
> > > M a r o s  m e g y e i  k ö z é l e t 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)  

Humor

Kultúra

Nagy sikernek örvend 
Marosvásárhelyen a My fair lady
A világhírű musicalt a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata szilveszter esté-
jén vitte színre, és azóta is nagy sikernek örvend.
Az előadás különlegessége és érdekessége, hogy
a Tompa Miklós Társulat a filharmóniával együtt-
működve adta elő. Rendezője az előző évadok
Platonov és Bölcs Náthán című előadásait jegyző
Harsányi Zsolt.

>>> 6. oldal

Vélemény

A helyi adók és illetékek
emeléséről döntöttek

2013. január 4-én rendkívüli önkormányzati
tanácsülésre került sor Marosvásárhelyen, ahol
egyetlen napirendi pontként tárgyalták a helyi
adók és illetékek emelésének a kérdését.

>>> 5. oldal

Sport

Mérlegen

– Milyen volt a 2012-es esztendő, illetve mit
vár 2013-tól? – tettük fel a kérdést néhány is-
mert marosvásárhelyi, vagy városunkból elke-
rült edzőnek, sportolónak. 
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Interjú

Ostoba reinkarnáció 
Beszélgetés Bölöni Domokossal

Interjúalanyunk a rendszerváltás után, már érett
fővel került a sajtóba. Novellistaként is ebben a
periódusban érett be. A napilapnál elsősorban
tárcaíróként alkotott jelentőset. Az írásaira jel-
lemző anekdotikus hangvétel, nyelvi humor által
hamar az olvasók kedvencévé vált. Ezúttal lap-
szerkesztői tapasztalatairól, az irodalom szere-
péről, a világról alkotott véleményéről kérdeztük.

>>> 4. oldal

Belső villongások 
az RMDSZ-ben 

A Maros Megyei RMDSZ ügyvezető elnöksége január 7-én azonnali hatállyal megszüntette a marosvásárhelyi RMDSZ
döntéshozó és végrehajtói testületeit: közgyűlését, választmányát és elnökségét, valamint felmentette tisztségéből
annak elnökét.  A helyhatósági választások után egyszer már nekiláttak a városi szervezet átszervezésének, de
aztán, a parlamenti választásokra való tekintettel, abbamaradt az egész. Markó Béla egy SZKT-n elhangzott be-
szédében kiadta az ukázt, azonnal átszervezést  követelt. A helyiek azonban szokatlan hevességgel reagáltak, hat
körzet január 2-án nyílt levélben ellenezte a markói szándék érvényesítését, visszautasítván egyúttal az őket ért
elmarasztaló megállapításokat. 

Felszámolták az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének döntéshozó és végrehajtó testületeit 
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Január 10. Melánia, Vilmos, Vilma, Bács, Agaton
Január 11. Ágota, Vazul, Szalvia
Január 12. Ernő, Veronika, Erna, Gujdó, Cézár, Benke
Január 13. Veronika, Csongor, Ivett, Judit, Hiláriusz
Január 14. Bódog, Félix, Hiláriusz, Gotfrid, Malakiás
Január 15. Lóránd, Lóránt, Pál, Alfréd, Sándor, Mór
Január 16. Gusztáv, Marcell, Fanni, Izidor, Henrik

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp

Albert Olga kiállítása
A marosvásárhelyi unitárius

egyházközség Bolyai téri ta-
nácstermében Albert Olga fest-
ményeiből nyílt kiállítás. A
tárlat január 13-ig hétközna-
ponként 9-től 13 óráig látogat-
ható.

A Gézagyerek
Január 11-én, pénteken

19.30-tól A Gézagyerek című
előadást játssza a Tompa Miklós
Társulat a Nemzeti Színház Kis-
termében.

Újévi hangverseny 
a Kultúrpalotában

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia rendkívüli szimfo-
nikus újévi hangversenyére vár-
ják a zenebarátokat január
10-én, csütörtökön és 11-én,
pénteken este 7 órától a Kultúr-
palota Nagytermébe. Vezényel
a spanyolországi Alfonso Saura.
Műsoron Strauss művei: Dene-
vér-nyitány, „Éljen a magyar”–
polka, Banditák – galopp, Dél
rózsái – keringő, Trics-tracs
polka, Zsoké polka, Egyiptomi
induló, Tavaszi hangok – ke-
ringő, Mennydörgés és villám-

lás – polka, Könnyűlovasság –
nyitány, Művészélet – keringő,
Perzsa induló, Császárkeringő,
Tik-tak polka, Kék Duna ke-
ringő. A január 10-i hangver-
senyre a 11-es számú bérlet
érvényes.

Horváth Péter 
a Látó Irodalmi Játékokon

A Látó Irodalmi Játékok
2013-as évada első rendezvé-
nyének meghívottja Horváth
Péter író, rendező, a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem
drámatanára, a nagysikerű Bo-

gárvérrel című regény szerzője.
A Bogárvérrel kapcsán Láng
Zsolt, a Látó szerkesztője be-
szélget a szerzővel január 11-
én, jövő pénteken 18 órától a
marosvásárhelyi, Cuza Voda
utcai G Caféban. A regény Má-
tyás király idejében játszódik
Selmecen, főszereplője egy far-
kastorokkal született, bicebóca
kolostorszolga, Nyulacska, akit
roppant éles elmével áldott meg
a teremtője. A könyvet a „ma-
gyar Rózsa neveként” emlegetik,
és megjelenésének évében a
Rotary-díjra esélyes három leg-

jobb könyv közé is beválogatták.

Téli tárlat
A Romániai Képzőművészek

Szövetségének marosvásárhelyi
fiókja által megszervezett téli
tárlat a Kultúrpalota földszinti
galériáiban tekinthető meg.

Szakácstanfolyam indul
Kommunikáció angol nyel-

ven (kezdő és haladó szinten),
tájrendező-virágkertész, virág-
kötő, otthoni idősgondozó, il-
letve szakács szakképzés indul a
Tabula Felnőttképző Központ
székhelyén. A hallgatók a Tan-
ügyi és Munkaügyi Miniszté-
rium által elismert oklevelet
szereznek, amely az Európai
Unió tagországaiban is érvé-
nyes. Hallgatói kérésre Europass
keretrendszerbe illeszkedő bizo-
nyítvány-kiegészítő is igényel-
hető. Kérje most az ingyenes
tájékoztatót a Tabula Felnőtt-
képző Központ titkárságán (Ma-
rosvásárhely, 1918. December 1.
sugárút, 86F szám), hétközna-
ponként 9-17 óra között; Tele-
fon: 0365/430-148, mobil:
0743-476-373, honlap:
www.atab.ro

Kos: A csillagok elhamarkodott tettekre sarkallhatják, így
olyan dolgokat tehet, amelyeknek a következményeivel szá-
molnia kell az újévben. Most kiderül, hogy kik az igazi barátai,
ugyanis a nehéz helyzetben csak az ők támogatásukra szá-
míthat, a többiek elhagyják a süllyedő hajót.
Bika: Furcsa vonzódást érez egy olyan személy iránt, akire
eddig nem gondolt ilyen minőségben. A rágódás azonban
nem rontja el a hetét, és a munkahelyén is teljes erőbedobás-
sal indít. Hétvégére örömmel tapasztalja, hogy a gondjai úgy-
szólván maguktól megoldódnak.
Ikrek: Belátja, hogy nem baj, ha időnként nem az öné az
utolsó szó, így az indulatok hamar lecsendesednek, és a héten
tiszta fejjel veti bele magát a mindennapokba. A türelem
jegyében kezd neki a munkájának, ezzel a fajta a gondolko-
dással azonban nem érzi, hogy mindez megerőltető lenne.
Rák: Könnyen kerülhet konfliktusba, mert nem enged az el-
képzeléseiből, de utólag kiderül, hogy ön járt jobban. A héten
feloldást nyernek a problémás helyzetek és megnyugszanak
a kedélyek. A viták közepette azért tartsa nyitva a szemét, ve-
hemens hozzáállása valakinek különösen tetszik.
Oroszlán: Most az egyszer engednie kellene, hogy valaki más
kerüljön a középpontba, különben egy barát elvesztésével kell
számolnia. Használja ki, hogy segíthet a barátain, mert ké-
sőbb mindezt sokszorosan kapja vissza! A munkában se pró-
báljon meg kitűnni, inkább törekedjen a csapatjátékra.
Szűz: Szűzként nagyon jó szervezőképességgel bír, hát hasz-
nosítsa ezt a tudását, és könnyítse meg a dolgát. Mindeköz-
ben ne feledkezzen meg arról se, hogy van magánélete,
amiben kedvező újdonságok történhetnének, még egy új sze-
relem is beköszönthet, ha hagyja.
Mérleg: Sok-sok nevetésben, szerelemben és szerencsében
lehet része a héten. Talán kissé nosztalgikus hangulatba kerül,
köszönhetően annak, hogy összefut egy régi ismerőssel. A
munka átmenetileg az utolsó helyre szorul az életében, de
szerencsére emiatt semmilyen szankcióval nem kell számol-
nia. Ha teheti, maradjon otthon, most a párkapcsolaté a fő-
szerep!
Skorpió: A bolygók nem kedveznek tervei megvalósításának,
ezért kénytelen újragondolni az elképzeléseit, és rájön, van
megoldás. A kreativitása szárnyal, olyan ötletei támadnak,
amelyekből hosszú távon is profitálhat. 
Nyilas: Eljött a lehetőség, hogy egy csúnya ügy végére pontot
tegyen, és kiköszörülje a csorbát. Ehhez segítséget is kap egy
olyan embertől, akitől a legkevésbé várná. Szakmai kilátásai
már a héten kedvezőek, ne szalassza el a kínálkozó lehetősé-
get.
Bak: A tavalyi év nem úgy alakult, ahogy szerette volna, ezért
a héten tiszta lappal szeretne kezdeni, és főként a barátai se-
gítenek abban, hogy átlássa a helyzetet, és eldöntse, merre
akar továbbhaladni. Lehetséges, hogy átmenetileg le kell
mondania valamiről, ám később ennek a többszörösét kapja
vissza.
Vízöntő: Az új év új reményeket is ébreszt önben, ami a ma-
gánéletét illeti. A munkába nehezen rázódik vissza az elmúlt
napok-hetek bulija miatt, de mivel ez a főnökének sem megy
zökkenőmentesen, fel sem tűnik neki a láblógatása. Használja
ki!
Halak: Ön olyan, akár egy energiabomba. Valósággal beleveti
magát az újévbe, és rögtön két végéről égeti a gyertyát. Egy-
szerre próbál helytállni a munkában és a magánéletében, de
ez csak akkor lehetséges, ha hajlandó kompromisszumot
kötni. Bár ez nehezen megy, hétvégére mégiscsak sikerül, ami
elégedettséggel tölti el.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Az eset előzményeként említ-
jük, hogy tavaly – a helyhatósági
választások után – egyszer már
nekiláttak a városi szervezet átszer-
vezésének, de aztán, a parlamenti
választásokra való tekintettel, ab-
bamaradt az egész. A decemberi
megmérettetés után viszont
Markó Béla egy SZKT-n elhangzott
beszédében durván nekirontott a
városi szervezetnek, annak azon-
nali átszervezését követelve. Az
ukáz nem várt hevességű reakciót
váltott ki az érintettekben, hat kör-
zet január 2-án nyílt levélben elle-
nezte a markói szándék
érvényesítését, visszautasítván
egyúttal az őket ért elmarasztaló
megállapításokat. 

Az eset nem előzmény nélküli
a vásárhelyi RMDSZ életében, hisz
a  ‘90-es évek elején, Borbély László
megyei elnöksége idején, a fekete
március eseményei kapcsán kiala-
kult véleménykülönbségek miatt
egyszer már megszüntették a vá-
rosi szervezetet. Az utóbbi időben
pedig a politikailag többnyire ön-
törvényűen működő, a központi
akarattal számos esetben szembe-
menő városi elnök személye vált
vörös posztóvá az országos és me-
gyei vezetők szemében. 

Az érintetteket arról kérdeztük:
hogyan látják, értékelik a történ-
teket? 

„Újra kell értelmezni az
RMDSZ küldetését”

Brassai Zsombor, 
a szervezésért felelős 
megyei ügyvezető alelnök:

– A Területi Állandó Tanács
még a tavaly, az önkormányzati
választások után hozott egy dön-
tést, melynek értelmében a maros-
vásárhelyi szervezetet teljes
egészében újjá kell szervezni. Ezt
megerősítette az SZKT, és a későb-
biekben a Területi Képviselők Taná-
csa is. Az ügyvezető elnökség
mostani határozata tulajdonkép-
pen ennek a döntésnek a feleleve-
nítése. 

Az elmúlt évben – tekintettel a
parlamenti választások közelsé-
gére – a TÁT ezt felfüggesztette a
választások utáni időszakra. Gya-

korlatilag most lett időszerű az,
amiről a testület korábban határo-
zott. 

Elemezve a vásárhelyi szervezet
a tevékenységét, visszamenőleg a
2004-es, 2008-as választási évekig,
a döntést hozó testület arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy teljes
mértékű újjászervezésre van szük-
ség. Ez egyértelműen azt jelenti,
hogy a struktúrát is teljesen át kell
szervezni. 

Az itteni városi szervezetnek
rendeltetésszerűen az lenne a
dolga, hogy a potenciális vásárhe-
lyi magyar szavazókat szervezeti
egységbe fogja, illetőleg a megfe-
lelő pillanatban meg tudja őket
szólítani, mozgósítani.

Az elemzések szerint úgy néz ki,
hogy ez a 13 körzetre osztott régi
szervezet ebben a pillanatban nem
tudja ezt a feladatot ellátni. Racio-
nális szempontok szerint szüksé-
geltetik az újjászervezés, és mint
mondtam, egy új szervezeti struk-
túra kialakítása. Ez az eddigi körze-
tek összevonását, illetve új
körzetek létesítését jelenti. Ezt per-
sze a következőkben kell megha-
tározni, eldönteni.

Továbbá Marosvásárhelyen újra
kell értelmezni az RMDSZ küldeté-
sét. Valamiképpen azt kell megfo-
galmazni, hogy a marosvásárhelyi
szövetség miben tud a vásárhelyi
társadalom hasznára lenni. A szö-
vetséget rengeteg kifogás éri a
megyeszékhelyen is, és ezekre ér-
telemszerűen egy jó programmal
kell válaszolni. Ez sajnos, az utóbbi
időszakban nem volt meg, így
ennek megfelelően meglehetősen
sziszifuszi munka történt, illetve a
vásárhelyi szervezet közéleti meg-
nyilvánulása nagyon sok esetben
ellentmondásos volt. Ez az ellent-
mondásosság szült egy olyan tár-
sadalmi elégedetlenséget, amivel
szembe kell nézni. Ennek megfele-
lően meg kell alkotni egy politikai
programot is, mely egyrészt med-
ret szab az RMDSZ közéleti tevé-
kenységének, másrészt számon
kérhető célkitűzéseket is megfo-
galmaz. Ez azért fontos, mert az a
kérdés, hogy mit ad nekem a szö-
vetség, az itt, Marosvásárhelyen is
jogos! Erre pedig meg kell lennie a
feleletnek. 

Még azt szeretném elmondani,
hogy jogosnak tartom a volt kör-
zeti elnököknek és mozgalmárok-
nak azt a sérelmét, mely szerint
nem méltányoljuk a több mint két
évtizedes önkéntes munkát…
Sokszor azonban a jószándék nem
elegendő az eredményhez. Na-
gyon örvendenék annak, ha az
említettek megértenék azt, hogy

ez a döntés nem ellenük szól,
hanem egy racionális érdek köve-
teli meg azt, hogy az újjászervezést
végrehajtsuk. 

Frunda György, a miniszterel-
nök személyes tanácsadója:

– Ebben a kérdésben az SZKT
már az elmúlt évben, 2012 nyarán
döntött. Már akkor az volt a meg-
látás, hogy a szervezetet minden-
képpen át kell alakítani.

Erre azért volt és van szükség,
mert Marosvásárhelyen nem tegnapi
gondokkal állunk szembe. Az évek
során sok minden gyűlt össze, és ezek
mind-mind megoldásra várnak.

Véleményem szerint a városi
szervezet azért nem működött jól,
mert nem tudtak kellőképpen kap-
csolatot tartani, teremteni a tagok-
kal és a városi, megyei
tanácsosokkal. Az átszervezésre, il-
letve a tisztújításra vonatkozólag
azt kell mondanom, hogy bizonyos
fokon mindkettőre szükség van.
Ami viszont mindenképpen nélkü-
lözhetetlen, az az új szervezeti
struktúrák meghatározása és mű-
ködtetése. Rövidebben fogal-
mazva: azt kellene elindítani,
felhasználni, amit a nyáron elhatá-
roztunk!

Balogh József, 
megyei tanácsos: 

– Létezik egy öttagú bizott-
ság, amely a továbbiakban a vá-
rosi RMDSZ sorsát igazgatja, és
amíg nem tisztázódnak a dolgok,
addig nem nyilatkoznék ebben az
ügyben. Annyit még hozzáten-
nék, hogy itt nem az RMDSZ-ről
van szó, hanem személyekről szól
a történet.

„Szabályzatellenes 
a városi szervezet 
felszámolása” 

Gál Éva, a 8-as 
körzet volt elnöke: 

- Az RMDSZ saját szabályzatának
15. cikkelye értelmében egy platfor-
mot – amennyiben kárt okoz a Szö-
vetségnek – felszámolhat, ám egy
szervezetben csupán tisztújítást írhat
ki. Ennélfogva a szabályzatnak nem
megfelelően történt a feloszlatása a
szervezetnek. Az eset jól példázza a
visszás helyzetet: egy kis faluban tör-
ténő polgármesteri félrelépés miatt
is országos TÁT-határozatot kértek,
ebben a jelentős ügyben pedig alap-
szabályzat-ellenesen határoztak. 

Én személy szerint semmiféle
reakcióra nem készülök, 23 éve dol-
gozom ennek a szervezetnek, ha
úgy könyvelték el, hogy az én, a mi
munkánk semmit nem ér, akkor –
bár személyes sértésnek érzem –
tudomásul veszem. Ha a szabályza-
tot ők nem tartották be, akkor az én
fellebbezésem teljesen fölösleges.
A szövetséghez ezentúl is lojális
maradok, viszont egyes személyek-
hez való lojalitásom felül fogom
vizsgálni.

Szilágyi László, 
a 13-as körzet volt elnöke: 

– Világosan írja az RMDSZ sza-
bályzatában, hogy nem lehet fel-
számolni egy szervezetet, csak
tisztújítást elrendelni vagy újraszer-
vezni lehet azt. Ez az egész akció
újra kizárólag negatív hatással lesz
az RMDSZ-re, és külső megítélését
is rontja. Nem beszélve arról, hogy
a fejünk fölött döntöttek, hisz min-
ket meg sem hívtak a gyűlésre, és
mi is a sajtóból értesültünk a hírről.
Egyelőre mi, körzeti elnökök nem
léptünk fel az ügyben, de semmi-
képp nem hagyjuk szó nélkül.

Kacsó Bodó Csaba, 
2-es körzet elnöke: 

– Az RMDSZ Alapszabályzatát
sérti az a döntés, miszerint felszá-
molták az RMDSZ vásárhelyi szer-
vezetét, hisz a szövetség
szabályzata kizárólag újraszerve-
zést és tisztújítást engedélyez.
Egyelőre nem fordultunk a megyei
elnökséghez, de a válaszlevelünket
majd a sajtóhoz is eljuttatjuk.

Nagy-Bodó Tibor, Pál Piroska

Kommunizmus vs.
korrupcionizmus

Közvélemény-kutatási adatok szerint a romániai lakosok
fele – sőt az erdélyi magyarok 38 százaléka! – visszasírja a
kommunizmust, és rosszabbnak látja a jelenlegi társadalmi
és politikai berendezkedést, mint a rendszerváltás előtti hely-
zetet. Jelentősebb agytorna nélkül rájövünk, hogy ez több-
nyire az 1989 utáni politikusok szegénységi bizonyítványa…
Bár épp a rendszerváltozáskor születtem – és kénytelen va-
gyok olvasmányélményeimre és mások emlékeire hivatkozni
–, engem is gyötör a magyarázatkeresés kényszere: lehetsé-
ges-e az, hogy az emberek nosztalgiával gondolnak egy ön-
kényuralmi rendszerre?

A kommunizmust átélők zöme felidézte a biztonságérze-
tet mint pozitív tényezőt, hisz akkoriban mindenkinek volt
munkája, most meg a nyugdíjas korig tartó állás többnyire
csak vágyálom. Nem mellesleg, a jelen tükrében jónak ítélik,
hogy abban az időben szinte minden polgár többnyire ha-
sonló anyagi körülmények között élt. Érdekes viszont, hogy a
diktatúra éveinek nyomorúságos, negatív tapasztalatait ke-
vesen, és azt is nevetve, kikarikírozva mesélték. Így például
a sorban állás művészetét, azt az érzéket, amellyel a szardí-
niás dobozhoz hasonlóan tömött buszon megtalálták a nem
létező állóhelyet, a szabadság teljes hiányát, a szakmai fejlő-
dés hivatali akadályozását, a vallás gyakorlásának tiltását, a
szekusok folytonos jelenlétét, egyáltalán az olyan korlátokat,
amelyek a már demokráciában szocializálódott embernek
szinte rémmesének tűnhetnek. Minderre talán az lehet a ma-
gyarázat, hogy az idő megszépítette a múlt emlékeit, s kü-
lönben sem szeretjük a rossz dolgokat felidézni.

De logikusabb magyarázat az, hogy a demokrácia, a sza-
badpiaci verseny bevezetése nem a szabadság és a jólét ki-
teljesedését eredményezte, hanem a korrupciót növelte! A
kommunizmusban pedig mindenki benne volt a „korrupciós”
buliban: ahhoz, hogy az átlagpolgár hozzájusson egy kiló cu-
korhoz, Kenthez, egy csomag vajhoz, egy rúd szalámihoz, egy
fürt éretlen banánhoz, három nap betegszabadsághoz, csúsz-
tatnia kellett valamit pult alatt. Működött az „illegális” cse-
rekereskedelem, és ez a kollektív cinkosság az együvé tartozás
érzését keltette, még ha bizarr formában is.

De lehetségesebb indok az, hogy az emberek csak látszó-
lag sírják vissza a kommunizmus időszakát, sokkal inkább
ezzel a jelen politikai osztályt, helyzetet vetik meg.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy orszá-
gunkban nincs kultúrája a demokráciának, ennél fogva csak
mímeljük azt. S bár Arisztotelész szerint a politeia vezet a jó
és stabil államhoz, a romániai tradíciómentes „népuralom”
épp a görög tudós által illegitimnek és instabilnak minősített
„csőcselékek uralmát” vonta maga után. Amikor olyan em-
berek kerülnek kormányrúdhoz, és gyakorolják a közvetlen
hatalmat, akik nem rendelkeznek megfelelő politikai jártas-
sággal és képzettséggel, és akik kizárólag turistaként sétafi-
kálhatnának a Parlamentben. A kommunizmus visszasírása
feléjük intő jel, és semmiképp sem óda a Kárpátok Géniuszá-
hoz.

A másik magyarázatot, éppen mi, a „popor” adjuk, hisz ta-
pasztaljuk nap mint nap, hogy a diktatúra után hirtelen nya-
kunkba szakadt demokráciával nem tudunk mit kezdeni…
Még mindig várjuk, hogy irányítsanak, hogy megmondják,
mit csináljunk, vagy éppen kire szavazzunk. Nem vagyunk ké-
pesek önállóan gondolkozni, és várjuk a „fentről” jövő egy-
szerű válaszokat. De mi lesz, ha egy – egyelőre vegetáló,
lappangó – szélsőséges csoport karizmatikus diktátora fogja
ezeket a válaszokat nekünk megadni, és mi leborulunk előtte?

Pál PiroskaBelső villongások az RMDSZ-ben
Felszámolták az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének döntéshozó és végrehajtó testületeit 

Amint az a napisajtóból már tudható: a Maros Megyei RMDSZ ügyvezető elnöksége január 7-én azonnali
hatállyal megszüntette a marosvásárhelyi RMDSZ döntéshozó és végrehajtói testületeit: közgyűlését, vá-
lasztmányát és elnökségét, valamint felmentette tisztségéből annak elnökét. „Az új testületek megalaku-
lásáig, ideiglenesen, ügyvivő jogkörrel a kinevezett bizottság vette át a városi szervezet irányítását” – áll
a hétfőn délben szerkesztőségünkbe is eljuttatott közleményben. 
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Beszélgetés Bölöni Domokossal

Ostoba reinkarnáció
–  Kedves Domi, viszonylag

későn kerültél a sajtóba. Miként
történt ez, és hogyan érezted
magad a napilapnál?

– Csak a napisajtóba „kerül-
tem” viszonylag későn, szépiro-
dalommal korábban is
foglalkoztam. A hetvenes évek
elején Athenaeum címmel je-
lent meg a marosvásárhelyi ta-
nárképző főiskola kétnyelvű
folyóirata, a magyar részt egy
ideig magam is szerkesztettem.
Irodalmi kísérleteimet elküld-
tem az akkor megjelenő lapok-
nak, folyóiratoknak. Bár
korábban is közölt tőlem a vá-
sárhelyi napilap, az Új Élet című
képes hetilap, a bukaresti Előre
és Ifjúmunkás, „pályakezdése-
met” mégis 1974-től számítom,
amikor egy karcolatom jelent
meg a kolozsvári Utunk című
irodalmi hetilapban.

– Mikor kezdtél el írni, milyen
indíttatásra? 

– Nem kellett különösebb
indíttatás. „Olvasó” családban
nőttem fel, anyám is falta a
könyveket. Petőfit és Arany Já-
nost már elemista koromban kí-
vülről fújtam, és szinte
természetes volt, hogy verset
írok magam is. Később persze
kiderült, hogy nem ez az igazi
pászma, akkor a próza felé for-
dultam, és természetszerűen
Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Móra
Ferenc és Tamási Áron írásmű-
vészete nyűgözött le. A napisaj-
tóba azért kerültem, mert a
rendszerváltozáskor lehetővé
vált, hogy Marosvásárhelyre ke-
rüljek végre; azelőtt tiltott terü-
let volt a város, amelyben már
az elődeim is a református kol-
légium padjait koptatták. A na-
pilapnál felemásan éreztem
magam. Kedvemre foglalkoz-
hattam a művelődési terület
megannyi gondjával, a külön-
böző kulturális egyesületek ala-
kulásával, az erdélyi magyar
művelődés feltámadásával a
diktatúra után. 

De a lap a kisszerű politi-
kai hercehurcák kavargá-
sába került, és nem mindig
úgy reagált a kihívásokra,
ahogy az számomra is elfo-
gadható lett volna. 

Ezért lehetőleg távol tartottam
magam a politikai újságírástól.

De a taposómalom azért el-el-
kapott, és bizony kapkodóvá,
felületessé tette a cikkeimet,
írásaimat.

– Írásaid legjellemzőbb jegye
a humor. Ezt szülőhelyedről hoz-
tad, vagy inkább korondi éveid-
hez köthető?  

– A humor, annak is a szelí-
debb változata, úgy tetszett, az
egyetlen lehetséges módja
annak, hogy nyomdafestéket
lássanak az írásaim. Leginkább
Mikszáth Kálmán kisprózája és
Tamási novelláinak a tréfás, fe-
leselős vonulata tetszett, és
ezen a vonalon sikerült is né-
hány saját történettel előruk-
kolnom –, persze a szatírának
nem lehetett helyet szorítani,
azt már le sem adta a szer-
kesztő. Ezért aztán a gyermek-
kor, a falusi élet vidámabb
arculatát villantottam fel itt-
ott, holott legszívesebben úgy
írtam volna, hogy az olvasó
másik szemét folyamatosan el-
öntse a könny. 

– Életed eddigi helyszínei
közül melyik volt a legmeghatá-
rozóbb? Hol érzed a leginkább
otthon magad? 

– Furának tűnhet, de én le-
ginkább itt, Marosvásárhelyen
érzem jól magam. Negyedik
elemista koromig éltem tartó-
san a szülőfalumban, „nadrá-
gosnak” neveltek, mert akkor, a
hatvanas évek elején már beda-
rálták a gazdákat a kollektívbe,
és attól kezdve bentlakásokban,
egyetemi otthonokban, albér-
letekben, kaszárnyákban leltem
„otthonra”, később, 1973-tól
pedig Korondon találtam hely-
színt az életemhez, családom-
mal. Ott is szegény emberként
a gazdag faluban. A tizenhét
esztendő alatt, amit ott töltöt-
tünk, négy vagy öt helyen is
„laktunk”, albérletben, az iskola
bentlakásában, a „jöttmentek”
számára épített szolgálati
„blokklakásban” stb. 

Nem a helyszíntől érez-
tem jól magam, ha jól érez-
tem magam valahol,
hanem az emberektől, akik
közé kerültem. 

Tőlük „loptam” a témáimat
is, és ma is szívesen állok szóba
bárkivel, aki szeret beszélni.

– Akár művelődésszervező-
nek, egy kis túlzással lapalapító-
nak is tekinthetünk. Miért
tartottad fontosnak, hogy szép-
íróként ilyen jellegű feladatokat
is vállalj? 

– Társasági ember volnék.
Korondon volt egy Firtos nevű
irodalmi körünk, Ambrus Lajos
alapította, nagy támogatói vol-
tak Páll Lajos, Molnos Lajos, Tó-
falvi Zoltán. A parajdiakkal
találták ki, hogy kétévente iro-
dalmi találkozókat tartsanak a
két nagyközségben: a megyé-
ben született vagy tájaihoz va-
lamiképpen kapcsolódó
szerzőkkel. Magam is ott sürgö-
lődtem körülöttük, így aztán
„megfertőződtem”, és ott vol-
tam a Hazanéző című sóvidéki
kiadvány alapításánál, beje-
gyeztetésénél, szerzőjeként is
számon tartanak. Vásárhelyre
kerülve szinte magától jött,
hogy itt is össze kell jönni vala-
miképp, így aztán előbb egy ké-
részéletű tréfás lapot
indítottam B’Ábel címmel,
utána Flaszter Klubot, majd
amikor ez is befuccsolt, baráta-
immal életre hívtuk a Súrlott
Grádics irodalmi kört, amely
2005-től 2010-ig működött, és
Az eltérített felvonó címmel an-
tológiát is sikerült kiadatnia. Je-

lenleg a Bartis Kört működte-
tem; a gyergyói származású
költő emlékét ápolva, valamivel
szűkebb baráti körben találkoz-
gatunk. Legutóbb Pethő László
Árpád költőt láttuk vendégül itt,
Vásárhelyen és a Bodor Péter
művelődési egyesületben Erdő-
szentgyörgyön. Pethő és Bartis
ismerték egymást, mindketten
ültek a diktatúra börtöneiben,
illő tisztelettel beszéltünk és
beszélgettünk a névadóról és a
vendéggel.

– Tudom, nem illik egy ízig-
vérig novellistától ilyeneket kér-
dezni, de mégis megteszem:
sosem gondoltál arra, hogy re-
gényt írj?

– Írtam egy kisregényt, még
a nyolcvanas években, Dégi
Gyurka pontozója a címe, 1998-
ban jelent meg. Sokáig áltat-
tam magam azzal, hogy majd
pikareszk formájában jelenítem
meg a „sokoldalúan fejlett szo-
cializmus” erdélyi változatát. De
a rendszerváltozás utáni két év-
tized valósága elrémített. Az
ember valóban sárkányfogvete-
mény. Nem tud élni a szabadsá-
gával, csak visszaélni tud vele. 

A ma gonoszsága egyben-
másban máris felülírta a „gosz-
tátcsürke-éra” döbbeneteit.

A harmadik évezred újra-

szüli az előzők bolondságait. Ezt
az ostoba reinkarnációt már
nem érdemes tollhegyre tűzni.

– Hogyan látod az irodalom,
az írók helyzetét? Most, hogy
mindent az elektronikus média
ural, egyáltalán szükség van-e
még a könyvre? 

– Egyre inkább úgy tűnik,
hogy az irodalomnak nincs
tétje. A szépirodalomnak, jele-
sül. Az írók befekszenek valami-
féle vitorlába, és a szelet is
maguk fújják.

Az elektronikus média
„uralmának” is vége sza-
kadhat egyszer. 

Csak „vegyék el a villanyt” –
és fuccs. Akkor ismét felnyúlunk
a polcra egy-egy porosodó
Tolsztojért, Dosztojevszkijért,
Kemény Zsigmondért, és a nagy
csendben ismét úgy olvasunk,
mintha a világvége előtti egye-
temes setétben sunyin a tor-
kunkat keresgélné a Gonosz. 

– Tavaly szakítottál egykori la-
poddal. Megkérdezhetem: miért? 

– Nem szakítottam, csak
nyugdíjba vonultam. Úgy
egyeztünk, hogy még írogatok
ezt-azt, és tiszteletdíjat is kapok

a teljesítmény arányában. A
szerződést azonban egyolda-
lúan lemondtam, mert rádöb-
bentem, hogy ezt az
életszakaszt le kell zárni. Szép
volt, jó volt, elmúlt. A sok rózsa-
szín mellett elég volt két év-
tizeden át nyelnem, hogy
néha a leghitelesebb sze-
mélyek is, akiknek adok a
véleményére, eltájolódott
mameluknak becézzenek. 

Úgyhogy inkább hallgatok,
hogy immár elhallgassanak.

– Mit csinálsz, amikor nem
írsz? Mivel töltöd a legszíveseb-
ben az időd?

– Már nem írok, csak pepe-
cselek. Az időt sosem töltöttem
szívesen. A társaság már ke-
vésbé érdekel, néhány barátot
kivéve nem állok szóba senki-
vel. Viszont széleskörűen leve-
lezem. Kéziratokat küldenek a
hálón, olvasásra, véleménye-
zésre, szerkesztésre. Van egy
Súrlott Grádics nevű kisportál, a
surlottgradics.wordpress.com,
ezzel is el lehet bajmolódni 
kicsidég. Naponta fedezek föl
magamnak valami kedves hiá-
bavalóságot. Aztán elbabrálga-
tok vele.

– Szoktál-e szilveszteri foga-
dalmakat tenni? Betartod-e
őket? 

– Régebben. 1989 utolsó éj-
szakáján végleg elhagytam a ci-
garettát, aztán egy évig alkohol
sem járt a számban. Most köny-
nyű betartanom akármit. Ezért
aztán botorság volna fogadkoz-
nom.

Kérdezett: 
Szentgyörgyi László

Bölöni Domokos 1946.
augusztus 11-én szüle-
tett a Bonyha községhez
tartozó Dányánban. Di-
c s ő s z e n t m á r t o n b a n
érettségizett, román-ma-
gyar szokos tanári okle-
velet a marosvásárhelyi
főiskolán  szerzett. 1973-
tól tizenhét éven át Ko-
rondon tanár, 1990-től
2010-ig a marosvásárhe-
lyi Népújság szerkesztője.
Tizenkét könyve jelent
meg. Legutóbbi kötete:
Micsobur reinkarnációja,
Marosvásárhely 2010.
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Macsukámbosz
de Tránszilvánijá

Van egy falu, ahol a mégsem helyett azt mondják:
csakse. És a mégse helyett is csak azt mondják: csakse.

Ha például a csordapásztor berúgott, és emiatt másnap
nem tudott felkelni, így beszéltek: 

– Csakse nem hajcsa ki a marhákat a Takány. 
A pásztort mindenki Takány Pityókának ismerte. Aki még

halottak napján kijár, váltig csodálkozik, hogy a kövén ez
áll: 

„Itt nyugszik Kapás Sándar, élt 64 évet.”
A kőfaragó nem dolgozik szótárból.
Aztán jött egy forradalom, és akkor azt mondták:
– Erős a szekuritáté. Csakse bukik meg Csauseszku.
Két nap múlva pedig már ezt:
– Csakse marad meg a diktát úr.
És nem maradt meg.
De akkor szabad lett mindjárt a falu, az emberek sok cso-

magot kaptak, kezdtek úri cuccokban járni, és már nézhet-
ték a júró nyúzt és a magyar tévét is. És aki akart, mehetett
epret s málnát szedni Spanyolba.

Most azt beszélik, hogy mégsem lehet kint maradni,
mert a spanyol államnak nem kell az idegen munkaerő.

Nem: csakse nem kell, hanem mégsem nem kell.
Ezek a magyarok a faluból, kilenc család; a többi csakis

kint lakik. Magyarban. Már nem mondják azt sem, hogy
egynégy osztály, mert az is megszűnt. 

A romák is kiművelődtek. Miután a románok, tizenkét
család, Olaszban telepedett meg, a romák vették át a Kalu-
sárnak mondott népi táncot. Az a lényege, hogy felszalago-
zott cifra botokon lovagolva ugrálnak szépen, és csingilingel
a sok apró csöngettyű a gatyájuk szárán. Közben ritmusosan
kiáltoznak.

A régi világban a botot a románok macsukának mondták. 
Aki arra jár, megbámulja az elkótyált bennvalókon emelt

cinkpléh ragyogású úri palotákat.
Eszpányba a romák, akik szedik az epret és a málnát, va-

gyis csak szednék, de már nem szabad, alakítottak egy pom-
pás zenekart és táncegyüttest, és úgy mondják maguknak,
hogy Losz macsukámbosz.

Macsukámbosz de Tránszilvánijá.
Ez görögösen hangzik, de spanyol. Üss főbe, vagy a ke-

resőbe, babráld ki, mit jelent.
Jól keresnek vele, mert hiába mindenfajta szorongatás,

maradnak.
Ők lesznek Erdély spanyol csángói. 
A szpénis romák őrzik a hagyományt. A románt s ha úgy

adódik, a magyart. 
Nyelvileg pláne.
Egyik karácsonyi-újévi hazanéző menyecskéjük maga-

biztosan jelentette ki:
– Jöhet ákár az Ármághédon is, mer’ mü egyelőre csakse

nem még jüvünk haza.  

Bölöni Domokos

A helyi adók és illetékek emeléséről döntöttek

Habár a legutóbbi soros tanács -
ülésen, december 20-án városatyá-
ink – egyebek mellett – arról
határoztak, hogy a helyi adók és il-
letékek értékét megtartják 2013-
ban is a 2012-es év szintjén, most
mégis emelték azokat. 2012. 
december 28-án ugyanis egy kor-
mányhatározat lépett érvénybe,
amely minden közigazgatási intéz-

ményt arra kötelez, hogy igazítsa az
adókat az elmúlt három év inflációs
értékéhez. Amint ismeretes, Maros-
vásárhelyen történt emelés 2011-
ben és 2012-ben is. A tavalyelőtt
8%-os, a tavaly 4%-os emelés mel-
lett döntöttek helyi képviselők.
Ennek megfelelően 2013-ban már
„csak” 4%-nyit kell megemelni a
helyi adók és illetékek értékét

ahhoz, hogy eleget tegyenek az új
kormány által megszabott 16,05%-
nak. 

A rövid tanácsülés igen barátsá-
gos légkörben zajlott. Bevezetés-
képpen dr. Benedek István és Peti
András RMDSZ-es tanácsosok szó-
laltak fel, akik kifejtették, hogy a
kormányhatározatnak kötelező
módon eleget kell tenni, ez alól

nem lehet kibújni. Ezt követően a
polgármester köszöntötte a meg-
jelent tanácsosokat. 

A tanácsülésen jelen lévő 17 vá-
rosatya 16 igen és egy tartózkodó
szavazattal hagyta jóvá a helyi adók
és illetékek emeléséről szóló hatá-
rozattervezetet. Dr. Benedek István
megjegyezte, hogy 16 éve nem
emlékszik arra, hogy ilyen gyorsan,

nagy egyetértésben és barátságos
légkörben zajlott volna egy 
tanácsülés.  

Az ülés utáni sajtótájékoztatón
a polgármestertől azt is megtud-

hattuk, hogy adót és illetéket fizetni
Marosvásárhelyen 2013. január 16-
tól lehet, mind a hivatal pénztárá-
nál, mind online formában. 

Nemes Gyula 

2013. január 4-én rendkívüli önkormányzati tanácsülésre került sor Marosvásárhelyen, ahol egyetlen 
napirendi pontként került terítékre a helyi adók és illetékek emelésének a kérdése. 

A My fair lady premierjét 1956-ban tartották New Yorkban. A Broadway egyik legsikeresebb produkciója
volt, a kritikusok „tökéletes musicalnek” nevezték. A bemutatót követő néhány évben közel háromszáze-
zerszer adták elő. 1964-ben George Cukor sokszoros Oscar-díjas filmet rendezett belőle, Audrey Hepburn és
Rex Harrison főszereplésével. A musical forgatókönyve George Bernard Shaw ír drámaíró Pygmalion című
művéből készült.

Nagy sikernek örvend 
Marosvásárhelyen a My fair lady

A történet Henry
Higgins fonetikaprofesz-
szor és Eliza Doolittle vi-
rágáruslány egymásra
találásáról szól. A két fő-
szereplő két külön vilá-
got képvisel, a
professzor a magas kul-
túra képviselője, míg a
szokatlan akcentussal
beszélő lány épp ennek
az ellentéte. A világhírű
musicalt Marosvásárhe-
lyen a Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata
szilveszter estéjén vitte
először színre, és azóta is
nagy sikernek örvend.
Ezzel kapcsolatban a tár-
sulat művészeti igazga-
tóját, Keresztes Attilát
kérdeztük:

– Az előadás különle-
gessége és érdekessége,
hogy a Tompa Miklós Tár-
sulat a filharmóniával
együttműködve viszi
színre a musicalt. Kinek
volt az ötlete az együtt-
működés?

– Az ötlet tőlem
származik, én már más
városokban rendeztem
hasonló musicaleket. Az
a véleményem, ha egy
színház ennek a műfaj-
nak a színrevitelét vá-
lasztja, akkor van egy
minőségi korlát, amit át
kell lépni. 

– A darabot a múlt év
utolsó napján mutatták
be. Azóta hányszor játsz-
ták még és milyenek a

visszajelzések a közönség
részéről?

– Az idén már há-
romszor játsztuk, máso-
dikán, ötödikén, és
hatodikán is teltházas
előadásunk volt. Én úgy
érzékelem, hogy nagyon
nagy a sikere a produk-
ciónak, eddig csak pozi-
tív visszajelzés érkezett a
nézőközönség részéről. 

– Ha a Kis herceg
című előadásra gondo-
lunk, amelyet Illyés Kinga
színművésznő több mint
százszor játszott, mit
gondol, a My fair lady
iránt is ekkora lesz az ér-
deklődés?

– Illyés Kinga mű-
vésznő más városokban
is fellépett, nemcsak

Marosvásárhelyen, és
gondolom így sikerült
neki elérnie ezt a sikert.
A My fair lady egy nagy-
színpadi előadás, és a mi
nézőterünk 600 férőhe-
lyes. Én úgy vélem, hogy
itt, Marosvásárhelyen
legalább 20 alkalommal
telt ház előtt léphetünk
színpadra ezzel a darab-
bal. Ha nem lankad az
érdeklődés, akár 25 al-
kalommal is előadhat-
juk. 

– Ki a bemutatott
musical rendezője, és kik
szerepelnek benne?

– A musical rende-
zője az előző évadok Pla-
tonov és Bölcs Náthán
című előadásait jegyző
Harsányi Zsolt. A szerep-
lők pedig a következők:

Varga Andrea (Eliza Do-
olittle), Bokor Barna
(Henry Higgins), Tollas
Gábor, Gáspárik Attila,
Lőrincz Ágnes, Galló
Ernő, Fülöp Beáta, Mol-
dován Orsolya, Benedek
Botond, Barabási Tiva-
dar, Benő Kinga, Antalka
Gergő, Meszesi Oszkár,
Korpos András, Ördög
Miklós Levente, Rózsa
László, Csata Zsolt,
László Csaba, Somody
Hajnal, Szabadi Nóra,
Mészáros Ibolya, Bartha
László Zsolt, Keresztes
Ágnes és Magyari Iza-
bella. Érdekességként
említem, hogy ebből két
színésszel most ismer-
kedhetett meg a vásár-
helyi közönség, ugyanis
Varga Andreának és Lő-
rincz Ágnesnek ez az
első darabja ebben a

színházban. Ugyanakkor
Galló Ernő is az idei
évadban szerződött Ma-
rosvásárhelyre, de őt
már láthatta a közönség
a Kőműves Kelemenben,
valamint a Rómeó és Jú-
liában. 

– Mennyire költséges
egy ilyen darab színrevi-
tele?

– Nem sokkal, mint
egy bármilyen más da-
rabé. Ami többletet je-
lent az, hogy van 120
jelmez és harminc ze-
nész. Azt még meg kell
jegyeznem, hogy ez
nem egy koprodukció a
filharmóniával. A filhar-
mónia zenészeit szer-
ződtettük erre az
előadásra. 

Nemes Gyula

fotó:  Rab Zoltán



Csegzi után Frunda is 
tanácsadó lett. Elsősorban ki-
sebbségpolitikai és jogi kérdések-
ben lesz Victor Ponta segítségére
Frunda György, akit személyes ta-
nácsadójának nevezett ki a mi-
niszterelnök. Frundának nem
sikerült húszévnyi szenátorság
után parlamenti mandátumot
szereznie a decemberi választáso-
kon, és emiatt többször is kritikus
hangot ütött meg az RMDSZ-szel
szemben…, hogy finoman fo-
galmazzunk.
A Szövetségi Képviselők Tanácsá-
nak legutóbbi ülésén azt mondta,
hogy az EMNP-re (Erdélyi Magyar
Néptelen Párt) leadott voksokat
az RMDSZ elleni protesztszavaza-
toknak kell tekinteni, és a kedve-
zőtlen eredményben döntő
szerepe volt annak, hogy az
RMDSZ nem lépett ki a jobboldali
Boc-kormányból akkor, amikor az
a népszerűtlen gazdasági intézke-
déseket zuttyantotta a nya-

kunkba. Frunda a színpad hátte-
rében kifeszített „Erős képvisele-
tünk van a parlamentben!
Köszönjük a bizalmat!” feliratú
óriásplakát üzenetét is kifogá-
solta; úgy vélte, a felirat is azt tük-
rözi, hogy az RMDSZ nem kíván
szembenézni a valósággal, és
nem enged teret az őszinte, nyílt
vitáknak.
Sors, nyiss nekem tért, hadd te-
hessek az… erdélyi magyarokért
valamit!

Nem titkos volt – bizalmas! A
romániai magyarság érdekét szol-
gálta az a megállapodás, amelyet
az RMDSZ a választások előtt kö-
tött a kormányzó USL-vel – jelen-
tette ki Markó Béla, az RMDSZ volt
elnöke.
A szenátor az Erdélyi Magyar Te-
levízió egyik adásában beszélt
erről, és azt is aláhúzta vastag fe-
kete kariókával, hogy nem titkos,
hanem bizalmas volt a megálla-

podás. Ja, így már mindjárt más!

Eltűntek a magyar feliratok.
Néhány hónapja a marosvásárhe-
lyi Auchanban szinte kizárólag
csak román nyelvű feliratokat ta-
lálni, akárcsak a város számos más
üzletében és iskolájában.
A Facebook-on létrejött Több-
nyelvű Marosvásárhely – Târgu
Mureşul bilingv nevű csoport
kampányt hirdet a többnyelvűsé-
gért, illetve tiltakozik a nyelvi
jogok semmibevétele ellen. To-
vábbá, a napokban indították el
azt az online aláírásgyűjtést a
www.petitieonline.ro internetes
oldalon, amelyben arra kérik a
levél címzettjét, Leonard Nistort,
az Auchan áruház igazgatóját,
hogy kerüljenek vissza a magyar
feliratok. „Az új marketingkon-
cepció nem fektet akkora hang-
súlyt a magyar feliratokra, mint
korábban. Az arculatváltás követ-
keztében minden nagyobb és
szinte minden kisebb felirat egy-
nyelvű lett. Mi, a petíció aláírói,
kérjük, hogy a magyar feliratok

kerüljenek vissza a helyükre. Em-
lékeztetünk, hogy Marosvásárhe-
lyen él a legnagyobb magyar
városi közösség Romániában. A
kétnyelvűséget az Auchan vetély-
társai is gyakorolják mind Maros-
vásárhelyen, mind külföldön
(például a Magyarországon talál-
ható békéscsabai Tesco áruház-
ban, ahol román nyelvű feliratok
is vannak)” – olvasható a petíció-
ban, amelyet bárki aláírhat. (Sőt,
például a bécsi áruházakban már
1990-ben kiírták, hogy: „Dragi ro-
mani, nu furati!”)
Ami kábé annyit ér, mint golyózá-
por ellen a nagymama által kötött
norvégmintás gyapjúmellény.

Számolni csak pontosan, szé-
pen… Leváltották az Országos
Statisztikai Intézet (INS) vezetőjét,
miután a kormányfő szerint a hi-
vatal 20 milliárd lejjel „elszá-
molta” a hazai össztermék (GDP)
becsült értékét, ezért a kormány-
nak csökkentenie kell egymilliárd
lejjel a kiadási tételt a 2013-es ál-
lami költségvetésben. De hoppá:
nem húszmilliárd régi lejjel nyúl-
tak mellé, hanem újjal, vagyis
több mint négymilliárd euróval(!)
becsülték túl a marhák a dzsídí-
pít!
Ezt Victor Kopipészt Ponta minisz-
terelnök jelentette be a múlt pén-
teki kormányülés után. Szerinte
2003 és 2010 között a statisztikai
intézet mindig tévedett, csakhogy
akkor túl óvatos becslést közölt a
várható GDP-ről, így végül a valós
GDP mindig nagyobb lett, mint a
becsült érték. 2011-ben és 2012-
ben viszont a valós GDP már ki-
sebb volt a tervezettnél. Vajon
mitől bátorodtak fel?
A statisztikai hivatalt 2005 tava-
sza óta Vergil Voineagu vezette ál-
lamtitkári rangban. Voineagu a
népszámláláskor is lebőgött, ami-
kor kiderült, nem egyértelmű a
lebonyolítás néhány részlete, il-
letve latyakrészegen nyilatkozott
az egyik késő esti tévéműsorban,
de a kínos incidens után nem
mondott le. Naná!

Autonómiakampány á la Tőkés.
Legyen 2013 az autonómia éve a
magyar nemzeti közösség szá-
mára - javasolta Tőkés László eu-
rópai parlamenti képviselő, az

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke, az EMNP vezetőivel közösen
tartott nagyváradi sajtóértekez-
letén.
Az autonómia évében a kezdemé-
nyezők a működő európai auto-
nómiák bemutatását, a közösségi
önrendelkezés és föderális állam-
berendezkedés népszerűsítését
szolgáló akciókat akarnak szer-
vezni. (Juj, már alig várjuk!) Toró
T. Tibor, az Erdélyi Magyar Népte-
len Párt elnöke bejelentette, hogy
egyik első megmozdulásukat
március 10-én, a Székely Nemzeti
Tanáccsal közösen szervezik. Hogy
miből fog állni ama megmozdu-
léjsön, azt már nem bökte ki Tibe-
rius. (Időközben kiderült: az
autonómia melletti tüntetésre
hívja a székelységet és egész Er-
dély magyar közösségét Marosvá-
sárhelyre, március tizedikére az
SZNT, amelynek a "Legyen már-
cius tizedike a Székely Szabadság
Napja!" munkacímet adták. Hi-
ánypótló rendezvényről vagyon
szó, hiszen idestova már huszon-
három esztendeje nem volt egy
hangulatos, folklórműsoros utca-
bál Vásárhelyen…)
Nem fogják elhinni, de Tőkés bí-
rálta az RMDSZ vezetőit, akik sze-
rinte közösségi felhatalmazás
nélkül kötöttek paktumot az USL-
vel, és ennek eltitkolásával meg-
tévesztették a magyar
választókat. No shit!

Csacsi a csomagtartóban. A
napokban került nyilvánosságra
egy videó, melyen az látható, ho-
gyan gyömöszölnek be egy sza-
marat a tudori Real parkolójában
egy személyautó csomagtartó-
jába. Négyen többször is nekifut-
nak a műveletnek, míg végül
sikerül a szamarancs nagy részét
betuszakolni, majd végül bele is
rúgnak egy embereset, hogy a
csomagtartó tetejét le tudják
csukni.
Bár a román törvények tiltják az
állatkínzást, sorozatosan derül
fény borzalmas esetekre, mint
például annak a három lónak a
szenvedése, akiknek a gazdáik ki-
vágták a nyelvüket. Vajon miért,
tán sokat pletykálkodtak?

Büdös hal és nyüves mogyoró
a szilveszteri vacsorán. Bot-

rányba fulladt a szilveszteri va-
csora a dél-romániai Podariban,
ahol egy hatszáz fős társaság ma-
radt éhen, miután csak romlott
halat és kukacos mogyorót kap-
tak.
A 150 lejes menüben sertés- és
pulykasült, valamint desszert is
szerepelt, de – a vendégek szerint
– a pincérek csak az ehetetlenül
büdös halat szolgálták fel, majd a
növekvő elégedetlenség láttán el-
iszkoltak. Állítólag a többi fogás-
hoz alapanyag sem volt a
konyhán, a vendéglő tulajdonosa
pedig eltűnt, azóta telefonon sem
lehet elérni. A vállalkozóbb szel-
lemű vendégek átkutatták a hű-
tőszekrényeket, majd
megsütöttek maguknak mindent,
amit találtak. A szilveszteri va-
csora árába foglalt korlátlan ital-
fogyasztás is átkúrásnak
bizonyult, mert már az első órá-
ban elfogyott az összes pia.
A rendőrség szerint személyi sé-
rülés nem történt, a vendégek
csak néhány tányéron álltak bosz-
szút az elrontott mulatságért. A
fogyasztóvédelmi felügyelőknek
nem sikerült mintákat venniük,
mert sem romlott, sem fogyasz-
tásra alkalmas étel nem maradt a
helyszínen.
Azok mehettek oda kiéhezve, vaz-
zeg!

Elkelt a koca! Susanne Eman
(33), aki célul tűzte ki, hogy ő lesz
a legkövérebb a világon, férjhez
ment. Egyet lehet tippelni, hogy
kihez – egy szakácshoz! „Kapcso-
latunk az égben rendeltetett el” –
nyilatkozta Miss Röfi. - „Én imá-
dok enni, a férjem pedig főzni.
Segít nekem elérni a célomat
azzal, hogy táplál.” A kétgyerme-
kes dízelpillangó jelenleg 343
kilót nyom, és ennek a súlynak a
duplájára kívánja felzabálni
magát, amivel világrekordot
dönthetne. Jó étvágyat hozzá!

Párbeszéd. Büdös szájú lány a
diszkóban. Odamegy hozzá egy
fickó:
- Szia, jössz táncolni?
- Igen.
- Hú, fingottál?
- Nem.
- Megint?
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Tarkón váglak, mint városi
gyereket a hegyi levegő!

Kedves Isten!
Hittanórán mesélték, hogy

mit csinálsz. 
Ki végzi a munkád, amikor

szabadságra mész?

Kedves Isten! 
Tényleg láthatatlan vagy,

vagy ez csak egy trükk? 

Kedves Isten! 
Ilyennek tervezted a zsirá-

fot, vagy csak véletlenül ala-
kult így? 

Kedves Isten! 
Elmentem egy esküvőre, és

csókolóztak a templomban. Ez
OK? 

Kedves Isten! 
Nekem a Miatyánk a ked-

vencem. 
Egyből megírtad, vagy

sokat kellett törnöd a fejed? 
Ha én írok valamit, mindig

újra kell írnom.

Kedves Isten! 
Köszönöm a kistestvért, de

én egy kiskutyáért imádkoz-
tam. 

Kedves Isten! 
Hogyhogy az utóbbi időben

nem találtál fel egy új állatot se? 
Csak a régiek vannak. 

A nyaralás alatt végig
esett. 

Apa nagyon mérges volt,
és olyan dolgokat mondott
Rólad, amit nem szabad. Re-
mélem, nem fogod bántani.

Kedves Isten!
Kérlek küldj nekem egy

pónilovat. 
Eddig még sose kértem

semmit. 
Utánanézhetsz!

Kedves Isten úr! 
Jobb lenne, ha az emberek

nem jönnének szét olyan
könnyen. 

Rajtam három öltés van, és
kaptam injekciót is.

Kedves Isten! 
Lehet, hogy Káin és Ábel

nem ölte volna meg egymást
annyira, ha külön szobájuk lett
volna. 

Nálunk ez működik a bá-

tyámmal.

Kedves Isten! 
Lefogadom, hogy nagyon

nehéz neked mindenkit sze-
retni az egész világon. 

Mi csak négyen vagyunk a
családban, és mégse megy. 

Kedves Isten! 
A bátyám elmondta, hogy

hogyan születünk. 
Nem hangzik valami jól.

Kedves Isten! 
Nem gondoltam, hogy a

narancssárga megy a lilával,
amíg kedden nem láttam a
naplementét, amit Te készítet-
tél. Klassz volt. 

Kedves Isten! 
Ha vasárnap figyelsz a

templomban, megmutatom
az új cipőmet.

Kedves Isten! 
A jelmezbálon ördögnek

fogok öltözni. Nem baj?

GYEREKEK LEVELEI ISTENHEZ
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Történészek szilvesztere című (tavalyi utolsó) rejtvényünk helyes megfejtése: – Jelenleg, kolléga úr, az első válásom előtti korszakkal foglalkozom.

Mérlegen
– Milyen volt a 2012-es esztendő, illetve mit vár
2013-tól? – tettük fel  a kérdést néhány ismert
marosvásárhelyi, vagy városunkból elkerült ed-
zőnek, sportolónak. Íme, a válaszok: 

Gáspár Cecília, az ISK 
asztalitenisz edzője:

– Röviden fogalmazva azt
mondhatom el, hogy fantaszti-
kus eredményeket sikerült elér-
nünk 2012-ben, hiszen a
kollegáim (Romeo Lupascu és
Ungvári Imola), és jómagam
által edzett korosztályos gyere-
kek több száz érmet nyertek az
év folyamán, mind a hazai, mind
a nemzetközi versenyeken. Az
éremszerzés szempontjából klu-
bunk fennállásának egyik leg-
jobb évét zárta.  Hasonlóan jó
eredményeket szeretnénk elérni
2013-ban is. 

Fehér Csaba, az MSE D-
osztályos labdarúgó csapa-
tának edzője:

– Annyit mondhatok, hogy
boldog vagyok, mert az MSE
megalakulása óta a legsikere-
sebb évet zárta. Ez a siker abból
áll, hogy miután megnyertük a
Románia Kupa megyeközi szaka-
szát, a következő fordulóban a C-
osztályos Zalatnát is sikerült
búcsúztatnunk. A bajnokságban
a negyedik helyen zártunk, de
remélem, hogy 2013-ban sikerül
egy olyan csapatot kialakíta-
nunk, amely 2-3 éven belül meg-
célozhatja a C-osztályba való
feljutást.

Májeri Zoltán, Svájcban
tevékenykedő kézilabda-
edző, aki a 2012-es év talán
legsikeresebb, Marosvásár-
helyről elkerült, de külföl-
dön dolgozó edzője:

– Nagyon jó évet zártam
mindhárom csapattal. Az US
Yverdon Handball Club soha nem
ért el ilyen jó eredményeket.
Anélkül, hogy szerénytelen len-
nék, kijelenthetem, hogy a svájci
kézilabdavilág, a kézilabda szö-
vetség csak ámul-bámul. Az él-
vonalbeli férfi csapat a
középmezőnyben végzett (amire
eddig nem volt példa), a női má-
sodik ligás együttessel első he-
lyen végeztünk, a juniorokkal
pedig – egy teljesen kicserélő-
dött csapattal – második helyen
az ifi bajnokságban. Soha rosz-
szabb évet, azaz hasonló jót kí-
vánok magamnak 2013-ban is!

Mátyus Ervin ötszörös
kempo-világbajnok, a 2009-
es és 2010-es év legjobb
Maros megyei sportolója:

– A 2012-es év számomra
ínséges volt, ennek oka, hogy kü-
lönböző sérülésekkel küzdöttem
már az első versenyek után, és
még mindig a felépülés a fő el-
foglaltságom. Pozitív tényként
könyvelhető el, hogy sikerült egy
országos bajnoki címet szerez-
nem az év elején, és egy olaszor-
szági profi gálán
diadalmaskodtam a hazaiak
egyik legjobbja felett. Mit várok
a 2013-as évtől? Először egész-
séget, a többit én majd megol-
dom…

Barabási Rozália, a Csíki
Futókör vásárhelyi szüle-
tésű atlétája:

– Az elmúlt évben is remek
eredményeket értem el a veterán
országos bajnokság több ver-
senyszámában is. A legjobbat vi-
szont az Izmirben megrendezett
Veterán Atléták Balkán bajnok-
ságán értem el a 35-39 évesek
korcsoportjában, ahol a távolug-
rásban III., 400 méteres síkfutás-
ban ugyancsak a III., míg a
balkán stafétán a II. helyet sze-
reztem.

2013-ban újabb hazai baj-
noki címeket szeretnék, majd a
Horvátországban megrende-
zendő Balkán-bajnokságon is
szeretnék a pódiumon végezni. 

Szeghalmi Krisztina, a
Torpi A-osztályos női vízi-
labdázója:

– 2012-ben történelmet ír-
tunk a romániai vízilabdában,
mivel először szerveztek román
női vízilabda bajnokságot, és én
büszke vagyok, hogy játékosa le-
hetek az első marosvásárhelyi
női csapatnak, amely ezüstér-
mes lett. Ugyanakkor nagy él-
mény volt számunkra, hogy a
Marosvásárhelyen megrendezett
Románia Kupán láthattuk az
olimpiai résztvevő román válo-
gatott játékosokat. 

2013-ban szépen csillogna a
bajnoki arany!

Czimbalmos Ferenc-Attila
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