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

Vélemény

Erdélyi magyarokkal, 
vagy „mitikákkal”?  

Az alapvető kérdés az, hogy melyik partnerével
akar szorosabb kapcsolatot fenntartani a „rom-
magyar” politikum, az erdélyi magyar közösség-
gel, vagy a bukaresti „mitikákkal”? Az utóbbi
években bebizonyosodott, hogy az RMDSZ nem
tud, sőt, nem is akar a román partnerek kötelé-
kétől megszabadulni, és képtelen egy valóban
független – autonóm – politikai erővé válni. A
mostani, ellenzéki szerepüket is a hatalom meg-
torpedózása helyett, inkább a jelentéktelen ha-
talmi pozíciók megszerzésére használták. Joggal
merülhet fel a kérdés, hogy egy ilyen politikai
alakulat, amely még a saját függetlenségét sem
tudja megteremteni, képes-e eredményesen
megharcolni az autonómiáért?

>>> 3. oldal

Vélemény

Quo vadis, Tőkés László?

Hogy miért volna cefetül fontos Tőkésnek egy
harmadik EP-mandátum? Az erdélyi magyar-
ság brüsszeli érdekképviselése szép és nemes
küldetés, ám ily orbitális önfeláldozás még tőle
sem várható el, hogy csupáncsak ezért újból le-
paktáljon az agyongyalázott RMDSZ-szel. 

>>> 4. oldal
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Sport

Palecian Judit testépítő karrierének
eddigi legjobb formáját mutatja
A marosvásárhelyi születésű, de már több mint tíz
éve Győrben letelepedett Palecian Judit 14 éves ko-
rától sportol: nyolc évet kézilabdázott, tíz évet kick-
boxot űzött, öt évet ökölvívó volt (kétszeres profi
ökölvívó-világbajnoki címet szerzett 2002-ben, Tor-
gaoban, amit egy év múlva Ózdon is megvédett),
majd egy ideje fitneszt és testépítést gyakorol, nem
is akárhogyan. 

>>> 7. oldalTársadalom

A Köpeczi-Teleki-ház:

A fejedelmek és 
uralkodók otthona

A Köpeczi-ház Vásárhely legrégebbi polgári épülete,
amelyben sok neves személyiség megfordult az év-
századok során. Hogy miért? Mert csak ez volt alkal-
mas fejedelmek és uralkodók fogadására, főleg
miután kiváltságlevelet is kapott I. Rákóczi Györgytől.

>>> 3. oldal

>>> 5. oldal

Tudnivalók a 

8. oldalon

RENDKÍVÜLI 

KARÁCSONYI 

PÁLYÁZAT

Résen lenni!

„A törvényeket igazítanák
a bányaprojekthez, és
nem fordítva”

Kovács Csongorral, a Zöld Erdély Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogy a parlament külön-
bizottsága elutasította a verespataki bányaberuházás törvénytervezetét, ám elmondta, hogy ez
korántsem megnyugtató lépés. A tervezet folytatja az útját a parlamentben, és végül a Képviselőház
plénuma hozza meg a döntést. Az aktivista úgy véli, elengedhetetlen, hogy az emberek, civil szer-
vezetek továbbra is kinyilvánítsák véleményüket, és követeljék a parlamenti képviselőktől: szava-
zatukkal utasítsák el ezt az abszurd törvénytervezetet. 

Vélemény

Korszakváltás az erdélyi 
magyar politikában

Mottó:  „Álmodtam egy világot magamnak” 

>>> 4. oldal



Verses pódiumműsor 
Szilágyi Domokos emlé-
kére

Szilágyi Domokos születésé-
nek 65. évfordulója alkalmából
a Kényszerleszállás című verses
pódiumműsorra várják novem-
ber 14-én, csütörtökön 17 órá-
tól a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagyérdeműjét a szín-
ház kistermébe. A műsort elő-
adja: Gáspárik Attila. Az
előadásra a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár ren-
dezvényeként kerül sor.

A teljesség felé

A Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár keretében We-
öres Sándor születésének
századik évfordulója alkalmá-
ból A teljesség felé címmel
zenés előadásra kerül sor no-
vember 15-én, pénteken 19
órától a Nemzeti Színház nagy-
termében. Weöres Sándor meg-
zenésített verseit előadja Both
Miklós, Ferenczi György, Gryllus
Dániel, Palya Bea, Sebestyén
Márta, Sebő Ferenc, Szalóki Ági,
Szirtes Edina Mókus.

Erdély a huszadik 
században

A Kós Károly Akadémia tör-
ténelmi eseménysorozatának
következő előadására novem-
ber 14-én, csütörtökön 16 órai
kezdettel kerül sor Béketervek
és az 1947-es párizsi békeszer-
ződés címmel a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban (Horea utca
6. szám). Előadó: Romsics Ignác
Széchenyi-díjas történész, a
Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, az Eszterházy Ká-
roly Főiskola Történelemtudo-
mányi Doktori Iskolájának
vezető professzora.

Kaláka-koncert 
a könyvvásáron

A Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár rendezvénye-
ként sorra kerülő
Kaláka-koncertre várják a gye-
rekeket és felnőtteket novem-
ber 16-án, szombaton délelőtt
10 órától a Nemzeti Színház
nagytermében.

Hajnali beavatás

Ezzel a címmel nyílt Czire
Alpár fotókiállítása a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi
János-termében.

Fotókiállítás a Teleki-ház
tanácstermében

Novák József és Plájás István
Építészet, díszítőművészet, fo-
tóművészet és design Marosvá-
sárhelyen a XX. század elején
című fotókiállítása nyílt meg a
Marosi Református Egyházme-
gye esperesi hivatalában, a Te-
leki-ház tanácstermében.

Fotókiállítás a várban

A Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár részeként no-
vember 14-én, csütörtökön
17.30 -kor a Maros Megyei Mú-
zeum várbeli kiállítótermében,
a Museum Caféban a Duna 
Lounge – Nyitott könyv fotóki-
állítás megnyitójára kerül sor. A
kiállítást megnyitja: Soós Zol-
tán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója, Káli Király István, a
19. Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár igazgatója,
Török Gáspár, a Marosvásárhelyi
Fotóklub elnöke és Kósa András
László, a Balassi Intézet – Buka-
resti Magyar Intézet igazgatója.

Leonardo da Vinci 
zseniális találmányai

November 15-ig még láto-
gatható a Leonardo da Vinci

zseniális találmányai című kiál-
lítás, amelyen megtekinthető
az itáliai lángész több híres ta-
lálmányának rekonstrukciója,
művészeti-anatómiai munkája,
tükörszobája és legfontosabb
képzőművészeti alkotásainak
elemzése.

Hunyadi László kiállítása

Hunyadi László, Marosvásár-
hely jeles szobrászművésze al-
kotásaiból nyílik kiállítás
november 15-én, pénteken 18
órakor a Bernády Házban. A
közel hat évtizedes művészi pá-
lyára visszatekintő tárlat Hu-
nyadi szobrász- és
ötvösművészeti munkásságá-
nak főbb vonulataiból nyújt íze-
lítőt. A művész gazdag
életművéről, pedagógusi és ér-
tékteremtő kulturális tevékeny-
ségéről Nagy Miklós Kund
művészeti író beszél a megnyi-
tón.

Bródy János önálló műsora
Marosvásárhelyen

Bródy János önálló műso-
rára várják november 16-án,
szombaton 19 órától a maros-
vásárhelyi nagyérdeműt a
Maros Művészegyüttes köves-
dombi termébe. Jegyek elővé-
telben a Maros Művészegyüttes
és a Kultúrpalota jegypénztárá-
ban, illetve a helyszínen elő-
adás előtt vásárolhatók. Egy
jegy ára 30 lej.

Novák József kiállítása

Látogatható Novák József
Keresztjeink című kiállítása a

marosvásárhelyi Deus Provide-
bit Tanulmányi Ház előcsarno-
kában.

Kovács Ágnes 
festménykiállítása

A marosvásárhelyi köves-
dombi unitárius templom Bö-
zödi György-termében megnyílt
Kovács Ágnes festménykiállítása.
A kiállítás hétköznapokon dél-
előtt 9 és délután 1 óra között lá-
togatható december 10-ig.

Újító tevékenységek
workshop

A Mihai Eminescu Kulturális
Központ és Marosvásárhelyi
Kulturális Tudományegyetem
Újító tevékenységek címmel
szervez automatizálás, mechat-
ronika és robotika workshopot
november 21-én, 13.00 órától.
Érintett témakörök: intelligens-
és programozható kártyák, ro-
botok és ipari alkalmazások. A
műhelymunka egyidejűleg
román és magyar nyelven zaj-
lik.

Kultúrpaloták mint  a sze-
cesszió  összművészeti al-
kotásai

A marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota felavatásának centenári-
umi évében szervezett
rendezvénysorozat egy tudo-
mányos ülésszakkal zárul,
amelynek címe: Kultúrpaloták
mint a szecesszió összművészeti
alkotásai. Az eseményre no-
vember 22–23-án kerül sor a
Kultúrpalota Tükörtermében.
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Horoszkóp
Kos: Bármit csinál, adjon bele apait-anyait. Viszont arra
ügyeljen, hogy a valódi érzelmeit rejtse el, mert nincs szükség
arra, hogy valaki, akit ki nem állhat, olvasson a szívében.
Anyagi ügyekben sajnos nem tudja most jól képviselni az ér-
dekeit, ezért előfordulhat, hogy egy pénzösszeg jóval kisebb
lesz, mint amire számít. 
Bika: Megtörténhet, hogy a titokban tartott szerelmi kap-
csolatok napvilágra kerülnek, és mindent megtesz az elfoga-
dásért, ami pontosan úgy alakul, ahogy szeretné. Amiben
hisz, amit fontosnak tart – és ennek köze van a politikához –,
arról a saját jól felfogott érdekében ne beszéljen.
Ikrek: Ha nincs állása, a héten kell nyomulnia, mert talán
minden idők egyik legjobban fizetett és megbecsült állását
fogja megkapni. A szerelmi kapcsolatokban nehéz helyzet
alakul ki, amelynek szakítás lehet a vége. A héten több lesz a
bevétele, mint a kiadása.
Rák: Nincs olyan, amit ne érhetne el. Még a legmerészebb
álmait is valóra válthatja ezen a héten! Kiváló a hét értékesebb
ingóságok vagy ingatlan vásárlására. A házasságokban nehéz
helyzet alakulhat ki, míg a szerelmi kapcsolatokban az elfo-
gadás, közös jövő tervezgetése tehetik boldoggá.
Oroszlán: Baleset- és sérülésveszélyes ez a hét, ezért legyen
nagyon óvatos. Ha titkos viszonyt folytat, élvezheti annak
minden percét, ráadásul egy furcsa helyzetnek köszönhetően
felejthetetlen élményben lesz része. Kedvez a hét az anyagi
jellegű megállapodásoknak, ingatlannal kapcsolatos ügyek
intézésének.
Szűz: Talán a rokonságában van beteg személy, akit istápolnia
kell. Az ebbe fektetett energia megtérül. A szerelemben felüti
a fejét a féltékenység, és előfordulhat, hogy olyan vita alakul
ki, amelyben kő kövön nem marad. Kiváló az idő üzleti tár-
gyalásra, amihez a nevét adja, az nem mindennapi sikert ígér.
Mérleg: Sikereket érhet el a munkában, talán a főnöke is nél-
külözhetetlennek tartja. Jó lenne, ha nem révedne el sokszor
a múltban, és nem ábrándozna arról, hogy az a kapcsolat,
amelynek már régen vége, az felújítható lesz. A partnerének
egészségi gondjai támadhatnak, foglalkozzon vele többet.
Skorpió: Tartsa nyitva a szemét és a fülét, így olyan informá-
ciók birtokába juthat, amelyek segítségével egy lépéssel elő-
rébb járhat, mint a környezetében élők. Ez a munkahelyére
fokozottan érvényes, hiszen olyan változások vannak készü-
lőben, amelyek a megélhetésére is nagy hatással lesznek. 
Nyilas: Kiváló a hét külföldi utazásra. Szerelmi kapcsolatban
fordulóponthoz érkezhet. Ha a változással, illetve a jövőjükkel
kapcsolatban már tervezgetett, akkor ennek most hangot is
adhat, hiszen a kedvese nyitott az ötleteire. A munkahelyén,
ha jót akar, számoljon tízig, mielőtt megszólal!
Bak: A munkahelyére azért jár, hogy pénzt keressen, és nem
azért, hogy barátkozzon, vagy netán szerelmi kapcsolatot lé-
tesítsen. Ha ezt nem felejti el, akkor elkerülheti azokat a hely-
zeteket, amivel a saját életét teheti bonyolultabbá. 
Vízöntő: Otthona biztonsága legyen a héten a legfontosabb!
A munkahelyén furcsa helyzet alakulhat ki. Jó lenne, ha a fe-
lettesével igyekezne jó kapcsolatot ápolni, mert a jövője is
téma lesz, és meg kell tennie mindent, hogy a húsosfazék kö-
zelében maradhasson. 
Halak: Vannak olyan emberek, akik barát képében tetszeleg-
nek, és közben tele van a lelkük irigységgel. Jól nézzen körül,
mert a héten megláthatja a környezetében élők igazi arcát.
A házasságokban tökéletes lesz az egymásra hangolódás.

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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Erdélyi 
magyarokkal,
vagy „mitikákkal”?

Minden bizonnyal politikai stratégiát kell váltaniuk
azoknak a képviselőknek, akik hivatásszerűen vállalták az
erdélyi magyarokért folytatott közképviseleti munkát. Az
eddig elért eredményeiket sem lehet sikerként elköny-
velni, főleg akkor, ha figyelembe vesszük, hogy milyen
áron kellett megfizetnünk értük, többek között a politikai
önállóságunk és szavahihetőségünk elvesztése által, de
mostanában még kétségbeejtőbb események látnak nap-
világot. A politikusaink, a meglévő lehetőségeik mentén
történő gyakorlati előrehaladás helyett a nagy elméleti
semmitmondások területére léptek. Nem képesek még az
eddig megszerzett jogi, gazdasági és politikai eszközeikkel
sem élni, de ennek ellenére folyamatosan „fertőzik” a köz-
véleményt a megnyugtató – vagy éppen felháborító –
nyilatkozataik által.

A szövetségi elnök többek között azzal állt elő, hogy az
észak-erdélyi autópálya folytatását ígérte neki a minisz-
terelnök, pedig köztudott, hogy az eddigiek során mind-
össze leállíttatta ezeket a munkálatokat, és más
nyomvonalak építését rendelte el. Nagyon szép dolog,
hogy ennyire jóhiszemű elnöke van az RMDSZ-nek, aki
nem vonja kétségbe a román miniszterelnök által tett ígé-
retet, de mégsem kellett volna ezt a naivságát az erdélyi
magyar választók felé továbbítania. Majd hisszük, ha lát-
juk. Addig is nekiláthatnának a magyarlakta települések
fellendítéséhez egy erre alkalmas, reális gazdasági stra-
tégia életbeültetése által. Ugyanakkor az elnök úr azt is
kijelentette, hogy „létre kell hozni egy állami magyar
egyetemet”, támogatják a decentralizációs törvényterve-
zetet, valamint azt, hogy februárban egy autonómiater-
vezetet terjesztenek a parlament elé. Olyan javaslatokat,
ígéreteket és igényeket sorolt fel, amelyek már eddig is
mindannyiunkban megfogalmazódtak. Egy politikustól
azonban nem a problémák felsorolását és kommentálását,
hanem azok megoldását várnánk el.

Románia EU-s csatlakozása olyan kötelezettségeket és
intézményesített biztosítékokat vont maga után, amelyek
megbízható alapját képezhetik közösségünk jelenlegi és
ezutáni építkezésének. Az alapvető kérdés az, hogy melyik
partnerével akar szorosabb kapcsolatot fenntartani a
„rommagyar” politikum, az erdélyi magyar közösséggel,
vagy a bukaresti „mitikákkal”? Az utóbbi években bebizo-
nyosodott, hogy az RMDSZ nem tud, sőt, nem is akar a
román partnerek kötelékétől megszabadulni, és képtelen
egy valóban független – autonóm – politikai erővé válni.
Bármilyen hatalom állhatott az ország élén, a képviselőink
mindig elfogadták a feléjük hajított koncot, és szentesít-
tették ezáltal a rájuk jellemző „lekenyerezett alakulat” mi-
voltukat. A mostani, ellenzéki szerepüket is a hatalom
megtorpedózása helyett, inkább a jelentéktelen hatalmi
pozíciók megszerzésére használták. Joggal merülhet fel a
kérdés, hogy egy ilyen politikai alakulat, amely még a saját
függetlenségét sem tudja megteremteni, képes-e ered-
ményesen megharcolni az autonómiáért?

Ferencz Zsombor

- Interjú Kovács Csongorral, a Zöld Erdély Egyesület elnökével - 

Résen lenni!

– Hét elején elutasította a
parlament különbizottsága a tör-
vénytervezetet, amely elősegí-
tette volna a verespataki
aranybánya-beruházást. Miként
értékeli a döntést? Történt-e lé-
nyegi fejlemény?

– Mindenekelőtt ez a tör-
vénytervezet felrúgja a jogálla-
miság és a hatalmi ágak
szétválasztásának elvét, alkot-
mányellenes, megsérti az alap-
vető emberi és állampolgári
jogokat, korlátozza a független
igazságszolgáltatást, és célzot-
tan felhatalmazna egy profit -
orientált magáncéget arra, hogy
ne tartsa be a törvényeket. Köz-
hasznúvá és kiemelt fontosságú
nemzetérdekké nyilvánítana
egy adóparadicsomokban jegy-
zett  magánvállalkozást, amely
iszonyatos környezetpusztítást
okozna. Ezért tiltakozik az or-
szág. 

Ennek fényében a törvény-
tervezet elutasítása mindenkép-
pen a normalitás felé mutat.
Hangsúlyozom: normális és
nem pozitívum. Jelképezheti a
tüntetők tízezreinek apró győ-
zelmét a kormánnyal szemben.
Ugyanakkor nincs okunk külö-
nösebb örvendezésre. Ez egy
parlamenti bizottsági vélemé-
nyezés, és nem több annál, gya-
korlatilag egy elutasító
álláspont mindenféle jogerő
nélkül. A törvénytervezet foly-
tatja az útját a parlamentben, és
végül a Képviselőház plénuma
hozza meg a döntést. A képvise-
lők szavazatán fog múlni, hogy
a tervezetet tényleg elutasítják,
vagy mégis törvény lesz belőle.
Ezért különösen fontosnak tar-
tom, hogy az emberek, civil
szervezetek továbbra is kinyilvá-
nítsák véleményüket, és köve-
teljék a parlamenti

képviselőktől: szavazatukkal
utasítsák el ezt az abszurd tör-
vénytervezetet.

– Mi várható, a parlament
miként véleményezi majd a ter-
vezetet?

– Tekintettel a zűrzavaros
politikai helyzetre és a sorozatos
ellentmondásokra, ami a tör-
vénytervezetet végigkísérte,
mindaddig nem tartom lezárt-
nak ezt a cirkuszt, amíg a végső
képviselőházi szavazás meg
nem történik. A jelenlegi kor-
mánykoalíció egy évvel ezelőtt
azzal kampányolt, hogy hata-
lomra kerülése esetén a bánya-
projektet elutasítja. Ezzel
szemben idén augusztusban
egy dedikált törvénytervezettel
rukkoltak elő, amely mentesí-
tené a bányavállalatot minden
hatályos törvény betartása alól.
Miért és ki hinne ezek után a
szociálliberális szövetség túlsú-
lyával irányított parlament, kor-
mány vagy éppen parlamenti
különbizottság újabb ígéretei-
nek? Azt mondom: várjuk ki a
végét, és legyünk résen!

– A különbizottság a többségi
magántulajdonos és a román
állam mint kisebbségi tulajdonos
közötti korrekt partneri viszony
kialakítását is szükségesnek
tartja. Ez előnyös feltételeket biz-
tosítana az országnak?

– Szerintem a bányaprojekt-
nek nem az az alapkérdése,
hogy mennyi pénzt nyer belőle
az állam. Természetesen egy
korrekt partnerségi viszony
mindkét fél számára hasznos,
csakhogy itt a kezdetektől fogva
nem beszélhetünk korrektségről
egyik fél részéről sem. A beru-
házó és az állam is egyaránt

tudta, hogy a bányaterv törvé-
nyekbe, sőt az alkotmányba üt-
közik: a kitermelésre szánt négy
hegy közül kettő régészeti-mű-
emlékvédelmi terület, ahol tilos
a bányászat, emellett magántu-
lajdonok vannak a célterületen,
és ezeket tulajdonosaik nem
hajlandóak feladni. Triviális pél-
dával szemléltetve: olyan,
mintha bordélyházat szeretnék
nyitni más lakásában. Amennyi-
ben a beruházó korrekt lett
volna, olyan bányaprojektet ter-
vez, vagy utólag úgy módosítja,
hogy az beilleszkedjék a jogi ke-
retekbe. Nem ezt tette. Az állam
ugyanezeknek tudatában akkor
lett volna hiteles, ha elutasítja a
bányaprojektet és kötelezi a be-
ruházót, hogy tartsa be a törvé-
nyeket, készítsen új, a
jogszabályoknak megfelelő ter-
vet. Nem ezt tette. Ehelyett 15
éven keresztül húzd meg, ereszd
meg játszmát láthattunk. Iszo-
nyatos médiakampánnyal pró-
bálták meggyőzni a társadalmat
a beruházás hasznáról, sosem
tapasztalt erősségű, korrupció-
gyanús lobbitevékenységet foly-
tattak a politikusoknál és
szakhatósági vezetőknél meg-
próbálva elfogadtatni az elfo-
gadhatatlant. Nem hiszem,
hogy ilyen előélettel belátható
időn belül korrekt partnerségi
útra léphetne az állam, a ma-
gántulajdonos és az érintett tár-
sadalom.

– A jelentés a verespataki
szerződések titkosításának felol-
dását is javasolja, kivéve a térké-
peket és a kitermelendő telepre
vonatkozó dokumentumokat. Ez
pozitív lépésként értékelhető?

– Önmagában pozitív a ja-
vaslat, de sokat nem nyom a
latba. Számos civil és politikai

szereplő javasolta, kérte, köve-
telte már a titkosítások feloldá-
sát, de sosem került rá sor. Miért
épp most történne meg? Ve-
gyük figyelembe, hogy egy
olyan parlamenti különbizott-
ságról beszélünk, amelynek a
végkövetkeztetéséről Ponta és
Antonescu állapodtak meg
hétfő délelőtt. Milyen hitele, ön-
állósága van akkor ennek a bi-
zottságnak? Pontosan annyi,
mint a kormányfőnek, aki egyik
percben kormányfőként beter-
jesztette a törvénytervezetet,
másik percben képviselőként ki-
jelentette, hogy ő nem fogja
megszavazni.

– Összességében bizakodik-e,
hogy meghiúsul a környezetet ve-
szélyeztető aranybánya-projekt?

– Fontos szem előtt tarta-
nunk, hogy jelenleg csak a Ve-
respatakhoz kapcsolódó
törvénytervezetről van szó.
Amennyiben ezt megszavazzák,
a beruházás törvényessé válik,
tehát elhárulnak az útjából az
eddigi jogi akadályok. Ez viszont
nem jelenti azt, hogy az ellenál-
lók beadják a derekukat, hisz er-
kölcstelen törvény polgári
engedetlenséget szül, és üdvös
lenne ezt elkerülni.

Amennyiben a törvényterve-
zetet elutasítják, a beruházónak
még mindig van esélye jobb be-
látásra térni: újratervezi a pro-
jektjét úgy, hogy az figyelembe
vegye a hatályos törvényeket,
vagy lemond a kitermelésről. Ez
lenne a normális út.

És van egy harmadik lehető-
ség itt nálunk, Romániában: a
15 éve taposott és sehova sem
vezető ösvény folytatása. A jelek
pedig ez irányba mutatnak. A
parlamenti bizottság és a kor-
mány azt javasolja, hogy úgy

kell módosítani a hatályos tör-
vényeket, hogy azok ne álljanak
útjába az ilyen befektetéseknek.
Ez annyit tesz: az RMGC pro-
jektje továbbra is érinthetetlen.
Egyszerűbben: a törvényeket
igazítanák a bányaprojekthez,
nem a bányaprojektet a törvé-
nyekhez. 

A kérdés az, hogy megen-
gedi-e a társadalom, hogy végül
győzelemre vigyék ezt az aljas
játszmát. De mint már most ki-

jelentette a kormány, szándé-
kukról nem tettek le, folytatása
következik. Kérdéses, mennyire
leszünk szemfülesek, hányan
bírjuk cérnával ezt a folyamatot
végigtiltakozni a végső, döntő
szavazásig és majd az újabb fu-
tamokat is. Én remélem, sokan,
többen is mint eddig, és az elin-
dított társadalmi folyamatnak
lesznek eredményei. Végül csak
megmentjük Verespatakot!

Pál Piroska

„A törvényeket igazítanák a 
bányaprojekthez, és nem fordítva”
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A keresztény élet, a hagyomány és a 
művelődés ápolása Marosszentgyörgyön

MORGÓ 

Korszakváltás az erdélyi
magyar politikában
Mottó: „Álmodtam egy világot magamnak” 

Hónapokig tartó, aprólékos előkészítő munka után ült
össze az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum. A rendkívüli ese-
ményen részt vettek az erdélyi magyar pártok – RMDSZ, MPP,
EMNP –, valamint társadalmi szervezetek – EMNT, SZNT –
vezetői, illetve meghívottként a történelmi egyházak képvi-
selői.  

A tárgyalásokon áttekintették az erdélyi magyar nemzeti
közösség helyzetét, érintve a demográfiai trendeket, az anya-
nyelvi oktatást, a gazdasági kilátásokat. Egyúttal kiértékelték
az autonómiaküzdelem jelenlegi állását, s a jövőre vonatko-
zóan közös stratégiát dolgoztak ki. 

A soron következő politikai megmérettetéseken való sike-
res szereplés érdekében számos lényeges döntést hoztak. Íme
a legfontosabbak: 

Határoztak arról, hogy országos szinten az összefogást,
helyi szinten pedig a magyar pártok közötti versenyt támo-
gatják. Az esélyek minél teljesebb érvényesíthetősége érde-
kében létrehozzák a Magyar Összefogás Pártja nevű választási
pártot, amelynek jelöltlistáit a pártok helyhatósági választá-
sokon elért eredményeinek alapján állítják össze. 

Döntöttek arról is, hogy – okulva az elmúlt huszonnégy
év tapasztalataiból – az erdélyi magyarok politikai képviselete
ezentúl – amíg gyökeres változás nem áll be a romániai poli-
tikai viszonyokban – nem vesz részt a kormányzásban. 

Elvi döntés született arról, hogy az autonómiaküzdelmet
– a kulturálisat és a területit egyaránt – ezentúl kiemelten,
az erdélyi magyarság legfőbb követeléseként kezelik. 

Megállapították, hogy autonómia-ügyben elengedhetet-
len a külföldi támogatás, ezért szükséges egy erőteljes kül-
politikai offenzíva indítása. Határoztak egy jövő évi, tízezres
brüsszeli tömegdemonstráció szervezéséről, amelyre egy Eu-
rópán áthaladó autókaraván szállítja majd a résztvevőket. 

Továbbá döntés született egy politikusokból, politológu-
sokból, történészekből álló tárgyalócsoport felállításáról is,
amelynek célja az autonómiaigényeknek a románsággal tör-
ténő megismertetése.

Döntöttek egy későbbi magyar bankintézet csírájaként
szolgáló hitelszövetkezet felállításáról, amelynek legfőbb célja
az erdélyi magyar vállalkozások támogatása. 

Tapasztalva a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen évek, évtizedek óta érvényesülő magyarellenes-
séget, a kormányzat nem jogkövető magatartását, határoztak
egy marosvásárhelyi székhelyű önálló magyar orvosi magán-
egyetem felállításáról. 

Az anyanyelvhasználat terén legutóbb tapasztalt anomá-
liák felszámolása végett úgy döntöttek, ezentúl minden ál-
lami és közintézményben kötelező módon élnek a törvény
által biztosított jogokkal, megkövetelik azok tiszteletben tar-
tását. A magyar pártok, kulturális és civil szervezetek a mé-
diával való kapcsolattartásban, különösen a
sajtótájékoztatókon kizárólagosan a magyar nyelvet használ-
ják, a magyarul nem értő román sajtósoknak pedig, a félre-
értések elkerülése végett, rövid írásos összefoglalóban
számolnak be az elhangzottakról. 

Megállapították, hogy a fenti célokért való sikeres munka
alapfeltétele a közösség folyamatos és hiteles tájékoztatása.
Ezt megkönnyítendő egyezség született arról, hogy a közszol-
gálati médiákban – rádió és televízió –, a kiegyensúlyozott
tájékoztatás feltételeinek megteremtése érdekében, ezentúl
óvakodni fognak az események egyoldalú bemutatásától, el-
fogult, párt- és csoportérdekek szerinti értelmezésétől. Az
RMDSZ, szándéka őszinteségét bizonyítandó, bejelentette:
ezentúl a közszolgálatiság követelményei szerint működteti
az Erdélyi Televíziót.   

És akkor felébredtem. 

Szentgyörgyi László 

Quo vadis, Tőkés László?
Az RMDSZ és az EMNP válasz-

tási koalíciója révén juttatható be
a legtöbb jelölt az Európai Parla-
mentbe – jelentette ki Tőkés László
a minap, azzal érvelve, hogy a vá-
lasztási küszöb pártkoalíciók ese-
tében sem nagyobb 5 százaléknál.
„Javasolom, hogy az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt kössön szövetséget
az RMDSZ-szel, és ez által maxima-
lizáljuk a begyűjthető szavazatok
számát” – tette hozzá az RMDSZ
volt tiszteletbeli elnöke, aki a 2000-
es parlamenti választások előtt
arra szólította fel a magyarságot,
hogy ne szavazzanak az RMDSZ-re,
majd két évvel később be is perelte
őket a bukaresti bíróságon, amiért
„elszabotálták” a belső választások
kiírását. A felvetésre Borbély László
politikai alelnök reagált Kelemen
Hunor helyett (aki valójában tisz-
teletbeli elnök, hiszen a kardináli-
sabb kérdésekben Markó és
Borbély dirigál), mondván: Tőkés
javaslata nem hiteles, mivel leg-

utóbb is RMDSZ-es listán szerzett
EP-mandátumot, „de már a meg-
választása utáni napokban azon
munkálkodott, hogy a szövetség
ellen pártot hozzon létre”. (Ez per-
sze csúsztatás: 2007-ben függet-
lenként szerzett csonka
mandátumot, majd 2009-ben
RMDSZ-listán ugyan, de az EMNT
és az RMDSZ közös jelöltjeként.) El-
mondta még, hogy a jelöltekről
belső választáson fognak dönteni,
a jelöltállítás procedúráját pedig a
Szövetségi Képviselők Tanácsának
november 23-i ülésén vitatják
meg.

Aki látta a Székelyek Nagy Me-
netelése utáni Duna TV-s stúdióbe-
szélgetést, ahol Borbély úgy
(le)kezelte Izsák Balázst, Toró T. Ti-
bort és Biró Zsoltot, hogy még az
abszolút pártatlan néző zsebében
is kinyílt a székely buletin, az bizo-
nyára tisztában van vele: kábé
annyi az esélye a választási koalíció
létrejöttének, mint Szász Jenőnek

aranyérmet nyerni a 2016-os riói
olimpián, magasugrásban. To-
vábbá, mivel a függetlenként való
indulás sikerénél már csak az
EMNP-listás verzió sansztalanabb
– expüspök úr is beismerte, hogy
„a párt nem váltotta be a hozzá fű-
zött reményeket és elvárásokat” –,
egyre valószerűbbé válik az, amiről
már egy ideje sutyorognak benn-
fentesék: Tőkés a Fidesz-lista felé
kacsintgat. Az európai parlamenti
képviselőkre vonatkozó szabályok
alapján ugyanis simán megteheti,
mindössze magyar állampolgárság
és magyarországi lakhely (ingat-
lan) szükségeltetik hozzá, és ő
mindkettővel bír. Más kérdés, hogy
a Fidesz partner lenne-e hozzá, mi-
velhogy nemrég Orbán kedvenc
farkaskutyája, Bayer Zsolt csúnyán
leugatta egy nyílt levélben, amiért
Tusványoson védhatalmat kért
gazdájától, egy magzatkihordás-
nyival a magyarországi választások
előtt.

Hogy miért volna cefetül fontos
Tőkésnek egy harmadik EP-man-
dátum? Az erdélyi magyarság
brüsszeli érdekképviselése szép és
nemes küldetés, ám ily orbitális
önfeláldozás még tőle sem várható
el, hogy csupáncsak ezért újból le-
paktáljon az agyongyalázott
RMDSZ-szel. Ugyanakkor az EP-
képviselői fizetés sem megvetendő
(havi nyolcezer euró bruttó, viszont
a különböző juttatásokkal meg-
spékelve valójában 12-13 000
nettó), de íme a valódi ok: az 1952-
ben született Tőkés László 2015.
április elsején lesz 63 éves, amely
egyben az EP-képviselői nyugdíj-
korhatár is. Vagyis ha két év múlva
az Európai Parlamentből megy
nyugdíjba, utána minden hónap-
ban kábé kétezer eurós nyugdíjacs-
kával csenget be hozzá a postás.
Valószínűleg nem kell majd kétszer
csengetnie.

Molnár Tibor

November 9-én egész napos
programmal ünnepelte szü-
letésnapját a marosszent-
györgyi Kolping család
egyházi civil csoportosulás.
A „család” megalakulásáról,
lényegéről, tevékenységé-
ről Baricz Lajos marosszent-
györgyi római katolikus
plébános-költőt, a csoport
vezetőjét kérdeztük. 

Adolf Kolping 1813. decem-
ber 8-án született egy pásztor-
család negyedik gyermekeként
a Köln melletti Kerpenben.
Elemi iskolái elvégzése után ci-
pész lett. 22 évesen érezte a
papi hivatást, ezért gimnázi-
umba iratkozott, utána elvé-
gezte a teológiát, 1845-ben
Kölnben pappá szentelték. A
szegénységben, reménytelen
életkörülmények között ten-
gődő fiatal férfiak sorsa emlé-
keztette saját életére. Hogy
segíthessen rajtuk, megalapí-
totta a Kölni Legények Egyletét,
amely 1851-től Katolikus Le-
gényegylet néven vált ismertté.
Kolping halálakor, 1865. dec-
ember 4-én már 15 országban
200 000 tagot számlált.  Ezek-
ből alakult a most is tevékeny-
kedő Kolping Család Egyesület,
amelynek 2008-ban 60 ország-
ban 450 000 tagja volt.

A Kolping Család Egyesület
lényege: egyházi civil csoporto-
sulás, mely feladatának tekinti
lelki, szellemi támogatást nyúj-
tani a tagoknak és a tagok
révén a rászorulóknak, hogy jó
keresztényként éljenek a csa-
ládban, az egyházban és a vi-
lágban – tájékoztatott Baricz
Lajos plébános.

Romániában 
77 Kolping család van

A marosszentgyörgyi Kolping
család 1993. november 14-én ala-
kult meg 30 taggal. A húsz év
alatt részben cserélődött a tagság,
de a mag ugyanaz maradt. Jelen-
leg 37 személy alkotja a „családot”. 

„Fő tevékenységünk a keresz-
tény élet megélése, a hagyomány
ápolása, a művelődés mindenna-
pivá tétele. Sok rendezvényünk
van: könyvbemutató, festészeti
kiállítás, irodalmi-zenés megem-
lékezés, népdalest, műsoros szü-
reti Kolping bál, farsangi bohózat
stb. Van énekkarunk, tánccsopor-
tunk, zenekarunk, futballcsapa-
tunk, pingpong-bajnokságot
szervezünk. Sokat kirándulunk,
zarándokolunk, és természete-
sen az egyházközség életében
tevékenyen kivesszük a részün-
ket. Rászorulókat segítünk: sár-
pataki öregotthont, Pál atya
„gyermekeit”, Kistécső, Felsőre-
kecseny, Nyikómalomfalva ár-
vízkárosultjait segítettük, a helyi
rászorulóknak csomagot osztot-
tunk” – mondta el lapunknak a
plébános-költő. 

Maros megyében Abosfalván,
Szőkefalván, Nagyernyében, Szé-
kelyvéckén, Szászrégenben, Ma-
rosvásárhelyt, Segesvárt működik

Kolping csoport. Romániában 77
Kolping család van 2450 taggal,
ennek mintegy harmada magyar
nyelvű. Az Erdélyi Kolping Szövet-
ségnek közös programjai vannak,
az ivói Kolping Táborban pedig
nyári közös táborozás, közös
munka, Csíksomlyón pedig közös
zarándoklat.  

Az utóbbi években jelentős
virágzásnak indult a marosszent-
györgyi magyar kulturális élet,
amelynek egyik fő mozgatóru-
gója Baricz Lajos plébános-költő.
Arra kértük adatközlőnket, be-
széljen költői-írói és helyi kultúra
szervezői tevékenységéről is.

„Isten országát és meggyö-
tört népemet szolgálom”

Megtudtuk, hogy Baricz Lajos-
nak eddig 17 verskötete jelent meg
és két elbeszéléskötete. Ezen kívül
van még másik 6 kötet, amely kü-
lönféle területet ölel át. A 17 kötet-
ben 1052 vers jelent meg.

„Ha egy újságban, folyóiratban,
könyvben/antológiában megjele-
nik egy versem, igyekszem azt
megszerezni és megőrizni. Írásai-
mat nem védem, ha feltüntetik a
szerzőt, bárhol, bármikor, akár tud-
tom nélkül is használhatják, mert
ezekkel én szolgálni szeretném a
Földön Isten országát és a meggyö-

tört népemet. Ha valaki előveszi és
használja bárhol, már elértem a cé-
lomat vele. No meg különben sem
ebből élek, ez számomra kedves
időtöltés. Ami a kulturális tevé-
kenységet illeti: ha a zsinagóga az
a hely, ahol az istentisztelet és a
kulturális élet zajlik, akkor miért ne
legyen ilyen egy plébánia? Nem le-
hetünk azok, akik mi magunk az
Isten dicsőítését visszautaljuk a
templomba. Minden rendezvény
lehet istentisztelet. És kell is lennie!
Ezért a tanácsterem, amelyet szín-
paddal is elláttunk, szolgált már
unitárius imateremként, az RMDSZ
gyűléstermeként, táncteremként,
a Csak tiszta forrásból népdalest,
Tavaszi szél vizet áraszt gyerek nép-
dalvetélkedő házigazdájaként,
könyvbemutatók, képzőművészeti
tárlatok, énekkari találkozók, ama-
tőr színjátszók, versmondók, 
énekesek, balladamondók ven-
déglátójaként. És akkor még nem
szóltam a Kolping Család, Hit és
Fény közösség, a Gróf Petki Dávid
Cserkészcsapat, a Jubilate, Jubilate
Deo, Szent Cecília együttes, a Rá-
kóczi Szövetség tevékenységeiről,
amelyek a tanácsteremben, illetve
a másik rendelkezésre álló két te-
remben zajlanak”  – nyilatkozta la-
punknak Baricz Lajos.
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kóczi György fejedelem a házat
(amely akkor Nagy Szabó István
tulajdona volt) mindennemű
közszolgáltatás alól mentesítette,
azért, hogy a városba érkező sze-
mélyiségeknek szállást biztosít-
son. 1633-ban ez a ház szolgált
szállásul I. Rákóczi Györgynek egy
görgényi vadászat után. 

Fodor Sándor adatgyűjtésé-
ben azt is megtaláltuk, hogy
ebben az épületben volt tan-
terme azoknak a református di-
ákoknak, akiket 1672-ben
Sárospatakról, majd 1717-ben
Gyulafehérvárról kiűztek. Ez az
iskola egyesült 1718. április 30-
án a már 1557 óta fennálló
Schola Particulával, Református
Kollégium néven. 

Itt működött 
a Magyar Úri Kaszinó

Ugyancsak ebben a házban
volt gróf Teleki József híres könyv-
tára és természetrajzi múzeuma,

itt volt a könyvtáros Comides
Dániel. 1845-től itt

működött a Ma-
gyar Úri Ka-

s z i n ó ,
melynek

n a g y -
termé-

ben messze földön híres tánces-
télyeket is rendeztek. 

Az épület hosszú időn át az
1933-ban csődbe ment Marma-
rosch Bank román pénzintézet
székháza volt. 

Az épület szomszédságában,
a Szentgyörgy utca 7. szám alatt
a XIX. század második felében
épült Magyar Iparos Egylet egy-
emeletes székházát láthatjuk. Ezt
azért fontos megemlíteni, mert
tudni kell, hogy itt volt később a
Méder szálloda és étterem, majd
1962-től a Hadsereg Háza. Az
épület homlokzatát, melyet Nagy
György tervezett, 1962-ben 
díszeitől megfosztottak. 

A Maros egyik ága átfolyt a
városközponton keresztül 

A feljegyzések szerint tehát a
Köpeczi-ház Vásárhely egyik leg-
fontosabb épülete volt az emlí-
tett időszakban. 150 vagy talán
200 évvel korábban ennek az
épületnek és az egész jelenlegi
központnak a helyén folyt a
Maros egyik ága. Minderről a
közzétett írásokban az alábbit ol-
vasni: „…a XIV. század derekán,
amikor még folyamatban voltak 

a Vártemplom építési munkála-
tai, a város a Maros folyó partján,
a jelenlegi Bolyai tér, a Vársétány
és a Márton Áron utca helyén te-
rült el. Azért említik, hogy a
Maros partján, mert ott folyt a
Maros egyik ága. A Maros átfolyt
a Szentgyörgy utcán és a város-
központon, s ott kanyarodott a
Maros felé, ahol ma a Kultúrpa-
lota áll. Később ennek a folyóág-
nak a helyén kezdett el
terjeszkedni a város, és ekkor
épült meg a Köpeczi-ház is…”

Egy 350 évvel később, azaz
1898-ban készült térképen még
feltűnik egy vízgyűjtő árok,
amely begyűjtötte a vizet a lej-
tőkről, vagyis a Papiu és a Nyár
utcából, végigvonult a közpon-
ton, és szintén a Kultúrpalota
körül kanyarodott a Poklos patak
felé.

Petru Rares védelme alá
veszi Vásárhely lakóit

Sorina Bota A város meséi
című könyvében említi, hogy Kö-
peczi Tamás neve egy 1538-as
békéltető iratban tűnik fel elő-
ször. Ezt követően több más do-
kumentumban is megjelenik,
említést tesznek róla többek kö-
zött abban a leírásban is, amely

Petru Rares 1538. szeptem-
ber 27-ei marosvásárhelyi

átutazásáról számol be. 
A Beszterce

felé tartó fejedelmet a vásárhelyi
városbíró is megvendégelte, s a
lakomára a Köpeczi pincéjéből
hozták a bort. 

Petru Rares nem feledkezett
meg a vásárhelyiek vendégszere-
tetéről és segítségéről, s 1541. jú-
lius 25-én védelme alá veszi a
város lakóit, elrendelve, hogy
„senki nem merjen kárt tenni ott
sem tűzzel sem karddal sem vas-
sal”. 

Mi tagadás, hálás feladat az,
amikor a régi épületeinkről, em-
lékeinkről és persze a történel-
münkről írhatunk. Kimondottan
szívmelengető az, amikor min-
dent úgy vethetünk papírra, hogy
tudjuk: szavaink csakis a teljes va-
lóságot és a teljes igazságot tük-
rözik. Itt most nincs helye a
hazugságnak, az elferdítéseknek,
de az alaptalan magyarázkodá-
soknak sem. 

A tények mesélnek és ezek
igazolnak. És akinek, vagy akik-
nek ez mégsem lenne elég,
hát…, pont ezért vannak itt a
fényképek. 

Tekintettel arra, hogy ebben
a lapszámban városunk, Vásár-
hely legrégebbi épületéről írtunk,
úgy hisszük, hogy a teljes bemu-
tatás végett sorainkat egy követ-
kező lapszámunkban
kiegészítjük.  

Nagy-Bodó Tibor
(a régi fényképekért 

köszönet Madaras Józsefnek)

Ennél korábban csak 
a várbeli kolostor épült

A Köpeczi-Teleki-ház, aho-
gyan a műemlékjegyzékben is
megjelenik, a Szentgyörgy utca
(a jelenlegi Forradalom) 1.
szám alatt található. Ez a város
legrégebbi polgári lakóháza,
ennél korábban csak a várbeli
kolostor épült. Egy fennmaradt
dokumentumban maga az
építő mondja, hogy 1554-ben
emelték a házat, más források
szerint valamivel korábban,
1550-ben. A szóban forgó házat
Köpeczi Nagy Tamás építtette,
akiről többek között azt kell
tudni, hogy Izabella királyné
idejében az erdélyi kincstári jö-
vedelmek bérlője volt. Abban az
időben ez volt a város legszebb
épülete.

A Marosvásárhelyi útikalauz
című könyvben a szerzők meg-
említik, hogy a háznak az idők
folyamán sok gazdája volt:
Nagy Szabó, 

Borbély, Galambos, Kovács,
Görög, Kelemen és a Török csa-
lád, sőt egy ideig a Vásárhelyre
költöztetett jezsuiták is, akik
számos átalakítást végeztek az
épületben. 

Az épületről azt is leírják,
hogy a legrégebbi emeletes
házat 1756-ban gróf Teleki
László vásárolta meg és 1763-
ban Schmidt Pál neves építész
tervei alapján teljesen átépí-
tette, de meghagyta a régi kő -
falakat. A lábazata árkádos volt,
de azt fia, gróf Teleki József
1808-ban beépítette, klasszici-
záló barokk stílust adva az épü-
letnek. 

I. Rákóczi György minden-
nemű közszolgáltatás alól
mentesítette a házat

Részben már említettük,
hogy az 1631. június 14-én kelt

oklevéllel I. Rá-
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A Köpeczi-ház Vásárhely legrégebbi polgári épülete, amelyben sok neves sze-
mélyiség megfordult az évszázadok során. Hogy miért? Mert csak ez volt al-
kalmas fejedelmek és uralkodók fogadására, főleg miután kiváltságlevelet is
kapott I. Rákóczi Györgytől.

A Köpeczi-Teleki-ház:

A fejedelmek és
uralkodók otthona



– Jó napot, Sajókám! Olyat
mondok, az agyát eldobja: le-
hetővé vált a fejátültetés!

– Kézfej vagy lábfej?
– Rendes fej, amilyen a nya-

kán is éktelenkedik. Már 2001-
ben sikerült úgy átültetni egy
majom fejét egy másik testre,
hogy az állat képes volt érzé-
kelni a szagokat, ízeket, és ki
tudta nyitni a szemét, de mivel
a gerincvelőt nem tudták meg-
felelő módon összekötni az agy
megfelelő idegeivel, néhány
órával a műtét után lebénult és
elpusztult.

– Szegény.
– Ám egy olasz sebész, Dr.

Canavero szerint az idegsejt-ku-
tatásban mostanra annyi új
eredmény született, hogy ha-
marosan embereken is sikeres
fejtranszplantációt hajthatnak
végre.

– Aztán miért pakoltatná át
valaki a fejét egy másik testre?

– Mit tudom én, például tü-

dőrákban vagy egyéb gyógyít-
hatatlan betegségben szenved.
Szépen lekapják a fejét, átrak-
ják egy fiatal, frissen fejvesztett
motoros testére, és kész, bagó-
zik vígan tovább ötven évig
vagy a következő transzplantá-
cióig.

– Egy bukaresti pacáknak is
szinte ilyenre volt szüksége a
minap, kis híján letépték a fejét.

– Hogyhogy?
– Elgázoltak egy fiatal nőt a

gyalogátjárón, később bele is
halt, ráadásul a sofőr megállás
nélkül továbbhajtott.

– És?
– Pont jött ki egy manus az

egyik közeli bárból, látta, hogy
ott fekszik a nő az aszfalton,
gyorsan felhívta az 112-t, és
szépen leült a járdaszegélyre,
hogy megvárja őket, mégse
haldokoljon a rányi egyedül.
Hamarosan megérkeztek a nő
betudatmódosult rokonai, és
agyba-főbe verték a szerencsét-

lent, mivel azt hitték, ő gázolta
el. A rendőrök mentették ki a
kezeik közül, nagy nehezen.

– Na tessék, így cselekedjék
jót az ember! De mit szól ehhez
az időjáráshoz? Csak lehet va-
lami abban a globális felmele-
gedésben.

– Ja. Ha így megy tovább,
akkor az idén megússzuk a téli
gumit, Erzsébet-napra vissza-
jönnek a fecskék és a gólyák, a
téliszalámik elrepülnek Lapp-
földre, a szandálunkat készítjük
ki a büdösre izzadt Mikulásnak,
aranyesőből és friss barkából
fonunk adventi koszorút, kará-
csonykor sört és jeges koktélo-
kat vedelünk a Faragón fogott
pontyból főzött halászlé mellé,
kántálás helyett málnászni me-
gyünk, és Bözödön szilvesztere-
zünk!

– Apropó: magát nem szok-
ták zaklatni a Jehova tanúi hét-
végente?

– Dehogynem. Szombaton

is becsengettek ketten, és egyi-
kük megkérdezte, hogy isme-
rem-e a Jézust.

– S mit felelt?
– Azt, hogy: Persze! Itt la-

kott a csávó a szomszédban, de
húsvét óta nem láttam. De nem
tudja, miért járnak mindig pár-
ban?

– Egyszerű: az egyik magya-
rul tudja betéve a térítőszöve-
get, a másik románul.

– Legalább nem kirekesz-
tők, mint az a szatmári éksze-
res.

– Kicsoda?
– Megjelent múlt héten egy

álláshirdetés egy nagy példány-
számú Szatmár megyei román
napilapban, lefordítva: „Ékszer-
üzletbe fiatal, kellemes megje-
lenésű, esetleg munkahelyi
tapasztalattal rendelkező höl-
gyet alkalmazunk. Magyar
nemzetiségű kizárva!”. A Disz-
kriminációellenes Tanács már
vizsgálódik is az ügyben.

– Miért?
– Hogyhogy miért?! Mert a

hátrányos megkülönböztetés
ellen született törvény hatályba
lépése óta, azaz tizenhárom éve
nem volt még példa arra, hogy
sajtótermékben, magyarsága
miatt legyen valaki hátrányosan
megkülönböztetve Romániá-
ban!

– Ne kapkodjuk el… Indul-
junk ki abból, hogy a hirdetés-
feladó valószínűleg nem
nagyon kedveli a magyarokat.

Én sem rajongok minden nép-
csoportért, ami azt illeti.

– Én sem, de akkor sem
adhat fel ilyen hirdetést.

– Szerintem meg igen. Gon-
doljon csak bele: mivel nem
szívlel bennünket, előre eldön-
tötte, hogy magyart nem fog
alkalmazni, stimmt?

– Ja.
– Na, akkor valójában szí-

vességet tett a magyaroknak,
akik hiába pályáznának, úgyse
alkalmazna közülük senkit.
Vagy nem?

– Esküszöm, magának for-
dítva van bekötve az agya. De
valójában nem is állít olyan
nagy ökörséget.

– Az ökörről jut eszembe:
megint rajtunk röhög az egész
Európai Parlament.

– Rajtunk kettőnkön? Nem
is ismernek.

– Románián! Ugyanis az
egyik PRM-s europarlamenter,
aki egyébként Gigi Becali
utódja, bizonyos Dan Dumitru
Zamfirescu ex-szekus az égvilá-
gon mindenre igennel szavaz:
eddig 541 szavazáson egyszer
sem nyomta meg a nem gom-
bot.

– Bizonyára mindennel
egyetért, nem az a kekeckedő
típus.

– Pont ezt felelte a marhája
is a Der Spiegel kérdésére. Csak
az a bibi, hogy az egymásnak
teljesen ellentmondó módosí-
tásokat is gond nélkül megsza-

vazza, legutóbb például, a do-
hánytermékek forgalmazását
szabályozó uniós irányelvnél
egyetértett azzal, hogy tilos le-
gyen az ízesített cigaretták for-
galmazása, majd azzal is, hogy
ne legyen tilos.

– Nem tudta eldönteni,
na…

– Továbbá, igent nyomott
arra, hogy a képes figyelmez-
tető üzenetek legalább a cso-
magolás 65%-át fedjék le,
aztán arra is, hogy csak 50 szá-
zalékát.

– Azé’ megnéztem volna
Gigi Becali szavazásait is.

– Szomszédja, az osztrák
Martin Ehrenhauser szerint
Zamfirescu előtt nincs például
szavazólista, ami nélkül egysze-
rűen képtelenség követni, mi
történik a teremben. Az EP ple-
náris ülésein tartott szavazáso-
kon a képviselők 1-2 óra
leforgása alatt több száz alka-
lommal nyomják meg a gom-
bot. Egy szavazásra csak néhány
másodperc jut, ezért a képvise-
lők egy előre összeállított lista
alapján, „kottából” szavaznak.

– Ez van, ő is kotta nélkül
játszik, mint az LGT. De elég a
marhákból; mit tippel, kijutnak
a románok a vébére?

– Én speciel nem nekik
drukkolok, viszont a magyar fo-
cisták megérdemelnék, hogy
kijussanak!

Molnár Tibor
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ENGEDÉLY NÉLKÜLI  ÉPÍTKEZÉSEK

Az Építkezési Fegyelmet és az Utcai Hirdetőt-
áblákat Felügyelő Iroda alkalmazottai 13 eset-
ben végeztek ellenőrzést különböző
építőtelepeken Marosvásárhely területén, az
építkezési fegyelem kapcsán. Az ellenőrzések
folytán 5 helyen bukkantak engedély nélküli
vagy az építkezési engedélyt tiszteletben nem
tartó munkálatokra. Egyes specifikus tevé-
kenységek folytán azonosították a befektető-
ket, a haszonélvezőket és/vagy kivitelezőket,
akiket az 50/1991-es, újraközölt (az építkezési
munkálatok végrehajtásának jóváhagyására
vonatkozó) Törvény értelmében összesen 7
500 lejjel bírságoltak meg, ugyanakkor elren-
delték a munkálatok azonnali felfüggesztését,
valamint felszólították őket, hogy intézkedje-
nek a törvényesség betartása érdekében. Jel-
lemző azon kereskedelmi társaság esete,
amelyet 1 500 lejjel bírságoltak meg szabály-
sértés miatt, egy kollektív lakóépület külsejé-
nek tatarozása okán (nem volt építkezési
engedélyük). A fent említett időszakban 20 al-
kalommal érkezett megkeresés különböző pol-
gároktól, akiknél az Építkezési Fegyelmet és Utcai
Hirdetőtáblákat Felügyelő Iroda alkalmazottai
ellenőrzéseket végeztek, döntéseket hoztak, to-
vábbá írásban válaszoltak a panaszosoknak.

A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY HIÁNYA ÉS A JÓVÁ-
HAGYOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK ÁTLÉPÉSE

A Kereskedelmi Felügyelőség specifikus ellen-
őrzéseket végzett havi tevékenységének meg-
felelően 33 olyan gazdasági egységnél,
amelyek munkapontjai a Băneasa, a Raktár és
a Dózsa György utca körzetében találhatók,
szem előtt tartván a 99/2000-es számú K.R.,

valamint a 124/2004-es, a
39/2007-es és a 143/2012-
es H.T.H. előírásainak betar-
tását.
Ezek során 6 esetben sza-
bálysértéséi bírságot róttak ki, 2100 lej összér-
tékben, ugyanis az említettek nem
rendelkeztek működési engedéllyel vagy nem
tartották be ezek előírásait, túllépvén a helyi
közhatóság által jóváhagyott jogköröket.

A KÖZTISZTASÁGRA ÉS A VÁROS ESZTÉTI-
KAI KÉPÉNEK MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE

A 20/2008-as, módosított HTH (amely az in-
gatlanokkal való helyes gazdálkodást, vala-
mint a háztartási hulladék összegyűjtését és
tárolási feltételeit illeti) által előírt normák
módozatait tiszteletben tartva, a Környezet-
védelmi Felügyelőség 7 alkalommal végzett
ellenőrzést különböző gazdasági szereplőknél,
akik közül kettőt az intézmény székhelyére
hívtak, helyzetük tisztázása végett, és 100 és
500 lej közötti összegre bírságoltak.
A részleg alkalmazottai 5 esetben oldottak
meg kéréseket a polgárok részéről, az operatív
vizsgálatok folyamán pedig egy lakótársulást
szólítottak fel a tisztasági normák betartására
(a 230/2007-es törvény 30. cikkelye értelmé-
ben), ennek be nem tartása esetén pedig al-
kalmazván a 20/2008M számú H.T.H. 5.
cikkelye 2. bekezdésének előírásai szerinti bír-
ságot.
Továbbá, három olyan személyt azono-
sítottak és bírságoltak meg, aki tiltott
helyen állomásozott, illetve parkolt sze-
mélygépkocsijával a zöldövezetben
(197/2007M-es H.T.H.)

AZ ÉPÍTKEZÉSI FEGYELMET ÉS AZ UTCAI HIRDETŐTÁBLÁKAT
FELÜGYELŐ IRODA, A KEREKEDELMI FELÜGYELŐSÉG,VALA-
MINT A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG TEVÉKENYSÉGE

A MAROSVÁSÁRHELYI POL-
GÁRMESTERI HIVATAL ver-
senyvizsgát hirdet a
gazdasági igazgatóság
keretében a bérbeadás-,
eladás- és szerződés-felül-
vizsgálati osztályra egy
osztályvezetői állás betöl-
tésére.

A versenyvizsgára az in-
tézmény Marosvásárhely,

Győzelem tér  3. szám alatti
székhelyén kerül sor novem-
ber 12-én 10 órától (írásbeli)
illetve november 14-én 12
órától (szóbeli).

A beiratkozási iratcsomót
november 5-én, 12 óráig
lehet benyújtani, az intéz-
mény székhelyén, a 87-es iro-
dában, és ennek
tartalmaznia kell a 2008. évi

611-es számú kormányhatá-
rozat 49. cikkelyének 1. be-
kezdésében szereplő iratokat.

A versenyvizsgán való
részvétel feltételeit és a köny-
vészetet az intézmény szék-
helyén függesztik ki.
Részletek a 0365/801-866-os
telefonszámon 8-14 óra kö-
zött, vagy a www.tirgumu-
res.ro honlapon.

Versenyvizsga a gazdasági igazgatóság
osztályvezetői állás betöltésére

Hacsek és Sajó



Azóta több nemzeti bajnoki
címet, megszámlálhatatlan nem-
zetközi kupagyőzelmet szerzett,
amelyhez hozzájött egy Európa-
bajnoki bronzérem és egy arany a
Világkupán.

Az idei szezon eddigi testépítő
karrierének csimborasszója, hiszen
Palecian Judit lelkiismeretesen ké-
szült az őszi idényre, ahová sikerült
az idénykezdetre célegyenesbe ke-
rülnie. 

Eddig hat aranyérmet, két
ezüstöt és egy bronzérmet nyert,
sőt kvalifikálódott a NAC Universe
elnevezésű testépítő világbajnok-
ságra is, amelyet november 28-a
és 30-a között rendeznek meg
Hamburgban.

A minap Marosvásárhelyen
beszélgettem Judittal, testépítő
pályafutásának legsikeresebb idő-
szakáról:

– Üdvözöllek újra itthon, Ma-
rosvásárhelyen! Hogy vagy, hogy
megy a testépítés?

– Köszönöm szépen, hála a
Fennvalónak, nagyszerűen, hiszen
az idei versenyév utolsó három hó-
napjában több rangos romániai és
nemzetközi versenyen is diadal-
maskodtam. Egyáltalán nem di-
csekvésképpen mondom, hogy
testépítő karrierem talán legjobb

formáját mutatom, ezt bizonyítják
az utóbbi hónapok versenyein
elért eredményeim.

–Milyen eredményeket értél el
az ősz folyamán?

– Sikerült mind a nyolc verse-
nyen, amelyen részt vettem a do-
bogóra feljutnom, vagyis hat
aranyérmet, két ezüstöt és egy
bronzérmet szereztem, a fitnesz,
fitnesz modell vagy testépítés ka-
tegóriákban. 

– Milyen versenyeken vettél
részt?

– Szeptember 21-22-én, a
Désen ötödik alkalommal meg-
rendezett Grand Prix Pro Nutrition
elnevezésű nemzetközi body buil-
ding versenyen a modell kategó-
riában indultam (igaz, ez nem a
saját műfajom), ott 5-ik lettem
egy nagyon népes, nívós mezőny-
ben. 

Ezt követte a Szászrégenben
megrendezett, immár hagyomá-
nyossá vált, 7-ik alkalommal sorra
került Sebastiano Kupa testépítő
rendezvény, ott a testépítésben
aranyérmet szereztem. 

Aztán az évad egyik legrango-
sabb versenyén, a Szentendrén
megrendezett Bodysport Kupán a
fitnesz kategóriában szintén
aranyérmet szereztem, míg testé-

pítésben ezüstérmes lettem. Ezen
a versenyen kvalifikálódtam a NAC
Universe, november 28-30-án
Hamburgban megrendezendő
testépítő világbajnokságra. 

– A szentendrei versenyt mi
követte?

– Nagyváradon vettem részt
párommal, Lakatos Misivel a Her-
kules Trófea elnevezésű, rangos
testépítő versenyen – ott 38 éve
rendezik meg Európa egyik legna-
gyobb múltra visszatekintő, szö-
vetségektől független nemzetközi
fitnesz- és testépítő versenyét–,
ahol a testépítés kategóriában si-
került újra a dobogó legfelsőbb fo-
kára kerülnöm. 

Majd október 19-20-án Buda-
pesten került sor a negyedik alka-
lommal a neves Fitparádéra, ami
egy 20 versenyszámos rendezvény
volt, de persze a fitneszen és a tes-
tépítésen volt a hangsúly. 

Én három kategóriában indul-
tam, a fitneszt megnyertem, a Fit
Lady kategória 40 év feletti korcso-
portjában (fitnesz modell jellegű)
második, míg a Fitnesz Athletic ka-
tegóriában harmadik lettem. 

Ezt követte a nyolcadik alka-
lommal Lugoson megrendezett
Classic Sorin Teodorescu Nemzet-
közi Fitnesz és Testépítő Verseny,

ahol én a fitnesz kategóriában első
lettem. 

Itt meg kell említenem, hogy
a Lugosi versenyen Hajdrik Mária
és Reményik Ilona is részt vett,
mindkettőt Marosvásárhelyen is
megismerhették a kíváncsiskodók,
hisz részt vettek versenyeken,
előbbi második lett fitneszben,
utóbbi a modell kategóriában har-
madik.

– Melyik volt az utolsó ver-
seny, amelyiken diadalmaskod-
tál eddig?

– Temesváron, a 25. alkalom-
mal megrendezett Szabadság
kupa–Balmuş Vasile Emlékverse-
nyen ugyancsak első lettem fit-
neszben. 

El kell mondanom, hogy
párom, Lakatos Misi, aki 2010-ben
a spanyolországi San Javier-ben
megrendezett NAC verziójú testé-
pítő világbajnokságon az 50 év föl-
ötti Masters kategóriában
világbajnok lett, ezen a versenyen

pontozó bíró volt, és a szervezés-
ben is szerepet vállalt, ő ennek a
versenynek a magyar támogatója,
a magyar delegációt is ő vezette.
Nagyon sokat köszönhetek neki,
főleg a versenyekre való felkészü-
lés szempontjából, remélem, hogy
a novemberi, hamburgi testépítő
világbajnokságon is velem lesz. 

–Miért?
– Bármennyi néző is tombol-

hat a testépítő versenyeken, én az
ő hangjára figyelek, igyekszem,
hogy csak az ő hasznos utasításaira
összpontosítsak. Nem utolsó sor-
ban épp a hamburgi testépítő vi-
lágbajnokság záró estéjén,
november 30-án lesz a születés-
napom, a 42-ik…

– Isten éltessen előre is! Judit,
végezetül, kérlek, mondd el, minek
köszönhető, hogy ilyen bámulatos
szezonban volt eddig részed? Vál-
toztattál a felkészüléseden?

– A tavaly kihagytam egy
időszakot, majd teljes erőbedo-
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Palecian Judit testépítő 
karrierének eddigi legjobb
formáját mutatja

Hazai győzelem
után idegenbeli
döntetlen 

A besztercei Gloria el-
leni, hazai pályán meg-
szerzett 2-1-es győzelem
után 0-0-s döntetlenre
játszott idegenben, a cra-
iovai Universitatea ellen
az ASA 2. ligás csapata,
amely 11 forduló után, az
eddig megszerzett 17
pontjával az 5. helyen áll
a tabellán.  A Gloria elleni
három pont duplán szá-
mít, hiszen az eredményt
a csapatok magukkal vi-
szik a rájátszásba. Mint
köztudott, az RLSZ végre-
hajtó bizottsága a
2013/2014-es bajnoki
idényben a 2. ligában egy
13 és egy 12 csapatos cso-
portot alkotott, s az oda-
vissza mérkőzések után
rájátszást rendeznek: az
első hat-hat a két feljutó
helyért, a maradék hat a
három-három kieső hely
elkerüléséért játszik egy
újabb oda-vissza kört, az
egymás elleni pontokat
pedig magukkal viszik. Az
I. csoportból a 13. csapat
pedig (ha még lesz ilyen)
kiesik.

Győzelemmel tértek haza a
Maros KK játékosai a fehér-
orosz fővárosból, Minszkből,
ahol az az Eurochallenge-
kupában nyertek a helyi
Cmoki ellen.

Sajnos a mérkőzést sem a te-
levízióban, sem interneten nem
lehetett élőben követni, így csak
a szöveges közvetítésekre szorít-
koztunk.

A mérkőzés döntő pillanata-
iban a marosvásárhelyiek mu-
tatkoztak jobbnak, akik közül
kiemelkedett a montenegrói lé-
giós, Martinic, aki 31 pontot
szerzett, amiből 5/5 tripla. 

Jelzésértékű, hogy az euró-
pai szövetség az Eurochallenge-
kupában az elmúlt héten
lejátszott tizenöt mérkőzés
közül a Cmoki–Maros KK talál-
kozót nevezte meg a hét mérkő-
zésének.

Szombaton este Srecko Se-
kulovic csapatának, csak alig si-
került győznie hazai pályán a
bukaresti Steaua elleni bajnoki
találkozón, miután a negyedik
negyed elején még 18 pontos
előnyük volt. 

A fővárosiak a triplákkal pró-
bálták megnyerni a mérkőzést,
viszont a marosvásárhelyiek első-

sorban a palánk alatt uralták a
teret, ahol Mladenovic tűnt ki 32
ponttal, azonban mégis a vendé-
gek szedtek le több lepattanót.

„Tudtam, hogy egy olyan
mérkőzés után, mint amilyen a
minszki volt, mindig nagyon
nehéz a belföldi bajnokságban,
ezen felül a Steaua kiváló csapat,
amely igazán jó napot fogott ki.
Ezért fontos, hogy nyertünk,
még ha nem is játszottunk végig
jól. Nagyon sokat segített ma a
közönség, amit köszönünk” –
mondta a marosvásárhelyi veze-
tőedző, Srecko Sekulovic.

A Steaua együttesében pá-

lyára lépett a klub menedzser-
játékosa, Virgil Stănescu is, aki
korábban a Maros KK színeiben
is szerepelt. 

Róla, a találkozó legjobbja, a
29 éves Aleksandar Mladenovic
a következőket mondta a mérkő-
zés utáni sajtótájékoztatón:

„Talán nem volt a legjobb a
teljesítményünk, de nagyon
erős ellenfelet győztünk le. Stă-
nescu tapasztalt beállós, s min-
dig nehéz egy tapasztalt játékos
ellen, de nagyon jól előkészítet-
tük a meccset, s Stănescu sokkal
kevesebb pontot dobott, mint
általában”.

Kedden este az Eurochal-
lenge kupa második fordulójá-
ban, hazai pályán 85-72 (23-15,
19-27, 19-21, 24-9) arányban
alul maradt a Szolnoki Olaj ellen. 

Srecko Sekulovic játékosai
gyenge napot fogtak ki, hiány-
zott Goran Martinic is, aki a
Cmoki ellen a legjobb volt és a
legtöbb pontot szerezte.

A Maros KK mérlege:

Egy győzelem, egy vereség az Eurochallenge-
kupában, közben győzelem a hazai bajnokságban 

bással fogtam neki újra edzeni,
felkészülni, tömeget növelni,
majd versenyezni. Másképp csi-
náltunk mindent a felkészülés
szempontjából, az izomzat is
kezdett érettebb lenni, ami na-
gyon fontos tényező ebben a
sportágban. Szeretném, ha to-
vábbra is hasonlóan sikeres len-
nék, de a legfontosabb, hogy én
meg szeretteim egészségesek
legyenek!

A marosvásárhelyi születésű, de már több mint tíz éve Győrben letelepedett
Palecian Judit 14 éves korától sportol: nyolc évet kézilabdázott, tíz évet kick-
boxot űzött, öt évet ökölvívó volt (kétszeres profi ökölvívó-világbajnoki címet
szerzett 2002-ben, Torgaoban, amit egy év múlva Ózdon is megvédett), majd
egy ideje fitneszt és testépítést gyakorol, nem is akárhogyan. A vonzó és rop-
pant szerény Judit, miután a szorítóból végleg kilépett, a pofonosztó kesztyű-
jét csillogó-villogó bikinire, azaz az ökölvívást fitneszre, testépítésre cserélte. 
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SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.
1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely
tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

KEDVES PÁLYÁZÓ!
Töltse ki az ábrát, a megfej-

tést (a poént) pedig tartalé-
kolja a hónap végéig, a
pályázati szelvény megjelené-
séig! Ezen kérjük majd minden
rejtvényünk megfejtését!
Rendkívüli pályázatunkon sze-
rencsés olvasóink a következő
díjakat nyerhetik el:
1. díj: ezüst nyaklánc, a RUBI-
COMPRES DEMETER Kft. ék-
szerboltjának ajándéka

2-5. díj: gyógykrémek, gélek
– kozmetikai termékek, a „Pe-
ter's Beauty Shop kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküzlet
ajándéka
6-10. díj: féléves és negyedé-
ves előfizetések a Központ he-
tilapra

Sok sikert, 
kellemes rejtvényezést!

Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.Peter`s Beauty Shop

Bolyai utca 

10. szám

Marosvásárhely,
Tamás Ernő utca,

1. szám

online

www.kozpont.ro


