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>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Hír és hírháttér

Együtt emlékeztek. 
Mondta ki-ki a magáét

Példaértékű eseményként konferálták fel
közös sajtótájékoztatójukon a három ro-
mániai magyar párt október 6-i összefo-
gását. A marosvásárhelyi Székely Vértanúk
emlékművénél láthattunk figyelemre-
méltó népsűrűséget: a legtöbb különböző
színezetű politikus, a legkisebb területen.

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

>>> 4. oldal Hír és hírháttér

„Benedek professzornak köztünk lenne a helye…”

A közös polgármesterjelölt állítása érdekében folyó egyez-
tetések egyelőre nem vezettek konkrét eredményre, a felek
az elvi megegyezésen túl nem jutottak. A pártok viszont
sorra nyilatkoznak arról, kit támogatnának. Az EMNP az
RMDSZ-es dr. Vass Leventét nevezte meg saját jelöltjeként,
az RMDSZ-nél egyelőre haboznak, hogy Csegzi Sándor al-
polgármester, vagy Vass Levente mellett döntsenek. Közben
a független dr. Benedek Imre is bejelentette indulási szándékát… Ezzel kapcsolatosan kér-
deztük Kelemen Ferencet, az MPP vásárhelyi szervezetének elnökét. 

Sport

Egy edző munkájának
gyümölcse nem egy-két
hét alatt érik be

Interjú Selymes Tiborral, a marosvásár-
helyi FCM A-osztályos együttesének új
vezetőedzőjével.

Sport

III. Olasz Lajos-
emlékverseny

Kapott gól nélkül nyerte meg a marosvá-
sárhelyi, Kanyaró György által felkészített
Apollo Old Boys öregfiúk együttese, a
nagyadorjáni dombok lábánál elterülő
Dorman sportbázis kitűnő minőségű pá-
lyáján megrendezett, III. Olasz Lajos-em-
léktornát és a vele járó vándorserleget.

>>> 15. oldal >>> 5. oldal

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

>>> 3. oldal

Újra aktuális a fűtéspótlék-harc

Meleg a helyzet?

Ahogy az őszi-téli szezon beköszönt, sokunknak fejfájást okoz a fűtéstámogatáshoz szükséges
kérvények megírása, iratok beszerzése, űrlapok kitöltése. Idén Marosvásárhelyen az érintettek ok-
tóber 5–31. között adhatják le iratcsomóikat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Rózsák tere
42. szám alatti irodájában, a Nyári Színház szomszédságában. A fűtéstámogatást azok a lakosok
igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 786 lejt, il-
letve egyedülálló személyek esetében az 1082 lejt. Utánajártunk, hogy tavalyhoz képest mi válto-
zott, és mi maradt változatlan, kik jogosultak a támogatásra és kik nem.

>>> 15. oldal

Figyelő

Egy személyben csatár,
védő, sőt játékvezető is. 
Dr. Vass Levente minden
adódó helyzetet kihasznál

A Jurnalul Naţionalban nemrég meg-
jelent tényfeltáró cikkből érdekes dol-
gokat tudhatunk meg. Az, hogy a
romániai egészségügyi rendszer ha-
dilábon áll, régóta tudjuk, de hogy az
Egészségügyi Minisztériumot vezető
politikusaink milyen félig legális eljá-
rásokkal söpörnek be jelentős össze-
geket, nos arról csak sejtéseink
voltak, lehettek.

>>> 7. oldal



Marosvásárhelyi
Rockzenészek Találkozója
A tavalyi Marosvásárhelyi Rock-
zenészek Találkozója sikerének
köszönhetően, a közönség és a
zenekarok igényeinek eleget téve
az idén is megszervezésre kerül a
rendezvény MaRoTa 2 néven. Az
időpont változott, mivel október
30-án csapnak a húrok közé a
rockzene megszállottjai. A hely-
szín viszont változatlanul a Jazz
& Blues klub lesz. Kezdési idő-
pont 19 óra. A fellépő zenekarok
között jelen lesznek a 80-as és
90-es évek legendás zenekarai
mellett az ezredforduló, valamint
napjaink fiatal és tehetséges rock
bandái. Belépőkártya a Tranzit-
bárban és a Dömetrafikban 
igényelhető 15 lejes kedvezmé-
nyes áron, vagy a helyszínen 20
lejért.

Éljen a rock, éljen Vásárhely, él-
jenek a zenészek, éljenek a ra-
jongók, és ha ez a négy együtt
van, az már: MaRoTa.

Henry Sugar barátja
Októberben újra látható a
Henry Sugar barátja című egy-
felvonásos felnőtt előadás az
Ariel Színházban. Roald Dahl
történeteit Puskás Győző viszi
színpadra, zongorán közremű-
ködik Apostolache Zénó, ren-
dező Barabás Olga. Az
előadások időpontja: szerdán és
csütörtökön 19 órától, valamint
15-én (szombaton) 17 órától.
Információkat, illetve helyfog-
lalást a színház titkárságán
(Posta utca 2.), valamint a

0788-715.766-os telefonszá-
mon lehet kérni. A helyek
száma korlátozott!

Kantorei
Október 12-én, szerdán 19 órától
újabb hangversenyt szerveznek
a Vártemplomban. A Kantorei
című koncerten a berni és a zü-
richi evangélikus gyülekezetek
kórusai lépnek fel. Közreműkö-
dik dr. Molnár Tünde orgonamű-
vész. Elhangzanak: C. Adler, R.
Bisegger, K. Meier, L. Bourgeois,
S. Mareschall, J. P. Sweelinck, J.
S. Bach, J. Pachelbel, Terényi E.,
R. Waldmeier művei, karnagy:
Leitung Johannes Günther. Az
adományokat az orgonák kar-
bantartására fordítják.

Fotótanfolyamra 
lehet jelentkezni
Október 17–30. között az Erdé-
lyi Magyar Műszaki és Tudomá-
nyos Társaság fotótanfolyamot
szervez a Bolyai Tudomány és
Technika Házában. Az érdeklő-
dők heti két alkalommal négy-
négy óra alatt fénytani és
fotótechnikai alapismereteket
sajátíthatnak el, megismerked-
hetnek a számítógépes képfel-
dolgozással, a képi
kommunikáció üzenetvilágával,
de lehetőségük nyílik gyakorlati
munkára is. További információk
és jelentkezés a
gyvajda@yahoo.com e-mail
címen vagy a 0744-604.244-es
telefonszámon.

2. oldal >> Naptár október 12–18.

Névnapok
Október 12. Miksa, Rezső, Szerafina
Október 13. Ede, Kálmán, Teofil, Jakab, Fatime
Október 14. Helén, Lívia, Ilma, Beatrix, 
Október 15. Teréz, Aranka, Vilma, Tekla, Hedvig
Október 16. Gál, Aranka, Margit, Hedvig, Ambrus,
Október 17. Hedvig, Leó, Rudolf, Salamon, Rezső
Október 18. Lukács, Ignác, Ambrus, Jusztusz

Ajánló

Kos: Az elmúlt hetekben ön igazán megdolgozott azért,
hogy végre megengedjen magának némi pihenést, testi és
lelki felfrissülést. Kerítsen alkalmat arra, hogy elmenjen egy
hivatásos masszőrhöz, aki kezelésbe veszi önt.

Bika: Nagyon fontos szem előtt tartania, hogy másoknak is
lehet véleményük. Ezen a héten érdemes meghallgatnia
őket, hiszen lehet, hogy ön kissé elfogult az adott dologgal
kapcsolatban, és a többiek talán fel tudják nyitni a szemét. 

Ikrek: Mostanában ön sok mindent kritizál csak éppen
magával szemben nem kritikus. Eljött az ideje annak, hogy
végre változtasson azokon a rossz szokásain, amelyekről
tudja, hogy nem az ön javait szolgálják. 

Rák: Szerencsére sem a munkája, sem a magánélete nem
igényel túl nagy energiákat, minden megy a jól megszokott
és bevált úton. Arra azonban vigyázzon, nehogy kicsússzon
a kezéből az irányítás, mert akkor csak nehezen szerezheti
vissza a gyeplőt. 

Oroszlán: Csak önön múlik, hogyan viszonyulnak önhöz az
emberek. Mivel a kedve igen befolyásolható, ezért hajlamos
lehet a mogorva arcát mutatni a külvilágnak, pedig csak el-
határozás kérdése, hogy vidámabb legyen. 

Szűz: Fontos feladatok várnak önre a munkahelyén, de fi-
gyeljen oda arra, hogy magára is jusson kellő energiája. Nem
ártana többet foglalkozni a lelki egészségével, és a családja
tagjaival is gyakrabban leülhetne beszélgetni. 

Mérleg: Komoly feladatokat bízhatnak önre a munkahelyén,
ami nagyon sokban befolyásolja a továbbiakat. Kénytelen
lesz megfelelni a magas követelményeknek, de ha ez meg-
van, akkor remek előrelépési lehetőségek nyílhatnak ön
előtt. Ha túl sok önön a felelősség, kérjen segítséget.

Skorpió: Ha az utóbbi időben elhanyagolta a családját,
akkor érdemes erőt venni magán, és legalább a hétvégéjét
arra áldozni, hogy újra felélesszék a rokoni kötelékeket. Most
sokkal alázatosabban kell viselkednie, hiszen nem engedheti
meg magának, hogy félreérthető mondatokkal megbántsa
azokat, akik önt nagyon szeretik.

Nyilas: Ön szereti a biztonságot, éppen ezért változtat olyan
nehezen a jól bevált szokásain. Most azonban minden
lehetőség adott lesz ahhoz, hogy végre kimozduljon otthon-
ról egy kicsit, új ismeretségeket kössön, és végre igazán jól
érezze magát. 

Bak: Ha úgy érzi, szüksége volna némi önállóságra a 
kapcsolatán belül, nyugodtan közölje ezt kedvesével. Ez még
mindig jobb megoldás, mintha állandóan kifogásokat
keresne arra, miért nem tudnak több időt együtt tölteni.
Elképzelhető, hogy jelen esetben nem önmagában kell keres-
nie a hibát.

Vízöntő: Jól gondolja át, mit mond, mert több embert is
megbánthat, és csak hosszas bocsánatkérések után en-
gesztelheti ki őket. Ha mostanában gondjai vannak az alvás-
sal, akkor érdemes egy kicsit a lelke mélyébe ásnia, hátha
rájön, mi okozza ezt a furcsa érzést.

Halak: Nagyon kellemes meglepetéseket tartogatnak ön
számára a következő napok, főleg akkor, ha nyitott szemmel
jár, és észre is veszi a kínálkozó lehetőségeket. Ossza meg ezt
az örömöt a barátaival és kedvesével is, hiszen őket is
felvidíthatja a sikere.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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3. oldalHír és hírháttér <<október 12–18.

Tudunk-e élni
az eséllyel? 

Sokan fellélegeztünk, amikor né-

hány hónappal, fél évvel ezelőtt hírét vettük, hogy foly-

nak a helyi politikai erők közötti tárgyalások,

egyeztetések a közös polgármesterjelölt indítását ille-

tően. A székely ember késebbi esze a jobb – jutott

eszembe a zetelaki ismerős vélekedése. Aztán amint telt-

múlt az idő, s megegyezés még nem született, egyre töb-

beken az elkeseredés kezdett elhatalmasodni. Kár. A

tárgyalások eme – mondjuk: kezdeti – fázisában még

korai lenne konkrét eredményre számítani. Az a helyzet,

hogy most még a felek – egyébként természetes módon

– megpróbálják a lehető legtöbbet kihozni a tárgyalá-

sokból. A cél, akárcsak a vásárban, a saját érdekeik le-

hetőleg legmesszebbmenőkig való érvényesítése. 

A lényeges felismerés megtörtént: ha újra magyar

polgármestert akarnak Vásárhely élére, akkor össze kell

fogni! S ez a legfontosabb. Induljunk ki abból, hogy a

tárgyalófelek őszintén akarják azt, amiről beszélnek: a

közös polgármesterjelöltet. Ha így van, akkor nem látom

annak semmi akadályát, hogy sikerüljön megegyezniük.

A megegyezéshez pedig csak tárgyalásokon keresztül

juthatnak el. Rátermett, felelősen gondolkodó politiku-

sok számára ez nem jelenthet gondot. 

S most akkor elértünk oda, amiről nem lenne szabad

se a kibiceknek, se a személyesen érintetteknek megfe-

ledkezniük. Talán a legkevesebb, ha azt mondjuk: az

egyezkedéseket folytató személyek igen kényelmetlen,

sőt kényes helyzetben vannak, hisz tőlük azt várják – a

pártlogika szerint joggal –, hogy a lehető leginkább ér-

vényesítsék saját táboruk, pártjuk akaratát. Nekik azzal

a tudattal kell folytatniuk a tárgyalásokat, hogy előbb-

utóbb, de törvényszerűen szembe kell majd nézniük a

saját táboruk elégedetleneinek, marginalizálódottjai-

nak, vagy párton belüli ellenlábasainak vádjaival, tá-

madásaival. Elismerjük: többnyire – rendszerint utólag

– sok bosszúságot okozó, hálátlan feladat. 

Az utólagos szemrehányásokat, vádaskodásokat el-

kerülendő adott a lehető legjobb megoldás: az elővá-

lasztás. Ami – ebben akár meg is egyezhetünk – a

legdemokratikusabb is. Azt hiszem, ha megvan hozzá a

közös akarat, akkor a három politikai erőnek – akár a

civil szféra bevonásával is –, nem okozhat gondot, prob-

lémát annak megszervezése. Megfelelő részvétel esetén

ki lenne az, aki megkérdőjelezné az aktus korrektségét,

ki lenne az, aki esetleg felelősségre vonná a tárgyaló-

asztalnál ülő saját pártársait, ha nem a neki tetsző jelölt

kerül ki győztesen a megmérettetésből? S egy ily módon

kiválasztott polgármesterjelölt mögött, mellett könnyű

szívvel felsorakozhat a város magyarsága is, hisz nem

szűk párt- és csoportérdekek szerint döntöttek szemé-

lyéről. 

Tehát az esély adott, kizárólag a politikumon múlik,

hogy élni tud-e vele. Aki pedig nem hajlandó, vagy nem

tud megfelelni a választói –  mondhatnánk: társadalmi

– elvárásnak, az sok babérra ne számítson a politikai

pályán. 

Szentgyörgyi LászlóÚjra aktuális a fűtéspótlék-harc

Ahogy az őszi-téli szezon beköszönt, sokunknak fejfájást okoz a fűtéstámogatáshoz szükséges
kérvények megírása, iratok beszerzése, űrlapok kitöltése. Idén Marosvásárhelyen az érintettek
október 5–31. között adhatják le iratcsomóikat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Rózsák
tere 42. szám alatti irodájában, a Nyári Színház szomszédságában. A fűtéstámogatást azok a
lakosok igényelhetik, akiknek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a
786 lejt, illetve egyedülálló személyek esetében az 1082 lejt. Utánajártunk, hogy tavalyhoz képest
mi változott, és mi maradt változatlan, kik jogosultak a támogatásra és kik nem.

Kiknek jár a támogatás?

„A minimálbérhez van viszonyítva a
fűtéspótlék összege, és mindazon kér-
vényezők jogosultak a  támogatásra,
akik minimálbér alatti egy főre eső jö-
vedelmet tudnak igazolni a családon
belül” – mondta Csegzi Sándor, Maros-
vásárhely alpolgármestere. Minden
olyan személy igényelheti a támoga-
tást, aki távhővel, földgázzal vagy fával
fűti a lakását, és akinek a családjában
az egy főre eső havi jövedelem nem ha-
ladja meg a 786 lejt, illetve egyedülálló
személyek esetében az 1082 lejt. Azon
családok esetében, ahol az egy főre eső
havi jövedelem nem haladja meg a 155
lejt, a támogatás értéke eléri a 
fűtésszámla 90 százalékát. A kiskazánnal
rendelkezők esetében ugyanekkora havi
bejövetel mellett, a támogatás értéke
262 lej. Aki pedig fával fűt, annak ha-
vonta legtöbb 54 lej lehet a fűtéspótlék
összege. Ugyanakkor munkanélküli se-
gélyben részesülők, és a 400 lej összegű
nyugdíjban részesülő idősek automati-
kusan megkapják a fűtéstámogatást.

És kiknek nem?

Tavalyhoz hasonlóan változatlanul
idén sem kaphat támogatást az a sze-
mély, akinek több ingatlan van tulajdo-
nában. Kizáró feltétel az 1600
köbcentiméternél nagyobb hengerűr-
tartalmú autó is, úgyszintén a jacht,
traktor, olajprés, láncfűrész. Azok a la-
kosok sem igényelhetik a támogatást,
akiknek 3000 lejnél nagyobb összeg van
bankszámlájukon. De akinek 1000
négyzetméternél nagyobb területen
fekszik a háza, vagy 2–3 hektárnál na-
gyobb szántóföldet, kaszálót, vagy 2–3
hektárnál nagyobb erdőt birtokol, sem
részesülhet állami támogatásban. Ki-
záró kritérium a háromnál több szarvas-
marha, az ötnél több sertés, a húsznál
több juh vagy kecske és a tizenötnél
több méhcsalád is. 

Szükséges iratok

Maior Márta, a polgármesteri hiva-
tal szociális osztályának vezetője el-

mondta, a tavalyhoz képest nem tör-
téntek jelentős változások a fűtéstámo-
gatás igénylésében, ugyanakkor „a
leadandó iratok listája sem változott”.
Tehát az igénylőknek a következő doku-
mentumokat tartalmazó iratcsomókat
kell leadniuk: személyazonossági má-
solat (a család minden tagjának – ese-
tenként születési bizonyítvány),
jövedelemigazolás (fizetési bizonylat,
nyugdíjszelvény – amennyiben az egyik
családtag nem dolgozik, úgy saját fele-
lősségre írt nyilatkozat), bankszámlaki-
vonat, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal mezőgazdasági regisztere által
kibocsátott bizonylat, illetve az helyi
adók és illetékek osztálya által kibocsá-
tott bizonylat.

Szigorították a 
kritériumrendszert

Csegzi Sándor alpolgármestert kér-
deztük, milyennek látja az idei fűtéstá-
mogatást igénylő és ténylegesen
megkapó emberek arányát a tavalyhoz
képest. „Véleményem szerint az idén ke-
vesebben fogják kérvényezni a fűtéstá-

mogatást, mert megszorító feltételeket
szabtunk meg. És természetesen az új
kritériumrendszer miatt kevesebben is
fognak támogatást kapni. És ez rendjén
is van, mert a szociális támogatásokat
a kis jövedelmű, a mellékjövedelem
nélküli lakosok kell megkapják. Ez így
igazságos. Persze elkerülhetetlen ilyen
esetben, hogy valaki ne érezze magát
kiszorítottnak” – fejtette ki lapunknak
Csegzi. 

Arra az újságírói kérdésre, miért szi-
gorították meg a feltételeket, az alpol-
gármester azt válaszolta, hogy voltak
személyek, akik kijátszották a rendszert.
„A tulajdonjogok és jövedelmek egy ré-
szét saját bevallással kellett igazolni, és
csak a többi részét hivatalos iratokkal,
emiatt számos visszaélés történt. Vi-
szont a mostani törvény jóval nagyobb
ellenőrzésre kötelez, és erre nekünk is,
és a kérvényezőknek is fel kell készül-
niük. Sokkal nagyobb százalékban lesz-
nek átvilágítva a kérvényezők, és
leellenőrizve minden saját felelősségre
történő bevallás” – magyarázza Csegzi.

Pál Piroska

Meleg a helyzet?



Tanügyminisztériumi felszólítás a multikulturális
jelleg érvényesítésére 
A Tanügyminisztérium október 5-én hivatalos átiratban
kérte a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) vezetőségét, hogy maradéktalanul érvé-
nyesítse a multikulturális jelleget az egyetemi chartában.
A kért módosítások biztosítanák a magyar tagozat, vala-
mint az ehhez szükséges külön intézetek létrehozásának
és működésének feltételeit is. Legalábbis a miniszterel-
nök-helyettesi iroda hivatalának tájékoztatása szerint. 
Az oktatási tárca az egyetemi charta összesen tizenhat
pontban történő kötelező módosítását kéri: a charta 39.
cikkelyének átfogalmazását, amely az új változat szerint
úgy rendelkezne: az oktatási törvény 135. cikkelye (1) be-
kezdése, (b) pontjának, valamint ugyanezen cikkely (3)
bekezdésének megfelelően, a tanintézménynek egy ön-
álló tagozatokból álló egyetemi struktúrát kell létrehoz-
nia, a 36-os cikkely esetében pedig egy olyan új bekezdés
beiktatását kéri, amely kimondja a multikulturális egye-
temek sajátos struktúrájának biztosítását és tiszteletben
tartását. 
A minisztérium továbbá a charta 46. pontja 1. bekezdé-
sének átfogalmazását is szükségesnek látja. A javasolt
szövegváltozat egyértelműen leszögezi: az oktatási tör-
vény 13. cikkelye 4. és 5. bekezdéseinek értelmében az
egyetemen zajló elméleti oktatás, valamint a klinikai és
szakmai gyakorlat román, magyar és angol nyelveken zaj-
lik. 

Európai Polgár Díjat kapott Smaranda Enache
Október 6-án a Pro Európa Liga székhelyén Tőkés László,
az Európai Parlament alelnöke személyesen adta át
Smaranda Enachénak, a liga társelnökének az Európai
Polgár Díjat – Civi Europaeo Praemium az emberi jogok,
a nemzetek közötti tolerancia és a kisebbségvédelem,
valamint az európai eszmék terjesztésében felvállalt
munkásságáért. A díjat évente ítéli oda az Európai Par-
lament elnöke. Az idén Smaranda Enache mellett töb-
bek között Böjte Csaba Ferenc-rendi szerzetes is
átvehette ezt az elismerést. 
Smaranda Enache az elmúlt húsz esztendőben az euró-
pai gondolat elkötelezett híveként munkálkodott Ro-
mániában, tevékenységének fő célja a népek közötti
megbékélés, tolerancia és szolidaritás terjesztése és
megerősítése volt. 1989-ben alapította a Pro Európa
Ligát, amely felvállalta az említett eszméket. 1998 és
2001 között Románia finnországi és észtországi nagy-
követe volt, tagja a romániai Helsinki Bizottságnak, el-
nökségi tagja több nemzetközi és romániai civil
szervezetnek és alapítványnak. Szakértőként több konf-
liktusmegelőző küldetésen vett részt Moldovában,
Boszniában és Hercegovinában. 

Bontják a hőerőművet
Két évvel korábban a gyulakutai hőerőmű tulajdonosa,
a Termoelectrica Rt. épületei lebontásáról és értékesí-
téséről döntött. Idén májusban aztán a tulajdonos egy
Fehér megyei céget bízott meg a bontással. Egyelőre
annyit tudni, hogy jelenleg az épületek fémszerkezeteit
vágják szét, távolítják el, aztán következik a főépület, a
melléképületek és a kazánház bontása. A bontási mun-
kálatokat az év végéig be kellene fejezniük. A hűtőtor-
nyok viszont maradnak, azokat az új gázzal működő,
állítólag 3000 megawatt teljesítményű erőmű is hasz-
nálni fogja.  

Egyedülálló, fontos és példaértékű eseményként konferálták fel közös sajtótájékoztatójukon a
három romániai magyar párt október 6-i összefogását. A marosvásárhelyi Székely Vértanúk em-
lékművénél láthattunk figyelemreméltó népsűrűséget: a legtöbb különböző színezetű politikus,
a legkisebb területen. 
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Tetveseknek, tolvajoknak, mocskosoknak,
koldusoknak nevezték a románokat egy francia
kabaréműsorban az egy hónappal ezelőtti
román–francia labdarúgó Európa-bajnoki se-
lejtező mérkőzés előtt. A szeptember 6-ai mű-
sorban két embert mintázó bábú beszélgetett az
esti mérkőzésről, kérdezz-felelek stílusban. Egy
adott ponton az egyik azt mondta: „Nem vagyok
biztos benne, hogy elkezdődik a mérkőzés, mert
amikor a bíró előtte feldobja az érmét, hogy vá-
lasszanak pályát, előfordulhat, hogy az sohasem
ér földet. Gondold el, mennyi román ül a lelátó-
kon.” Később hozzátette: „Romániában a nem-
zeti sport nem a futball, hanem a koldulás.” Majd
amikor a stratégiára terelődött a beszélgetés:
„Játékosainknak tartózkodniuk kell a közvetlen
érintkezéstől az ellenféllel, hacsak nem akarnak
megtetvesedni.” Végül pedig azzal fejezte be: „Te,
van egy nagyon jó viccem. Tudod, hogy mondják
a románok a szemétládának? Bukarest!”

Nem ez az első alkalom, hogy francia tévések
otromba viccekkel élcelődnek a románokon. Egy
másik műsorban az egyik legismertebb francia
humorista mutatta be a „román köszönést”:
meggörnyedve, kinyújtott marokkal rebegte a

„szilvuplét”. És azt se felejtsük el, hogy „testvér-
nemzeték” tavaly több autóbusznyi románt –
pontosabban: romániait – zsuppoltak haza
(igaz, adtak nekik egy kis zsebpénzt, mint falusi
nagymama szünidő végén az unokájának, ami-
kor örül, hogy végre elviszik tőle a kis rosszasá-
got), pusztán etnikai alapon! Más kérdés, hogy
nem a Sorbonne Egyetem padsoraiból és a Pá-
rizsi Atomkutató Intézet laborjaiból kellett kirán-
cigálni a gáborokat és máriskókat, de attól még
faji diszkrimináció ez a javából, így, a huszon-
egyedik század elején.

Más példa. Az egyik legolvasottabb brit na-
pilap, a Daily Mail múlt keddi számában közölt
karikatúrán egy kétségbeesett házaspárt és egy
rovarirtó kisiparost látunk, aki ezt mondja nekik:
sajnálom, a helyzet rosszabb, mint gondoltam
– az önök házát románok lepték el! Csak ekkor
vesszük észre a lépcső alatti félhomályban meg-
húzódó román „vendégeket”…

Szegény norvégok se állnak jobban; nem elég
nekik az őrült sorozatgyilkos, aki nyolc embert
és hetvenvalahány gyereket gittelt ki júliusban,
most már velünk is meggyűlt a bajuk: egy nor-
vég internetes újság adja hírül, hogy az oszlói

hajléktalan románok sirályokat, kacsákat, ku-
tyákat és patkányokat sütögetnek esténként a
félreesőbb parkokban (naná, talán azt hitték a
hazai törvényhozók, hogy kifognak rajtunk a
pikniktörvénnyel? Elmegyünk mi egészen Nor-
végiáig, ha kell, nem egy ügy!). De nem ám csak
úgy passzióból egyet-egyet, hanem szisztema-
tikusan: a folyóparton felállított hurkok és csap-
dák segítségével fogják be őket. A legnagyobb
poén az egészben az, hogy valószínűleg még
meg se lehetne büntetni őket, ugyanis nem túl
sanszos, hogy lenne sirály- és patkánycsapdák
felállítását, illetve kutyák közterületen való gril-
lezését tiltó norvég törvény, ők ennél civilizáltab-
bak. Az oszlói polgárok pedig el vannak képedve,
annyira szemetesek az utcák, parkok, terek,
mióta betettük a lábunkat. Ezek nem hallottak
még utcaseprésről?

Bár Oslo népessége más fővárosokéval összeha-
sonlítva viszonylag kevés (850.000 fő), szokatlanul
nagy a területe, melynek kétharmadát védett erdők,
dombok és tavak teszik ki. Gyakori esemény (külö-
nösen télen) vad jávorszarvasok megjelenése Oslo
városiasabb részein is. Hát, ejsze már nem sokáig…

Molnár Tibor

Országblamázs 

Együtt emlékeztek 

De mi is késztette az RMDSZ, MPP és
EMNP szentháromságát arra, hogy közösen
emlékezzenek, és bár egy napra – legalábbis
látszólag – félretegyenek mindenféle poli-
tikai színezetet és meggyőződést? Ahogy a
beszédekből kiderült, egyik oka ennek a pre-
mier-összefogásnak a közös történelmünk
(gondoljunk csak ’48-ra, ’56-ra, ’89-re), a
másik pedig a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen hónapok óta hú-
zódó kalamajka. És annak a ritka pillanatnak
is tanúi lehettünk, amikor végre mindhárom
párt nem koncon marakodó kutyákként je-
lent  meg, hanem egyetértett a MOGYE-t ért
sérelmek felháborító mivolta és haladékta-
lanul szükséges megváltoztatása felett.  

Persze ez a nagy összefogás sem volt épp
ennyire idilli, hisz az EMNP külön szervezett,
a megemlékezéssel egybekötött tiltakozást
is az orvosi egyetem magyar oktatásának el-
sorvasztása ellen, és mindenképp látványo-
san. Az esernyős, műtőruhás RMOGYKE-sek-
től kezdve, a különböző charta-sértésre utaló
feliratokon át, egészen kis táblát szorongató
civil polgárok üzenetei által bombázták a lá-
tószervünket. Új ötletként 1500 szál szegfűt
helyeztek el a MOGYE kerítésén, a fehéreket
a magyar oktatásért (felmerült a kérdés, hogy
miért épp fehér színű virág jelképezi a ma-
gyar oktatást, amikor a fehér virág a gyász
jelképe...), a sárga szegfű a román oktatásért,
a piros meg természetszerűleg a vértanúknak
állított emléket. De sajnos nem maradandót:
a virágokat nem sokáig csodálhatták az arra
járók, hisz este 11-re már hűlt helye volt az
összefogás florális jeleinek.

Akik jelen voltak

Ha egyébre nem is, de ez a közös meg-
emlékezés arra jó volt, hogy olyan emberek
gyűltek össze az emlékműnél, akik egy külön
RMDSZ- vagy MPP-rendezvényre sosem
mennének el, csak esetleg paradicsomot do-
bálni az ellenséges párt szónokára. Figye-
lemreméltó zászlókavalkád fogadta az em-
lékezni kívánó embereket, hiszen az októberi
szél egyformán lengette a román trikolórt,
ahogyan az RMDSZ,  az MPP és az EMNP
zászlóit is. De láttunk piros–fehér Árpád-sá-
vos, Hatvannégy Vármegye Iúsági mozgal-
mas és jobbikos lobogót is. Nem meglepő,
de ugyanakkor sajnálatos tényként könyvel-
hető el, hogy megint az emlékezők, szolida-
rizálók zöme 50-es éveiben járó, vagy azon
felüli személy volt. Azok a fiatalok, akik jelen
voltak, jobbára valamilyen civil szervezet

megbízásából jöttek el, vagy sajtós kollégák
voltak... 

...és akik nem

A hiányzó láncszemek, akik érdekeiről
szólt tulajdonképpen a demonstráció-meg-
emlékezés, a diákok voltak. Tisztelet a néhány
kivételnek, aki eljött, de Nagy László püs-
pökhelyettes jogosan ostorozta kemény sza-
vakkal az otthon maradottakat, mert akár-
hogy is számoljuk, városunkban körülbelül
1500 magyar diák tanul. Ők vajon hol voltak?
Bár információink szerint volt olyan magyar
oktató a MOGYE-n, aki a diákok testi és lelki
épsége érdekében távolmaradásra buzdította
őket, mégis ennyire meg lehet őket félemlí-
teni? 

Pál Piroska

Október 6.

Mondta ki-ki a magáét



A közös polgármesterjelölt állítása érdekében folyó egyeztetések egyelőre nem vezettek konkrét
eredményre, a felek az elvi megegyezésen túl nem jutottak. A pártok viszont sorra nyilatkoznak
arról, kit támogatnának. Az EMNP az RMDSZ-es dr. Vass Leventét nevezte meg saját jelöltjeként,
az RMDSZ-nél egyelőre haboznak, hogy Csegzi Sándor alpolgármester, vagy Vass Levente mellett
döntsenek. Közben a független dr. Benedek Imre is bejelentette indulási szándékát… 
Ezzel kapcsolatosan kérdeztük Kelemen Ferencet, az MPP vásárhelyi szervezetének elnökét. 
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Marosvásárhelyre koncentrál ezentúl a BKB
Új elnöke van a Bolyai Kezdeményező Bizottságnak dr. Bras-
sai Attila, a MOGYE Általános Orvosi Kara gyógyszertan pro-
fesszorának személyében. Brassai szerint a bizottság ezentúl
Marosvásárhelyre s a MOGYE-ügyre koncentrál. A Bolyai Kez-
deményező Bizottság magyar egyetemi oktatók, értelmisé-
giek és diákok 2005 májusában alakult társasága. A
kolozsvári Bolyai Egyetem újraindításának, illetve az erdélyi
magyar felsőoktatási hálózat kiteljesítésének előmozdítását
tűzték zászlajukra. A korábbi elnök, dr. Kincses Mária a
2010/11-es tanévben nyugdíjba vonult. „Kincses Ajtay Máriát
azért követem én, mert ő nyugdíjba ment, a BKB szabályzata
szerint pedig csak aktív egyetemi oktató lehet elnök a bizott-
ságban. A professzorasszony amúgy nagyszerű munkát vég-
zett a Bolyai Kezdeményező Bizottságban, bátorsága
példaadó volt” – értékelte elődje munkáját Brassai.

Kit zavarnak az újságosstandok?  
A vásárhelyi önkormányzat legutóbbi ülésén felvetődött, hogy
újra versenytárgyalásokat kellene hirdetni a lapterjesztő cé-
geknek biztosított főtéri helyekre. Az eredeti szándék végül
módosult, a jelek szerint nem minden helyre írnak ki licitet.
A helyi napilapokban a Városháza egyedül a 
Difprescart szólította fel, hogy záros határidőn belül szállítta-
ssa el a Rózsák tere 51–52. szám előtti újságosstandját, ame-
lyet a hely bérlője már jóideje nem működtet, mivel a
vendéglátósok annyira körbezárták, hogy a jámbor újságol-
vasó nem képes közelébe férkőzni. Viszont a Rodipet szintén
nem működő standja nem zavarta a városvezetőket, hisz őket
nem szólították fel annak lebontására.  A hírek szerint egye-
lőre az esztétikailag nem megfelelő építményeket távolítanák
el, amennyiben a tulajdonosaik nem javítják ki őket. A lakó-
telepeken működő standok sorsáról egyelőre nem tárgyaltak
a városvezetők.   Egyetlen dolog tűnik biztosnak: a kiírandó
versenytárgyalásokból a helybért már évek óta nem fizető,
standjait szabályellenesen bérbeadó Rodipetet kizárják. 

A jelszót postán küldik 
Rövidesen lehetővé válik az online helyi adófizetés Vásárhe-
lyen. Az online helyi adó- és illetékfizetés a Ghiseul.ro honlap
használatával lehetséges. Az ehhez szükséges azonosítót és
jelszót tartalmazó borítékok kézbesítését október 6-án
kezdte el a posta. Vásárhelyen 60.159 adófizetőt tartanak
nyilván, hozzájuk kell eljuttatni a borítékot. Az adófizetőkre
nem marad más, mint átvenni az információkat tartalmazó
borítékokat, még akkor is, ha egyelőre nem szándékoznak
élni az internetes adófizetés lehetőségével.  A postás a sze-
mélyazonossági igazolványon szereplő lakcímen jelentkezik.
Azok az adófizetők, akik valamilyen okból nem tudják át-
venni otthon a borítékot, október 31-ig a postahivatalban
megtehetik. Azok a marosvásárhelyi adófizetők, akiknek az
állandó lakhelye más helységben van, október 15-ig a For-
radalom utca 2. szám alatti postán vehetik át a nevükre szóló
borítékot. Ha ez nem történik meg, akkor a személyazonos-
sági igazolványon feltüntetett lakcímre postázzák a külde-
ményt. 

Nem költöztetik a romákat – egyelőre 
A Hegy utcai lakosok ügyében a legutóbbi tanácsülésen fel-
szólaló dr. Benedek István RMDSZ-es képviselő kijelentette:
a helyszíni tájékozódás után nyilvánvalóvá vált, hogy az em-
lített városrész lakosai között kialakult harmóniát zavarná,
ha oda költöztetnék a 120 romát. Az elmúlt hetekben több-
ször is előfordult, hogy a Hegy utcai román, magyar és roma
nemzetiségű „őslakosok” hajnaltól estig őrt álltak a Város-
háza által kijelölt terület előtt, hogy megakadályozzák a
munkagépek bejutását az építőtelepre, ahova az idetelepí-
tendő romák számára a konténereket kihelyezték volna. A
tiltakozás a múlt héten oda fajult, hogy a lakosok összecsap-
tak a helyi rendőrséggel, aminek következtében több polgár
megsérült, egy személy pedig kórházi ellátásra szorult. 
Egyelőre úgy fest a helyzet, hogy ameddig megtalálják a
megfelelő helyet, ahova a Băneasa utcai roma lakosokat el-
költöztethetik, felfüggesztik az akciót. 

HIRFOLYAM 

Beszélgetés Kelemen Ferenccel, az MPP városi elnökével 

– Elnök úr, az MPP egyelőre  nem
nyilatkozott arról, ki lenne a preferált-
juk. Ez azt jelentené, nincs még konk-
rét elképzelésük arról, kit
támogassanak?  

– Ugyan még nincs végső döntés
arról, kit támogatnánk polgármes-
terjelöltként, de párton belül folya-
matos az egyeztetés. Emlékeztetnék
arra, hogy még a tárgyalások legele-
jén leszögeztük, egy olyan köztiszte-
letnek örvendő személy jelölését
támogatjuk, aki lehetőleg nem kötő-
dik egyetlen politikai párthoz sem.
Ebbe az elképzelésünkbe illett volna
Bölöni László is… Egyértelmű, az
eddig felmerült nevek közül dr. Be-
nedek Imre az, aki élvezhetné támo-
gatásunkat. Vele kapcsolatosan
emlékeztetnék, hogy a nyilvánosság
előtt már korábban is kifejeztem ab-
béli véleményem, hogy köztünk
lenne a helye. Ezt most újfent meg-
erősíthetem. 

– Ön szerint mi szól az ő jelölése
mellett? 

– Benedek professzor ideális je-
lölt lenne: szakmai téren páratlan

eredményeket mutathat fel, közéleti
elkötelezettsége közismert, gerinces
politikai megnyilvánulásai pedig azt
bizonyítják, hogy bátor ember, aki –
ha a közösség érdekei úgy kívánják –
nem utasítja vissza a kihívásokat.
Nem mellékes az sem, hogy élvezi a
civil társadalom támogatását is. 

– Ezek szerint Benedek Imre lehet
az MPP polgármesterjelöltje?

– Várjuk a közeledést a professzor
úr részéről. Ha azonosulni tud az MPP
értékrendjével, politikai célkitűzése-
ivel, ha vállalja annak választási
programját, akkor minden esélye
megvan arra, hogy támogassuk. Ter-
mészetesen előbb egy előválasztá-
son kellene megmérkőznie a többi
magyar jelölttel. Mert ahhoz ragasz-
kodunk, hogy előválasztáson dönt-
sük el, ki legyen a vásárhelyi
magyarság közös polgármesterje-
löltje! Ez a legdemokratikusabb
módja egy ilyen fontos, mondhat-
nám létfontosságú kérdés mindenki
számára megnyugtató rendezésé-
nek.

Sz. L. 

„Benedek professzornak
köztünk lenne a helye…”

Az élet nagy problémáival különböző
módon vehetjük fel a harcot. Az egyik leggyak-
rabban használt módszer a menekülés. Szé-
gyen a futás, de hasznos. A másik lehetőség a
problémával való szembenézés, a közvetlen
küzdelem. Ha végül pedig nincs lehetőség a ne-
hézségektől való szabadulásra, meg kell tanul-
nunk együtt élni velük. A napokban elhunyt
Steve Jobs-ot parafrazálva, aki azt nyilatkozta,
hogy „a halál az élet legjobb találmánya, a vál-
tozás mozgatórugója”, az életünkben megta-
lálható problémák értelmet adnak a
mindennapjainknak, aktív életre ösztönöznek,
megmozgatnak. 

A létkérdés szempontjából oly fontos alap-
vető nehézségek mellett a mi egyik legnagyobb
problémánk a kisebbségi létből fakad. Az erdé-
lyi magyarság minden eszközzel próbálkozott
már ennek a helyzetnek a megoldására: egye-
sek „elmenekültek”, mások „harcoltak”, de a
legtöbben megtanultak „együtt élni”. Ennek el-
lenére, olyan gyógyíthatatlan sebeket hordunk
magunkon, amelyeknek a fájdalmai időnként

felerősödnek. Vannak akik szándékosan „pisz-
kálják fel” ezeket a sebeket, mert ahol fájdalom
van, ott szükség van „orvosra meg gyógy-
szerre”, pontosabban politikusra és pénzre. A
nemzeti kisebbségi lét konfliktusainak a gya-
korisága hullámzó, a történelmi korok és a
földrajzi koordináták függvényében változik.
Sajnálatos módon, a közelmúltunk sem felhőt-
len, mert éppen Marosvásárhely szerezte meg
a „legproblémásabb” város címet, és mind a
mai napig magán hordozza ezt a bélyeget. 

A politikai indulatok, amelyek a hatalom és
a pénz akaratának vannak alárendelve, folya-
matosan újra és újra felerősödnek. A szociális-
társadalmi létforma, amely az életünket
meghatározza, nagyon jó táptalaj a különféle
manipulatív akciók megszervezésére, amely-
ben végső soron mi csak egyszerű kísérleti ala-
nyokként szerepelünk. Jól megírt
forgatókönyvek előadásához olcsó statisztákra
van szükség. Ehhez keresnek mindig lelkes ön-
kénteseket. A nemzetiségi kérdések szinte min-
dig beváltották a hozzájuk fűzött reményeket,

hatékonyan „mozgósították” a tömeget.
Marosvásárhely most megint a közbeszéd

tárgya lett, mert az iskolai és az egyetemi ok-
tatásban elszenvedett „csonkítások” ügyében
egyre aktívabb lett a civil- és a közszféra. Van
bőven „vevő” erre a témára mind a jobb, mind
pedig a bal oldal részéről, mind a román, mind
a magyar politikusok háza táján. Van, aki
bentről védi a maga becsületét (RMDSZ), van,
aki kívülről próbálja megmondani az igazat
(EMNP), de összességében, nem történik
semmi más, csak a kedélyek felborzolása. Nem
lenne szabad most egy újabb nemzetiségi
csapdába belesétálni, hanem megfontoltan és
távolbatekintően, de a jelent sem meghazud-
tolva, óvatosan kezelni a problémát. „Merjünk
nagyok lenni”, pontosabban ne higgyük el ma-
gunknak azt, hogy ennyire könnyen elvehetik
identitásunkat, be tudnak olvasztani, el tudnak
nyomni. 

Ferencz Zsombor

Utópia

Az MPP ragaszkodik az előválasztáshoz 

Közeledik az MPP-hez?
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„Az vagy, amit megeszel.” Bizonyára többször is hallhattuk ezt a közhelyet, de elkerülhetetlen, hogy némi igazságértéket is tulajdonítsunk neki. A 2010
óta piacon levő,  Marosvásárhely központjában működő biobolt tulajdonosát, Veress Júliát kérdeztük a biotermékek helyzetéről, fogadtatásáról és 
esetleges fellendítési terveiről.

Az oldalt szerkeszti: Pál Piroska

– Jelen pillanatban milyen a bioter-
mékek helyzete Romániában?

– Sajnos a biotermékek megisme-
résére, vásárlására az országban még
nem fektetnek nagy hangsúlyt, és még
nincs a piacon elegendő termelő sem.
Viszont épp emiatt hoztuk létre ezt a
boltot, mert bízom abban, hogy idővel
egyre több ember jön rá arra, hogy ér-
demes ezt az életmódot választani.

– A boltban található termékek
közül ön mit ajánl?

– Amit legfőképpen ajánlanék,
azok a gabonák, a teák, a méz, csiráz-
tatható magvak, fűszerek, száraztész-
ták, lekvárok, puffasztott gabonák
(ezeket akár pudingnak is el lehet ké-
szíteni, és kisgyerekeknek is nagyon
megfelelőek, mivel nem tartalmaznak
semmiféle édesítőszert). Tudjuk, a cuk-
rot nem hiába nevezik „fehér halálnak”,
mert túlzott fogyasztása egészségte-
len, és amennyiben csak lehet, étren-
dünkből ki kellene iktatni. Ezért
árusítunk mi tápióka szirupot, agavé-
szirupot és cukornádból készült cukrot.
Most próbálunk hozni hústermékeket
is, de azt egyelőre csak megrendelésre,
mert egyrészt nagyon kevés az a farm,
ahol megfelelő környezetben és körül-
mények között tudják felnevelni az ál-
latokat (Kolozsvár környékén található
egy ilyen farm), másrészt mivel ezek a
termékek semmiféle tartósítószert
nem tartalmaznak, így szavatosságuk
igen rövid idejű. Ezért csak kis mérték-
ben rendelünk belőlük, amiket bizto-
san el tudunk adni. Ezeket lassan,
apránként kell kifejleszteni, és előre
meggondoltan, tudatosan kell a ter-
mékeinket megválogatnunk, és meg-
rendelnünk, hisz sajnos itt még az
emberek zöme nem tudja megen-

gedni magának ezt a fajta étrendet. De
a legnagyobb problémát az a tény ké-
pezi, hogy rengeteg ember nem tudja,
mit jelent lényegében a biotermék fo-
galma. Legelőször ezen kell változ-
tatni. 

– Mi a bio életvitel?
– Tudnunk kell, hogy kialakítha-

tunk egy kimondottan bio életvitelt,
olyannyira, hogy akár a ruházatunk is
teljesen környezetbarát legyen. A blúz,
amit felveszünk, az is lehet bio, a mo-
sószer, amivel tisztítjuk (mosódió), sőt,
hajunkat is biosamponnal moshatjuk.
Ezek nagyon fontos dolgok, mert hiába

tisztítjuk a szervezetünket, a bőrön ke-
resztül is visszajuthatnak a tartósító-
szerek a szervezetünkbe, akár úgy is,
hogy a növények a talajból kiszívják a
nyomelemeket, és ha a talaj fertőzött,
akkor automatikusan nekünk is átad-
ják, akár krémeken keresztül, és itt be
is zárul a kör.

– Honnan származnak a termékek?
– A legtöbb termék import, az Eu-

rópai Unióból szerezzük be, mivel az
országban kevés termelő van. A meg-
lévő hazai termelők nagy része Mára-
maros vidékén és Fehér megyében
tevékenykedik. Viszont vannak az or-

szágban szórók, akik különböző ter-
mékcsaládokat terjesztenek. Egyelőre
hiányos a romániai piacon az olyan ter-
melők tevékenysége, akik gluténmen-
tes termékeket állítanak elő. Erre pedig
nagy szükség lenne, mert rengeteg
ember érzékeny a gluténra. A belső pi-
acon a cukormentes termékek is hiá-
nyoznak, de ezen kívül is egy
többszörös deficittel rendelkező hazai
piacról beszélhetünk.

– Mely termék(ek)re legnagyobb a
kereslet? 

– Kimondottan a teákra, a mézre
és a gabonákra van nagy kereslet. Vá-
sárlóink a liszteket, a száraztésztákat
is kedvelik. Amit az utóbbi időben kez-
denek keresni és vásárolni, azok a csí-
rák, sőt otthon is csíráztatják a
boltunkban kapható csíráztató tál se-
gítségével. 

– Milyen érdekességet, különleges-
séget tud ajánlani vásárlóinak?

– Piperecikkeink, kozmetikumaink
is környezetbarátok, így ajánlanám a
marokkói agyagsampont és az alga-
sampon. Ezek olyan erősítő hatású
samponok, hogy használatuk után
nem szükséges hajlakkot, hajhabot
használnunk, mert ez a sampon tar-
tást is ad a hajnak. De vannak bio ét-
rend-kiegészítőink, amelyekhez
bizalommal lehet fordulni.  

– Milyen áron kínálják önök a ter-
mékeiket?

– Az igazság az, hogy aki kimon-
dottan bion akar élni, annak az anyagi

helyzete is megfelelő kell legyen
ehhez. Sajnos az országban nem min-
denki engedheti meg magának ezt. De
álljon néhány példa: a hazai termelők
bio védjeggyel ellátott termékeiket
hozzáférhető áron forgalmazzák (így a
mi boltunkban egy csomag rozsliszt 7
lejbe kerül). Igaz, hogy van árkülönb-
ség a bio és a nem bio termékek kö-
zött, de a hazai termelők meg tudják
engedni maguknak, hogy elérhető
áron kínálják őket. A kisebb termelők
– akiknek kisebb farmjuk van – áruja
valamivel drágább. Meg kell említe-
nem, hogy vásárhelyi termelőnk is
van, ők különleges biokekszeket és kü-
lönböző kenyérfajtákat készítenek.

– Hogyan egyeztethető össze az er-
délyi evéskultúra a bio életmóddal?

– Ez az életmód lassan kezd az er-
délyi és a romániai evéskultúrának is
része lenni. Bár tudjuk, hogy az erdélyi
konyha bővelkedik zsíros, fűszeres, füs-
tölt ételekben, a bio élelmiszerek iránti
érdeklődés és kereslet mindenképp
növekvő tendenciát mutat. Sokat fej-
lődtünk az utóbbi időben, és ez azzal
is magyarázható, hogy több vásárlónk
külföldi rokonaitól hallott ezekről az
ételekről és erről az életmódról.

– Van-e egy olyan intézmény, ami
összefogja ezeket a kezdeményezéseket?

– Ezen termékek közül sokat véd-
jeggyel láttak el. A törvény előírja,
hogy külön kell ezeket árusítani, külön
polcon tárolni. Bár egyelőre még egy
bolton belül vegyesen árusíthatóak a
bio védjeggyel ellátott és nem bio ter-
mékek, de idővel az ilyen cikkeket áru-
sító üzletek is kötelezően védjegyesek
kell legyenek, és ott más terméket
nem árusíthatnak majd, csak bioké-
szítményeket.

– Ki a célközönség, kik az érdeklő-
dők?

– Megvan az a kategória, aki ér-
deklődik a biotermékek iránt. Ezek 
leginkább a fiatalok, főleg a nők, de
akadnak férfiak is. Észrevettem, hogy
az utóbbi időben kezdenek a fiatalok
is érdeklődni a bio életmód iránt. Mert
bizony ez egy külön életmód, amit
meg kell szokni, és áldozatokkal is jár.
Sok mindenről le kell mondani, és ez
nehézséget jelenthet sokunknak, mert
felnőttünk egy adott életmódban, és
ehhez képest a környezettudatos élet-
mód egy radikális változás. Én hiszem
és remélem, hogy idővel egyre többen
csatlakoznak ehhez az életvitelhez. De
legfőképp a fiatalabb generációt ér-
deklik ezek a dolgok, a szocializációjuk
vonzata is lehet, hogy ők már jobban
vigyáznak magukra, és szeretnének
jobban élni.

Bio életmód és natúrkozmetika egy helyen
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A Jurnalul Naţionalban nemrég megjelent tényfeltáró cikkből érdekes dolgokat tudhatunk meg. Az, hogy a romániai egészségügyi rendszer hadilábon
áll, régóta tudjuk, de hogy az Egészségügyi Minisztériumot vezető politikusaink milyen félig legális eljárásokkal söpörnek be jelentős összegeket, nos
arról csak sejtéseink voltak, lehettek.

A következő történet olyan tanácsadó cé-
gekről szól, amelyek évente szekérderéknyi
pénzt sepernek be a kórházi betegek diagnó-
zisainak számítógépes kódolásából. Ezen
cégek szerepe az egészségügyben az, hogy
statisztikai adatokat közvetítsenek a kórhá-
zak és a minisztérium között, úgy csűrni-csa-
varni a kódokat és a jogszabályokat, hogy a
minisztériumot megtévesztve úgy tűnjön, a
kórház többet dolgozott az adott évben, na-
gyobbak voltak a kiadásai, ergo: a következő
évben több pénzre lesz szüksége. Ez egy oda-
vissza működő játék, de egy dolog biztos: a
tanácsadó cégek mindig jól járnak. A történet
helyi pikantériája az, hogy az „üzlet” hierar-
chiájának a csúcsán dr. Vass Levente áll, akiről
tudjuk, hogy az Egészségügyi Minisztérium
tanácsosa, akit bizonyos körök marosvásár-
helyi polgármesterjelöltként szeretnének
látni.  

Hogyan is működik a rendszer?

Lássuk, hogyan is működik a rendszer?
Minden betegnek, aki kórházi ellátásban ré-
szesült, a kibocsátó lapján feltüntetnek egy
elsődleges és egy másodlagos diagnózist.
Ezeket a kódolt orvosi adatokat minden hó-
napban az Országos Közegészségügyi és
Egészségügyi Menedzserképző Iskolának
(SNSPMS) küldik el, és ezen kódok szerint té-
rítik meg a kórház költségeit. Ahogyan a di-
agnózisokat jelképező kódok indexe
növekszik, annál előnyösebb szerződést ír alá
az adott kórház az Egészségbiztosító Pénz-
tárral a következő évben. Viszont van egy köz-
vetítő a kórházak és a minisztérium között,
és ezek a fennebb említett tanácsadó cégek,
amelyek létrehozzák azokat a szoftokat, ame-
lyekkel a diagnózisok kodifikálását végzik el.
Igaz, hogy a piacon rengeteg ilyen tanácsadó
cég van, de információink szerint ha valame-
lyik kórház akár 70 százalékkal akarja ha-
vonta növelni az indexét – jóval vastagabb
egészségügyi költségvetés reményében –,
akkor forduljon bizalommal a marosvásárhe-
lyi DRG Audithoz vagy a Medicode-hoz. Ők
mindezt úgy érik el, hogy a páciensek kibo-
csátó lapjaira hamis másodlagos diagnóziso-
kat írnak, vagy felcserélik a diagnózisok
sorrendjét, oly módon, hogy az nagyobb
pénzösszegnek megfelelő DRG (Diagnosis-re-
lated group) kódot kapjon. Az említett taná-
csadók még egy bonusszal honorálják a
szolgáltatásaikat választó kórházakat: ígérik,
hogy az általuk kötött szerződés értelmében
a kórház következő évi megtérített költség-
vetése 10 százalékkal növekedni fog – amit
a Biztosító Pénztár vagy átutal, vagy nem –
de a tanácsadó cég helyben megkapja a neki
járó százalékot!

Megtudtuk a DRG Audit pénzügyi kimu-
tatásaiból, hogy a 2008–2010-es időszak-
ban, a csupán hat alkalmazottat
foglalkoztató cég bruttó profitja 5,2 millió (!)
lej volt. A cég szerződéseket kötött a buka-
resti Sf. Pantelimon Sürgősségi Klinikai Kór-
házzal, a Suceavai Megyei Kórházzal, de
rădăuţi-i és câmpulung moldovenesc-i kór-
házzal is.

A játékosok és a játékvezetők
ugyanazon személyek

A DRG Audit cég alapítói dr. Vass Levente,
Gergely István és Lorenzovics László. Amikor
Vasst kinevezik miniszteri tanácsossá, abban
a pillanatban a cég részvényeit Gergely Ist-
vánnak adja át. De jogosan feltételezhetjük,
hogy Vass csak „papíron” lépett ki az üzletből,
hisz a legutóbbi vagyonnyilatkozatából kide-
rül, hogy ők hárman még mindig szoros kap-
csolatban állnak egymással: közösen
birtokolnak ingatlanokat és földterületeket
is. 

A másik cég, a Medicode tulajdonosa,
Lengyel Margareta is érdekes módon Vass Le-
ventéhez közelálló személy, méghozzá sze-
mélyi igazolványában Lorenzovics Lászlóval

(a DRG Audit alapító tagjával) közös lakcímen
szerepel. Miután Vass visszavonul a DRG
Audit-féle bizniszből, az Országos Közegész-
ségügyi és Egészségügyi Menedzserképző Is-
kola (SNSPMS) igazgatói tanácsának tagja
lesz, azaz azon állami intézménynek, amely
jóváhagyja a kibocsátó lapokat és a kórházak
ICM-jét (index case-mix). Magyarán: abban
a csapatban játszik, amely meghatározza a
játékszabályokat, ugyanakkor egyszerre játé-
kos és játékvezető is. 

Vass azt állítja, 
már semmi köze a céghez

Tehát ha a cég megalapítója az Egészség-
ügyi Minisztérium egyik vezető pozícióját  be-
töltő tagja, akkor nyilvánvalóan a DRG Audit
és a Medicode mindig a legfrissebb informá-
ciókkal rendelkezik a rendszer változásáról,
így a kórházak menedzsereit nem nehéz rá-
venni arra, hogy velük kössenek szerződést.
Így a két marosvásárhelyi cég biztosítja a
szerződésben az ügyfeleit arról, hogy meg-
mutatják, hogyan kell a legoptimálisabb
eredmény érdekében eljárni, ugyanakkor
még nem publikus információk birtokában
vannak, amivel kijátsszák a rendszert. Viszont

Vass Levente azt állítja, hogy kilépett a cégből,
és a részvényeit is eladta, de az újságírói kér-
désekre, úgy tűnik, nem szívesen válaszolt.

Jogi pengeélen táncolva

A Jurnalul Naţional újságírói egy teljesen
semleges képet akartak alkotni erről az
ügyről, és ezért egy Iaşi megyei bíró vélemé-
nyét kérték ki, aki nevét nem vállalva el-
mondta: „A szerződés és az iratok alapján
érdekes biznisznek tűnik. Valami nem tiszta
ebben az ügyben, de mindenképp a Számve-
vőszéknek kellene leellenőriznie, hogy bűn-
cselekményről van szó vagy sem.”

Végezetül egy statisztikai érdekesség: nö-
vekedést mértek a húgyvezeték-megbetege-
désekben és vérszegénységben szenvedő
páciensek körében, 2010-ben 7348 esetet
jegyeztek, a 2009-es 4986-tal szemben.
Ehhez hasonlóan növekedett azon páciensek
száma is, akiknél vashiány miatti vérszegény-
séget diagnosztizáltak: 1713-et számoltak
2008-ban, és 5829 esetet 2011-ben. 

Lehet, hogy ez véletlen egybeesés, de a
fent leírtak tudatában minden emberből elő-
jön az egészséges szkepticizmus.

(A Jurnalul Naţional nyomán) 

Egy személyben csatár, védő, sőt játékvezető is

Dr. Vass Levente minden adódó helyzetet kihasznál
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Újabb ideiglenes körforgalom
Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a gépjármű-
vezetőket, hogy 2011. szeptember
24-től ideiglenes körforgalmat
létesítenek Marosvásárhelyen, az
1918. December 1. út és az Arató 
utca kereszteződésében. 

A gépkocsivezetőknek javasoljuk, hogy fokozottan figyeljenek
a nem kívánt közúti események elkerülése végett.                                                                                                                          

Köszönjük megértésüket!

Az Expert Construct 
oktatási központ

szekképesítő
felnőttoktatást szervez 

építészeti technikus és faipari technikus szakon. 

Az iratkozáshoz érettségi diploma nem szükséges. 

Bővebb felvilágosítás: 0752069040.

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!

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

1 hónapra .................... 4.8 RON
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.
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Az felhasználói adatokat és a jelszót tartal-
mazó borítékok kiosztása csütörtökön, október
6-án kezdődik. Három napon át a postások min-
den marosvásárhelyi adófizetőnek átnyújtják a
borítékot, mely a 61.059 adófizető azonosítóját
meg jelszavát tartalmazza. Pluszban, a maros-
vásárhelyiek használati utasítást is kapnak az
on-line fizetési szolgálat mellé. Minden adófi-
zetőt felkérnek, hogy fogadják el a borítékot.
Abban, az esetben, ha különböző okokból kifo-
lyólag a borítékot nem sikerül átadni az adófi-
zetőnek, a borítékot a Román Posta megőrzi
október 31-ig. Mindez idő alatt felkérjük a ma-
rosvásárhelyieket, hogy jelentkezzenek a lakó-
negyedükben működő posta hivatalnál és
vegyék át a borítékot. Léteznek olyan esetek is,
hogy a marosvásárhelyi költségvetés egyes adó-
fizetői egy adott címmel szerepelnek a nyilván-
tartásokban és más címmel a személyiben.
Ebben az esetben a borítékokat október 15-ig a
Forradalom utca 2-es szám alatti egyes számú
Postahivatalnál őrzik meg. Megkérünk minden-
kit, aki ebben a helyzetben van, hogy vegye át
borítékját, ellenkező esetben október 15-e után
a személyiben szereplő címre küldik ki. 

„Egy óriási nyereség a város polgárainak,
függetlenül, attól, hogy Marosvásárhelyen foly-
tatják tevékenységüket, vagy külföldön, vagy

akár szabadságon tartózkodnak”, nyilatkozta
Dorin Florea, Marosvásárhely Megyei Jogú Város
polgármestere. „Képzeljék el, hogy például a
Spanyolországban tartózkodó rokonuk az or-
szágba való visszatéréséig halasztja adósságai
kifizetését, ezáltal jelentős adónövekményt hal-
moz fel, vagy, legjobb esetben megkéri család-
ját, barátait, hogy menjenek el a Pénzügyi
Hivatalhoz és álljanak ki óriási sorokat. Mostan-
tól, a fotelből, a televízió elől fizetheti adóit és

illetékeit, miközben a valenciai helyi csatornákat
nézi”.  

A jelen pillanatban Marosvásárhely számos
lakója külföldön dolgozik. Az on-line adófizetési
rendszert használók kezelési költségeit a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal fizeti, ezáltal a
polgárra semmiféle plusz költség nem hárul. 

„Arra törekedtem, hogy minél egyszerűbbé
tegyük a marosvásárhelyiek életét”, folytatta a
gondolatot Dorin Florea. „A megbízólevelet meg

a használati utasítást házhoz küldik. A maros-
vásárhelyiek be kell lépjenek a Polgármesteri
Hivatal Oldalára, www.tirgumures.ro, vagy di-
rekt a www.ghiseul.ro honlapjára és személye-
síteniük kell jelszavukat, lecserélvén a hivatalból
megadott jelszót.  Ettől a pillanattól kezdve,
mindenki önként kezelheti a saját pénzügyi mű-
veleteit. 

A ghiseul.ro, melyet a Távközlési Miniszté-
rium, valamint a Romániai Elektronikus Fizetési
Egyesület (APERO) bocsájtott ingyen a helyi köz-
igazgatások rendelkezésére, Bukarest, Brassó,
Zilah, Pitesti, Giurgiu, Nagyvárad, Kolozsvár,
Drobeta Turnu Severin és Marosvásárhely több
mint 2 millió lakósa számára vált elérhetővé. Fo-
lyamatban van Braila, Calarasi, Galati, Szeben,
Slobozia, Suceava és Temesvár polgármesteri hi-
vatalainak is a rendszerhez való csatlakozása.

A Marosvásárhelyiek jutnak elsőként a Ghiseul.ro internetes 
szolgáltatás használatához szükséges jelszóhoz és felhasználói adatokhoz

Marosvásárhely, 2011 október 3 – Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az első helyi közigazgatási intézmény, mely a polgárok szolgálatába bocsájtja
a Ghiseul.ro használatához szükséges felhasználói adatokat meg jelszavat. Ezek segítségével, egy azonosítást követően, az adófizetők bárhonnan
kifizethetik adóikat, illetékeiket, büntetéseiket és folyamatosan ellenőrizhetik a kifizetéseket. 
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Kellemetlen az oroszoknak, hogy országuk nem szuperhatalom többé, és megbukott az orosz különutasság – ez a titka Vlagyimir Putyin orosz 
miniszterelnök sikereinek az [origo]-nak nyilatkozó történészek szerint. Az oroszok többsége nem foglalkozik azzal, hogy Putyin mekkora demokrata, 
egyszerűen hálásak, amiért adott nekik egy kis büszkeséget. De azért sokan unják már.

Újra férjhez ment a 85 éves spanyol hercegnő

„Különösebb manipuláció nélkül el
fogja nyerni a nagy többség támogatá-
sát” – kommentálta az [origo]-nak Sz.
Bíró Zoltán Oroszországgal foglalkozó tör-
ténész, az MTA Történettudományi Inté-
zetének tudományos főmunkatársa azt a
hírt, hogy egy hete kiderült, Vlagyimir Pu-
tyin orosz kormányfő négy év miniszter-
elnökség után indul a jövő márciusi
elnökválasztáson. Putyin 2000–2008 kö-
zött volt már orosz elnök, de az akkor ér-
vényes alkotmány szerint nem
indulhatott harmadszor is a tisztségért.
Azóta az alkotmányt átírták, a következő
elnök már nem négy, hanem hat évig lesz
hivatalban, Putyin előtt pedig megnyílt
a lehetőség, hogy újabb két ciklust tölt-
sön az orosz politika csúcsán.

A történész szerint Putyin támogatása
valószínűleg jóval kisebb lesz, mint 2004-
ben (amikor a szavazatok több mint 71
százalékának megszerzésével elsöprő
győzelmet aratott), de ahhoz elég, hogy
ismét elnök legyen. Putyin népszerűsége
Sz. Bíró szerint összefügg az orosz tradí-
ciókkal, a politikai kultúrával, illetve az
1990-es évek káoszából való kilábalással:
az orosz emberek olyan vezetőre vágy-
nak, aki erőt és méltóságot kölcsönöz az
államnak, amely gondoskodik róluk.

Putyin népszerűségének három oka
van Filippov Szergej Magyarországon élő
orosz történész szerint. Ő is azt mondta
az [origo]-nak, hogy ebben szerepet ját-
szik a Borisz Jelcin vezetése alatt Orosz-
országot elborító káosz. „Igaz, vagy nem,
de ezt az orosz nép az ő nevéhez kap-
csolja”– mondta. A gazdasági helyzet is
Putyin elnöksége alatt kezdett javulni.
Oroszország komoly valutatartalékot hal-
mozott fel, fejlesztési alapokat képeztek,

szociális akciókat indítottak, nyugdíjeme-
lést hajtottak végre – sorolta Filippov, aki
szerint az orosz választók többsége job-
ban értékeli a rendet és a jólétet, mint a
szabadságot vagy a demokratikus beren-
dezkedést.

Filippov szerint sokat nyom a latban
Putyin mellett, hogy a korábbinál kemé-
nyebb hangot ütött meg az USA-val és az
európai államokkal szemben, amit az
orosz lakosság jelentős százaléka nagyra
értékel. Sz. Bíró Zoltán emlékeztetett Pu-
tyin 2007-es, a müncheni biztonságpoli-
tikai fórumon elmondott beszédére,
amelyben hevesen bírálta az USA-t töb-
bek között európai rakétatelepítési tervei,
illetve az iraki háború miatt.

„Akik a nyugattal megértőek, azok-
nak persze ez nem tetszik” – jegyezte
meg Filippov, aki szerint azonban sokkal
többen vannak Oroszországban, akik úgy
gondolják, itt az ideje, hogy az ország
megmutassa: nagyhatalom. Az oroszok
jelentős része ugyanis még mindig úgy
érzi, hogy Oroszország szuperhatalom,
habár ez ma már sem világpolitikai, sem
gazdasági értelemben nem igaz: nincs
pénz a hadsereg jelentős fejlesztésére –
bár Putyin épp ezt ígérte a bejelentéskor.

Sz. Bíró Zoltán is megemlítette, hogy
az ország szovjet időkből örökölt közle-
kedési- és közműrendszerei rendkívül el-
használódtak, rémes katasztrófák
történnek – utalt a közelmúlt repülőgép-
baleseteire –, gyakorlatilag nincsenek
autópályák. Filippov szerint Oroszország
nem tudja közvetlen környezetében sem
megvédeni érdekeit, ezt mutatja, hogy
Ukrajna és Grúzia egy időben erősen kö-
zeledett a nyugat-európai államokhoz.
Filippov szerint Oroszország nagyhata-

lom, és az is marad, de nem szuperhata-
lom, az inkább az USA és a feltörekvő
Kína.

Kína miatt különösen aggódnak az
oroszok, úgy értékelik, hogy a hatalmas
fejlődést produkáló délkeleti szomszéd-
juk elfoglalja az ő helyüket olyan állam-
ként, amely más utat követve képes
meghaladni a nyugati fejlettségi színvo-
nalat. Filippov szerint sok orosznak emiatt
kisebbségi komplexusa van, és ez sok po-
litikusra is jellemző, mivel úgy tűnik, Kí-
nának sikerülni is fog, amiről
Oroszországban Nagy Péter cár 17. század
végén elkezdett államreformja óta csak
álmodnak.

Filippov szerint a 19. század eleje óta
jelen van az a gondolat, hogy Oroszország
a nyugati értékeket más utat követve
tudná felülmúlni. „Nem tudunk olyanok
lenni, de nem is akarunk, mert mi jobbak
vagyunk” – vázolta a gondolat lényegét
a Magyarországon élő orosz történész.

„Forradalmak jönnek-mennek, és a szo-
cialista kísérlet is valami ilyesmiről szólt”,
ez szerinte folyamatosan benne van az
oroszokban, amire jól ráérzett Putyin.

Sz. Bíró szerint azonban a társadalom
jelentős része Putyinba és Medvegyevbe
is belefáradt. Ezt már 2007–2008 körül is
lehetett észlelni, amikor készült egy szo-
ciológiai felmérés, amely azt próbálta fel-
mérni, hogy milyen viszonyban van a
rendszerrel egy-egy társadalmi csoport
– mondta. Ebből kiderült, hogy a máso-
dik elit körében – például az államappa-
rátusban vagy a titkosszolgálatoknál
dolgozók között – egyre nő azok száma,
akik hiányolják a törvény uralmát, a mél-
tányos piaci feltételeket. Oroszországban
azonban 109 millió ember rendelkezik
szavazati joggal, így nem sokat számít,
ha a társadalmi elit néhány rétege elége-
detlen – jegyezte meg.

Putyin ismételt elnökké válásával
még a politikai demokratizálódás esélye

sem feltétlenül vész el, de ehhez először
a gazdaságot kell rendbe tenni Sz. Bíró
szerint. Az oroszoknak az alapvetően olaj-
és gázexportra alapuló gazdaságukat át
kell alakítaniuk, hogy elkerüljék a globális
válság második hullámának negatív ha-
tásait. Sokat segített az országon az ener-
giakonjunktúra, de meg kell próbálniuk
megszabadulni attól a kiszolgáltatottság-
tól, amely jellemzi őket a hitelpiacon és a
fejlett technológiák piacán – mondta.

„A putyini habitus nem zárja el a de-
mokratizálódás lehetőségét” – mondta,
de elismerte, hogy ezt „a nyugati megfi-
gyelő optimizmusa” mondatja vele. „Nem
akarom a demokrácia bajnokának beál-
lítani, és elképzelhető hogy a gazdasági
nehézségekre, politikailag kemény vála-
szokat ad majd” – mondta.

„Miután támadások érték, hogy nin-
csenek új arcok az orosz politikában, Vla-
gyimir Putyin plasztikai sebészhez ment”
– idézett a brit Guardian egy Moszkvában
terjedő viccet. A vicc arra utal, hogy a hét-
végén pártja, az Egységes Oroszország
kongresszusán, elnökjelöltségének beje-
lentésekor Putyin feltűnően ránctalan
arccal jelent meg. Ez többeknek feltűnt
már korábban is. Az orosz Novoje Vremja
magazin például plasztikai sebészeket
kérdezett, akik Putyinról készült korábbi
és mostani fényképek, illetve egy tavalyi
emlékezetes kijevi sajtótájékoztatón a
szeme alatt viselt monokli alapján azt fel-
tételezik, hogy Putyin botoxinjekciókat
kapott a homlokába, felvarrták a táskákat
a szeme alatt, arccsontjánál feszesítővel
töltötték fel.

Ballai Vince

„Mi jobbak vagyunk” – miért szavaznak az oroszok Putyinra?

Ámokfutó Kaliforniában: 
két embert agyonlőtt, 
hatot megsebesített

Tüzet nyitott munkatársaira, 
akik közül kettőt agyonlőtt, hatot
pedig megsebesített az elmúlt hét
szerdáján egy ámokfutó sofőr Kali-
forniában.

Két kollégáját agyonlőtte, hatot pedig meg-
sebesített egy kaliforniai kőbánya felfegy-
verzett alkalmazottja. A férfi menekülés
közben elrabolt egy autót és annak vezető-
jét – egy nőt – szintén megsebesítette. A
pisztollyal és egy puskával felszerelkezett
tettes elmenekült a helyszínről. A cuperti-
nói rendőrség szerint a tettes a 49 éves Sha-
reef Allman, a kőbánya egyik
teherautó-sofőrje. A lövöldöző tetteire
eddig nem találtak magyarázatot. Munka-
társai szerint Allman rendes ember, de
előző nap furcsán viselkedett és nem nézett
a kollégái szemébe.

MTI

Gyermekei és unokái között osz-
totta fel közel 3,5 milliárd eurót érő
vagyonát Spanyolországban Alba
hercegnője, így próbálva eloszlatni
azokat a feltételezéseket, amelyek
szerint nem szerelemből, hanem
pénze miatt kérte meg a kezét nála
24 évvel fiatalabb barátja.

Harmadszor is férjhez ment Spanyolország-
ban Alba hercegnője – írja a brit BBC online ol-
dala. A Guiness Rekordok szerint a 85 éves hölgy
– akinek teljes neve Maria del Rosario Cayetana
Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James
Stuart y de Silva – minden spanyol nemesnél
több, kormánytól kapott címet birtokol. Paloták-
ból, ékszerekből, birtokokból és képzőművészeti
műremekekből álló vagyonát nagyjából 3,5 mil-
liárd euróra becsülik.

A mostani esküvő lényegesen szerényebb
volt, mint amikor 1947-ben, 21 évesen, ezer
vendég előtt ment hozzá első férjéhez. Az eskü-

vőt egy 15. században épült sevillai kápolnában
tartották. A meglehetősen visszafogott előké-
születek ellenére a spanyol sajtó az esküvő min-
den egyes részletét rendkívüli érdeklődéssel
kísérte.

Alba hercegnője a nála 24 évvel fiatalabb Al-
fonso Diez Carabanteshez ment hozzá. Szándé-
kát komoly ellenvetések és aggodalmak kísérték
gyermekei részéről. „Nem akarják, hogy meghá-

zasodjam, de ők gyakrabban váltogatják part-
nereiket, mint én” – idézte a brit Daily Telegraph
a hölgy szavait. Hogy a leendő férjével kapcso-
latos rosszindulatú feltételezéseket eloszlassa,
egész vagyonát felosztotta gyermekei és unokái
között, és Diaz állítólag lemondott minden, a
hercegnő vagyonához köthető jogáról.

Forrás: origo.hu  
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Újabb gyűlölködés 
Magyarország ellen

Magyarország „echte fasiszta állam”, a ma-
gyarok pedig ostobák; „a magyar fasizmus
butaságra épül, ezért nagyon szilárd alapo-
kon áll” – fogalmaz Bartus László, az Ameri-
kai Népszava főszerkesztője legfrissebb
cikkében, hozzátéve, „a rendőrség politikai
megrendelésre dolgozik. Az ügyészség bárkit
megvádol, akit akar, a kijelölt bírók pedig el-
ítélik, akiket eléjük tesznek”. Szerinte a ma-
gyar társadalmat leginkább Kertész Ákos
botrányos kijelentéseivel lehet leírni.

Az Amerikai Népszava blogteret nyújt azoknak,
akik írásaikat ott közzétéve így egyfajta közösséget
vállalnak a Bartus fémjelezte lappal. Ők többek kö-
zött Andrassew Iván, Para-Kovács Imre, Buják At-
tila, Kozák Márton, Ungváry Tamás, Tamás Gáspár
Miklós, Vásárhelyi Mária, Ungváry Rudolf, akiknek
blogja a magyar társadalom elleni folyamatos gyű-
löletkeltés és kirohanás ellenére ma is ott látható
a nepszava.com oldalon.

A New Yorkban megjelenő Amerikai Népszava
tette közzé szeptember elején Kertész Ákos rasz-
szista sorait, aki szerint a magyarok „genetikailag
alattvalók”, s egyedül felelősek a holokausztért.
Kertész mondandóját néhány balliberális publicis-
tán és politikuson kívül minden gondolkodó elítélte
– sokan elhatárolódtak tőle –, a Fővárosi Közgyűlés
pedig visszavonta Kertész díszpolgári kitüntetését
méltatlan mondatai miatt.

Bartus László főszerkesztő ma ott folytatja Ker-
tész munkáját, ahol az abbahagyta, s rá is hivat-
kozva a nepszava.com-ra egy újabb uszító, rasszista
és gyűlöletkeltő cikket írt. Többek között így fogal-
maz: „Magyarország végigmegy azon a katasztró-
fán, ami előtte áll. (...) Borzalmas évek jönnek,
félelem és rettegés. Kényszermunka és rabszolga-
tartás következik, munkaszolgálat a cigányoknak,
a hajléktalanoknak, a rokkantaknak, és az állásuk-
tól megfosztott politikailag megbízhatatlanoknak,
ahonnan nem vezet már vissza út a polgári életbe.
Maguk is bűnbakok, és ehhez kell más bűnbakok
bebörtönzése. A frusztrált tömeg gyűlöletét a kije-
lölt bűnbakokra kell irányítani. A széplelkek nem
szeretik, ha leírjuk, ezért csak azért is megtesszük:
ez echte fasiszta állam. A fasiszta rendszereket
pedig az irigység és a gyűlölet élteti. A magyar fa-
sizmus butaságra épül, ezért nagyon szilárd alapo-
kon áll.” A hazai demokratikus
intézményrendszereket így jellemzi: „A rendőrség
politikai megrendelésre dolgozik. Az ügyészség
bárkit megvádol, akit akar, a kijelölt bírók pedig el-
ítélik, akiket eléjük tesznek.”

A Fővárosi Önkormányzattal ellentétben a ma-
gyar diplomácia egyelőre nem lépett fel a hazánkat
folyamatosan gyalázó Amerikai Népszavával szem-
ben, Dán Károly New York-i főkonzul a Magyar
Nemzet kérdésére nem kommentálta Kertész rasz-
szista sorait. A mai cikkével azonban Bartus a kül-
földön a magyar diplomácia által képviselt
Magyarországot fasisztának minősíti, ami árthat
hazánk nemzetközi megítélésének.

Magyar Nemzet 

Gyurcsány Ferenc számára nincsen visz-
szaút.

Persze adódik a kérdés azonnal: honnan
hová nincs visszaút neki? A politikába eddig
sem volt visszaútja. 2006 szeptembere óta
nincs neki. Minden, ami azóta történt vele
és mivelünk, mindössze pótcselekvés. Te-
hetetlenségi erő és tehetetlenség és kilá-
tástalanság és a hatalomhoz ragaszkodás,
bármi áron. Amivel az MSZP és csatolt ré-
szei vádolják a Fideszt, az legbelső lényegük
őnekik. S gyakorta elhangzik, hogy húsz
(tíz, öt, egy – mindig attól függ, mennyi idő
is telt el éppen!) évvel a rendszerváltás után
kár és felesleges „komcsizni”, azért azt még-
iscsak muszáj leszögezzük, hogy ez a ma-
gatartás, ez a lélekállapot a kommunisták
második legfontosabb tulajdonsága. (Első
a nácikéhoz hasonló képesség a gyilko-
lásra.)

2006 őszén az MSZP–SZDSZ képtelen
volt megválni Gyurcsánytól, mert minden-
áron kellett a hatalom. Tudták, hogy ezzel
megássák saját sírjukat, de az nem számít.
Ahogy Mihály mondja az Utas és holdvilág
végén: „Élni fog ő is, mint a patkányok a
romok közt. De mégis élni. És ha az ember
él, akkor még mindig történhetik valami.”

Ez a „még mindig történhetik valami” –
ez az MSZP utolsó öt esztendeje. De nem
történt semmi más, csak ami előre látható
volt: Gyurcsány bukott, és magával rántotta
pártját. Azóta pedig, mint Martin Hessler
ezredes A halál ötven órájában, kényszere-

sen ismételgeti, hogy „a világ nem fog
megszabadulni tőlünk”. 

A különbség azért elég szembetűnő.
Hessler ezredes szimpatikus figura, még ha
egy szörnyrendszer megszállottja is. Gyur-
csány viszont akkor is elviselhetetlen, ha
véletlenül jót akar(na).

De véletlenek ebben az esetben nincse-
nek.

Gyurcsány Ferenc egykorvolt miniszter-
elnök nekilátott, hogy önmagát mente-
getve végképp hadat üzenjen a
jogállamnak. Természetesen a jogállam le-
bontásával vádolja a Fideszt, ő és minden
talpnyalója, de hát lásd mint fent... A lé-
nyeg, hogy amit Gyurcsány megenged ma-
gának az ügyészségen az ügyészséggel
szemben, az nem megengedhető. Miért
nem? Lássuk! Gyurcsány szerint őt igazta-
lanul, hamisan vádolják. Rendben, gondol-
hatja ezt, hiheti ezt, meg is lehet erről
győződve, és ennek a meggyőződésének
hangot is adhat. De: nem mondhatja, hogy
az ügyészek becstelenek, hogy tudatosan
megszegik esküjüket, hogy ezüstpénzért
eladták lelküket, és hogy a politika szolgá-
latában állnak. Nem mondhat ilyet, mert
ez a jogállam halála. Nincsen ok, bizonyíték
– nincsen semmi, ami egy ilyen vádat alá-
támasztana. Gyurcsány Ferenc ugyanis nem
kevesebbel, mint megvesztegethetőséggel
vádolja a köztársaság ügyészségét, egy-
szersmind vesztegetéssel a kormányt.

Ha pedig erről nincsen cáfolhatatlan bi-

zonyítéka, akkor bűnt követ el. A legsúlyo-
sabb bűnt, amit egy politikus elkövethet. S
– mint látjuk – minden fenntartás nélkül
el is követi. Hívei pedig tapsolnak hozzá. És
lelkesek. És imádják őt. Egy súlyosan beteg
ember súlyosan beteg közönsége... És
innen nincs visszaút. Ez már a pszichoana-
lízis világa és tárgyköre. 

Ez már Macbeth, az utolsó stádiumban.
„Nevetve nézek a halál szemébe, / Amíg
Birnam fel nem jön a Dunsinane-re.”

Így nyugtatja magát Macbeth. Aztán a
birnami erdő mégiscsak elindul Dunsinane
felé. Hát most elindult. „Önök becstelenek!”
– vágta Gyurcsány az ügyészek szemébe.
Ekkor indult el az erdő. S odakint a lelkes
tömeg megtapsolta és vállára emelte Mac-
bethet. És úgy érezték, egyek ők, és egye-
sülnek az erőben, ami őbelőle árad.

És igazuk is volt.
Egyek ők. Az az erő pedig igazából

gyengeség. Együtt fog bukni azzal a világ-
gal, amit képvisel. Mert az egész egysze-
rűen elviselhetetlen. És minél tovább fogja
önmagát erőnek és legyőzhetetlennek ha-
zudni félelmében, annál látványosabb és
dicstelenebb lesz a vég. S ha még egy ideig
rombolják a jogállamot és annak intézmé-
nyeit, akkor azt a véget egészen mások fog-
ják kimérni.

Akkor lehet majd zokogni. Késő lesz. És
lássuk be azért, legalább egymás között:
meg is fogjátok érdemelni. 

Bayer Zsolt 

Becstelenek 
„Önök becstelenek” – közölte Gyurcsány Ferenc az őt kihallgatni készülő ügyészekkel. Mindig előáll
egy helyzet, egy pillanat, ahonnét aztán nincsen visszaút. Ez a helyzet most ismételten előállt.
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Autó-Motó

l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó négy ajtós, piros Opel
Corsa 1995-ös kiadás, beíratási
költség 280 euró. Ára 1.250 euró.
Érdeklődni a 0744-102.168-as
telefonszámon.
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő
1995-ös évjáratú BMW 316i, be-
íratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.
l Eladó nagyon jó állapotban
lévő 600 cm³, 1997-es évjáratú
Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó 1985-ös évjáratú BMW
318, kitűnő motorral. Ára 150

euró. Telefon: 0757-812.274, na-
ponta 8–21 óra között.

l Eladó 2000-es évjáratú, piros
színű Smart Fortwo. Ára 2.400
euró. Telefon: 0740-555.184.

lEladó 2001-es évjáratú, Euro 4-
es Skoda Fabia. Ára 2.600 euró.
Telefon: 0742-476.529.

Elektronika

l Eladó Nokia 6600 Slide, 3,2
MP-es beépített kamerával, 4 GB
memóriakártyával, eredeti Nokia
töltővel – 400 lej, Nokia 3220
Slide, beépített kamerával, rózsa-
szín és nagyon jó állapotú – 170
lej. Cserét is elfogadok. Telefon-
szám: 0757-020.819, 9–22 óra
között.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő, garanciával rendelkező
Nokia E5, 5 megapixeles beépí-
tett kamerával, 2 GB-os memó-
riakártyával, adatkábellel,
töltővel, handsfree-vel, képer-
nyővédő fóliával. Ára 650 lej, al-
kudható. Telefon: 0741-601.516,
9–21 óra között.

l Eladó nagyon jó állapotban
levő, Orange márkaboltból vásá-
rolt Samsung J75. Ára 270 lej, de
alkudható. Telefon: 0742-
976.337.

l Eladó német automata mosó-
gép jó állapotban. Ára 250 lej. Tel.

0746-311.793.

l Eladó vadonatúj Iphone 4, 16
GB-os, dualsim-es, Wi-Fi, to-
uchscreen, minden tartozékkal.
Ára 390 lej. Telefonszám: 0745-
069.050. 

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő, februárban vásárolt Nokia
E5, az összes tartozékkal. Ára 700
lej, alkudható. Telefon: 0741-
601.516, naponta 9–21 óra kö-
zött.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő, fehér színű Nokia E71. Ára
450 lej. Telefon: 0744-784.821.

Eladó Samsung GTS 5320. Ára
160 lej. Telefon: 0745-509.108.

Lakás

l Eladó sürgősen magánlakás a
Kossuth utcában, bútorral felsze-
relt négy szoba, termopán abla-
kok, egyéni hőközpont, közös
kert a szomszédokkal. Esetleg
csere is érdekelne blokklakással
vagy kisebb házzal. Ára 59.000
euró. Telefonszám: 0744-
572.814. 

l Sürgősen eladó lakás a köz-
pontban, közös kerttel, a Sinaia
utcában. 64 négyzetméter lak-
ható terület, és pincéje is van. Ára
alkudható. Telefonszám: 0737-
227.287, 10–19 óra között.

l Eladok vagy cserélek magán-
lakást, közös kerttel, az Avram
Iancu utcában. A lakásban 2
szoba van, konyha, 2 fürdőszoba.
Minden ajánlat érdekel. Telefon-
szám: 0760-483.669, 0758-
481.517. 

l Sürgősen eladó emeletes ház
a központban, 5 szobával, mo-
dern stílusban berendezve. Ára
95.000 euró, alkudható. Telefon-
szám: 0744-396.658. 

l Eladó tiszta, csendes magán-
lakás közös kerttel, a Kossuth
utca 92/2. szám alatt. A házban
van 2 üres szoba, konyha, új bú-

torokkal felszerelve, fürdőszoba,
nagy előszoba. A ház 2009-ben
volt felújítva: termopán ablakok,
hőszigetelés, új tető. Ára 47.500
euró, alkudható. Telefonszám:
0721-864.604, 9–21 óra között.

l Eladó külsőleg hőszigetelt ház
a központban, 3 szobával, kony-
hával, fürdőszobával, terasszal,
garázzsal, pincével. Hőközpont-
tal, termopán ablakokkal felsze-
relt. Ára 110.000 euró.
Telefonszám: 0265-218.047, 9–
21 között.

l Eladó 2 szobás, földszinti
blokklakás a Bodor Péter utcá-
ban. A tömbház téglából van, be-
üvegezett terasszal. Ára 40.000
euró, alkudható. Telefon: 0365-
448.106. 

l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790. 

lEladó 3 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben, Luceafărului
utcában. A lakás I. osztályú, 65
négyzetméter területű. Hőköz-
ponttal, termopán ablakokkal
van felszerelve. Helyileg közel van
a napi piachoz, a buszmegálló-
hoz és a Víkendtelephez. Ára
56.000 euró. Telefonszám. 0745-
354.112. 

l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzinkút-
hoz közel. Átalakított, felújított, 2
fürdőszobával és megnagyított
konyhával ellátva. Nagy előszo-
bával, pincével, hőközponttal,
termopán ablakokkal, beüvege-
zett terasszal rendelkezik. Azon-
nal el lehet foglalni. Ára 57.000
euró. Telefonszám: 0741-
230.315, 14–22 óra között.

lEladó háromszobás tégla, föld-
szinti tömbház lakás a Köves-
dombon. A terasz alatt saját
pince, a lakás víz- és gázórával

van ellátva, 1 szobában termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható ár. Telefon
0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

l Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonlakás a
Grand Hotel környékén. Ára
33.000 euró, alkudható. Telefon:
0740-210.897. 

lEladó bútorozott, felújított gar-
zonlakás a központban. Ára
25.000 euró, alkudható. Telefon:
0744-645.348, 0727-376.290.

Eladó bútorozott garzonlakás az
Új Kórház mellett. Ára 39.000
euró. Telefon: 0744-339.139, na-
ponta 18–21 óra között.

lEladó 1 szobás lakás a Novem-
ber 7 negyedben. Ára 20.000
euró, alkudható. Telefon: 0746-
335.058, naponta 9–20 óra kö-
zött.

lEladó I. osztályú 1 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 24.000
euró, alkudható. Telefon: 0740-
086.553.

lEladó I. osztályú 1 szobás lakás
a Kövesdombon. Ára 26.500
euró, alkudható. Telefon: 0744-
869.359.

l Eladó I. osztályú, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonlakás a
Kövesdombon. Ára 25.000 euró.
Telefon: 0744-454.268.

Eladó 2 szobás lakás a központ-
ban. Ára 40.000 euró, alkudható.
Telefon: 0758-396.447, naponta
8–22 óra között.

lEladó 2 szobás lakás a II-es Po-
liklinika környékén. Ára 34.500
euró. Telefon: 0745-423.310.

lEladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Tudor negyedben. Ára 38.000
euró, alkudható. Telefon: 0769-
413.273, naponta 14-22 óra kö-
zött.

lEladó I. osztályú 2 szobás lakás
a Kövesdombon. Ára 35.500
euró. Telefon: 0742-700.608.

l Eladó 2 szobás lakás Régen-
ben. Ára 25.000 euró. Telefon:
0745-358.829.

lEladó I. osztályú 3 szobás lakás
a Budai Nagy Antal negyedben.
Ára 53.000 euró. Telefon: 0744-
354.745.

lEladó I. osztályú 3 szobás lakás a
Tudor negyedben. Ára 46.500 euró,
alkudható. Telefon: 0744-171.089,

naponta 9–20 óra között.

lEladó központi, 3 szobás, I. osz-
tályú, fölszinti blokklakás. Irányár
40.000 euró. Telefonszám: 0730-
619.394.

Egyéb
l33 éves komoly, pedáns, egye-
temet végzett sporttanár
másod állást vállal, délután folya-
mán. Telefonszám 0745-
813.530.

l Eladó inox tágulási edény pá-
linkafőzőnek, új Albalux mosó-
gép, száraz kenyér állatoknak,
görkorcsolya, porcelán csaptele-
pek, kéménycsőre szerelhető szo-
bamelegítő. Ára alkudható.
Telefonszám: 0770-654.566.

l Angoltanár nyelvoktatást vál-
lalok kezdőknek és haladóknak.
Ár megbeszélés szerint. Telefon-
szám: 0770-654.566.

l Magánrendelőbe munkaor-
vost alkalmazunk. Telefonszám:
0730-619.408.

l Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeretné-
nek szebb és harmonikus testet
formálni, zsírégetést elérni spor-
tolás segítségével, fejleszteni ál-
lóképességüket és kondíciójukat.
Mindezeket rendszeres, folyama-
tosan végzett sportedzéssel!

Érdeklődni a 0741-597.538-as
telefonszámon, vagy
kicsi_10@yahoo.com e-mail
címen. 

l Eladó Babycare ikerbabakocsi,
jó állapotban. Ára 200 lej, alkud-
ható. Telefonszám: 0740-
204.956.

lLady’s forgalmazókat keres. Te-
lefonszám: 0758-268.578.

l Eladó ráfos szekér, jó állapot-
ban. Telefonszám: 0722-890.952.

lEladó jó állapotban levő 7 soros
sötétbarna csempekályha. 195
cmx65x45. 420 lej, alkudható. Te-
lefonszám: 0744-501.845.

l Földmegmunkáló (buldo-ex-
kavátor) gépkezelőt alkalma-
zunk. Telefonszám
0742-163.097.

l Frissen végzett egyetemista,
angol nyelvű magánórákat, fel-
készítőket tartok. Telefonszám
0721-233.666.

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk
el (max. 25 szó). A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó
felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul
kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

munkaorvost

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.

Magánrendelőbe

ALLERGOLÓGUST és 

ENDOKRINOLÓGUST

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Mesesarok felnőtt gyerekeknek

TWISTED TALES –
KIFACSART MESÉK

Mint sót az ételben

Élt egyszer egy király (illetve élt több is, de
most erre fókuszáljunk), volt őnéki három lánya:
egy, kettő, három. Egy szép napon magához
hívatta lányait, arról érdeklődvén, mennyire
szeretik őt. A legidősebb a mézet jelölte meg
mint viszonyítási alapot, a középső a cukrot, míg a
legkisebb (a kedvence) imígyen szólott: úgy
szeretem én magát, édesapám, mint sót az
ételben! (Ebből is láthatjuk, hogy a
királykisasszonyok is valójában parasztok, azok
szokták magázni a szüleiket.) Két perc múlva már
a kapun kívül találta magát, útravaló és zsebpénz
nélkül. Csakhogy furfangos volt a youngest
kinglady, de az ám! Álruhában visszadzsesszelt a
palotába, és szakácsnőként megvonta apja
ételéből a sót, hadd lássa a vén tökéletlen, milyen
is az. De jaj! Sajnos nem tudta tisztázni vele ezt az
egész sókérdést, mert az öreg király még aznap
este elhalálozott heveny nátrium- és jódhiány
okozta pajzsmirigypukkadás következtében. A kis
királykisasszony aztán nemsokára feleségül ment
egy sógunhoz, aki elvitte Tokióba és eladta
gésának egy kuplerájba, de ez már egy másik
mese.

Pinokkió

Pinokkió egy bükkfából készült, hátrányos
helyzetű fiú volt. Nagyon bosszantotta, hogy
osztálytársai állandóan cikizték: fajankónak,
tuskónak, szálkapöcsűnek és faseggűnek
csúfolták, és focizáskor még kapusnak se vették
be, legfeljebb kapufának. Szeretett piálni,
csakhogy abban sem lelte sok örömét, mert
másnaposan mindig iszonyatosan recsegett-
ropogott, ugyanis az alkohol köztudomásúlag
elvonja a vizet a szervezetből. Egyetlen öröme
egy kis faszamár volt, amit ő faragott magának
egy faszappanból; esténként fásult faarccal
üldögélt a kandalló mellett, fűrészporral etette,
és várta, hogy nőjön a kis faszamár, de az csak
nem akart nőni. Szeretett volna felszedni valami
dögös kis fabulát, de akár göcsörtöst is, ám
sajnos csak favicceket tudott, s azokat még a
falányok se szeretik. Azazhogy egyszer felcsípett
egy (n)éger lányt, de az is hamarosan faképnél
hagyta, mert rájött, hogy fatökű. Így aztán egy
szomorú, esős novemberi délutánon megivott
két üveg faszeszt, megszüntette a Facebook-
profilját, meghallgatott néhány Deep Forest
számot, és legyalulta magát.

A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja (részlet)

- Kukurikú, török császár, add vissza a
gyémánt félkrajcárom! Kukurikú, török császár,
add vissza a gyémánt félkrajcárom! Kukurikú,
tö…

- Nesze, b*zmeg, csak fogd már be azt a
hülye pofádat!!!

Nagyapó répája

Ezt a mesét a gyerekekre és az érzékenyebb
lelkű olvasókra való tekintettel inkább meg se
írom.

Gyere le velem, legyere a föld alá… Röpke
két és fél évtizednyi építgetés, csinosítgatás
után a múlt előtti pénteken megnyitották a
Győzelem téri aluljárót; a létesítményben talál-
ható üzlethelyiségek bérlésére a közeljövőben
írják ki a licitet. (Először 2008-ban – a legutóbbi
helyhatósági választások évében – vette át és
„nyitotta meg” az önkormányzat, majd rövid idő
múlva be is zárták.)
Alapterülete 2840 négyzetméter, ennek csak-
nem fele bérbe adható. A városháza licitet fog
kiírni a kereskedelmi helyiségek bérbeadására,
a kiindulási ár várhatóan két euró/négyzetméter
lesz (egy hónapra vagy egy napra?). A polgár-
mester már felajánlotta a McDonald’s-nak, hogy
költözzenek át, illetve le a létesítménybe, de
mindeddig nem kapott választ. Az Igiena Szö-
vetkezet által működtetett Győzelem téri fod-
rászüzlet dolgozóinak is javasolta, hogy az
aluljáróban folytassák tevékenységüket. Ez
aztán állati ötlet! Miért nem vonják mindjárt
össze a kettőt? Mialatt az ember elfogyasztaná
a kis sajtburgerét meg sült pityókáját, szorgos
kezek szépen meg is nyírnák, beretválnák.
Az aluljáró kialakítása során természetesen el-
feledkeztek egy „apróságról”: a törvény által is
megkövetelt mozgássérült-lejáróról. Így, aki
gyerekkocsival vagy kerekesszékkel megy le a
közpénzügyi igazgatóság melletti lejárónál
(egyedül itt van speciális le-, illetve felhajtó), az
vagy ugyanott tiplizik vissza, vagy sehol – a
többi lejáratnál ugyanis nem alakítottak ki rám-
pát a kocsiknak. Úgyhogy számukra – leg-
alábbis egyelőre, amíg nincsenek lenn üzletek,
kong az egész – nem sok értelme van leláto-
gatni. Más kérdés, mi lesz velük majd akkor,
amikor felszámolják az aluljáró fölötti gyalogát-
kelőket…

Nyögés. Általános felfogás: ha a nő nyögdécsel
szex közben, akkor a férfi valamit nagyon jól csi-
nál. Egy új kutatás szerint ez azonban egyáltalán
nem olyan biztos…
A férfiak többségét rendkívüli elégedettséggel
tölti el, ha partnere hangosan nyögdécsel az
ágyban, hiszen ez számukra azt jelzi, hogy a nő
elégedett és élvezi a vízszintes lambadát. A
Central Lancashire Egyetem kutatói azonban 
legújabb kutatásukban lerombolták ezt a mí-
toszt. Tanulmányukban azt vizsgálták, milyen
kapcsolat van az orgazmus és az ágyban kiadott
hangok között. Az eredmény őket is meglepte:
kiderült ugyanis, hogy a csúcspontnak nem sok
köze van a nyögésekhez. Sőt, a nők hajlamosab-
bak akkor nyögdécselni, amikor úgy érzik, part-
nerük közelít az orgazmushoz. A kutatók szerint
a nők ezt tudatosan teszik, mégpedig azért,
hogy manipulálják a férfiakat. Ha ugyanis egy
nő nyögdécsel, a férfi elégedettebb lesz, és
könnyebben elmegy. Tanulság: ha barátnőnk
legközelebb hangosan nyög szex közben, nem
biztos, hogy a saját megelégedésére teszi. Hogy

mit lehet tenni? Egyszerűen kérdezzük majd
meg: te, mucika, te most magadnak nyegel
vagy nekem?

Gyereket akarsz? Kerüld a mikrót és a porszí-
vót! A házimunka öli a spermiumokat, és komo-
lyan érintheti a férfi nemzőképességét – állítják
amerikai kutatók. A kaliforniai Stanford Egye-
tem tudósai szerint az árammal működő gépek
és eszközök ártanak a hímivarsejteknek elekt-
romágneses terük révén. Különösen káros a
mikrohullámú sütő, de nem tesz jót a porszívó
sem.
Az amerikai kutatók állításaikat 148 spermado-
norra alapozzák. Elemzésük szerint azok, akik
háztartási gépek erős elektromágneses sugár-
zásának voltak kitéve a mintavétel előtt,

roszszabb minőségű spermával szolgáltak, élet-
képes sejtjeik száma jóval alacsonyabb volt,

mint a házimunkagépektől mentes férfiaké. A
kísérletben résztvevőkre mágneseserőtér-mérőt
tettek, amely egy tipikus napjukon 4 másodper-
cenként végzett mérést, azaz összesen 21.600-
szor. Azoknál, akik sokat voltak erős erőtérben,
kétszer gyakoribb volt a gyenge spermaminő-
ség! A kutatás vezetője megjegyezte: az össze-
függés logikus magyarázat arra, miért gyengül
már egy évszázada a férfiak ivarsejtminősége,
gyermeket akaró pároknak pedig azt tanácsolta,
hogy minél kevésbé tegyék ki magukat elektro-
mágneses térnek. Mi pedig azt jegyezzük meg:
ha a mikrón vagy a porszívón repesztjük, nem
is kell fogamzásgátló?

Újabb kiadás. Október elsején lépett életbe
Romániában az új Polgári Törvénykönyv, amely
néhány újdonságot tartalmaz, köztük azt, hogy
a megcsalt házastárs pénzt követelhet a hűtlen-
kedő társtól. Ha valakit húsz év házasság után
hűtlenkedésen kapnak, akkor fizetnie kell a há-
zastársnak, természetesen csak válás után.
(Igen ám, csakhogy azt be is kéne bizonyítani
meg egyéb apróságok…)
Ugyancsak házasságfelbontás esetében, ha az
ok a túlzott italozás, akkor az alkoholizmussal
vádlott félnek fizetnie kell, vagy ha lelkileg, il-
letve fizikailag bántalmazta a házastársat, il-
letve ha hosszabb ideig távol van a családtól.
Sajnos a törvény nem szabályozza pontosan, mi
is a túlzott alkoholfogyasztás, a lelki bántalma-
zás, vagy hosszabb ideig távol lenni a családtól.
A fizikai bántalmazással szerencsére nincs ilyen
gond, arra ott van a jó öreg törvényszéki látle-
let.
A törvénykönyv elvileg a jegyességet is védi,
hisz októbertől nem lehet, illetve bírósági perrel
is végződhet egy hirtelen jegyfelbontás. Úgy-
hogy: gondoljátok meg, proletárok!

Az állatok etetése szigorúan… szabad! Kí-
nában létezik egy állatkert, ahol szabadon lehet
a ragadozókat etetni, de nem akármivel: negy-

ven dollárnak megfelelő összegért élő állatot(!)
vihet a látogató, és végignézheti, hogyan falják
fel azt az oroszlánok. Vajon milyen állatokat vi-
hetnek? Megunt, öreg kutyát, a szomszéd állan-
dóan nyávogó macskáját, beteg disznót,
kiszolgált lovat.
A gondozók szerint ezzel a ragadozók úgy érez-
hetik magukat, mint természetes környezetük-
ben, a látogatók pedig igazi csemegének tartják
az oroszlánok bemutatóit. Ej, csak egyszer sza-
badulnának ki a nagymacskák, amikor tele van
az állatkert ezekkel az idiótákkal…

Sunyi királynő. II. Erzsébet angol királynő a
királyi palota kertjében egy bokor mögé bújt el
1978-ban, hogy elkerüljön egy protokollcseve-
gést a Ceauşescu-házaspárral – írja a Daily Mail
online kiadásában. A királynő hosszú uralkodása
alatt több kellemetlen állami méltóságot is fo-
gadni kényszerült, többek között a romániai dik-
tátort. „Az állam szolgálója, akárcsak mi, és
nincsenek illúziói az ellenkezőjéről” – kommen-
tálta az esetet Sir Malcolm Rifkind volt kül-
ügyminiszter.
Ezzel együtt a királynőt egyértelműen zavarta
a kormány döntése, hogy hivatalos állami láto-
gatásra hívta 1978-ban a Ceauşescu-házaspárt,
és mindent elkövetett, hogy ne találkozzon
velük többet, mint amennyi szigorúan szüksé-
ges. Amikor kutyáit sétáltatta a palota kertjé-
ben, megpillantotta Ceauşescut és feleségét,
Elenát, amint felé közelednek. Ahogy későbbi
vacsoravendégeinek elmesélte, abban a pilla-
natban úgy döntött, jobb, ha elbújik egy bokor
mögött, minthogy udvarias csevegésbe bocsát-
kozzon a román diktátorral és nejével. Bözsi,
Bözsi, te kis hopplás!

A sunyi királynő cseppet sem királyi reg-
gelije. Pompás és elegáns: az emberek így kép-
zelnek el egy királyi reggelit, amelyet
természetesen ágyban szolgálnak fel. II. Erzsé-
bet brit királynő azonban inkább a szerény ét-
kezés híve – derült ki az uralkodó reggelijéről.
A 83 éves Erzsébet vajas pirítóst, teát és lekvárt
fogyaszt, de néha megenged magának egy kis
zabkekszet is – számolt be ugyancsak a Daily
Mail. Fülöp herceg sem dőzsöl reggelente, ő két-
szersültet vagy magos kenyérből készült pirítóst
falatozik. Nahát, hogy ez mekkora szenzáció!
Mégis mit kéne reggelizzen két nyolcvanon fe-
lüli ember: disznófősajtot, tokaszalonnát, pa-
calpörköltet és langyos zsírt?
A brit bulvárlap még fotókat is közölt a királynő
reggelijét tartalmazó tálcáról, amelyet minden
nap reggel nyolc órakor a napilapokkal (és szer-
dánként a Központtal) együtt visznek be az
öreglány szobájába, az ágyához. God save the
Queen!



A tükörben szemlélődve a legtöbb nő arra a megállapításra jut, hogy valami nem stimmel vele. Egye-
sek méretcsökkenésre vagy -növelésre áhítoznak, míg mások kerekebb vagy laposabb formákért
rimánkodnak.
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Mire emlékszik 
a kisbaba?
A hathónapos babák emlékezete még erősen korlá -
tozott az őket körülvevő világgal kapcsolatban. Ha
eldugnak előlük több tárgyat, csak egyet tudnak majd
valamilyen részletességgel felidézni. A Psychological
Science egyik tanulmánya azonban kimutatta, hogy
nem mindent felejtenek el.  (…)

Melissa Kibbe a Johns Hopkins Egyetemről, valamint Alan
Leslie a Rutgers Egyetemről azt kezdték kutatni, pontosan mit is
képesek felidézni a kicsik a tárgyakkal kapcsolatban. Kísérletük
során hathónapos gyermekeknek mutattak meg egy korongot
és egy háromszöget. Majd egyenként elrejtették őket egy-egy
kisebb vászon mögé. 

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a kicsik képesek
emlékezni arra, amit nem sokkal korábban rejtettek el előlük,
de jobban meggyűlik a bajuk azzal, ami elsőként tűnt el. Miután
mindkét tárgyat eldugták, felemelték a vásznat az elsőként
elrejtett tárgy elől. Néha az eredetileg mögé dugott tárgyat
mutatták a gyerekeknek, de néha kicserélték azt a másikra,
vagy eltüntették teljesen.

A pszichológusok általában abból szűrik le a kicsik
meglepettségének mértékét, hogy mennyi ideig néznek
valamit. Kibbe és Leslie tanulmányában a babák nem
csodálkoztak különösebben azon, hogy az elrejtett tárgy
megváltozott, például háromszög helyett korongot láttak. 

Ha azonban a tárgynak egy az egyben nyoma veszett, sokkal
hosszabb ideig meredtek a helyére, ami arra utal, hogy nem
erre számítottak. „Ez azt mutatja, hogy bár nem emlékeztek a
tárgy alakjára, azt tudták, hogy ott lennie kellett volna
valaminek. Emlékeztek rá anélkül, hogy a vonásaik
megmaradtak volna az emlékezetükben” – mondta Kibbe.

Leslie szerint az eredmények segítenek megérteni az agy
tárgyakkal kapcsolatos információ feldolgozását. A kutató úgy
véli, az agynak van egy mentális ujja, mely egy tárgyra mutat.
Minden egyes ujj csak egy tárgyra mutathat. 

„Pontosan úgy működik, mint a tárgyakra mutató ujj. Az
ujjról magáról nem tudjuk megmondani, milyen tárgyra mutat.
A tanulmány megmutatta, hogy a kicsik esetében a tárgyakat
felidéző folyamat az agyban nem igényel túl sok emlékképet” –
mondta Leslie. (Forrás: Medipress)

Legyen akaraterőd!
Akaraterő: Az emberi tulajdonság újra felfedezése. Ezzel a címmel jelent meg és került az eladási
listák élére Roy F. Baumeister, a Floridai Állami Egyetem professzorának, valamint John Tierney-
nek, a New York Times tudományos újságírójának könyve.

Az önszabályozás, vagyis az akaraterő kér-
dése a 19. század óta érdekli a tudósokat. 
Baumeister először kétkedve állt neki a témá-
nak, de miután laboratóriumi feltételek mel-
lett vizsgálta az akaraterőt, megértette,
„miként ad kitartást, hiánya hogyan rántja
magával az önkontrollt, a vér glükóztartalma
hogyan táplálja ezt a mentális energiát”.

Az önbecsüléshez hasonló kérdésekkel
már egyetemistaként sokat foglalkozott. A
hetvenes években divatos volt az egót és az
identitászavart tanulmányozni. Munkáját
később többek között az akaraterő területén
folytatta, mely az ő megfogalmazásában egy
olyan mozgatórugó, melyre azért van szük-
ség, hogy a kísértésnek ellen lehessen állni.

Baumeister áttörést jelentő kutatása az
1990-es években megmutatta, hogy az ön-
szabályozás kicsit úgy működik, akár az em-
beri test izmai: néha elfárad. A kutatás
résztvevői olyan feladatokat kaptak, ahol va-
laminek ellen kellett állniuk.

Például valamilyen édességnek, vagy
annak, hogy egy bizonyos állatra gondolja-
nak. Egy újabb akaraterőt igénylő feladat
esetén azonban már romlott a teljesítmé-
nyük, ami Baumeister szerint az „egógyen-
gülés” következménye. Ennél is érdekesebb
volt az, mikor a résztvevők cukortartalmú
italt kaptak, ugyanis ilyenkor láthatóan javult
az önkontrolljuk.

Nyilvánvaló, hogy a cukor energiával látta
el az agyat, mely így újra munkába állt és
újra működött az akaraterő. Amikor arra kér-
ték őket, hogy kicsit változtassanak az élet-
módjukon – mozogjanak, vezessenek
táplálkozási naplót –, sokkal erőteljesebben
tudták kontrollálni a saját életüket, ami azt
bizonyítja, hogy egy elhanyagolt izomhoz
hasonlóan az akaraterő is edzhető.

„Ez elég nagy újdonságot jelentett ezen
a területen, ahogy az egóról gondolkodtunk,
illetve a megértése sem hagyományos úton
történt” – magyarázta Baumeister, és hoz-
zátette, tudta, jelentős felfedezésre jutott.
„Változást hozott, izgalmas, új fejlesztést. Az
akaraterő tette az embert a legalkalmazko-
dóbb teremtménnyé, és most azt is felfed-
tük, miként segíthetünk másoknak használni
azt. Ismét kiderült, hogy az akaraterő választ
el minket más fajoktól és ad nekünk erőt.”

Forrás: napidoktor.hu

Annak érdekében, hogy kicsit átfogóbb
képet kapjunk arról, a nők többsége miért
nem fogadja el önmagát, Detre Annamária
klinikai pszichológus szakértőnket hívtuk
segítségül.

Közhely, de az igazság
Az önértékelési gond valós probléma,

és sokan küzdenek vele. Számtalan meg-
közelítésből lehetne megvizsgálni a témát,
de egy dolog igaz: a legtöbb nő nincs meg-
elégedve azzal, amit a genetika játékauto-
matája neki sorsolt.

– Nagy százalékban keresnek fel a nők
azért, mert elégedetlenek a testükkel. So-
kan – bár sablonosan hangzik – a médiát
hibáztatják. A nőknek egyszerűen kisebb-
ségi érzésük támad, amikor meglátják a té-
vében felbukkanó, tökéletesnek tűnő hí-
rességeket, hiszen sokszor hiába is
próbálnak hozzájuk hasonlítani.

Annamária elmondta, a testképzavar
nem csupán egy bizonyos korosztályra jel-
lemző: praxisában az idősebbektől a tinéd-
zserekig számos nő megfordul. Ugyanakkor
azt is kiemelte, saját testük torz megítélé-
sében kétségkívül az útjukat keresgélő ti-
zenévesek járnak elöl. Ők azok, akik egyebek
közt anorexiások vagy bulimiások lesznek,
mert annyira szeretnének másokhoz ha-
sonlítani.

Elég kicsi, elég nagy?
Szakértőnk tapasztalatai szerint a nők

általában nem tudják megfogalmazni, pon-
tosan mi bajuk is van. Mint pszichológus
és a lélek ismerője jól tudja, hogy ezt csak

rengeteg beszélgetéssel lehet beazonosí-
tani. Elsődleges cél ugyanis, hogy a nők
helyre tegyék magukban a dolgokat, és ké-
pesek legyenek elfogadni saját testüket.

– Vannak bizonyos testi adottságok,
mint például a széles csípő, ezen nem lehet
változtatni semmiféle diétával vagy torná-
val, ezt el kell fogadni. Ám tapasztalatom
szerint ebbe nyugodnak bele a legnehe-
zebben a hölgyek. Öltözködéssel persze na-
gyon sokat lehet csalni, úgy vélem, optikai
trükkökkel azokat a testrészeket kellene
hangsúlyozni, amikre büszkék vagyunk. De
a legtöbb nő nincs tisztában azzal, mi elő-
nyös számára, mi áll jól neki, és mi nem.
Ráadásul az is gondot okoz, hogy minden-
képpen meg akarnak felelni a környezet-
nek.

Környezet egyenlő 
párkapcsolat?

A környezet alatt értelmezhető a pár-
kapcsolat? A nők maguknak vagy inkább
az ellenkező nem tagjainak akarnak tet-
szeni? Annamária szerint azok, akik vala-
milyen önértékelési zavarral keresik fel, ál-
talában ugyanazok, mint akiknek gondot
okoz egy tartós párkapcsolat kialakítása,
fenntartása.

– Tény, hogy jellemzően a párkapcsolati
problémák egyik fő okozója a túlsúly,
ugyanakkor az is gondot jelent, hogy a nők
rettegnek a megöregedéstől. Ilyenkor nyúl-
nak a kozmetikai készítményekhez és a
plasztikához. Léteznek aztán olyanok is,
akik folyton utálják magukat a túlsúlyuk
miatt, ennek ellenére egyfolytában esznek,

ez pedig további önértékelési zavarokhoz
vezet, hiszen bűntudatuk van az evés miatt.
Ezt a már meglévő párkapcsolat ugyanúgy
megsínyli, mint az, amelyik még ki sem
alakult. Ilyen esetben előbb-utóbb gond
lehet a súly, és ezzel a nők csak önmagukat
erősítik abban, hogy márpedig ők tökélet-
lenek.

Tükröm, tükröm, 
mondd meg nékem!

Habár mi, nők, alapvetően hiúak va-
gyunk, az utóbbi évek tapasztalatai azt mu-
tatják, sokkal többet foglalkozunk a kül-
sőnkkel, mint elődeink. Annamária szerint
a média jelentős szerepet játszik ebben,
ugyanakkor úgy gondolja, a környezet tet-
szésének elnyerése mindennél fontosabb a
szebbik nem számára, ezért alakulnak ki a
különböző problémák.

– A nők nem akarnak a belsejükkel fog-
lalkozni, csakis a külsővel. Pedig minden-
képpen harmóniába kellene hozni a külsőt
és belsőt, mert ha így el tudnák fogadni
magukat, akkor semmi gond nem lenne.
Csakhogy egy mintához, elképzelt ideálhoz
akarnak hasonlítani, ezzel viszont azt mu-
tatják a külvilág felé, hogy nem elégedettek
önmagukkal. Ráadásul minél nagyobb a
távolság a valóság és a minta között, annál
nagyobb az önértékelési zavar.

Az egész a fejben dől el
A legtöbben a számtalan sikertelen fo-

gyókúra után döntenek úgy, hogy pszicho-
lógushoz fordulnak, hátha így végre meg-
szabadulhatnak a gyötrő pluszkilóktól.

Általában még ilyenkor sincsenek tisztában azzal, ami a doktornő
szerint a fogyókúrázás legnagyobb felismerése: az egész a fejben
dől el.

– Minden fogyókúra sikere azon múlik, hogy a nők elfogadják
magukat, megbékéljenek azzal, ami adatott nekik. A legtöbben
azonban elfelejtenek kommunikálni a testükkel, vagy éppen rossz
szűrőket használnak, így nem veszik észre azokat az adottságokat,
amiket hangsúlyozniuk kellene. Sokszor elmennek a dicséretek
mellett, fel sem tűnik számukra, ha valaki megdicséri a cipőjüket,
vagy, hogy milyen szépen kiöltöztek aznap.

A másik nagy probléma abból adódik, hogy a nők drasztikus
változást akarnak nagyon rövid idő alatt. Véleményem szerint ki
kell tűzni egy célt, hogy egy karcsúsodni vágyó miért akar fogyni,
mennyi pluszkilótól mennyi idő alatt szeretne megszabadulni. A
fogyókúra, a testünkre való odafigyelés nem egy kampány, ez egy
életre szóló program, amit nem lehet időintervallumban mérni.

Forrás: Femina.hu

A pszichológus válaszol 

A kilókon múlik egy nő vonzereje?



Interjú Selymes Tiborral, a marosvásárhelyi FCM A-osztályos együttesének új vezetőedzőjével.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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III. Olasz Lajos-emlékverseny

Kapott gól nélkül nyerte meg a marosvásárhelyi, Ka-
nyaró György által felkészített Apollo Old Boys öregfiúk
együttese, a nagyadorjáni dombok lábánál elterülő Dor-
man sportbázis kitűnő minőségű pályáján megrende-
zett, III. Olasz Lajos-emléktornát és a vele járó
vándorserleget. 

Az október 8-án megrendezett emlékversenyen részt vett a
házigazda Apollo Old Boys mellett Erdőszentgyörgy és a Berek-
méri János által felkészített Gernyeszeg öregfiúk együttese. Az
első mérkőzésen a marosvásárhelyiek együttese – melyben já-
téklehetőséget kapott Hajnal Gyuszi, Fodor János és Botezan
Adrian, a hajdani ASA egykori kedvencei –, 2–0 arányban (gól-
szerzők: Hajnal Gyuszi és Kelemen Sándor) legyőzték a gernye-
szegieket, míg a második meccsen ugyancsak 2–0 arányban
bizonyultak jobbnak, a fair-play díjat is kiérdemelt erdőszent-
györgyiek ellen (gólszerzők: dr. Butiurca Sándor és Kelemen
Sándor). A harmadik mérkőzésen Gernyeszeg 4–1 arányban di-
adalmaskodott Erdőszentgyörgy ellen, így megérdemelten let-
tek másodikok.

A torna legjobb játékosának a szervezők Botezan Adriant
(Apollo Old Boys) választották, aki 47 éves kora ellenére kifo-
gástalanul irányította a marosvásárhelyiek védelmét.

Az Apollo Old Boys együttese a következő volt: Czimbalmos
Ferenc – kapus; Miculi Ioan Nicolae, Lázár Domokos, Petroleon
Sándor, Daróczi László, Pop Mircea, Botezan Adrian, Fodor János,
Szente Csaba, Mike Eugen, Tolvaj József, Hajnal Gyuszi, Dr. Bu-
tiurca Sándor, Aszalos János, Turc Anton, Kelemen Sándor, Po-
pescu Marius, Varga László és Surányi Béla – mezőnyjátékosok.

Érdekességként említendő, hogy a vándorkupát Surányi Béla
repülőmodellező, az Apollo Old Boys együttes tagja készítette
és adományozta, amit minden évben átadnak a torna győztes
együttesnek, és az oldalára felgravírozzák a győztes csapat
nevét.

Olasz Lajos hajdanán a Sportiskolánál kezdett el futballozni
Szász Károly keze alatt, majd az egykori Metalotehnicanál, majd
az Imatexnél folytatta, aztán levezetésként Gernyeszegen is ját-
szott, mely csapattal a megyei bajnokságba került. Haláláig
tagja volt az Apollo Old Boys öregfiúk együttesének és Aszalos
Jánossal egyik alapító tagja volt Marosvásárhely talán legré-
gebbi kispályás csapatának, a mai napig a víkendtelepi, vasár-
napi bajnokságban létező, jelenlegi bajnok Bastiának.

Sabău távozása után a FCM vezetői
egyéves szerződést kötöttek a balánbányai
születésű, a ploieşti-i Astránál és a buka-
resti Sportulnál is megfordult 41 éves szak-
emberrel. Selymes játékosként 46-szoros
válogatott volt a kilencvenes években
„aranygenerációként” emlegetett román
csapatban, mellyel az 1994-es és 1998-as
világbajnoki döntő tornákon is szerepelt.
Pályafutása során játszott a Brassó, a Di-
namo, a Cercle Bruges, Anderlecht, Stan-
dard Liege, a szombathelyi Haladás,
Debrecen és a ciprusi AEL Limassol színei-
ben. A szombati, FCM–Voinţa barátságos
mérkőzés után készségesen válaszolt a Köz-
pont kérdéseire.

– Mi késztette arra Selymes Tibort, hogy
elfogadja a marosvásárhelyi klub vezetőinek
ajánlatát?

– A tavalyi meg a jelenlegi szezonban is
figyelemmel kísértem a FCM mérkőzéseit
és láttam, hogy egy jó képességekkel ren-
delkező együttes a vásárhelyi, melynek ke-
retét tehetséges labdarúgók alkotják. Úgy
ítélem meg, hogy kellő felkészülés, össze-
fogás és odaadás révén sikerül elérjük a
célt, vagyis a kiesés elkerülését.

– Ön szerint jelenleg mi az, ami nem mű-
ködik a csapaton belül, mik a hiányosságok?

– Először is nem teljes a jelenlegi keret,
hiszen hat játékos sérült, többen voltak az
iúsági korosztályos válogatottak tagjai,
így nem tudunk maximális kapacitással
dolgozni. A hat sérült játékos közül örven-
denék, ha bár egy harcképes lenne a
Sportul elleni mérkőzésre. A másik gond,
hogy fizikálisan gyengén állnak a játéko-
sok, ami azzal magyarázható, hogy sokan
nem lehettek az együttes tagjai a felkészí-

tők elejétől, nem mindenki játszott stabilan
az előző együttesénél. S nem utolsósorban,
pszichikailag is gond van a játékosokkal
azért, mivel mindössze hét ponttal, a tizen-
negyedik helyen van az együttes. Pedig te-
hetséges, jó képességű játékosok vannak a
csapatban.

– Gondolt-e arra, hogy még igazoljanak?
– Nem szeretnék a téli időszakig iga-

zolni szabad játékost, sőt nem is biztos,
hogy hasonló vagy jobb képességűek len-
nének, mint a keret jelenlegi tagjai. Majd a
téli szezonban elválik, ki marad, ki megy, és
ki jön az együtteshez.

– Jelenleg hazánkban szinte minden
együttesnél gond van az utánpótlás- neve-
léssel, ez minek tudható?

– Tehetségek mindig is voltak és lesz-
nek, sajnos nem ezen múlik. Sok minden
egyéb számít. A jelenlegi helyzet nem ki-
mondottan kedvez annak, hogy a tehetsé-
ges fiatalok, sportolók megfelelőképpen
fejlődjenek. Szerintem akkoriban, a Cea-
uşescu-rendszerben több lehetőség volt. Ha
valamilyen téren jó eredmények voltak,
akkor az a sport volt. Nem voltak anyagi
gondjaink, volt egyfajta folytonosság. Ne-
künk, a mi generációnknak csak futballozni
kellett, s a célunk az volt, hogy hétvégéről
hétvégére jobbak legyünk. Most más a
helyzet, s bár anyagi támogatás akad, ösz-
szességében mégsem ugyanazok a feltéte-
lek, sajnos más a hozzáállás. Így nagyon sok
tehetséges fiatal elvész, nem tudnak kitörni
ebből a közegből.

– A FCM számára három nehéz mérkőzés
következik a bajnokságban, az ön által már
edzett Sportul otthonába látogat, majd a

bajnok galaci Oţelul együttesét fogadja
hazai pályán, aztán következik a vaslui-i ki-
szállás. Hogyan látja Selymes Tibor ezeket a
mérkőzéseket?

– A legfontosabb a FCM számára a
Sportul elleni összecsapás, hiszen ők is a ki-
lenc mérkőzés során mindössze egyet nyer-
tek meg és csak hét pontot szereztek, de
gyengébb a gólarányuk. Felhasználom
minden tudásom a FCM javára, mármint
amit a Sportul együtteséről, játékosairól
tudok, és győzni megyünk Bukarestbe. Re-
mélem, addig sikerül pszichikailag pozití-
van is hatnunk a fiúkra. A galaci mérkőzés
még távolabb van, addig a legfontosabb a
Sportul elleni összecsapás számunkra.

– Ma (szombaton, október 8-án) az
együttes minimális gólkülönbséggel alulma-
radt a Sziget utcában, ahol barátságos mér-
kőzést játszott a nagyszebeni Voinţa ellen.
Hogyan értékeli ezt a mérkőzést?

– Sajnos a sérült játékosok miatt nem
tudtam felállítani az általam elképzelt
kezdő tizenegyet, ezért is kellett több iú-
sági, tehetséges játékost kipróbálnom a
FCM II. keretéből. Ha a sérült játékosaim
egészségesek, harcképesek lesznek, szerin-
tem kellő odaadással, akarattal és rengeteg
munkával felkapaszkodhatunk az első tíz
hely egyikére. 

– Mielőtt a szerződést megkötötte a FCM
vezetőivel, tudatában volt mindkét fél, hogy
idő kell az edző munkájának sikeréhez? 

– Persze, ezt a vezetőség is tudja, ezt
is megbeszéltük, ők mindenben támogat-
nak, minden feltételt megteremtenek
nekem, meg segítőtársaimnak, hogy célun-
kat elérjük. Egy edző munkájának a gyü-
mölcse későre érik be, ahhoz nem elég

Egy edző munkájának gyümölcse
nem egy-két hét alatt érik be

egy-két hét. Amúgy, itt Marosvásárhelyen olyan jó feltételek van-
nak a felkészülésre, amelyhez hasonló nincs meg több első osztá-
lyú együttesnél.

– Selymes Tibor egy olyan városban dolgozik jelenleg, ahol szá-
mottevő a magyarság. Ez jelent-e valamit az ön számára?

– Egy székely embernek, vagy erdélyi magyarnak számít, hogy
minél többen, mind magyarok, mint románok egyformán támogas-
sák, biztassák, mellette legyenek jóban-rosszban és elismerjék mun-
káját. Én minél hamarabb szeretnék egy ütőképes együttest
kialakítani, amely bent maradhat az A-osztályban, hiszen ezt a ma-
rosvásárhelyi labdarúgás tradíciója is megköveteli. A vezetőség, a
szurkolók és a játékosok ezt egyaránt megérdemlik, ezért gondolom,
hogy közös erővel sikerül kimozdítanunk a kátyúból a FCM szekerét. 
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Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám


