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

Humor

Társadalom

2013: Gazdaságilag stabilabb év

Az új évet általában reményekkel telten kezdjük.
Az ország gazdasági helyzetét illetően is szeretnénk
pozitív változásokat látni. Bakos Leventét az előre-
jelzésekről, 2013 sikeres vállalkozóiról, továbbá
újabb valutaalapos hitelről, és az euróövezet puszta
fenntarthatóságáról kérdeztük. A gazdasági szak-
értő arra is választ adott, hogy miért drágult Ro-
mániában az áram, ugyanakkor a hazai villamos
energiai piac helyzetére is rávilágított. 

>>> 6. oldal

Sport

Marosvásárhelyi 
labdarúgó a Fradinál

A marosszentgyörgyi illetőségű Csizmadia Csaba
után, újabb Maros-megyei labdarúgót szerződ-
tetett Magyarország legismertebb és legkedvel-
tebb együttese, a Ferencváros. Kanyaró Péter -
aki az U19-es együttes egyik erőssége -, nem
más, mint az egykori ASA egyik legkiválóbb já-
tékosának, Kanyaró Attilának a kisebbik fia. 

>>> 7. oldal
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Kulúra

Emléktúra a doni hősökért

1943. január 12-én, a 2. magyar hadsereg arc-
vonalán bekövetkezett elsöprő erejű szovjet of-
fenzíva volt a nyitánya annak a tragédiának,
amely pár hét leforgása alatt több ezer honvéd
sorsát örökre megpecsételte. Ennek okán máig
vitatott kérdés marad, hogy mi értelme volt az
1942 áprilisában, a keleti hadszíntérre küldött
207 ezer fős magyar hadsereg „feláldozásának”?

>>> 4. oldal

Egyre üresebb 
a zsebünk…

Nemrég egy ismerősöm mondta: nem kezdődhet újév baj nélkül. A kijelentést aktualizálva, ezt kell
írnom: nem kezdődhet újév drágítás nélkül.  Ma már biztosan tudjuk, hogy januártól többet fizetünk
a villanyáramért, ismeretes hogy a a luxuscikkek jövedéki adóját pedig több mint öt százalékkal
magasabb árfolyam alapján számolják ki. Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink miként véleked-
nek a leírt drágításokról. Mindezt körkérdés formában tálaljuk. Nagy-Bodó Tibor összeállítása az
ötödik oldalon olvasható.

Vegyen 
részt Ön is! 
Pályázza meg értékes nyereményeink
egyikét! A tudnivalókról, a pályázaton való
részvétel szabályairól, díjainkról követ-
kező lapszámunkban értesítjük Önöket! 

Sikeres rejtvényfejtést!

Februártól
keresztrejtvény-pályázat

indul!
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>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
>> Szerkesztőségünk fenntartja
a jogot, hogy a be érkezett le -
velek és másféle írások köz -
léséről döntsön.
>> Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza!

Lapunk előfizethető Maros
megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 
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alatti székhelyén .
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Január 17. Antal, Antónia, Roxána, Aszter
Január 18. Piroska, Margit, Beatrix, Özséb, Fausztina
Január 19. Sára, Márió, Margit, Sarolta, Veronika
Január 20. Fábián, Sebestyén, Tímea, Özséb, Sebő
Január 21. Ágnes, Inez
Január 22. Vince, Artúr, Cintia, Anasztáz
Január 23. Zelma, Rajmund, János, Mária, Emese

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp

Felolvasószínház 
és Rómeó és Júlia

Január 17-én, csütörtökön 17
órától az Underground Teremben
Kenéz Ferenc Lilike medika leve-
leiből című felolvasószínházi elő-
adására várják a nagyérdeműt.
18-án, pénteken pedig 19.30-tól
a Rómeó és Júlia kerül újra be-
mutatásra a Nemzeti Színház
Kistermében. 

Idő-függések
A Bernády Házban megnyílt

a MAMÜ erdélyi képzőművé-
szeti alkotócsoport Idő-függé-
sek című tárlata.
Maros  vásárhely a 35. éve ala-
kult MAMÜ magyarországi és
erdélyi városokat is érintő ván-
dortárlatának első színhelye. Az
alkotásokat február harmadi-
káig tekinthetik meg.

Huszonegyedik 
Zsuzsanna-bál 
Marosvásárhelyen

A Lorántffy Zsuzsanna Kultu-
rális Egyesület január 26-án a Kék
Gyöngy (Blue Pearl – Dózsa
György u. 155. sz.) vendéglőben
tartja meg hagyományos Zsu-
zsanna-bálját. Kiváló műsoros

menüt, nagyszerű zenét és han-
gulatot biztosítanak a szervezők.
További információk, belépőváltás
a 0365.411.075, 0265.266.788
vagy 0743.694.811 telefonszá-
mokon.

Kiállítás az unitárius 
egyházközségnél

A nyárádszentmártoni és a
szentgericei unitárius templomok
XVII. századi festett mennyezeté-
nek mintáiból nyílt kiállítás a ma-
rosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termé-
ben. A kiállítás naponta 9-13 óra

között látogatható.

Megnyílt 60 éves 
Fotóklub téli tárlata

A marosvásárhelyi Fotóklub
immár hagyományos Téli tárlatát
nyitotta meg a Bernády György
Művelődési Ház második emele-
tén. Az 1953-ban Marx József
által alapított klub ezzel a kiállí-
tással kezdi meg 60. évforduló-
jának 2013-as évi
ünnepségsorozatát. A tárlat
anyaga nem csak azért érdekes,
mert minden kiállító igyekezett
új képekkel jelentkezni, hanem

felvételeik mind fekete-fehér tó-
nusban vannak kivitelezve, ami
emeli a képek művészi értékét.

Rendkívüli hangverseny
Január 17-én, csütörtökön

és 18-án, pénteken este hét
órától rendkívüli szilveszterutó-
hangversenyre várják a zeneba-
rátokat a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel: Shinya
Ozaki (Japán), fellép Lucia Bu-
lucz szoprán és a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara.
Karvezető: Vasile Cazan. Műso-
ron: ifj. J. Strauss, Eduard Stra-
uss, Ivanovici, J. Strauss, Josef
Strauss, Lehár, Verdi, Mascagni,
Gounod, Donizetti, Bizet, Puc-
cini, művei.

Emlékkoncert
Január 21-én, hétfőn este 7

órától a Kultúrpalotában emlék-
koncertre kerül sor Kinek mond-
jam el... címmel. A koncerten
Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa és
Máté Péter dalai csendülnek fel
Bokor Barna, Szabadi Nóra, Se-
bestyén Aba és Ördög Miklós Le-
vente előadásában.

Kos: Különleges időszak áll ön előtt, mely elsősorban a kar-
rierjében hozhat változásokat. Valószínűleg már elkezdett dol-
gozni a tervei megalapozásán, és most eljött az ideje az utolsó
erőbedobásnak, mert jövő héttől már új ajánlatokat és lehe-
tőségeket kaphat. 
Bika: Ezen a héten sokan, sokféle tanáccsal igyekeznek ellátni
önt, de ne hagyja, hogy eltérítsék az eredeti szándékától, és
ne gondolja, hogy jobban tudják, mi a jó önnek. Kezdjen el
naplót írni, mert segítségével világosabban láthat egy nehéz
kérdésben.
Ikrek: Lehet, hogy a párjával az anyagiak miatt vesznek össze,
mert egyikőjük túl felelőtlenek ítéli a másik költekezését. Pró-
bálják meg minél konkrétabban pontokba szedni, kinek mik
az igényei, és mik a lehetőségeik, hogy meglássák, hogyan
áll a költségvetésük.
Rák: A hét legfontosabb történései a magánéletét érintik, a
bolygók változást jósolnak a párkapcsolat terén erre az idő-
szakra. Ha még nincs párja, olyasvalakivel találkozhat, akivel
tartós lesz a kapcsolatuk, ha pedig párban él, az elköteleződés
újabb foka, talán eljegyzés várja.
Oroszlán: Ez a hét meghatározó, új ismeretséget hozhat ön
számára. Valószínűleg egy szakmai esemény teszi lehetővé
számára a találkozást, amelyről még nem tudni, hogy barát-
ság vagy szerelem lesz belőle, de megmozgatja a találkozás,
és valószínűleg inspirációt jelent az ötleteihez.
Szűz: Ez a hét elhozhatja ön számára a régen halogatott dön-
tést egy fontos kérdésben. Ha eddig mindig másokat helye-
zett előbbre, most ideje elkezdenie önmagával is foglalkoznia.
Ne féljen az újdonságoktól, mert ezek előrébb viszik, és úgy
tűnik, önre is ráfér, hogy kizökkenjen a napi rutinból.
Mérleg: Ezen a héten új lökést kaphat a bolygóktól egy olyan
területen, ahol úgy érzi, megfeneklettek a dolgok. Örülhet
végre annak, hogy a saját erejéből ért el valamit, ami az ön-
bizalmának is szárnyakat ad, és segít abban, hogy meglova-
golja a kedvező hullámokat.
Skorpió: Ez a hét valószínűleg rohanásban találja, talán túl
sok mindent igyekszik az adott időbe bezsúfolni attól való fé-
lelmében, hogy lemarad valamiről. Így azonban nem tud tel-
jes valójával jelen lenni sehol. Vállaljon inkább kevesebbet,
de azt teljes szívvel. A felesleges sietség nem vezet sehová.
Nyilas: A pénzügyek kerülhetnek a fókuszába a héten. Plusz-
pénz segíti abban, hogy egy régi terve megvalósításába fog-
jon, vagy meglepjen valakit, akit szeret. Így már nemcsak a
nehézségeket látja maga előtt, hanem azt is érzi, hogy erő-
feszítéseiért jutalom illeti.
Bak: Némi rendetlenség van a fejében, esetleg túl sok a kö-
telessége, és úgy érzi, ki sem lát a munkából. Állítsa fel az
életében a szíve szerinti fontossági sorrendet, és előbb-utóbb
minden dolog ahhoz igazodik majd. Ne tegyen úgy, mintha
minden rendbe lenne, ha nincs. 
Vízöntő: A bolygók titkolózást jeleznek az életében, ame-
lyeknek még nem szabad nyilvánosságra kerülnie. Valószínű-
leg olyan terveket fontolgat, illetve olyan ügyön dolgozik,
amely fontos lesz ön számára a jövőben, és nagy változást
hoz az életében, de egyelőre jobb, ha nem avat be másokat.
Halak: Ez a hét remek lehetőségeket hoz számára a karrier-
jében, melyek szakmai elismertséget és extra bevételt is je-
lentenek. Emellett a társasági élete is megélénkül. Ha az
elmúlt hetekben nem tudott találkozni mindenkivel, akivel
akart, most pótolhatja, és több olyan meghívást is kap, ame-
lyet érdemes elfogadnia.

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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– Ötödik éve tart a gazdasági
válság. Mi várható a következő idő-
szakban?

– Köztudott, hogy a választá-
sok utáni első-második évben az
országok gazdasági helyzete fel-
élénkül. Úgy gondolom – és remé-
lem, nem csak a januári
optimizmus beszél belőlem –,
hogy a következő időszak enyhe
gazdasági fellendülést hoz, ez
pedig egyrészt a politikai stabili-
tásból fog fakadni, másrészt pedig
a nemzetközi pozitív változások
Romániára is kihatnak majd. Ter-
mészetszerűen a jelenlegi helyze-
ten könnyű javítani, mert az
utóbbi években mélyrepülésben
volt a hazai gazdaság. Ez az év lesz
az, amikor a politikum gazdaságé-
lénkítő lépéseket tud majd tenni,
bár lehet, lesznek a lakosság szá-
mára népszerűtlen döntések is,
amelyek viszont hozzájárulnak a
gazdaság élénkítéséhez, ezért a
tavalyihoz viszonyítva egy jobb év
elé nézünk.

– Mire számíthatnak a vállal-
kozók 2013-ban?

– Az év első periódusában nem
kell látványos fejlődésre számítani,
hisz rengeteg változás történik az
adópolitikában, ugyanakkor a 
decemberi választások nagyon
nagy pénzösszegeket felemésztet-
tek. Ám az év második felétől ér-
demes lesz vállalkozást indítani
Romániában, és valószínűleg a
külföldi beruházók vállalkozó
kedve is meg fog nőni. És mibe ér-
demes befektetni? Egyértelműen
a szolgáltatásokba, hisz ezen a te-
rületen vannak még hiányossá-
gok, és viszonylag kevesebb
kezdőtőke szükségeltetik hozzá.
Sajnos a termelés, a nagy befekte-
téseket igénylő vállalkozások lehe-
tősége jelen pillanatban csak
nagyon keveseknek adatik meg.
Hozzátenném, hogy az ÁFÁ-val
kapcsolatos változások akár ked-
vező helyzetbe is hozhatják a vál-
lalkozókat. Bár az idéntől a
hozzáadott értékadó változása –
mint minden adómódosítás – koc-
kázatokkal jár, ám a puding pró-
bája az evés, és én úgy gondolom,
hogy most gazdaságélénkítő ha-
tása lesz ezeknek a változtatások-
nak.

– Ön szerint kik lesznek a „sike-
res vállalkozók” ebben az évben?

– Mint minden évben: azok,
akik okosabbak, gyorsabbak, mint
a többiek, akik könnyen és hamar
felismerik a kedvező lehetősége-
ket. Azt remélem, hogy ez egy kor-
rektebb év lesz, és így nem csak az

„ügyeskedők” lesznek sikeresek.
Választási évek után gyakran új le-
hetőségek tárulnak a vállalkozók
elé: például ilyenkor van a ver-
senytárgyalások kiírásának ideje.
Pár napon belül kerül sorra az
egész Románia személyi közszál-
lítását hét évre jelentősen megha-
tározó egyik tender. Ilyenkor
nyerhetők el – bár a politikai szél-
járás mindig befolyásolta a gazda-
ságot, bízom benne, az idén ez a
hatás enyhébb lesz – a közbeszer-
zési megbízások. 

– Lehet-e Románia is a veszte-
sek között, mint Görögország, Spa-
nyolország?

– Románia viszonylag stabil
elemnek számít a nemzetközi
pénzügyi piacon. Ez nem azt je-
lenti, hogy karbetett kézzel ülhe-
tünk, mert a be nem teljesített
vállalások, vagy egy látványosabb
hiba elég ahhoz, hogy a gazdasági
stabilitás veszélybe kerüljön. A leg-
fontosabb, hogy az Európai Unió-
val való pénzügyi viszonyunk
hiteles legyen – összegek elszá-
molása, vállalások teljesítése –,
nem mellesleg az elkövetkezendő
időszakban nagyon okosan kell
lobbyzni, politizálni, különös te-
kintettel a 2014-2020 EU-s kohé-
ziós és regionális pénzügyi
keretekre vonatkozóan. Ha nagy
változások nem következnek be,
nem leszünk, nem lehetünk a
vesztesek között, ám a gazdaság
könnyen ingadozó görbéje min-
denképp óvatosságra int.

– Az euróövezeti válság to-
vábbra sem megoldott, és 2013
beköszöntével is változatlanul
számos kérdés maradt nyitva a
valutaunió puszta fenntartható-

ságával kapcsolatban. Pénzügyi
elemzők 99 százalékos eséllyel jó-
solják az euróövezet teljes szétesé-
sét egy évtizeden belül. Ön
hogyan vélekedik erről?

– Egyrészt tíz év az EU életében
nagyon hosszú periódus, és nehéz
megjósolni, mi lesz egy évtized
múlva. Egyértelmű, hogy az unió
egyfajta gazdasági föderalizáció
felé halad, amely nyilván egyes or-
szágok szuverenitásának kárára
megy, de Európa fennmaradásá-
hoz mindenképp egy egységes va-
luta szükségeltetik, ez a feltétele a
nagy nemzetközi piacokon való
megmaradásának. Ahhoz, hogy
versenyképesek legyünk Kínával,
az Egyesült Államokkal és más
gazdasági nagyhatalmakkal,
ahhoz Európának egységesen kell
fellépnie, ehhez pedig közös valuta
szükségeltetik. Ha ez kudarcba ful-
lad, akkor az európaiak életszínvo-
nala bánja elsősorban, és itt főleg
az EU gazdasági motorjaira gon-
dolok: Németországra, Franciaor-
szágra, Hollandiára – ezt pedig
ezek az államok el szeretnék ke-
rülni. Ez a felismerés életben fogja
tartani az euróövezetet. 

– Romániára vonatkozó kérdés.
Mivel indokolható az, hogy a villa-
mos energia – a környező orszá-
gokkal ellentétben – Romániában
10 százalékkal drágult?

– Az elmúlt évben nyilvános-
ságra került, hogy a hazai országos
villamos energia piacon a rosszul
működő, veszteséges áramterme-
lők szolgáltatnak. A Hidroelectrica
például fizestésképtelenné vált.
Ezen krízishelyzetek kezelése
pedig magában hordozza a költ-
ségnövekedést is, a kormány így

próbálja meg a veszteségeket
csökkenti. Másrészt, egyre többen
állítanak elő alternatív forrásokból
villamos energiát, ezek szubvenci-
onálását is ebből fedezik. Erre az
uniós szabályok kötelezik Romá-
niát. A rossz hír az, hogy az árak
emelkedése – függetlenül a szol-
gáltatók gazdasági termelékeny-
ségétől – 2017-ig évente
10-20%-kal növekedni fog. Ez
szintén a nemzetközi pénzintéze-
tek irányába történt vállalás, az ál-
lami támogatás felszámolása a cél
az energetikai szektorban. A kö-
vetkező 10%-ra ez év júniusában
számíthatunk. 

– Idéntől indul el az IMF felé
való intenzív törlesztés. Ennek mi-
lyen következményei lesznek az át-
lagpolgár számára?

– Vélhetően a lakosságot csak
közvetett módon érinti ez a tör-
lesztés. Kellemes meglepetések
nem fognak érni bennünket, de túl
nagy pofonokra sem kell számí-
tani. Érdekes fejlemények szivá-
rognak majd ki a napokban a sorra
kerülő IMF-tárgyalásokról. A
román fél kérni fogja, és a valuta-
alap talán bele is egyezik a mini-
málbér megemelésébe. Ennek oka
az állami (adó)bevételek növeke-
désének reménye, amely mindkét
fél számára kívánatos. Ezzel szem-
ben a vállalkozókra ez plusz terhet
ró. Ha a változás életbe lép, akkor
az első kérdésekben megfogalma-
zott optimizmusom a vállalko-
zókra vonatkozóan árnyaltabban
értendő.

– Lendíthet-e Románián egy
újabb hitel felvétele?

– Igen, de csak ha megfelelő
feltételekhez kötötten veszik azt
fel. Én bízom abban, hogy a kor-
mány nem folyamodik újabb hite-
lért, mert ez az állam további
eladósodásához vezetne, és ez
megnehezíti az euróövezethez
való csatlakozást, amely Románia
tulajdonképpeni legfontosabb
hosszú távú célja. 

– Az ország gazdaságpolitikájá-
ban melyek azok az elemek, ame-
lyek gyorsan javíthatóak lennének,
és melyek azok, amelyek hosszú
távú fellendülést eredményeznének?

– Az elmúlt időszakban a kor-
mányok nem sokat tettek a mun-
kahelyteremtés érdekében, holott
ez lenne több problémára is a meg-
oldás. A mostani kormány az adó-
politikán próbál változtatni, bár a
hozzáadott értékadó változása koc-
kázatos, és előre be nem látható
gazdasági következményei vannak,

Tiszta lappal,
avagy lenullázva
minden szinten

Új fejezet kezdődik a marosvásárhelyi RMDSZ életében. Fel-
számolták a választott helyi testületeit, és egy bizottságot ne-
veztek ki azok újraszervezésére. A város magyar lakosságának
a legnagyobb része mostanáig sem vállalt aktív közéleti sze-
repet, de valószínűleg a kétségbeesett intézkedés ellenére sem
lesz ez másként. Mindemellett városunkban van az RMDSZ
egyik leghűségesebb szavazótábora. Csökkent ugyan a „ma-
gyar pecsételők” létszáma, de az „új pártok” sorozatos kudarca
jól jellemzi a vásárhelyiek hozzáállását. Nem volt bennünk fo-
gékonyság az új – valós vagy éppen csak annak vélt – alter-
natívákkal szemben, és ugyanakkor „hidegvérű
pragmatizmussal” jutalmaztuk az eddig (balul) kormányzó,
megújulásra képtelen alakulatot. Most pedig, viszonylagos si-
kerei ellenére, „lenullázták” a vásárhelyi RMDSZ-szervezetet,
és elismerték ezáltal, hogy komoly problémákkal kell szem-
benézniük. Ha egy objektív elemző számára a választók elé-
gedetlensége jelentené a legnagyobb kihívást, ebben az
esetben inkább a szervezeten belüli fejetlenség és széthúzás
követelte meg a drasztikus és egyben antidemokratikus lépést.
Milyen szervezet lehet az, amely éppen a legnagyobb szava-
zóbázissal rendelkező központjában nem tudja biztosítani a
zökkenőmentes tevékenységet? Milyen érdekképviseleti szö-
vetség az, amely a saját (városi, megyei és országos) vezetői
között sem képes harmóniát teremteni? Milyen erőt tud fel-
mutatni egy olyan alakulat, amely a belső gondjaira sem ta-
lálja a megoldást? 

Eközben pedig megfosztották a hatalom kegyeitől az eddigi
haszonélvezőket, tehát minden szinten megroskadt a kormány-
zásra berendezkedett „építmény”. Itt állunk a néhány fős, ellen-
zéki sorsra ítélt parlamenti képviselettel, és a „játékszereitől
megfosztott”, bársonyszékhez szokott, szoktatott RMDSZ-funk-
cionáriusokkal. Eljött annak az ideje, amikor nem a központi
pénzekre kellene alapozni a munkát, hanem a magyar lakosság
érdekeire és a civil szférára, amikor már nem a mindenkori ha-
talommal való lepaktálás kellene legyen a cél. Egy új, időtálló,
független identitást kellene megszabjanak maguknak azok, akik
a romániai magyarok képviseletét felvállalták. Vagy tovább só-
vároghatnak az elvesztett hatalmi pozíciójukért a keserű ellenzék 
berkeiben.

Az „elnéptelenedett néppártok” még a négy évvel korábbi
szintre sem jutottak el. Az RMDSZ-t támogatók kiábrándult-
sága önmagában nem volt elegendő a szavazatgyűjtéshez. A
„csíkkarcfalvi dzsentri” és hadserege látványos csapásokat
mért a „demokrácia központokra”. Van, aki „emigrált”, van, aki
„lepaktált az ördöggel”, és van, aki mély hallgatásba menekült.
Egy olyan kártékony magyar-magyar harc folyt, amelyben
több fontos személyiségünk is elvérzett, amelyben számos
nemzeti kérdést a sárba tiportak, amelyben a legnagyobb el-
lenségünk a saját nemzetünk volt. Az erdélyi magyar ellenzék
(is) lenullázódott. Mostantól nagyobb odaadással végezhetik
a közösségi munkájukat. A jobb- és baloldalon egyaránt ideje
volna új fejezetet nyitni. Így sokkal látványosabb eredmények
elé néznénk, mintha a régi történetet folytatnánk.

Ferencz Zsombor2013: Gazdaságilag stabilabb év
Megfontolt hitelpolitika, hatásos lobby és az oktatás fejlesztése a siker kulcsa

–  Interjú Bakos Levente gazdasági szakértővel –

de úgy gondolom, hogy jelen eset-
ben gazdaságélénkítő hatása lesz
ennek. Ugyanakkor pozitív válto-
zást hozna, ha a nagy vesztesége-
ket termelő állami 
vállaltokra – például Oltchim, CFR
Marfa, stb. –, több gondot fordíta-
nának, illetve a nagy beruházáso-
kat – autópályák – is folytatnák.

Ám az igazi kihívást a hosszú
távú helyes gazdaságpolitika
megfogalmazása jelenti. Én elen-
gedhetetlennek tartom a puha
komponensek – kultúra, oktatás
– hangsúlyozását. Kiemelném: a
lemaradásokat csak egy olyan or-
szágban lehet behozni, ahol a la-

kosság mentalitása is változik.
Ehhez viszont hosszú évekre van
szükség, és főleg az oktatásra, kul-
túrára szánt nagyobb összegekre.
Ezekkel a komponensekkel lehet
hosszú távon versenyképes gazda-
ságot kiépíteni. Ugyanakkor köz-
ismert, hogy tájainkon az államtól
való lopás nemzeti sportnak, sőt,
erénynek számít, ám amíg ezt a
beidegződést ki nem nőjük, amíg
ez nem jelent közerkölcs elleni
sértést, addig az adócsalók diada-
lának korát éljük annak minden
visszásságával és gazdasági insta-
bilitásával.

Pál Piroska
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Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezete, a Marosvásárhelyi
23. Határvadász Hagyományőrző csoporttal és a Csíkfalvi Polgármesteri Hivatallal karöltve január
12-én és 13-án megemlékezéseket és emlékmenetet szervezett a történelmünk egyik legtragi-
kusabb eseményének számító Don-kanyari offenzíva 70. évfordulójára.

A bakuwa törzs körülbelül két év-
századdal ezelőtt tűnt el a történelem
süllyesztőjében, mégpedig úgy, hogy
egész egyszerűen magába olvasz-
totta a wimba nép, amely óriási több-
ségben élt a Szumbawa-szigeteken.
A bakuwa nyelv annyira elütő és
egyedülálló, rokontalan a világnak
azon a táján, hogy a wimba nyelvé-
szek éppen emiatt kezdték tüzeteseb-
ben tanulmányozni, és mert
csodabogárnak bizonyult, csakhamar
a tudományos érdeklődés közép-
pontjába került: megszerkesztették
nyelvtanát, megjelent az első wimba-
bakuwa szótár, megalakult a BBT, a
Bakuwául Beszélők Társasága, amely
sorra kiadta a bakuwa irodalom szí-
nét-javát, természetesen kétnyelvű
sorozatban, egyrészt azért, hogy a ba-
kuwát még nem beszélők is élvezhes-
sék, másrészt hogy ezáltal kedvet
teremtsenek a bakuwa kultúra befo-
gadásához és széles körű megisme-
réséhez a wimbák között. Valami
olyasmi történhetett, mint a már rég
kihalt latinok nyelvével és kultúrájá-
val, annyi különbséggel, hogy míg a
latin kultúra és nyelv tovább él és vi-
rágzik az újlatin népekben és általuk
vált ismertté az egész világon, a ba-
kuwák nyelve, kultúrája csak mint kü-
lönlegesség, furcsaság, egyediség
keltett érdeklődést, igaz, hogy mint
minden efféle, teremtett csakhamar
divatot is, egyelőre csupán Szum-
bawa körzetében.

A sznobok és különcködők kapva
kaptak rajta; előkelőbb társaságok-
ban illett ismerni ezt a korábban még
barbárnak tekintett nyelvet. Hiszen
már maga a népnév is izgalmas, a ba
kuwa ugyanis azt jelenti: szeretlek.
Wimba nyelven persze.

Kialakult egy olyan ellenzéki réteg
is, amely a bakuwáktól származtatta
magát. Ez azt hangoztatta, hogy ha
egy nép(csoport) megszűnik, nem
biztos, hogy minden egyede meg-
semmisül, csak beolvad a többségi
népbe, kultúrába. És bár a bakuwák
kihalása-beolvadása oly régen és oly
simán, csendesen ment végbe – az
írásos dokumentumokon kívül szinte
semmi más nem maradt fenn –,
miért ne lehetne valóságos, hogy
egyik-másik mostani wimbának bi-
zony bakuwa vér is csörgedezik az
ereiben.

A kérdés tanulmányozására
Szumbawára érkezett Billy Bauck –
ejtsd: Bilibók – professzor, Hosszabb
időt töltött a szigeteken, és fáradsá-
gos kutatásának gyümölcseként az
alig ötven lakosú Kintorno hegyei kö-
zött felfedezett egy alig negyven esz-
tendős pásztort, aki csak törve
beszélte a wimba nyelvet, mert, mint
pironkodva bevallotta: ő bakuwa. 

Nahát. Egy igazi, élő bakuwa! Óri-
ási szenzáció!

A professzor ismerte a bakuwa

nyelvet. Könyvből tanulta, mint a
többi érdeklődő, hát azonnal átvál-
tott; de mekkora volt a döbbenete,
mikor a bakuwa pásztor egyáltalán
nem reagált a szavaira, vagyis nem
tudott bakuwául! Alig öt-tíz szót si-
került azonosítaniuk, amelyek vala-
mennyire hasonlóan hangzottak és
nagyjából ugyanazt is jelentették. A
pásztor bakuwája egy ősi változat
lehet, amelyet az altörzs, amelyhez
tartozott, érintetlenül őrzött meg,
még talán a történelem előtti (?)
időkből...

A pásztor szerint – hogy ne bo-
csátkozzunk más, inkább csak a szak-
embereket érdeklő részletekbe – a ba
kuwa nem azt jelenti: szeretlek,
hanem azt hogy: élek.

Billy Bauck szerint az élet és a sze-
relem egyet jelentett a bakuwáknál.
Kutatásainak eredményeit öt vaskos
kötetben tette közzé angol és wimba
nyelven. 

A pásztort egy ideig mint őskövü-
letet mutogatták itt-ott, tudományos
ülésszakokon. Gyakran szerepeltették
tévéműsorokban, ám a civilizáció
csakhamar megártott neki; elvitte
egy közönséges influenza.

Ez így talán jobb is, hangoztatta a
professzor; mert gondoljuk csak el, mi
lesz, ha ez az ember megnősül, gyer-
mekeket nemz, akik az ő ősnyelvén
nőnek fel, elszaporodnak, jogokat kö-
vetelnek, satöbbi. A veszély, amely a
wimba nép törhetetlen egységét fe-
nyegette (volna), lám, egy ostoba ví-
rusnak köszönhetően simán elhárult.

Az ősbakuwával csak vájt agyú
nyelvészek foglalkoznak. Szumbawa
egyetemén viszont működik már a
modern bakuwa nyelv- és irodalom
tanszék. Bevezették a fakultatív ok-
tatást, a középiskolások újbakuwául
tereferélnek. A szókészlet tetemes
részét suttyomban máris átvette az
alvilág: tolvajnyelvnek kitűnően be-
vált! 

A kormány, hogy letörje a fel-fel-
horgadó politikai ellenzék kunkorodó
szarvacskáit, nemrég engedélyezte a
bakuwa nyelv különleges használa-
tát a hivatalokban, közintézmények-
ben is. A színházak repertoárján
fele-fele arányban találni wimba és
bakuwa darabokat. Így hát non-
szensz azt hangoztatnia valakinek
Szumbaván, hogy ő: bakuwa. Na és?

Mindenki tudja, hogy az utolsó
bakuwa, az a szerencsétlen náthás
pásztor, régóta nincs az élők között.

A két nyelv olyan pompázatos
szimbiózisban él Szumbaván, ami-
nőről, míg valóságosan is éltek a ba-
kuwák, még csak álmodni sem
lehetett.

Az alsóbb néprétegek többnyire
vulgárwimba-bakuwául beszélnek. 

A fejlődés megállíthatatlan.

Bölöni Domokos

Emléktúra 
a doni hősökért

Az eseménysorozat első
mozzanataként, a szervezők és
az érdeklődők szombat dél-
előtt a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben felállított
emlékműnél gyűltek össze. A
beszédek sorát Ábrám Noémi
műsorvezető kezdte, majd az
egyházak képviselői – Rad-
nóti-Szakács Albert római ka-
tolikus plébános, Ötvös József
református lelkipásztor, Nagy
László unitárius főjegyző, és
Papp Noémi evangélikus lel-
kész – beszéltek a nemzetsze-
retet szükségességéről, a doni
tragédia következményeiről, és
a megemlékezések fontossá-
gáról. Dr. Ábrám Zoltán, az
EMKE Maros megyei szerveze-
tének elnöke, a megemlékezé-
sek kezdeményezője az utóbbi
évek eredményeiről számolt
be. Ezt követően dr. Csige Sán-
dor Zoltán Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusának
vezető konzulja köszöntötte az
egybegyűlteket. 

Maros-Torda várme-
gyéből 540 fő került
veszteséglistára

„Mai ismereteink szerint
az akkori Maros-Torda vár-
megyéből a szovjet hadszín-
térre, közte a Don-kanyarnál
húzódó arcvonalhoz küldött
személyek közül 540 fő ke-
rült veszteséglistára, azaz
meghalt, megsebesült, vagy
eltűnt. Ezen áldozatok túl-
nyomó része, kb. 80 száza-
léka a harcoló alakulatoknál
teljesített szolgálatot, a leg-
többen közkatonaként vagy
alacsony beosztásban. Mun-
kaszolgálatos alakulatokban
szolgált az áldozatok 17,4
százaléka, ők gyakorlatilag
izraelita vallású magyar
nemzetiségű személyek vol-
tak. A fennmaradó pár szá-
zalékot a tisztek tették ki” –
mondta László Márton törté-
nész-levéltáros.

Benkő József történész
beszéde után a koszorúk el-
helyezésére került sor az em-
lékmű talapzatánál. 

Emlékmenet 
Marosvásárhely–
Csíkfalva között

A marosvásárhelyi So-
mostetőről 23 menetelő in-
dult el, „toronyiránt”
gyalogosan Csíkfalva felé. A
csoport este fél hétkor érke-
zett a csíkfalvi polgármesteri
hivatal elé, ahol Balogh Ist-
ván polgármester fogadta és
köszöntötte a vendégeket.
Ezt követően szeretetven-
dégségre került sor, melynek
során a csíkfalvi férfikórus ka-
tona- és bordalokat énekelt,
hangszeres kíséret mellett. 

A 2. magyar hadse-
reg 1942-1943. évi
harcainak pontos
vesztesége a mai
napig nem ismert 

A továbbiakban Berek-
méri Árpád-Róbert hadtör-
ténész tartott igen tartalmas
és érdekfeszítő előadást a
doni eseményekről. 

„1943. január 12-én, a 2.
magyar hadsereg arcvonalán
bekövetkezett elsöprő erejű
szovjet offenzíva volt a nyi-
tánya annak a tragédiának,
amely pár hét leforgása alatt
több ezer honvéd sorsát

örökre megpecsételte. Ennek
okán máig vitatott kérdés
marad, hogy mi értelme volt
az 1942 áprilisában, a keleti
hadszíntérre küldött 207
ezer fős magyar hadsereg
„feláldozásának”? Miért kel-
lett annyi ártatlan embernek
elvesznie? Kik és mi módon
felelősök ezért? 

A magyar történetírásnak
csak a rendszerváltás után si-
került lényegében tisztáznia
azokat a katonapolitikai oko-
kat, amelyek a doni kataszt-
rófához vezettek. Ennek
alapján elmondható, hogy a
magyar politikai és katonai
vezetésnek, az egyre erőtel-
jesebben jelentkező német
követelésekkel szemben
nem volt más lehetősége, hi-
szen ennek megtagadása az
addig elért területgyarapítá-
sok, sőt az önálló magyar ál-
lamiság elvesztését
eredményezte volna. (...)

A 2. magyar hadsereg
1942-1943. évi harcainak
pontos vesztesége a mai
napig nem ismert. A szakiro-
dalom megközelítőleg 125-
128 ezer főre teszi a
hadműveletek során elesett,
eltűnt, hadifogságba esett,
illetve megsebesült honvé-
dek számát. A közvetett
veszteség azonban annál na-
gyobb volt. Számos család

szenvedett örökre kitörölhe-
tetlen lelki veszteséget az
apák, fiak, testvérek ezreinek
elvesztése miatt. Az emléke-
zet lángjának érettük is
égnie kell, úgy, ahogy a sok
ezer jeltelen sírban nyugvó
magyar hősért, aki életét ha-
zája szebb jövőjéért áldozta”
– fejtette ki többek közt a
hadtörténész.

Jövőre 
Nyárádszeredában
várják az emléktúra 
résztvevőit

A további eseményekről
Dr. Ábrám Zoltán számolt be
lapunknak: „Vasárnap dél-
előtt bejártuk a települést,
majd Jobbágyfalván az uni-
tárius parókián egy „ad hoc”
megemlékezést tartottunk.
Tizenegy órától a csíkfalvi re-
formátus templomban az is-
tentiszteleten vettünk részt,
amelyet Kerekes József lel-
kész tartott. Innen a csíkfalvi
háborús emlékműhöz vonul-
tunk ahol egy koszorút he-
lyeztünk el." 

Arra a kérdésünkre, hogy
miként értékeli a 2013-as
megemlékezést és, hogy ter-
vezik-e jövőre is az emlék-
menetet, Ábrám Zoltán a
következőket mondta: „Én
úgy érzem teljes megemlé-
kezés volt. Magyarország is
képviseltette magát, ott volt
a konzulátus megbízottja, és
két anyaországi menetelőnk
vett részt az esemén is volt.
A tavalyihoz képest volt ha-
ladás. Ha csak arra gondo-
lunk, hogy tavaly csak négy
honvédegyenruhás menete-
lőnk  vett részt az esemé-
nyen és az idén már hat, ez is
egy haladás. A jövőre vonat-
kozóan örömmel közölhe-
tem, hogy 2014-re Kádár
Gyöngyvér, a nyárádszeredai
művelődési otthon igazga-
tója, az önkormányzat mű-
velődési referense hívott
meg bennünket Nyárádsze-
redába."

Nemes Gyula
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Immár köztudott, hogy január első napjaitól 10 százalékkal drágult a villanyáram, a luxuscikkek jövedéki
adóját pedig több mint öt százalékkal magasabb árfolyam alapján számolják ki. Valószínű, hogy ez egy
amolyan újévi ajándék – de mondhatni inkább érvágás – a hatalom részéről. Egyes országokban pont e
tény ellenkezőjéről beszélnek, de ez nálunk… már csak így van.  Nekünk pedig egyre üresebb a zsebünk.
Olvasóinkat arról kérdeztük, hogyan vélekednek arról, hogy mostantól még jobban a pénztárcánk mélyére
kell nyúlnunk. Összeállításunkban erre kerestük a választ.

Heti körkérdés:

Sokszor a jóból is megárt a sok. Így van ez most, Mikulás, kará-
csony és szilveszter után is. Mi tagadás, az ünnepek alatt több min-
den kerül az asztalra, és akarva-akaratlan telezabáljuk magunkat
nehezebbnél nehezebb ételekkel. Ahogy a háziasszonyok mondják:
főzzünk, készítsünk valami „könnyűt”… A leírt kifejezést felhasz-
nálva arra gondoltunk, hogy mostantól kezdve minden lapszá-
munkban helyet adunk egy receptnek. Ugyanakkor olvasóinknak
is megadjuk a lehetőséget, hogy beküldjék kedvenc ételüket, fény-
képpel ellátott receptjüket, a kozpont@kozpont.ro elektronikus
levélcímre. A legjobbakból válogatni fogunk, sorsolunk, és a nyer-
test egy hónapi előfizetéssel jutalmazzuk. Sok sikert kívánunk!

E heti lapszámunkba a receptet  Nagy Éva matematikus, 
tanárnő küldi lapunk olvasóinak.

Kedvenc receptem
Hozzávalók:

- 1 dl tej
- 1 kávéskanál cukor
- 40 dkg liszt
- 1 kávéskanál só
- 5 dkg margarin
- 2 dkg élesztő
- 2 kanál tejföl

Tölteléknek: 
200 g telemea (a sajtot apró
kockákra vágjuk és megszór-
juk fehér borssal)

Elkészítés:
A tésztához a lisztet a marga-
rinnal elmorzsoljuk. Az élesz-
tőt a langyos tejben egy
kávéskanál cukorral felfuttat-
juk. Összegyúrjuk a lisztet,
élesztős tejet, sót, tejfölt
kevés langyos vízzel (1 dl). 
Harminc percig kelesztjük.
Egy hengert formázunk, öt ci-
póra osztjuk. A cipókat kör
alakúra nyújtjuk (3-5 mm
vastagra). Átlósan nyolc kör-
cikkre osztjuk. Megkenjük tej-

föllel, a körcikk külső végére
sajtkockákat halmozunk (egy
kávéskanál) és kívülről befele

feltekerjük. Előmelegített sü-
tőben lassú tűzön 20-30 perc
alatt aranyszínűre sütjük.

Sajtos kifli

Mi a véleménye a drágításokról?

Az oldalt szerkesztette: Nagy-Bodó Tibor

Szakács Anna, 
nyugdíjas asszisztensnő :

Egyre nehezebb és 
kilátástalanabb az
életünk

– Legyenek nyugodtak,
megvan erre a válaszom! Már
legalább tizenöt éve figyelem
azt, hogy mindennek az árát az
euróhoz igazítják. Ez nem is
lenne baj, ha a nyugdíjakkal és
a fizetésekkel is ezt tennék. Ha
a világpiacon drágul az üzem-
anyag: akkor itt is, és ez magá-
val ránt a későbbiekben
mindent. Értem ez alatt az élel-
miszer árának a növekedését, és
ez, mi tagadás, a legjobban
érint bennünket, nyugdíjaso-
kat. Harminchét évet dolgoz-
tam egy munkahelyen. Lehet,
hogy hihetetlen, de talán meg
sem tudom mondani, ki sem
tudom számolni azt, hogy
mikor voltam utoljára egy ven-
déglőben. Az az igazság, hogy
férjemmel már számtalan do-
logról lemondtunk. Csupán a
szükséges minimálisra költünk,

azért, hogy ha mégis maradna
valami dugipénzünk, azzal két
gyermekünket és három uno-
kánkat segítsük. Ez így termé-
szetes. Csak az a probléma,
hogy egyre ritkábban marad a
pénztárcában költenivaló. Kilá-
tástalan, szürke és megbízha-
tatlan világban élünk! 

Eszembe jutott valami…
Utoljára a nyolcvanas évek
végén mulattam egy jót! A
Maros vendéglőben szilveszte-
reztünk, ahol egy porcelán
csengővel ajándékoztak meg.
Ezen fel van tüntetve az év-
szám, így meg lehet nézni, ki
lehet számolni, hogy utoljára
mikor engedhettük meg ma-
gunknak az efféle luxust. Egy
csapásra pesszimista leszek, ha
arra gondolok, hogy majdnem
négy évtizednyi munka után
rengeteg dolgot meg kell von-
nom magamtól, magunktól.
Sok mindent kellene megvál-
toztatni ebben az országban.
Számtalan dolgot. De ez nem az
én tisztségem… 

Imreh István, 
építészmérnök:

Húzunk még 
párat a nadrágszíjon

– Nem akarok útszéli
módon fogalmazni, de legszí-
vesebben ezt tenném! Novem-
berben két nagyobb műtéten
estem át. Most épp ezek a drá-
gítások hiányoztak. Csak azt
nem értem: ha drágul minden,
akkor az áremelkedésekkel egy
időben miért nem változnak a
fizetések is?! Bizony, ebben az
esetben abszolút nem beszél-
hetünk egyenes arányosság-
ról… Ahogy mondani szokták:
drágítani kellene még valami-
ket; javasolnám, emeljék az árát
a levegőnek, amit magunkba
szívunk, és ha úgy tetszik, adóz-
tassák akár az esti sétáinkat és
néhanapi kikapcsolódásainkat
is. Személy szerint én már ezen
sem csodálkoznék. 

Olasz Béla, 
betegnyugdíjas:

Ez a drágítás engem
teljesen mellbe ver

– A válaszom nagyon egy-
szerű és tömör. Ezt így már nem
lehet! Elsősorban azért, mert a
szegény emberből még nyomo-
rultabbat csinálnak. Másrészt,
ha jól belegondolok, akkor azt
kell mondjam, hogy csak annak
vágják le a villanyát, csak az
nem tud tűzifát venni, akinek
eddig sem volt pénze. Most
ezekkel a drágításokkal még
jobban ránk húzzák a vizes le-
pedőt, s aztán nézhetünk ki
alóla. Már ha tudunk… 

Évek óta itt élek a Jód-völ-
gyében. Nem akarom elárulni,
hogy havonta mennyi a beteg-
nyugdíjam. Ebből próbáltam
megélni, de hogy ezek után mi
lesz, azt nem tudom. Egyelőre
erre még nem is merek gon-

dolni. Csupán reménykedni
tudok: hátha mégis lesz vala-
hogy! Persze vannak, akik mil-
liárdokkal dobálóznak. Az ők
világuk azonban nagyon mesz-
sze áll a szegény ember min-
dennapjaitól.

Réman Tibor, vállalkozó:

Jóra nem lehet 
számítani

Természetesen nem örülök
a drágításoknak, és mentséget
sem találok rájuk. Amíg a kor-
mány(ok) nem találnak más
megoldást a tehetetlenségük
kendőzésére, mint az árak és az
adók növelését, anélkül, hogy
bármi módon élénkítenék a
gazdaságot, nem is számítok
jobbra.

Varró János, volt 
marosvásárhelyi taxis:

„Bár fölül a gálya, 
s alul a víznek árja...”

– Az italok és a dohányáruk
drágulása érint ugyan, de nem
ez lenne az igazi gond. Az igazi
érvágás az energia: a villany, a
gáz, és az üzemanyag drágulá-
sának lavinaszerű hatása az
egész gazdasági és társadalmi
életre. A lakosság túlnyomó
része már eddig is a számlák ki-
fizetéséért gürcölt. Persze van-
nak kivételek, és mi tagadás,
lesznek is. Azonban, hogyan to-
vább azoknak az embereknek,
akik nap mint nap azt számol-
gatják és osztogatják, hogy mit
lehet, és mit nem? Hol lehet
még spórolni? Miről lehet még
lemondani? Engedtessék meg,
de minduntalan Petőfi szavai
jutnak az eszembe… 



Újra kétnyelvű lesz az Au-
chan? Múlt héten bizonyos
kétségeinknek adtunk hangot
az Auchan-os aláírásgyűjtés-
sel, illetve annak hatékonysá-
gával kapcsolatban. Nos, olybá
tűnik, hogy tévedni méltóztat-
tunk, ugyanis hatásosnak bi-
zonyult a Többnyelvű
Marosvásárhely nevű civil
mozgalom petíciója, amelyben
azt rótták fel az Auchan hiper-
marketnek, hogy szinte kizáró-
lag román nyelven informálják
a vásárlókat az áruházban,
annak ellenére, hogy korábban
jelen volt a kétnyelvűség.
Múlt szerdán Leonard Nistor, a
marosvásárhelyi Auchan üzlet-
vezetője közleményben tett
ígéretet arra, hogy pótolják a
pofázmányváltáskor köddé
vált magyar feliratokat. Az üz-
letvezető fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy az Auchan

az első volt azon marosvásár-
helyi üzletek között, amely
megnyitása óta, 2007-től
használta a kétnyelvű felirato-
kat az áruházban (ez igaz is).
Ugyanakkor „sajnálatos hibá-
nak” nevezte, hogy az áruház-
ban található mérlegek és
pénztárgépek feliratait csak
románul készítették el Buka-
restben. Hozzátette: a Maros-
vásárhelyi Auchan tiszteletben
tartja és elősegíti a társadalmi
sokszínűséget. „Példa erre,
hogy a marosvásárhelyi mun-
katársainknak több mint 55
százaléka magyar, míg a pénz-
tárgépeknél dolgozó alkalma-
zottak több mint 90 százaléka
beszél magyarul”. (Az még
szebb volna, ha ama 45%
nemmagyarnak a 90 százaléka
beszélne.)
Azért várjuk ki a disznóvásárt
a napjáig…

Befenyített bérnőstények.
Kényszervégrehajtókkal fenye-
geti a Városháza a prostituálta-
kat, akik immár negyedmillió
lejes hátralékot halmoztak fel
az ősi tevékenységük űzése
során összegyűjtött és ki nem
fizetett büntetésekből. Ők a leg-
nagyobb adósai a városkasszá-
nak, nem véletlen, hogy
kiemelt figyelmet szentelnek a
lányoknak. Más kérdés, hogy
eredményes lesz-e, mivel java-
részt hidegvölgyi punettikről
vagyon szó, akiktől nem nagyon
van mit behajtani, vakujjá’ meg!

150 euróval nőtt a tartozá-
sunk – fejenként. 140 milli-
árd eurós, a 2008-as válságstart
előttivel megegyező GDP-vel
számol a kormány - jelentette
be múlt héten Victor Ponta kor-
mányfő, aki szerint a költségve-
tés tervezete szerint az állam
bejövetelei idén 46 milliárd eu-
róra rúgnak, a költségek viszont
49 milliárd euró körül fognak

alakulni. Ami azt jelenti, hogy 3
milliárd euró lesz a központi
költségvetés hiánya, ami min-
den állampolgár számára 150
eurós „adósságot" jelent idénre.
Ponta szerint a költségvetés de-
ficitjét fele-fele arányban fog-
ják a belföldi és a külföldi
pénzpiacokról finanszírozni.
A miniszterelnök közölte: Ro-
mániának 2012-ben sikerült
2007 óta először a GDP 3%-a
alá szorítania költségvetési hiá-
nyát. Az idén a bukaresti kor-
mány 2,15%-os deficittel
számol. Az egy dolog, hogy szá-
mol! Ne felejtsük el: két hete
sincs, hogy menesztették az Or-
szágos Statisztikai Intézet veze-
tőjét, miután kiderült, hogy a
hivatal mintegy ötmilliárd eu-
róval „elszámolta” a GDP becsült
értékét…
1989 óta 51 milliárd eurós ál-
lamadósság gyűlt össze, ennek
60%-a valutában, 40%-a lej-
ben van; 48%-a hazai, 52%-a
külföldi hitelezőktől. Minden ál-
lampolgárra 2500 eurós adós-
ság jut összesen. Vajon
kamatozik is?

Cigánysoron nem merek el-
járni, sok a roma, meg talál-
nak verni… Megdöbbentő
akcióba kezdett egy naciona-
lista román szervezet a Bánát-
ban: roma asszonyoknak 300
lejes jutalmat adna a temesvári
sovén csoport, hogy ne szapo-
rodjanak tovább a cigányok Ro-
mánia nyugati részén!
„A cigány nők futószalagon
gyártják a gyerekeket” – fogal-
maznak. 
Köztudott, hogy a franciák a
romák hazatérését honorálják,
az itthoni románok egy része
pedig szó szerint ki akarja irtani
őket. A nők akkor kaphatják
meg a pénzösszeget, ha orvosi
bizonyítékot hoznak arra, hogy
2013 során művi meddővé té-
telen estek át. 
„300 lejes jutalmat ajánlunk fel
azoknak a bánáti cigány nők-
nek, akik be tudnak mutatni
egy orvosi iratot, mely bizo-
nyítja, hogy önként vetették alá
magukat sterilizáló műtétnek

2013-ban. Ha nem tudják úgy
nevelni utódaikat, hogy ne le-
gyenek a román társadalom
terhére, garantáltan 300 lejt
adunk nekik, amennyiben ön-
ként sterilizálási eljárásnak
vetik alá magukat” – olvasható
a filantrópok (azóta betiltott)
honlapján. A szélsőséges naci-
onalista csoport ugyanakkor
céljául tűzte ki a faji genotípus,
a genetikai örökség megőrzé-
sét, mint a román identitás ré-
szét. Mi vajon mikor kerülünk
sorra?

Marslakók kerestetnek! Bárki
jelentkezhet marslakónak, aki
elmúlt 18 éves, nem muszáj va-
dászpilótának vagy tudósnak
lennie - tudatta a Mars One
nevű holland szervezet, amely
azt tervezi, hogy az amerikai-
akat megelőzve, már 2023-ra
telepet létesít a Marson.
Az elképzelések szerint az első
kolónia mindössze négyfős lesz.
A jelentkezők közül a kiválasz-
tás legfontosabb feltétele az ér-
telmi szint, a jó szellemi, lelki és
testi egészség, illetve az elköte-
lezettség. A kiválasztottakra az
űrút előtt 8 éves képzés vár.
„Elmúltak már azok az idők,
amikor a hangsebességnél
gyorsabban repült órák száma
és a bátorság döntötte el, hogy
kiből lehet űrhajós. Ma már az
a fontos, hogy mennyire jól dol-
gozik valaki, és hogyan jön ki
társaival a hosszú úton” -
mondta a Mars One egészség-
ügy igazgatója, a NASA volt ku-
tatója.
A Mars One 2016 és 2021 között
egész sor robotküldeményt ter-
vez a Marsra juttatni. A „mester-
séges munkások” fogják
felépíteni az ember számára
lakható Vörös bolygó nevű bá-
zist, hogy 2023-ban az első űr-
hajósok kulcsra készen
vehessék birtokukba az épít-
ményt (meg nem erősített hírek
szerint Dorin Florea fogja átadni
nekik, mint a mánélés lakás-
okat). Utána kétévente érkez-
nek majd újabb telepesek a
Földről. Ha már a Földre nem
jönnek marslakók, odaszambá-

zunk mink, nem probléma!
Az nem szerepel a tervekben,
hogy a telepeseket vissza is re-
pítenék szülőbolygójukra, va-
gyis az űrhajójegy nem retúr.
Ennek ellenére jelentkezőkben
nincs hiány: eddig már több
ezren jelezték részvételi szán-
dékukat.
A Mars One tévéadásokban
kíván beszámolni a telepesek
kiválasztásáról, a bázis megépí-
téséről és a földi marslakók első
éveiről. A műsor házigazdája az
RTL Klub évek óta mellőzött
műsorvezetője, Marsi Anikó
lesz.

Eurovízió erdélyi résztve-
vőkkel. Kiválasztotta A Dal
című produkció zsűrije azt a
harminc szerzeményt, amely
részt vesz az Eurovíziós Dalfesz-
tivál február 2-án, az M1-en in-
duló magyar előválogató
show-jában. Többek közt Ke-
resztes Ildikó és Baricz Gergő is
versenyez azért, hogy „lá-o-
ádikö” ő képviselhesse majd
Magyarországot a nemzetközi
megmérettetésen.
Az előválogatóba bejutott elő-
adók között van tehát a maros-
vásárhelyi származású
énekesnő és vúmentor, Keresz-
tes Ildikó, valamint a gyergyó-
széki X-Faktoros legény, Baricz
Gergő is. Keresztes Ildikó Köte-
les Leander szerzeményével, a
Nem akarok többé játszani című
dallal versenyez, míg Baricz
Gergő a saját maga által írt Húz
című szerzeménnyel próbál eu-
rovízilós lenni.
Mellettük Polyák Lilla, Gáspár
Laci, Radics Gigi és Vastag
Tamás, Puskás Peti, Völgyesi
Gabi, Palcsó Tamás, valamint
Szirtes Edina, Janicsák Veca,
Brasch Bence, Kállay Saunders
András, Gyurcsik Tibor és Moha-
med Fatima versenyez, azaz
Megasztárosok, Voice-osok és
X-Faktorosok vegyesen.
Sic transit gloria mundi…

Kocsmai párbeszéd.
- Alkoholmentes sör jó lesz?
- Játékpénzt elfogad?

BLŐDLIK

6. oldal >> Humor 2013. január 17–23.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Ha valamiért nem kell fizetned,
akkor… te vagy az áru!

– Ki a fene az a feat.? Min-
den második dalban benne
van.

– A fogamzásgátló tabletta
a második legnagyszerűbb
dolog, amit a nők bekaphat-
nak a nem kívánt terhesség el-
kerülése érdekében.

– Hogy hívják a kommu-
nista taoistát? – Lao-ce-tung.

– Köszönés az urológusnál:
főorvos úr, tiszteletem, meg-
hoztam a vizeletem!

– Na, milyen volt a tükör-
terem? – Á, tele volt parasz-
tokkal!

– Az árvák könnyét megin-
nád, ha vodkát sírnának.

– Mi a különbség az óra és
a térkép között? – Az órán ott
van dél, ahol a térképen észak.

– Ne beszélj magadról tár-
saságban! Majd megtesszük
mi, ha elmentél.

– Szulák Andrea – a nő, aki
úgy fogyott le az Activia jog-
hurttól, hogy közben kövér
maradt.

– Hogy hívják a koraszülött
dák csecsemőt? Gandac.

– Fáj? – kérdezték a vértó-

csában fekvő, fültől fülig átvá-
gott nyakú embert, mire ő így
felelt: csak ha röhögök.

– Plázacica, aj, festett
szőke haj, felment a szilikon
ára, most lesz neked jaj!

– Anyu, kérek egy plédet!
– Miért, kicsim, a földre akarsz
ülni? – Nem, a plédre!

– Az FBI egy magyar nyúl
után nyomoz! Azt akarják ki-
deríteni, hogy Ingyom-Bin-
gyom tálib-e?

– Felnőttmondóka: sétá-
lunk, sétálunk, egy kocsmába
becsücsülünk, fröccs!

– Egyik szomszédasszo-
nyom olyan, mint a nátha:
bárki megkaphatja.

– Román favicc: tentativa
de umor.

– A túlzott alkoholfogyasz-
tás tönkreteszi a bőrt, főleg a
tenyér és a térd tájékán.

– Mit fizet a vallásos
ember? Hálaadót.

– Anyu, ha valaki tüsszent,
azt mondjuk, egészségedre? –
Igen, kislányom. – És ha vala-
kinek kisagyi schistostomiázi-
sos késleltetett

hiperszenzitivitási reakciója
van? – Nincs több Dr. House!

– Amikor anyád azt
mondta, hogy öltözz melegen,
szerintem nem erre a rózsaszín
ingre gondolt…

– A madaraknak folyton
hasmenésük van?

– Egy féltékeny nő jobban
nyomoz, mint az FBI, és job-
ban hallucinál, mint egy dro-
gos.

– A telefon feltalálása előtt
hogy rendeltek az emberek
pizzát és taxit, levélben?

– A gyümölcslevek tizenkét
féle vitamint tartalmaznak. Na
és? A Jagermeister ötvenhat
gyógynövényt!

– Tisztelt Címzett! Mellék-
elten visszaküldjük a 2012. évi
adóbevallását kijavításra,
ugyanis az „Eltartottak” osz-
lopba nem írhatja be, hogy
„kormány, parlament és több-
százezer cigány”.

– Az alkohol miatt sok
ember meghal, de… sok gye-
rek is születik!



7. oldalSport <<2013. január 17–23.

Alternatívák egy ágyjelenetre című rejtvényünk helyes megfejtése: – Csak ne örülj, Jancsikám, nálunk nem lesz semmiféle B-változat! 

Vásárhelyi focista a Fradiban 
A 19 éves Kanyaró Péter, a Ferencváros labdarúgó csapatának első marosvásárhelyi származású focistája.
Ősszel egy évre írt alá Magyarország egyik legnépszerűbb csapatánál. Az említett focista nem más mint
Kanyaró Attila, az ASA hajdani klasszisának a fia. Az U 19-es csapat egyik erősségének számító sportolójával
Marosvásárhelyen beszélgettünk. Itthon pihente ki ugyanis a sikeres őszi szezon fáradalmait.

– Hogyan kerülhet egy ilyen
zsenge korú fiatalember Magyar-
ország legpatinásabb egyesületé-
hez?

– Édesapám kapcsolatainak
köszönhetően. Legutóbb a nagy-
váradi Luceafărul B-osztályos
együttesénél játszottam, ahol
kevés bizonyítási lehetőséget
kaptam, majd édesapám egyik

budapesti barátján keresztül aján-
lottak be a Fradihoz próbajátékra,
ahol sikeresen szerepeltem, 40 já-
tékos közül választottak ki. 

– Térjünk vissza a kezdetekre.
Mikor ismerkedtél meg a focival,
hol kezdtél el játszani?

– Én igazán örököltem a fut-
ball szeretetét, hisz tudjuk, hogy

ki volt apám Marosvásárhelyen.
Kisgyerekként kedvenc játéksze-
remmel, a labdával naphosszat
játszottam otthon a családi ház
kertjében, a virágokat sorra letör-
tem, a cserepeket lerúgtam. 

Édesanyám megsokallta az
örökmozgó fiú csínytevéseit, és 6
évesen beírattak a helyi Junior
csapatához (Szöllősi László volt az
edzőm), ahol jobbhátvédként

kezdtem. Mivel a Junior örökös
második volt a Kinder mögött,
oda igazoltam csatárnak, Pop Co-
riolan edző keze alá.

– Milyen eredményeket értél el
a Kinder színeiben?

– Többször voltam gólkirály és
legjobb játékos a Kindernél. 2007-
ben, egy Vácott rendezett nem-

- Beszélgetés Kanyaró Péterrel -

zetközi tornán legjobb játékos let-
tem (a Kinder második lett).
Ugyanabban az évben országos
harmadikok lettünk, én meg gól-
király 64 góllal.

2008 júliusában, Barcelonában,
az „All Together” elnevezésű gyer-
mekeknek rendezett legrangosabb
európai nemzetközi tornán, 45 or-
szág 64 csapata közül, a negyedikek
lettünk, míg októberben, ugyanott,
a „Copa Saint Vincent” elnevezésű
tornát megnyertük, én hat mérkő-
zésen 12 gólt szereztem, így gólki-
rály lettem.

– Hogyan kerültél a Steauához?

– 2009-ben Cornel Jurcă sze-
melt ki egy válogatón, aztán egy-
hetes edzőtábor és próbajátékok
után a Steaua játékosa lettem. Ott
líceumi tanulmányaimat is foly-
tattam a futballal párhuzamosan,
s a klub junior B-együttesénél fo-
ciztam, Lucian Mezei keze alatt, de
párhuzamosan az U 15-ös válo-
gatott keretében is játszottam,
ahol Adrian Văsâi volt az edzőm.
Miután a klubnál több korcsopor-
tot összevontak, én a FCM-hez ke-
rültem. Itt nem akartak
anyagiakat áldozni rám, s idővel,
16 évesen a nagyváradi Luceafă-
rul ifi együtteséhez szerződtem. 

Megemlíteném, hogy 2009-
ben Bölöni Lászlónak köszönhe-
tően, egy hónapig a Standard
Liége labdarúgó akadémiáján ké-
szülhettem, majd idővel, egy IV.
ligás német együttes felkészülé-
sében is részt vettem, de a klub
anyagi feltételei nem voltak ide-
álisak számomra.

– Családotokban hagyomány a
foci, hiszen édesapád minden idők
egyik legtehetségesebb marosvá-
sárhelyi labdarúgója volt, nagybá-
tyád, Kanyaró György a helyi
Lemnarul, Ştiinţa Medicina ígéretes
tehetségű futballistája, majd az IRA
edzője volt évekig, unokatestvéred,
Zsolt is kacérkodott a focival. Nem
túl nehéz teher számodra, hogy
mindenki a Kanyaró Attila fiaként
emleget?

– Ez valóban így van, de re-
mélem, hogy csak ideig-óráig

tart. Szeretném, ha idővel a lab-
darúgásban elért eredményeim
miatt, Kanyaró Péterként ismer
majd meg a nagyközönség. 

– A Fradi történetének első
marosvásárhelyi illetőségű labda-
rúgója vagy – Csizmadia Csaba
marosszentgyörgyi születésű, Józsi
György, a csapat jelenlegi egyik leg-
jobbjának gyökerei Vásárhelyre
nyúlnak vissza –, akit Dukon Béla,
az FTC U19-es labdarúgó csapatá-
nak edzője így jellemezett a Zöld és
fehér című Fradi-kiadványban:
„igazi székely srác, alig győzzük a
meccseken csitítgatni. Motoszkál
benne valami extra a pályán is”.
Ennyire elszántan futballozol?

– Hát határozott vagyok a pá-
lyán, bizonyítani akarok és az a vá-
gyam, hogy egy éven belül
bemutatkozhassak az első csapat-
ban is. Szeretnek, tisztelnek, sok se-
gítségben van részem a Fradi nagy
családjában, ahol jobbösszekötő-
ként, vagy ékként játszom. Már volt
alkalmam edzeni az első csapattal
is, remélem, mielőbb ott is bemu-
tatkozhatok. Egyéves szerződés köt
a Fradihoz, amit szeretnék meg-
hosszabbítani.  

– A labdarúgáson kívül, mivel
foglalkozol még? Mi a hobbid a
focin kívül?

– A focival párhuzamosan ta-
nulmányaim is folytatom, az idén
érettségizek, idővel orvos szeret-
nék lenni. Amúgy baráti körben
kellemesen telik az idő.

Emellett figyelemmel köve-
tem a minőségi labdarúgó mér-
kőzéseket. Barcelona- és
Messi-rajongó vagyok, elsősorban
a játékstílusuk miatt. Titkos
álmom, hogy idővel e klub labda-
rúgója legyek. Csodás érzés lenne
90 ezer szurkoló előtt gólt szerezni
egy Champions League mérkőzé-
sen!

Tudom, ez csak egy álom, de
addig is szeretnék jól játszani, sok,
fontos gólt szerezni az FTC-színei-
ben. 

Kérdezett:
Czimbalmos Ferenc-Attila
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Előfizetési akció!

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:
3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy. tel.: 0744.253.026.

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

Reklámozzon  a Központ hetilapban! 

Bővebb információkért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon vagy a 

kozpont@kozpont.ro e-mail címen!


