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• Marosvásárhelyen lelhet otthonra az a kis oroszlán, amely egy 
magánállatkertben született, egy hónapos korában Temesváron egy 
strandon akarták eladni, és csaknem fél évet a temesvári állatkertben 
növekedett. Jelenleg karanténban van, jövőre láthatjuk majd, s akkor 
is külön kifutót kap, mert egyelőre nem kerülhet be az összeszokott 
oroszlánok közé.

Kis oroszlán érkezett Vásárhelyre
A féléves Paco eddig a temesvári állatkertben nevelkedett

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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SIMON VIRÁG

M egérkezett Marosvásár-
helyre az a kis oroszlán, 
amit augusztustól a te-

mesvári állatkertben neveltek. Mint 
Horaţiu Gorea, a marosvásárhelyi 
állatkert igazgatója érdeklődésünk-
re elmondta, minden fennakadás 
nélkül érkezett meg a féléves kis 
oroszlán Temesvárról  Vásárhelyre. 
Jelenleg, az előírásoknak megfe-
lelően, karanténba helyezték egy 
hónapig. „A kis oroszlán januárban 
kerül végleges helyére, de nem a 
többi oroszlánnal közös ketrecbe. 
Még kicsi és védtelen, a többiek 
jól összeszoktak már”– mondta az 
igazgató.

A kis oroszlánt idén augusztus-
ban egy temesvári termálstrandon 
kínálta eladásra két fi atal. A stran-
dolók kihívták a rendőrséget, s ak-
kor derült ki, hogy a fi atalok nem 
rendelkeznek a vadállat eredetét 
igazoló irattal. Azt nyilatkozták, 
hogy az állatot egy Suceava me-
gyei magánállatkert tulajdono-
sától vették. Tettükért 7500 lejes 
pénzbírságot róttak ki rájuk. Az 
eset kapcsán a környezetőrség 
munkatársai helyszíni ellenőrzést 
végeztek a szóban forgó magá-
nállatkertnél is, amelynek tulaj-
donosát 5000 lejes pénzbírsággal 
sújtották. A kis oroszlánt ideig-
lenesen a temesvári állatkertben 
helyezték el. Akkor egy hónapos 
volt és 2,8 kilogrammos. A gondo-
zók kétóránként etették cumiból,  

kecsketejet és macskáknak kifej-
lesztett tápszert kapott vegyesen.  
A Paco nevet kapta, a román pa-
coste: nyűg,csapás, szerencsétlen-
ség szó után. 

Jelenleg húsz kilogrammos és 
azért került át a vásárhelyi állat-
kertbe, mert Temesváron nem tud-
tak neki megfelelő életkörülménye-
ket biztosítani. Marosvásárhelyen 
jelenleg kilenc oroszlán van, közü-
lük három kölyök.

A feketepiacon egy kis orosz-
lánt 5000 euróért árulnak.  Az 
érvényben levő törvények tiltják, 
hogy magánszemélyek vadállatot 
áruljanak vagy vásároljanak, ilyen 
jellegű kereskedelem csak állatker-
tek és cirkuszok között lehetséges. 
Kivételt képeznek a Romániában 
őshonos állatok.

Ú jjáalakították a Magyar Polgári 
Párt marosvásárhelyi szerve-

zetét, továbbá új vidéki szervezetet 
alapítottak Koronkán – számolt be 
tegnap Marosvásárhelyen az újdon-
ságokról Mezei János, az MPP nem-
rég megválasztott országos elnöke.

Országos körútra indult az újon-
nan megválasztott MPP elnök, s első-
sorban azokat a településeket keresi 
fel, ahol már működik vagy műkö-
dött MPP-szervezet. Marosvásárhe-
lyen Mezei János arról beszélt, hogy 
új lendülettel fognak neki építkezni, 
dolgozni, s hívják a tenni akaró em-
bereket, hogy társuljanak hozzájuk. 
„Meg akarjuk cáfolni azokat a hí-
reszteléseket, hogy a Magyar Polgári 
Párt mindig csak másodszereplő. A 
lelkiismeret pártja akarunk maradni, 
s mindenképpen az a célunk, hogy a 
magyar közösségek tagjai a szülőföld-
jükön otthon érezzék magukat, fi atal-
jaink itthon maradjanak és itt dolgoz-
zanak, tudjanak itthon megélni”.

Vass Imre makfalvi polgármester, 
az egyetlen MPP-es községvezető Ma-
ros megyében arról beszélt, hogy ami-
kor a nagy menetelést szekéren meg-
tették, a 160 kilométeren végig köves 
úton haladtak. „Szeretnénk létrehozni 
egy gazdasági egyesületet azon tele-
pülések vezetőivel, amelyeken végig-
haladtunk, s amelyekben még köves 

utak vannak. Közösen pályáznának 
az utcák leaszfaltozására, a sáros-po-
ros útszakaszok felszámolására.”

Újjáalakult városi szervezet

A tegnapi sajtótájékoztatón Mezei 
bemutatta az újjáalakult marosvá-
sárhelyi szervezet elnökét: Barabás 
Norbert Zsoltot, és alelnökét: Szabó 
József Attilát. Mindkét fi atal vezető azt 
hangsúlyozta, hogy Marosvásárhe-
lyen a magyar identitás megerősítésén 
szeretnének dolgozni. Kérdésünkre, 
hogy konkrétan milyen terveik van-
nak ezzel kapcsolatban, Barabás Nor-
bert Zsolt elnök azt válaszolta, hogy 
december 10-én választották meg, ja-
nuárra körvonalazódnak a tervek, de 
mindenképp azt szeretnék, hogy kul-
turális és gazdasági programokat dol-
gozzanak ki, lehetőséget teremtsenek 
a magyar fi ataloknak, hogy megismer-
jék egymást, közösen tervezzenek.

Maros megyében a Magyar Pol-
gári Pártnak jelenleg 15 településen 
van szervezete, tagjaik számáról 
egyelőre nem kívántak nyilatkozni 
az illetékesek. (S. V.)

Országos körúton az MPP-elnök

K özépiskolásoknak szól az az esz-
szépályázat, amelyet a maros-

vásárhelyi Divers Egyesület hirdetett 
meg, és amelyre 2019. január 30-ig 
jelentkezhet bárki, aki megtekinti 
Jim Jarmusch amerikai fi lmrendező 
remekművének, az Éjszaka a földön/ 
Night on Earth című alkotásának 
a párizsi jelenetét, amely a Youtu-
be-on megnézhető, angol nyelvű 
felirattal. Az 1991-es fi lm 15 perces 
része Párizsba kalauzol, és egy szí-
nesbőrű taxisofőr szintén színesbő-
rű diplomata utasairól, illetve egy 
fehér vak lányról szól. Koreck Mária, 
a Divers vezetője lapunknak úgy 
fogalmazott, a másság elfogadása 
a cél, a sztereotípiák lebontása, az 
előítéletek megszüntetése. „Kevés-
bé megszokott eszközökkel igyek-
szünk olyan gondolatokat kiváltani, 
amelyek elmozdítanak a szokásos 

helyzetből, gondolkodásmódból. 
Próbáljuk rávenni a fi atalokat arra, 
hogy éljék át annak a személynek a 
helyzetét, aki valamilyen formában 
más, mint ők, akár a bőrszíne, tár-
sadalmi helyzete, kultúrája, vagy 
anyanyelve miatt” – fogalmazott az 
esszéverseny meghirdetője. 

A rasszizmus velünk van című,  
kétoldalas – Times New Roman be-
tűtípussal, 12-es karakterrel, legke-
vesebb 800 szavas – esszéből ki kell 
tűnnie, hogy az írója megnézte és 
megértette a fi lmjelenetet. A verseny 
szervezői két díjat osztanak ki, a nyer-
tesek egy-egy húsz üléses, harminc 
órás Cambridge vagy IELTS angol 
nyelvtanfolyamon vehetnek részt. 

Az esszét az offi  ce@divers.org.ro 
címre kell küldeni 2018. január 30-ig.

 
Antal Erika

Esszé a másság elfogadásáért

Barabás Norbert Zsolt, Mezei 
János és Szabó József Attila
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December 20-ig lehet előfizetni
A közhivatalnokoknak megadott december 24. sza-
badnap miatt kénytelenek vagyunk korábban leadni 
a Székelyhon-, a Vásárhelyi Hírlap-előfizetéseket a 
postára. Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 

szerkesztőségünkben, a Borsos Tamás utca 11. szám 
alatt, december 20-án délelőttig fizethetnek elő janu-
ári lapszámainkra. Érdeklődhetnek a változásokról a 
0265260170-es telefonszámon.
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