunk abban, hogy amit szeretnénk az
valóban fontos, akkor bátran nézzünk szembe azzal,
hogy meg kell küzdeni érte. Gyakran azokkal is, akik
a szeretteinknek, jóakaróinknak mondják magukat.

Az önmagunkért folytatott harcban tapasztal-
hatjuk meg saját erőnket, saját vágyaink erejét, nem
kevesebbért, mint a saját boldogságunkért.

Ha sose merünk ebbe belefogni, maradnak a be-
tegségek, a rossz kompromisszumok, és az áldozati,
a balek, a lelki beteg, vagy a mártír szerepkör. Ilyen-
kor azonban már nem hibáztathatunk másokat, 
csakis sajátmagunkat…

Ha másként nem megy, gyakoroljuk tükör előtt:
,,fontos vagyok magamnak, mert ha nem vagyok
fontos még magamnak se, saját érdekeimért nem
lépek, nem küzdök, ugyan hogyan várhatom el,
hogy másoknak fontos legyek én és az, ami nekem
fontos!"

Kazimir Ágnes pszichológus
Forrás: Szerző: webbeteg.hu 

A grafológia íráselemzést jelent. Nem
a huszadik század találmánya, már az
1800-as években is foglalkoztatta az em-
bereket. Akkor azonban még csak az úri
szalonokban volt divat, szórakozásból
elemezgetni az írásokat, találgatni, ho-
gyan tükröződik vissza azokban a lélek -
különösen a kézzel íródott szerelmes le-
veleket szerették vizsgálgatni...

Nagyon régóta tudjuk, hogy az em-
berek nem írnak egyformán. Mindenki-
nek kicsit más az írása - filozófusok és
írók már az ókorban rájöttek, hogy a kü-
lönböző írásmódból lehet következtetni
a személyiségre. Az írás tudományának
vizsgálói, Michon és Klages nyomán fej-
lődött azonban a grafológia, mint tudo-
mány.

Hogy hogyan, abban eltérnek a mód-
szerek, de tény, hogy következtetni lehet
a személyiségre az írásból. Az emberek
írását mindig összefüggéseiben kell vizs-
gálni, e nélkül nem lehet helyesen ér-
telmezni. Ugyanannak a jellegzetesség-
nek nem ugyanaz a jelentése mindenki
írásában. Az írás összképét is vizsgálni
kell.

Lássuk, mikre kell figyelni! Miről be-
szél az íráson keresztül a lélek?

A legnagyobb kötéseket a girlandok
és az árkádok adják a kézírásban. A gir-
land olyan írás, amely ívesen fut, felül
nyitott, alul öblösödik. Az ilyen kézírással
író emberről a grafológus azt állapítja
meg, hogy alkalmazkodó, odaadó, en-
gedékeny, nyitott és nem idegesíti fel
magát mindenen azonnal. Nyugodt, hig-
gadt típus. Toleráns, könnyedén és dip-
lomatikusan intézi a dolgokat, de vigyáz-
nia kell a szájára - elmondhat olyasmit,

amit nem kéne. Gyakran pletykás.
Az árkádos írás a girland fordítottja,

ahogyan a személyiség is. A grafológia
értelmezése szerint nem szívesen alkal-
mazkodik, ha mégis, azt csak azért teszi,
mert tudja, hogy ez szükséges. Szúrós
fajta, visszafogott és távolságtartó. Óva-
tos, zárkózott, kétszer meggondolja a
cselekedeteit.

Bizalmatlan, és van rá esély, hogy
számító is. Hirtelen irányváltásairól lehet
megismerni a szöges írást. Már a nevé-
ben is benne van, hogy könnyedséget
mellőzi. Nem túl engedékeny, és nem
köt kompromisszumokat. Makacs, nem
befolyásolható, akkor is, ha erre semmi
szükség. Akadékoskodó típus, olykor kel-
lemetlenkedő, de megbízható ember.

A fonalas írást nehéz elolvasni. Az író
annyira széthúzza a betűket, hogy azt
kiolvasni kihívás. A grafológia szerint,
aki így ír, azt az érzetet kelti, hogy foly-
tonos késésben van, állandóan siet. Va-
lóban. Nehezen tudnak nyugodt tempót
diktálni, és kissé megfejthetetlen típus.

Könnyen beilleszkedik, de sokszor
alapvető képességekkel és tudással nem
rendelkezik. Nem a legszilárdabb az
idegrendszere. Vigyázni kell az írását
döntő emberrel! Ennek az írásnak több-
féle változata van. Egyik jobbra dől, a
másik balra, de létezik álló is. A dőlés
iránya sokat elárul a lélekről.

Ha jobbra dönti betűit az illető, ér-
zelmekkel fordul a másik ember felé, de
minél jobban dől jobbra az írás, annál
gátlástalanabb. Gyorsan dönt, gyorsan
cselekszik. Ha azonban az írás balra dől
vagy áll, az az ember pont ennek ellen-
kezője: visszafogottabb, visszavonuló tí-

pus. Nem az érzelem, inkább az értelem
irányítja. Próbálja a kellemetlenségeket
elkerülni az életében, azzal, hogy min-
dent jól megfontol.

Ha az írás hol jobbra, hol balra dől,
határozatlan, bizonytalan emberrel van
dolgunk. Ellentmondásos személyiség.
Nemcsak az írás típusából következtet a
grafológia a jellemre. Az írás mérete is
számít. Ha valaki nagyon nagy betűkkel
ír, fel akarja hívni magára figyelmet, tisz-

teletet vár el.
Nagynak az 5 milliméternél nagyobb

betű számít. Az ennél kisebb betűk, me-
lyek azonban mégis túlnyúlnak a közép-
zónán, arra utalnak, hogy az illető lelkes,
de nem olyan tiszteletet parancsoló, mint
a túl nagy betűk írója. A felső zóna nagy-
sága azt jelzi, hogy érdeklik a szellemi
dolgok ezt az embert és intelligens.

Ha a betűk alsó szárai a normális mé-
retet meghaladják, az illető az anyagi
világ iránt érdeklődik jobban. Lényeges
lehet, hogy mennyire köti a betűket egy-
máshoz egy ember. Hosszabb szavak
esetében figyelhető meg, hány betűt köt
össze valaki - ha nem köti őket, az írás
kötetlen; ha négynél kevesebb betűt köt,
akkor az írás gyengén kötött.

Utóbbi a logikus gondolkodókra jel-
lemző. Ha a kötései nagyon szabályosak,
az az ember nem túl önálló és bátorta-
lan. Erősen kötött írása a felszínes, felü-
letes gondolkodóknak van, akik olykor
v. A kötetlen írást több módon is értel-
mezhetjük, de általában jellemző, hogy
aki így ír, az nehezen alkalmazkodik,
gondolkodása analitikus.

A betűk írásánál fontos, hogy meg-
legyen a megfelelő zónaarány. Ha valaki
a felső szárakra teszi a hangsúlyt, akkor
ábrándos személyiség, a valóság kevésbé
érdekli, de tele van szellemi értékekkel.
Az alsó szárakat hangsúlyozó ember a
realitások talaján áll.

Ugyanígy abból is következtet a gra-
fológia a személyiségre, ha valaki tágan
formálja a betűket - ő erőteljesebb egyé-
niség, talpraesett és optimista -, aki
azonban szűken ír, az inkább gátlásokra
utal, félénkségre, bizonytalanságra, bi-

zalmatlanságra.
Figyelhetünk arra is, milyenek az éke-

zetek az írásban. Aki szabályosan helyezi
őket a betűkre, alapos és precíz ember.
Ha magasra teszi az ékezetet, lelkes,
tenni akaró személy. Az alacsonyra he-
lyezett ékezetek viszont arról árulkodnak,
hogy az illető nem hisz magában túl-
zottan.

Van, aki alig tesz ékezetet: határo-
zatlan személyiség. Ellenben ha összeköti
az ékezeteket, rugalmas és fantáziadús
emberre gondolhatunk. Nem mindegy,
mennyire nyomja rá a ceruzát a papírra.
Aki túl erősen, arra jellemző az akadé-
koskodás, szőrszálhasogatás.

A kezdőbetűket kihangsúlyozó sze-
mélyben túlteng az érvényesülési vágy,
de az sem jó, ha valaki nagyon egysze-
rűen írja az iniciálét: a grafológia félénk,
szerény emberként jellemzi, visszafogott,
lehet kisebbségi komplexusa is.

Figyeljük meg, hogyan írják az em-
berek az utolsó betűt! Akinél méretes,
az tekintélyéhes, szenvedélyes ember,
viszont akinél ez a betű szinte hiányzik,
annak kevés az önbizalma, gyorsan el-
fárad - de sokat szenvedett, magába ros-
kadt, reményvesztett is lehet.

A grafológiát a bűncselekmények fel-
derítésében, a párkapcsolatok elemzé-
sében, sőt munkahelyeken is használják:
pályaválasztásnál, a munkaerő kiválasz-
tásánál is. Létezik kriminalisztikai gra-
fológia is: bűncselekmények feltárásánál
a kézírás alapján végeznek hazugság-
vizsgálatot, illetve az íráskörülmények
felderítése a cél.

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

Sipos Kincső, a FCM női labdarúgó együttesének játékirányítója és jelenlegi gólkirálya
is egyben a csapat legtapasztaltabb labdarúgója. Sepsiszentgyörgyön született, haj-
danán teniszezett, asztaliteniszezett, kosarazott, országos válogatott gyeplabdázó volt,
majd teremlabdarúgó, aztán sikeres nagypályás labdarúgó lett. Kincső hatodéves a helyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. 

Női labdarúgás, A-osztály

Új segédedzője van a marosvásárhelyi FCM női A-osztá-
lyos labdarúgó együttesének Máthé Tünde személyében.
Máthé Grama Edmondot váltja, aki Angliába ment dolgozni. 

Az új segédedző beiratkozott a C-licensz megszerzésére
kiírt kurzusra is. 

Az együttes vezetőedzője, Székes Károly december 2-6-
a között Bukarestben, 2007 és 2009 után harmadszorra vesz
részt edzői kurzuson.

Mint mondta, csapata január 7-én kezdi meg a téli felké-
szülést, míg a tavaszi idény nyitányán, március 3-án hazai
pályán fogadja a brassói Blue Angel együttesét, amelytől az
ősz folyamán elszenvedték az egyetlen vereséget.  

Labdarúgás, B-osztály
Corona Brassó-FCM 1-0 (0-0)

Szombaton a B-osztály II. csoportjának legérdekesebb
mérkőzésén, a FCM az újonc B-osztályos brassói Coronával
mérkőzött, s annak otthonában 1-0 arányú vereséget
szenvedett, így 10 pontra szakad le az éllovastól. 

A mérkőzés egyetlen gólja Cornel Coman nevéhez fűződik,
akit Ene a 61. percben ideálisan szöktetett, a brassói csatár
kicselezte Deaconescut és Pescariut, aztán az elvetődő
Abraham mellett a hosszú sarokba gurította a labdát. 

Az őszi idény utolsó mérkőzésén a FCM együttese,
november 30-án, hazai pályán, 13.00 órai kezdettel a FC Olt
csapatát fogadja.   

„Kincs ez a Kincső lány a
vásárhelyi foci számára” 

Az ismert és népszerű, de annál
szerényebb Kincsővel gyerekkoráról,
sportpályafutásának kezdetéről, a
FCM színeiben elért sikereiről, ter-
veiről, jelenlegi elfoglaltságairól és
nem utolsó sorban hobbijairól be-
szélgettünk a minap.

– Nemrég értesültem róla, hogy
te sepsiszentgyörgyi illetőségűként
kerültél Marosvásárhelyre, ahol ha-
todéves vagy az orvosi egyetemen
és a labdarúgást, a tanulás mellett,
hobbiként kezdted űzni, úgymond
kikapcsolódásként. Ezek szerint na-
gyon elfoglalt vagy.

– Persze, én minden egyes per-
cet maximálisan kihasználok, hogy
mindenki teljesen meg legyen elé-
gedve velem. Először ide kerültem
az egyetemre, aztán kezdtem el fo-
cizni a FCM-nél. Habár ez hosszú
mese, sőt, előtte még kacérkodtam
több sportággal, nem tudom, ez
mennyire érdekelne…

– Érdekel, sőt kérlek, oszd meg
az olvasókkal. Kezdjük azzal, hogy
mikor, milyen sportágat kezdtél el
űzni hajdanán?

– Szülővárosomban, Sepsi-
szentgyörgyön egykoron volt egy
jégkorong egyesület, amelynek
gyeplabda szakosztálya is nyílt. Ott
kezdtem el hat évesen gyephokizni,
amely sportágat válogatott szintig
űztem. Mi több, 14 évesen már fel-
nőtt válogatottként, Románia szí-
neiben Balkán bajnokságot nyer-
tem, egy évre rá, az ifi csapattal
Balkán bajnokságon harmadikok
lettünk. 

Később teniszeztem, asztalite-
niszeztem, kosárlabdáztam, majd
teremlabdarúgózni kezdtem a fi-
úkkal, akiknek edzéseit gyakran lá-
togattam sulis éveimben. Édes-
apám szerint mindössze egy éves
lehettem, amikor kedvenc játék-
szeremmel, a labdával játszottunk,
gurítottuk, amikor én kiejtettem az
első bűvös szót, hogy „gól”, az „anyu”,
meg  „apu” előtt... 

Akkor még nem volt külön lány
teremlabdarúgó együttes Szent-
györgyön sem. Az akkori tanító né-
nim – elemi iskolás lehettem – né-
hányunkat a fiúkkal tett össze
focizni, ami nagyon megtetszett
nekem. Kilencedikes voltam, amikor

az országos líceumok közötti tornát
megnyertük, és én gólkirály lettem.
Az egykori kolozsvári Clujana nagy-
pályás együtteséhez kerültem, pár-
huzamosan ott jártam líceumba is. 

– De mégis, hogyan kerültél a
marosvásárhelyi FCM-hez?

– Érettségi után bejutottam a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem Általános Orvosi
Karára, de még nem értesültem ar-
ról, hogy a városnak van nagypályás
lány futballcsapata. A MOGYE ke-
retén belül egy tornaórán a sport-
tanár mindegyikünktől megkér-
dezte, hogy milyen sportágat űzött.
Én felsoroltam az általam már űzött
sportágakat, mire ő megkérdezte,
hogy szeretném-e valamelyiket to-
vább folytatni. Persze, hogy a foci
mellett döntöttem. Az illető el is
küldött a néhai Kiss Istvánhoz, aki
a City’us-ból lett FCM egykori elnöke
volt. 

Soha nem felejtem el, hogy Kiss
István rögtön rám ismert, sőt azt is
mondta, hogy „vártalak már, hogy
jelentkezz, Kincső…”

– Azóta már több mint öt év el-
telt, te pedig idővel az együttes talán
legmeghatározóbb, legbiztosabb
tagja lettél, játékirányító, csatár, mi
több, 15 góllal gólkirály is vagy. Já-
tékosként hogyan értékeled a nem-
rég véget ért őszi idényt, amelyet a
csoportban másodikként zártatok?

– Összességében jól ment a já-
ték, jól össze vagyunk szokva, meg-
felelő a csapaton belül a hangulat,
kiváló viszonyunk van a csapat ve-
zetőedzőjével, másodedzőjével, né-
hány fiatal játékos is jól beillett a
keretbe. Az, hogy irányítani is pró-
bálom a csapattársaim, azt a csapat
érdekében teszem, sőt a tapaszta-
latom is megköveteli ezt. Én úgy
érzem, hogy jó idényt zártunk, to-
vább harcolunk a bajnoki címért.
Kár, hogy a Brassó ellen vesztettünk
idegenben… 

– Mi történt ott, azon a bizonyos
mérkőzésen? Lebecsültétek az ellen-
feleteket, vagy nem összpontosítot-
tatok kellőképpen?

– De igen, összpontosítottunk,
és nem becsültük le az ellenfelet.

Én különösen tartottam attól a
meccstől. Szerintem azon a rossz
minőségű pályán, az ellenfél csa-
patát alkotó pimasz játékosok dur-
ván gáncsoltak többször a mérkőzés
alatt, alaposan ránk ijesztve, hiszen
mi a technikásabb, látványosabb
foci hívei vagyunk. Így sikerült meg-
nyerniük a mérkőzést. 

– Voltál te már román bajnok és
kupagyőztes, játsztál a Champions
League csoportjaiban, tehát sikeres
vagy mint labdarúgó. Mi következhet
még ezután a sport terén?

– Egy újabb bajnoki címért haj-
tunk, ezért mindent elkövetünk. Én
olyan típusú játékos és ember va-
gyok, aki képes és akar tanulni a
hibáiból. Gondolom, hogy a csa-
pattársaim is ezt akarják. Nagyon
motivál minket az, hogy a múlt sze-
zonban, épp a kolozsvári bajnokcsa-
pat, Olimpia ellen, hazai pályán
vesztettük el a bajnoki címet el-
döntő mérkőzést. 

– Jelenleg 24 éves vagy, sikeres
minden téren. Gondoltál-e már a jö-
vődre, esetleg arra, mihez kezdesz
majd? Milyen téren szeretnél
sikeres(ebb) lenni? Szerintem, jól
hangzik az, hogy orvos és labdarúgó,
akár fordítva is…

– Figyelj, számomra a labdarú-

gás nemcsak időtöltés, meg szóra-
kozás, hanem a tanulás mellett ki-
kapcsolódás is. A foci motivál és fel-
tölt energiával, amitől jobban megy
a tanulás, a szellemi aktivitás pedig
segít a labdarúgás terén a figye-
lem-összpontosításban. Érdekes, de
a két tevékenység kiegészíti, és nem
gátolja egymást. Ha arra gondolok,
hogy Románia, akkor csak Sepsi-
szentgyörgyön vagy Marosvásár-
helyen érzem jól magam, csak itt
képzelem el egyelőre a jövőmet.
Megszoktam és szeretem Maros-
vásárhelyt, a rezidensképzést is itt
szeretném végezni, mindamellett,
hogy erre külföldön is lenne kilátás.
Habár ezt egyelőre kizárom. Aztán
idővel családot is szeretnék alapí-
tani, gyerekeket…

– Ez azt jelenti, hogy egyelőre a
FCM színeiben láthatunk téged fo-
cizni?

– Persze, de amúgy bárhová is
sodorna a sors, ott fociznék, ahová
a szakmám, vagy munkahelyem
majd köt. De megjegyzem, hogy
én egyelőre a FCM igazolt játékosa
vagyok, amely csapatban jól érzem
magam. 

– Ha mégis visszautasíthatatlan
ajánlattal lepne meg valami jobb,
külföldi együttes, elfogadnád az
ajánlatukat?

– Csak, ha az Arsenál jönne ér-
tem!.. Komolyra fordítva a szót, mi,
a csapat, a FCM, a bajnoki címért
harcolunk a Románia-kupában, il-
letve európai szinten is érdekeltek
vagyunk. Ennél fennebb már nem
nagyon kerülhetünk, tehát „csúcson”
vagyunk, ami igen nagy büszke-
séggel tölt el. 

Egyelőre jó orvos, sikeres labda-
rúgó szeretnék lenni.

– Követed a nemzetközi labda-
rúgó mérkőzéseket is, ki a kedvenc
labdarúgód? Egyáltalán mi a hobbid,
a focin kívül?

– Követem a mérkőzéseket,
nemcsak a saját hibáimból tanulok,
hanem „nagy” labdarúgók taktikai,
technikai és magatartásbeli erényeit
megfigyelve szeretnék fejlődni. Tu-
dom, mint labdarúgónak, nekem
jó a reakcióidőm, de javítanom kell
a hosszabb távú időeredményei-
men. Amúgy a Gerrard és Messi tí-
pusú, dolgosabb, szorgalmasabb
beállítottságú labdarúgókat kedve-
lem, de hajdanám Thierry Henry
volt a kedvencem, mint lesipuskás
csatár, aki gyorsaságával meccseket
nyert. 

A foci mellett lovagolok, élet-
emet végigkíséri a ló iránti szeretet.
Felnőttem és végül valóra vált gye-
rekkori álmom: lett egy saját lovam,
amely társaságában érzem igazán
kikapcsolódottnak magam. 

Otthon, Sepsiszentgyörgyön egy
hagyományőrző egyesületnek is
tagja vagyok, ahol lovasíjászatot
űzünk, bemutatókat tartunk. Sze-
repeltem a Székely vágtán, ahol be-
mutattuk a Zalán futását, szerepel-
tem a Honfoglalás rockoperában is.

A nyáron például az ottani csapattal
12-15 éves gyerekek számára ha-
gyományőrző tábort rendeztünk,
ahol lovagolni tanítottam őket, íjaz-
tunk, kosaraztunk, fociztunk, ne-
mezeltünk, próbatételeket rendez-
tünk, ügyességi versenyeket
szerveztünk, olyan dolgokat, amiket
mindig is szerettem volna kipróbálni
gyerekkoromban a tábor résztve-
vőjeként.

– Gondolom, hogy büszkék a
szüleid rád, akiket minden hazai mér-
kőzés alkalmával látok Marosvásár-
helyen?

– Igen, akár a nővéremre, Kin-
gára is, aki Kolozsváron tanít az
egyetemen. Édesanyám egyébként
a FCM orvosa, hajdanán itt végzett
a MOGYE–n, édesapám pedig bac-
kamadarasi születésű, és a Bolyai
Líceumban tanult. Mindig is támo-
gattak minket, sőt minden egyes
mérkőzésemre eljönnek Sepsiszent-
györgyről szurkolni nekem, bárhol
is lépjünk pályára…

A beszélgetés után, a FCM –
szászrégeni Viitorul kupamérkőzés
félidejében, alkalmam volt meg-
ismerni Kincső édesanyját, 
Erzsébetet is, aki röviden, tömö-
ren nyilatkozott kisebbik lányáról: 

– Kincső, édesapja példáját kö-
vetve, rendszermérnökire készült,
de az érettségi előtt egy hónappal
bejelentette, hogy orvos akar lenni.
Csodálkozva, érthetetlenül álltam
előtte, de idővel sikeresen vizsgá-
zott, így büszkék vagyunk rá. Mind-
két lányunkat mindig, mindenben
támogattuk, tudtuk, hogy céltuda-
tosan végzik azt, amit szeretnek.
Ezért is vagyunk büszkék rájuk! 
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Nagy hír járja a faluban című rejtvényünk helyes megfejtése: – Gyorsan verje félre a harangot! Azt hallottam, a városi áruházban árleszállítás lesz! 


