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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…”

(Márai Sándor)
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>>> Maros megyei közéleti hetilap <<<
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Februártól

Vegyen
részt Ön is!

Volt egyszer egy
Aranykakas
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Társadalom
Tankönyv a
székelység történetéről

A tankönyv iskolásoknak szól, de olyan formában, hogy a szülőket is érdekelje. Újdonsága az,
hogy a székelység-történetet a lehető legrégibb
időktől egészen napjainkig követi. Színes, ﬁgyelemfelkeltő kiadvány, többségében ﬁatal szerzőgárda munkája, akiknek nagy része aktív
történelemtanár. Több ezer példányszámban jelent meg és sok székelyföldi iskolában már tanítják. Azok a székelyföldi tanintézmények, ahol
igény van rá, ingyen kaphatnak a tankönyvből.

Tárcanovella

>>> 4. oldal

Vigasztalhatatlan bánatomban egyszemélyes
villámcsődületet tartok a Kábelkorcsoma hat
szipogó fehér gipszoroszlánjának a szíves közreműködésével. Bizonyosak vagyunk afelől,
hogy egyedüli reményünk a Feller-féle Elsaﬂuid és pirula. Mikor jön már a netfutár?!

Körkérdés

Egy város jellegét nem kizárólag kulturális intézményei, iskolái határozzák meg, hanem bizony vendéglátó helyei is. A hajdani Flekkenburg elsősorban ez utóbbiakról várt ismertté, nem utolsó sorban
az íróknak köszönhetően. Aranykakas, Maros, Oroszlán – a sort még folytathatnánk – azok az ismert
vendéglők, amelyek a rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt rendre eltűntek, illetve a privatizáció áldozatául estek. Képriportunk az Aranykakasról készült.
>>> 4. oldal
>>> 5. oldal

Sport

Ön milyen formában
szereti az újságot olvasni?

Edzőtáborozások előtt a FCM
Január 21-én a klub Sziget utcai székházában gyűltek
össze a FCM B-osztályos labdarúgói, majd január 22-én
és 23-án elvégezték a kötelező orvosi vizsgálatokat. Az
együttes a hónap végén a Víkendtelep szomszédságában
kialakított sportakadémián kezdi meg a felkészülést a tavaszi idényre. Február elején a törökországi Antalyába
utaznak edzőtáborozásra. Arról, hogy kik mentek el a csapattól, és kik érkeztek, valamint a klub vezetősége által
kitűzött célról a 7. oldali sportrovatunkban olvashatnak.

Ma már újságolvasás sincs konkurencia nélkül. Elég ha az
online formákra, avagy ha az internetes megjelenésekre
gondolunk. Ez évi harmadik lapszámunkban arra kerestük
a választ, hogy ki milyen megjelenési formát tart a legszívesebben a szeme előtt. A válaszokból – melyek az ötödik oldalon olvashatók –, az is kiderül, hogy haldoklik-e
a hagyományos, vagyis a nyomtatott újság…

CM
YB

>>> 7. oldal

2. oldal >> Naptár

2013. január 24–30.

Kár kihagyni
Esküvői kellékek kiállítása
Január 25–27. között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban szervezik meg A mi
esküvőnk című kiállítást. A VI.
alkalommal sorra kerülő rendezvényen esküvői kellékek: ruhák,
menyasszonyi csokrok, jegygyűrűk, estélyi ruhák, virágköltemények, limuzinok, díszgyertyák,
ékszerek, sütemények, esküvői
menük, meghívók stb. kerülnek
kiállításra. A hivatalos megnyitóra január 25-én 13 órai kezdettel kerül sor.
Kőműves Kelemen
és felolvasószínház
Január 24-én, csütörtökön 21
órától a Kőműves Kelemen című
rockballadát láthatják a színház
nagytermében a Harag György
egyetemistabérletek tulajdonosai. 25-én, pénteken 17 órától az
Underground Teremben Kenéz
Ferenc Lilike medika leveleiből
című felolvasószínházi előadását
adja elő a társulat.
Szimfonikus koncert
Január 24-én, csütörtökön
este 7 órától A zene varázsa a
melódiától a szórakozásig cím-

Névnapok
jam el... címmel. A koncerten
Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa és
Máté Péter dalai csendülnek fel
Bokor Barna, Szabadi Nóra, Sebestyén Aba és Ördög Miklós Levente előadásában.
Idő-függések
A marosvásárhelyi Bernády
Házban, illetve a Kultúrpalota
földszinti galériáiban megnyílt
a MAMŰ erdélyi képzőművészeti alkotócsoport Idő-függések című vándorkiállítása.
Mindkét helyszínen február 3ig tekinthetők meg a 35. éve
alakult csoportosulás alkotásai.

mel szimfonikus koncertre kerül
sor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel: Franz Lamprecht
(Németország), hegedűn játszik
Vlad Raceu. Műsoron: Csajkovszkij, Ziehrer, Hellmesberger, Bernstein, Gardel, Chopin,
Williams, Koschat, Anderson,
Morricone, Strauss művei. 25én, pénteken déli 12 órától
román, 13 órától magyar nyelvű
leckehangversenyre, 17 órától
román, 18 órától magyar nyelvű

nevelőhangversenyre kerül sor
a Kultúrpalota nagytermében.
A hangverseny témája: Mozart
operái és szórakoztató zenéje.
Bemutatják: dr. Dorina Pop és
Fülöp Klára tanárnők, közreműködik a ﬁlharmónia fúvósoktettje.
Kinek mondjam el...
Január 29-én, kedden este 7
órától a Kultúrpalotában emlékkoncertre kerül sor Kinek mond-

Huszonegyedik Zsuzsannabál Marosvásárhelyen
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület január 26-án a
Kék Gyöngy (Blue Pearl – Dózsa
György u. 155. sz.) vendéglőben
tartja meg hagyományos Zsuzsanna-bálját. Kiváló műsoros
menüt, nagyszerű zenét és hangulat biztosítanak a szervezők.
További információk, belépőváltás a 0365-411-075, 0265266-788 vagy 0743-694-811-es
telefonszámokon.
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Szombaton, január 19-én
szervezték meg a kövesdombi
Liviu Rebreanu Gimnáziumban
a harmadik osztályosok körzeti
szavalóversenyét, ahol több városi iskola, de a környező falvak
kisdiákjai is megméretkeztek.
Az esemény tematikája – a tél
és a hideg ellenére – a madarak
voltak, emiatt a bemondó tanító néni és segédje madarász
maskarát öltöttek, és a díszlet is
a témát idézte, valamint a megméretkező kisiskolások is nevük
helyett egy-egy madárfajta nevével jelentkeztek be a versenybe.

Volt kék cinege, csuszka,
mezei veréb, nagy fakopáncs,
de szajkó is szavalt verset. A
megméretkezés érdekessége
volt, hogy mind a 22 gyerekmadár magyar szerzőtől választott költeményt. A szakmai zsűri
legnagyobb örömére a nebulók
a korosztályuknak megfelelő
versekkel szálltak harcba, ám az
óvó-, tanítónénikből és újságíróból álló bizottságnak igen
nehéz dolga volt kiválasztani a
legügyesebbeket, hisz a pontozás több szempont – hanghordozás, levegővétel, arcjáték,
vers hangulatának hiteles köz-

vetítése, szemkontaktus – szerint történt.
Az első díjazott Szabó Dániel lett, a második Henter
Szende, a két harmadik díjat
pedig Bató Judith Katalin és
Kállay Dóra vehette át. Különdíjban részesült Darvas Sándor,
aki talpraesettségéért, jó hanghordozásáért érdemelte ki az
elismerést. Természetesen a
díjak is illeszkedtek a tematikába: a kisdiákok emléklap
mellett madaras enciklopédiákat, kifestőket, könyvjelzőt vihettek haza.
Pál Piroska

Január 24.
Január 25.
Január 26.
Január 27.
Január 28.
Január 29.
Január 30.

Erik, Veronika, Xénia, Erika, Ferenc
Pál, Henrietta, Henrik, Péter
Vanda, Paula, Titusz, Timót
Angelika, János, Angéla
Károly, Ágnes, Tamás, Margit, Péter
Adél, Etelka, Ferenc, Jónás, Valér, Szaléz
Gerda, Martina, Gellért

Horoszkóp
Kos: Csupa pozitív energia veszi körül a héten, pörög is ezerrel, de talán igyekszik mindent egyszerre csinálni. Ne legyen
türelmetlen, mindennek eljön az ideje. Új dolgok készülődnek
az életében. Most megvalósíthatja az álmait, és határt csak
a képzelete szabhat annak, hogy mibe is vágjon.
Bika: Csendes hétnek néz elébe. A bolygók most az önkifejezését támogatják, és bátorítják is arra, hogy álljon ki az érdeke mellett, akár szélesebb körben is. Érdemes blogot
indítania, és megosztania másokkal az írásait. Most vevőket
is találhat arra, amit eladna.
Ikrek: Ez az időszak elsősorban a tanulásról szól ön számára,
és ez nem mindig könnyű. Elsősorban az ön körül lévő emberek tehetik próbára a türelmét, de egyúttal tükröt tarthatnak az egójának is. Viszont az is kiderülhet, kire számíthat
akkor, és rájöhet, hogy nem kell mindenkinek megfelelnie.
Rák: A bolygók romantikus hetet ígérnek ön számára. Ha a
párját keresi, többen is randira hívják, ön pedig azt sem tudja,
melyiküket válassza, de a döntés majd kiforrja magát. Ha már
párban él, nézeteltéréseik támadhatnak, de mindez arra szolgál, hogy megerősítse a kapcsolatukat.
Oroszlán: A héten érdemes némi gondot fordítania a jó közérzetére, egy jógaóra, úszás és szauna csodákat tehet. Ha állást keres, a héten megfontolandó ajánlatot kaphat. Ha
kapcsolatban él, mostanában szorosabbra fűzhetik a szálakat,
összeköltözés vagy eljegyzés formájában.
Szűz: A Vénusz veszi gondjaiba a szerelmi életét, és könnyen
elragadják az érzelmek. Arra ügyeljen, hogy mindez ne menjen a munkája rovására. Ha még keresi a párját, ezen a héten
van esélye arra, hogy találkozzon valakivel, akivel hosszabb
távon is működhet a kapcsolat.
Mérleg: A hét közepére különleges és örömteli meglepetést
ígérnek önnek a bolygók. Elsősorban a szerelemben vagy a
pénzügyekben kaphat jó híreket. Az, hogy az élete melyik területén jön a változás, attól is függ, melyik foglalkoztatja mostanában.
Skorpió: A hét arra kényszeríti, hogy magába szálljon, és
meggondolja, merre tovább. Szerencsére az anyagi ügyei a
bolygók szerint jól alakulnak, így megteheti, hogy akár pénzt
is szánjon az önismeretre, és beiratkozzon egy tanfolyamra.
Megéri a befektetés, és tapasztalatokban gazdag időszak vár
önre.
Nyilas: Ez a hét nagyon kedvező arra, hogy ﬁzetésemelést
kérjen, ezért ne habozzon megtenni a szükséges lépéseket.
A bolygók szinte garantálják a sikerességét. A kapott összegből fordítson magára és az egészségére is. Megfelelő lehetőségei vannak arra, hogy a hosszú távú céljaival foglalkozzon.
Bak: Talán háttérbe szorítja a személyes vágyait, amelyek
örömet szereznének. Most ezekre ﬁgyeljen. Foglalkozzon kicsit azzal, amit önmaga érdekében szeretne megvalósítani,
mert több olyan emberrel is találkozhat a héten, akik a személyes céljaihoz nyújtanak segítséget.
Vízöntő: Az intim szférája játssza a főszerepet a héten. A szerelmi életét, valamint a másokkal való viszonyát is támogatják
a bolygók. Ez a hét a gyógyulás ideje is egyben, amikor elengedhet egy régi viselkedésmintát. Akár ﬁzikai, akár lelki bajjal
küzdött, most megszabadulhat tőle.
Halak: Egyre nagyobb teret kapnak a társasági események
és a kapcsolatai az életében, és növekszik az a vágya, hogy
valóra váltsa, amiről régóta álmodozik. Mindebben támogatják most a szerencsés bolygóállások, és segítséget küldenek,
bármilyen életterületen is legyen szüksége rá.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.
szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Tankönyv a
székelység történetéről
2012 szeptemberében jelent meg A székelység története című tankönyv, amelyet nagy érdeklődés követett
a székelyföldiek, illetve a román sajtó és tanügyminisztérium részéről egyaránt. Előbbiek pozitívan, míg
utóbbiak negatívan reagáltak rá. A tankönyvet Hargita és Kovászna megyék tanácsainak támogatásával a
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont adta ki. Főszerkesztője Hermann Gusztáv Mihály történész,
egyetemi adjunktus. Szerzői, természetesen a főszerkesztő mellett Ferencz S. Alpár (történelemtanár, Csíkszereda), Forró Albert (történelemtanár, Csíkszereda), Kádár Gyula (történész, újságíró-szerkesztő, Sepsiszentgyörgy), Mihály János (történész, Székelyudvarhely), Novák Csaba Zoltán (történész, Marosvásárhely),
Novák Károly-István (történelemtanár, Székelyudvarhely), Orbán Zsolt (történelemtanár, Csíkszereda), Sepsiszéki Nagy Balázs (néprajzkutató, Sepsiszentgyörgy), Sófalvi András (régész-történész, Székelyudvarhely),
és Sztáncsuj Sándor József (régész, Sepsiszentgyörgy). Az illusztrációkat Gyöngyössy János készítette, lektorálta Pál-Antal Sándor ny. levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.
A könyvet először Csíkszeredában mutatták be 2012
szeptemberében, majd Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is. 2013. január 17-re a
Vásárhelyi Székely Kaszinó egy
beszélgetésre hívta meg Hermannt és munkatársait, a Köpeczi-Teleki Palotában lévő
Bulgakov kávéházba. Itt a
meghívottak a tankönyv létrejöttéről és fogadtatásáról értekeztek.
A felkérésnek nem
lehetett nemet mondani
A rendezvényen Gáspár
Sándor újságíró, házigazda és
a közönség kérdéseire Hermann Gusztáv, Pál-Antal Sándor és Gyöngyössy János
válaszoltak, illetve fejtették ki
véleményüket egy-egy felme-

rülő kérdés kapcsán. Hermann
Gusztáv a tankönyv születésének körülményeiről a következőket mondta:
„Egy csíkkozmási rendezvényen vetődött fel, hogy szükség lenne egy olyan
tankönyvre, amelyből a székelyföldi diákok megismerhetnék saját népük történelmét.
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke felkarolta a vállalkozást, ő kért fel
arra, hogy ezt megszerkeszszem, és a felkérésnek nem lehetett nemet mondani, hiszen
ez mindenikünk szívügye. Arra
törekedtünk, hogy egy koherens, egységes szöveget hozzunk össze, ami nem volt
könnyű, hiszen ritka az a tankönyv, amelynek ilyen sok
szerzője lenne. A szerzőgárda
összetételét is úgy kellet megválogatni, hogy az tükrözze a
Székelyföld területi struktúráját. Ezért van az, hogy a szerzőgárdában ott vannak a
háromszékiek, a csíkiak, az udvarhelyiek és a marosvásárhelyiek egyaránt.”
Tudtuk, hogy nem
lesz fáklyás menet

Hermann Gusztáv

Pál-Antal Sándor

A tankönyv fogadtatásáról a
főszerkesztő így nyilatkozott:
„Mikor belevágtunk, már az
elején tudtuk, hogy nem lesz
fáklyás menet, tudtuk, hogy kritika fogja érni minden irányból.
Mi igyekeztünk, hogy ne sértsünk meg senkit, hogy ne provokáljunk. Ennek ellenére a
román közvélemény kételkedve
fogadta, de magyar részről is
voltak olyan hangok, hogy nem
eléggé objektív. Az én véleményem megegyezik a George du
Maurier francia íróéval, aki szerint tökéletes objektivitás a történelemben nem létezik. A
tankönyvben felsorakoztattuk
az egymásnak ellentmondó véleményeket is, például az ere-

detkérdés kapcsán, de arra is
törekedtünk, hogy azokat a részeket is beépítsük, amik a székelység tudatába már
évszázadok óta berögződtek.”

meg és sok székelyföldi iskolában már tanítják. Azok a székelyföldi iskolák, ahol igény van
rá, ingyen kaphatnak a tankönyvből.

A tankönyv iskolásoknak
szól, de olyan formában,
hogy a szülőket is érdekelje

Nincs szükség
minisztériumi
jóváhagyásra

A beszélgetés folyamán PálAntal Sándor kifejtette, hogy a
tankönyv elkészítése alkalmával több kérdést kellett tisztázni. Először is azt, hogy kikhez
szól? Csak iskolásokhoz vagy
nem csak? Mennyire legyen tudományos? Ma már kijelenthetjük, hogy a könyv elsősorban
diákokhoz szól, de olyan formában, hogy a szülőket is érdekelje. Megfelel a tudományos
igényeknek, de van olyan kérdés, amit egy tankönyvben
nem lehet taglalni. A tankönyv
újdonsága az, hogy a székelység történetét egészen napjainkig
követi.
Színes,
ﬁgyelemfelkeltő kiadvány,
többségében ﬁatal szerzőgárda
munkája, akiknek nagy része
aktív történelemtanár. Több
ezer példányszámban jelent

Arra a kérdésre, hogy a tanügyminisztérium engedélyezte-e a tankönyvet, a
meghívottak azt válaszolták,
hogy amikor nekiláttak a munkának, nem gondolkodtak
azon, mi lesz a minisztérium reakciója. De a tanügyi tárca jóváhagyására nincs is szükség,
hiszen ez egy nem kötelező,
hanem fakultatív tantárgy, és
mint ilyennek elegendő a tanfelügyelőség ajánlása ahhoz,
hogy tanítani lehessen. Ettől eltekintve volt egy kis „felmordulás” a román sajtó részéről, és
egy minisztérium brigád is
soron kívül vizsgálódott a tankönyvvel kapcsolatban, de úgy
tűnik, mára már lecsengőben
van a folyamat. A tankönyv tartalmát ismeretlen szerzők lefordították (szóról szóra) románra,
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MORGÓ
Szentgyörgyi László

Tudathasadás?

A december 9-i parlamenti választások óta eltelt másfél
hónap történéseinek ismeretében kijelenthető: tisztul a kép,
az erdélyi magyar politikai porondot illetően mindenképp.
Talán emlékeznek még: alig zárták le az urnákat, s tették
közzé az exit-poll adatokat, máris robbant a bomba: Victor
Ponta PSD-elnök bejelentette, hogy az előzetes megegyezésnek megfelelően, megkezdik a tárgyalásokat az RMDSZ
kormányzati szerepvállalásáról. Azt tudtuk, hogy a MarkóBorbély-Frunda-Verestóy négyesfogat által irányított alakulat, különösen annak klientúrája számára mindennél
fontosabb a kormányzásban való részvétel. Az viszont már
a legedzettebbeket is meglepte, hogy egy előzetesen, titokban, azaz a választópolgárok, sőt a tagság tudta nélkül megkötött paktum révén próbáltak újra a hatalom asztalának
közelébe férkőzni.
Az RMDSZ-nek a romániai, illetve magyarországi posztkommunista pártokkal ápolt kivételesen jó kapcsolata közismert. Ahányszor ezt valakik felemlegetik, netán szemükre
vetik, ők mindannyiszor arra hivatkoznak, hogy az RMDSZ
– a Fidesz-KDNP-hez hasonlóan – az Európai Néppártnak,
az Európai Parlament kereszténydemokrata képviselőcsoportjának a tagja. Enyhén szólva ellentmondásos helyzet.
Annak ellenére az, hogy manapság már nem kizárólag ideológiai alapon csoportosulnak, tömörülnek táborba a jobboldali, illetve baloldali pártok. Maradjunk annyiban, hogy
az RMDSZ esetében elmélet és gyakorlat nem fedi egymást,
ez idő szerint jobboldalinak, kereszténydemokratának, konzervatívnak mondja ugyan magát, de baloldali, posztkommunista pártokkal szövetkezik, működik együtt. Ez orvosi
nyelven szólva nem más, mint tudathasadás.
A múlt héten Markó Béla az MSZP elnökével, Mesterházy
Attilával írt alá együttműködési szerződést Kolozsváron,
ahol a posztkommunisták kihelyezett elnökségi ülést (is)
tartottak. Ez alkalommal Gyurcsány egykori táskahordozója
elnézést kért az erdélyi magyaroktól, amiért pártja 2004.
december 5-én a magyar állampolgárság határokon túliakra
való kiterjesztése ellen kampányolt, huszonhárom millió
román munkavállaló beözönlésével riogatva a bűnösen tájékozatlan szavazókat. Nem lehetnek illúzióink, ez már a
2014-es parlamenti választások előtti, a Romániában is ismert Ron Werber által vezényelt kampány része. Folyik tehát
a versengés az állampolgárságot szerzett határon túliak szavazatainak megszerzéséért. Kolozsváron kiderült: a FideszMSZP küzdelemben az RMDSZ – tegyük hozzá: nem először
– az utóbbiak mellett kötelezte el magát. Jó tudni.

Gyöngyössy János

és ez a szöveg terjeng a világhálón, mintegy jelezve, hogy
„lám milyen szörnyűségek születnek a magyar tankönyvirodalomban.” A fordítók hozzá

nem értését nagyon jól igazolja
például az, hogy Julianus barátot „prietenul Iulianus”-ként
fordították.
Nemes Gyula
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Volt egyszer egy
Aranykakas

Az Aranykakas valaha népszerű vendéglő volt, nyári kertje a város ﬁatalságának és a közeli
Elektromaros dolgozóinak is kedvenc mulatóhelye. A hetvenes években élő zene szólt itt, olyan
együttesek játsztak, mint a Montana, vagy a Novax. A legnépszerűbb Fonográf-számokat, Illésdalokat, LGT-nótákat, vegyítve néhány román számmal egyaránt hallhatta az, aki betért ide.
Nyaranként nap mint nap dugig volt a kert, aki még emlékszik rá: jéghasábokkal rakott pléhteknőben hűtötték a sört, volt, amikor minden asztal mellé jutott egy-egy ilyen alkalmatosság.
Télen a vendéglőbe és a bárba szorultak a vendégek, többnyire alig, vagy csak nagyon nehezen,
esetleg némi kapcsolat révén lehetett üres asztalhoz jutni.
A rendszerváltás után még
működött egy ideig, aztán az
esztelen privatizáció áldozatául
esett a város egyik legrégebbi
szecessziós stílusú épülete, amelyet Bürger Albert építtetett a
XIX. és a XX. század fordulóján. A
tulajdonos Bernády György polgármestersége idején városi tanácsos volt, a Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, aki elsősorban sörgyáráról volt híres. A család az 1938-as gazdasági
válságban tönkrement, a villát

eladta. Az épületet 1948-ban államosítottak, az 1960-as években vendéglővé alakították.
A jelenleg a bukaresti Romarta Rt. tulajdonát képező,
évek óta üresen álló, egyre romló
állagú egykori Aranykakast múlt
év szeptemberében eladásra bocsátotta a kereskedelmi ingatlanok értékesítésével foglalkozó
United Capital, de vevő egyelőre
nem került rá.
Kép és szöveg:
Szentgyörgyi László
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Fluid és pirula
A február kínzó betegségekkel
köszöntött be. Engem kiszúrt magának a csúz, a köszvény. Szaggatás, szúrás a derekamban, kéz-,
láb- és fejfájás gyötör, szélütés
kerülget, kintről vérfagyasztóan
bevigyorog a madárinﬂuenza.
Anyósomat gyomorgörcs, oldalszúrás,
epehányás, rosszullét, székszorulás,
savanyú felböfögés, állandó gyomorégés, majd megint hasmenés kínozza.
Feleségemnek a torka fáj, szörnyen
köhög, kegyetlenül fojtogatja valami
a torkát, mázsás súly nyomja a mellét.
Valami átkozott ragály lehet, ha a hetedik faluban élő cimborám, Liter
Minya, az idült kocsmalakó, aki hétéves kora óta jól csúszó borkorcsolyapályát működtet a torkában, szóval ez
a megrögzött életművész is arra kér
telefonon: rendelnék az Alkony káeftétől egy mérsékelten díszes, hanyag
eleganciájú koporsót, mert halálán
van. Érzi a végét, nincs maradása
ebben a gégeszikkasztó árnyékvilágban.
Másnap ismét csönget. Koporsó
törölve, mert álmában jelenést látott.
Nobel-díjas tudós tanúsította: minden
bajunk egyetlen orvossága a Fellerféle Elsa-ﬂuid csodagyógyszer. Interneten rendelhető, direkt Feller V. Jenő
gyógyszertárából, Stubica, Vásár-tér
213. szám, Zágráb megye. Liter Minya
új kívánsága: ballagnék be egy internet-pincébe, és adjam föl a megrendelést. Mert ő az istennek sem dobja
fel a talpát, amíg a Feller-féle Elsaﬂuid csodagyógyszert ki nem próbálta!
Amint a világhálós barlang lépcsőin ereszkedem alá, úgy érzem
magam, mint Gyertyaszentelőkor a
medve. Ha kijövetelkor meglátom az
árnyékomat, fordulhatok szörfözni tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont
borús időt találok, zaciba a nagykabátommal. Hisz rövidesen itt a tavasz!
A világhálón pompás történetek
várnak a Feller-féle Elsa-ﬂuid csodagyógyszerről. Egy kilencvenéves kántor, aki már az utolsó kenetet is
felvette, az utolsó pillanatban rendelt
sürgönyileg 12 üveg Feller-féle Elsaﬂuidot 5 koronáért. Bevenni azonban
nem akarta semmiképpen. Hiába rimánkodott a felesége, ő nem, s nem.
Végül a szomszédok és a tisztelendő
úr határozott fellépésére volt szükség.
Lefogták, és aztán naponta 20 cseppet
adtak be neki cukron a belső bajok
ellen, s egész testét bedörzsölték a
Feller-féle Elsa-ﬂuiddal, mire rögtön
jobban érezte magát. Nosza, tüstént
rendelt újra 48 üveggel a Feller-féle
Elsa-ﬂuid csodagyógyszerből, 16 koronáért a maga és a gyermekei részére, míg anyósának 6 doboz kitűnő
Feller-féle Elsa-ﬂuid pirulát 4 koronáért. Már csekély három hét múlva ő is,
gyermekei is tökéletesen kigyógyultak, sőt az még anyós is életben maradt!
Mikor híre ment a Feller-féle Elsaﬂuid és a Feller-féle Elsa-pirulák cso-

dálatos hatásának, minden beteg és
egészséges ember megrendelte ezeket a kitűnő valódi háziszereket, s
mindannyian meggyőződtek róla,
hogy a valódi Feller-féle Elsa-ﬂuid Feller V. Jenő gyógyszerésztől Stubica,
Vásár-tér 213. szám, Zágráb megye:
teljesen és gyorsan gyógyít mindenféle ideg- és izomfájdalmakat, fog- és
keresztcsont-fájást, nyilallást, ﬁcamodást, eloszlat gyöngeséget, fáradtságot, gyulladást, légzési zavarokat,
fülzúgást, szédülést.
Egy Oscar-díjas ﬁlmszínész aggkori
gyöngeségében csaknem elvesztette
a szemevilágát. Néhány hétig Fellerféle Elsa-ﬂuiddal mosta a szemeit, és
megint olyan jól látott, mint ﬁatal korában. Azonmód elkergette kövérre
dagadt, rút feleségét, és tíz szuper
celeb fotómodellt rendelt hollywoodi
villájába.
A legszegényebb emberek is rendeltek, mert ez a két csodás gyógyszer
nagyon olcsó: 12 kis vagy duplaüveg
8 korona 40 ﬁllérbe, 36 kis vagy 30
dupla üveg 20 koronába kerül.
Rövidesen meggyógyult minden
beteg, skroﬂis gyermek, mert a Fellerféle Elsa-ﬂuid behegesztette a sebeket, mirigyeket, daganatokat,
kiütéseket, sápkórt, és a szájbetegségeket egytől-egyig meggyógyította.
Mikor végre kijöttem a netbarlangból, rettenetes vihar tombolt.
Megértettem belőle, hogy olyan kikelet jön, amilyent még nem pipált az
egyesült Európa. Boldogan gratuláltam magamnak. Be jól tettem, hogy
megrendeltem a Feller-féle Elsa-ﬂuid
csodagyógyszert, 6 dobozzal 4 koronáért magamnak; 12 dobozzal 7 korona 60 ﬁllérért pedig Liter Minya
barátomnak. Hiszen a Feller-féle Elsaﬂuid és pirula olyan betegségeket is
nagyszerűen gyógyít, amelyeket még
föl sem fedezett az orvostudomány.
Lelkesen csöngettem Minyára,
hogy az örömhírt elújságoljam. Idegen hang közölte: a barátom néhány
órával ezelőtt csöndesen exitált.
Utolsó szavai ezek voltak: Feller-féle
Elsa-ﬂuid és pirula.
Boldogtalanul botorkálok hazafelé. Szomorúan állapítom meg: lám,
hiába hogy a harmadik évezredben
élünk, a fénysebesség korában is lassúnak bizonyul a segítség. Hitvány
Liter Minya eltakarodott, mielőtt
megtapasztalhatta volna a Feller-féle
Elsa-ﬂuid és pirula csodálatos hatását.
És nicsak, eláll a havazás, elül a
szél, és hét ágra süt a nap! Mi lesz a
beígért szép a tavasszal?!
Hát már a medvében sem lehet
bízni.
Vigasztalhatatlan bánatomban
egyszemélyes villámcsődületet tartok
a Kábelkorcsoma hat szipogó fehér
gipszoroszlánjának a szíves közreműködésével. Bizonyosak vagyunk afelől,
hogy egyedüli reményünk a Feller-féle
Elsa-ﬂuid és pirula.
Mikor jön már a netfutár?!
Bölöni Domokos
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Heti körkérdés:

Ön milyen formában szereti az újságot olvasni?
Úgy jó három évtizeddel ezelőtt édesapám ezt mondta nekem: „Fiam, mindent el kell olvasni.
Amennyiben lehet, még a telefonkönyvet, és a vasúti menetrendet is”. A minap azon gondolkodtam, milyen kár, hogy a fenti kijelentés nem tartalmazhatta azt, hogy milyen formát kell,
vagy melyik formát illő választani. Vajon pótolja-e valami a nyomtatott sajtót?! Ez a gondolat
szülte a kérdést. Összeállításunkban erre kerestük a választ. A véleményekből sok minden kiderül. Talán még az is, hogy konkurencia ide vagy oda, de a hagyomány ebben az esetben is csak
hagyomány marad…
Salamon Márton László újságíró,
Románia szaloniki főkonzulja:
Élmény, ha az újságot tartjuk
a kezünkben!

– A legnagyobb öröm egy újságírónak az, amikor az újság, amelyen
aznap dolgozott, éppen kijön a nyomdagépből: még kenődik a festék, még
meleg a papír, és azon frissiben látja a
munkája gyümölcsét. Olyan ez az
érzés, amilyen a szülészorvosé lehet,
amikor világot lát a kisbaba... Mint
immár nem gyakorló napilapos újságíró, tehát mint egyszerű olvasó
ugyanazt mondhatom: nagyobb élményt, mint a friss újságot kézbe
venni, nehéz elképzelni. Ugyanakkor a
tegnapi újságnál értéktelenebb dolgot
is nehéz elképzelni. A görög nyelv
igencsak kifejező szóval illeti a napi sajtót: a napilap görögül efemerida, ami
múló dolgot jelent.

keket – és nyilván: nem kell megvásárolni. Ami az általam naponta elolvasott 16 újság esetében bizony nem
kevés anyagi könnyítést jelent.
Újságolvasóként azonban minden
további nélkül kitartanék az újság hagyományos formája mellett. Mert azt
autóbuszon, vagy buszra (ismerősre,
hölgyre stb.) várakozva, séta közben,
netán a réten hanyatt fekve is olvasni
lehet; mert a „hagyományos újság”
lapjait elegánsan, gusztust keltően forgatni lehet, akár egy vendéglői asztal
mellett ülve, mennyei kávét, esetleg
jeges sört, vagy whiskyt fogyasztva
(netán mindkettőt). A „hagyományos
újságot” ugyanis lapozni lehet. Persze,
tudom, e-bookot is lehet lapozni, csakhogy az előző olyan, mintha kacsasültet ennék, ez utóbbi pedig mintha a
kacsasült illatát szagolnám. Nagy különbség…
Szóval technika ide, internet oda:
bár online újságot olvasok, de irigylem
a „hagyományos újság” olvasóit. Mert
az, amit ők olvasnak – az maga a
nagybetűs ÚJSÁG.

lyen információhoz jutni. Sajnos, ez
a változat egyre jobban kiszorítja a
hagyományos újságot. Egyre több
lap tér át az online változatra. Erre
halad a világ, s az olvasóknak egy
életérzéssel kevesebbel kell beérni…

Mezey Sarolta, a Népújság szerkesztője: A nyomtatott forma egy
életérzés

– Bár szakmámból kifolyólag elég
sokat „lógok” a világhálón, régi vágású
újságolvasóként mégis a nyomtatott
sajtót részesítem előnyben. Így szoktam meg tíz-tizenegy éves korom óta,
amikor képes voltam órákig várni és
sorban állni az akkoriban alig négyoldalas, de tartalmilag rendkívül gazdag
sportújságért. Ha nem voltál ott időben a postán vagy a megfelelő traﬁk
előtt, lemaradtál róla, hisz percek alatt
elkapkodták. Most is nosztalgiázom a
sportról szóló és nem botrányokkal,
nagyotmondásokkal teletöltött sportújság iránt. Diákkoromban mindig ott
lapult a könyveim alatt, amiért az
egyik – egyébként válogatott sportolóból lett – mérnök-tanárom, amikor
rajtafogott, hogy óráján újságot olvasok, nyomban beírt egy kettest, anélkül, hogy feleltetett volna. De
visszatérve a kérdés lényegére: a
nyomtatott sajtónak van egy kellemes
és összetéveszthetetlen festékillata. A
nyomtatott sajtótermék az, amit magadhoz veszel az ágyba vagy éppenséggel az illemhelyre. Mert azért ugye
számítógépet bevinni a vécére… hát
gusztus kérdése. Arról meg nem is beszélve, hogy az ember az ágyában jobbat is el tud képzelni, mint egy ultra
okos laptoppal babrálni.

Bogdán Tibor publicista:
Az az újság

– Újságíróként természetesen online változatban olvasom az újságot.
Ennek nagy előnye, hogy pillanatok
alatt ki lehet keresni az engem érdeklő
témákat, azonnal ki lehet menteni cik-

– Őszintén megvallva, hagyományos formában, papírra nyomtatott
újságot szeretek olvasni. Ez az igazi
újság! Ez áll közelebb hozzám, hiszen ebbe nőttünk bele, ezt tartjuk
írott sajtónak. Az újság mellett finomabb a kávé, lapozgatva hosszasabban el lehet csemegézni egy-egy
cikk fölött. Otthon még egyszer
kézbe lehet venni, s át lehet olvasni,
amire délelőtt nem jutott idő. Persze az internetes változatot sem
vetem meg, ehhez akkor folyamodom, amikor hirtelen kell valami-

Bölöni Domokos író:
Lapszemlével kezdem a napot
Szucher Ervin, a Krónika újságírója és a TVR műsorvezetője: A
festékillat összetéveszthetetlen,
az újság lapozgatásának utánozhatatlan a hangja…

– Reggelente egy-két órát lapszemlézéssel töltök. Kényszerűségből néhány éve már inkább az internetről
olvasom az újságokat, folyóiratokat.
Bosszant, hogy egyes szerkesztőségek
késve teszik föl a lapot, attól tartva,
hogy kint marad a standokon. Ez rossz
piacpolitika. A jó lapot nem kell félteni
a világháló olvasóitól. Szabaddá kell
tenni mindenkinek. Ha érdekes cikkre
bukkanok, képes vagyok rá, hogy megkérjem a tőlem akár száz kilométerre
lakó ismerősömet, barátomat, szerezze
meg azt a lapszámot, és küldje el postán. De ha azt látom, hogy mindenféle
trükkel próbálják „levédeni”, többé rá
sem kattintok.

Vörös Zászlót, egy tejet és egy kenyeret”.
Ma az első fele elmarad. Hogy miért? Régebb az ember megvette az újságot, sorban állt a tejért, a kenyérért és közben
olvasta, mi történt a nagyvilágban. Ma
ez a fázis kimarad, beáll a sorba, elő a telefont, a „tabot” vagy ha nem, akkor a
szuper okos órájára tekint és megy minden a legnagyobb rendben. Nem tudom,
hogy vannak mások ezzel, de én még
mindig az Újsághoz ragaszkodom. Van
egy varázsa, van egy egyénisége. Számomra ez az újság. Ez az általam kiválasztott, és ami még fontos, hogy a
hagyományos: az enyém, a sajátom. Más
csak akkor olvashatja, ha ő is megvásárolja, ha ő is a napi bevásárlásába beszámolja azt a banit, vagy lejt. Hogy megéri
ezt a kiadást? Az az újságtól függ. Meg
tőlem. Hisz én választottam.

Balázs Árpád, a Székely Újság
felelős szerkesztője: Semmi sem
pótolja a nyomtatott sajtót!

Nagy László Mihály író, publicista:
Ragaszkodom az újsághoz

– A kérdés bonyolultabb, mint ahogy
első pillantásra tűnik. Változó időkben
változó az értelmezés. Annak idején így
szólt a bevásárlási utasítás: „vegyél egy

– Reggel mindig online változatban
olvasok el minden lapot, élek a gyűjtő oldalak segítségével, természetesen ilyenkor
is ott van mellettem az elmaradhatatlan
kávé. Mondhatni csak lapszemlézek, mert
ha érdekes anyagot találok, akkor azt a
lapot megvásárolom, mert én szeretem
ropogtatni a nyomdaszagú friss újságot,
miközben forgolódom a fotelben. Ha kell
többször is újra olvasom. Este megint a
számítógép, nem akarok semmiről lemaradni. Reggel kiderül, hogy az éjszakák
sem múlnak el hirtelen. A nyomtatott sajtót semmi nem pótolja, mindig mellette
szavazok. Én már ilyen vagyok.

Az oldalt szerkesztette: Nagy-Bodó Tibor

CM
YB

6. oldal >> Humor

2013. január 24–30.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Olyan sötét vagy,
mint egy zárlatos szénbánya!
Kevesebbet bűnöztünk tavaly. Csökkent 2012-ben a bűnözés mértéke Maros megyében –
tudjuk meg a rendőrség közleményéből. A Maros Megyei Rendőrfelügyelőségen 2012-ben 15.300
bűncselekményt jelentettek, ez
három százalékkal kevesebb, mint
ahány feljelentés 2011-ben volt, a
2010-ben nyilvántartott esetek
számánál pedig húsz százalékkal.
Ami fölöttébb örvendetes, de arról
miért nincs adat, hogy a regisztrált
bűncselekmények közül hányat
derítettek fel? He?
A tavalyelőttinél nagyobb volt viszont a közúti balesetek száma tavaly a megyében: a zsarukat
2012-ben összesen 176 közúti balesethez hívták. Ami leosztva kábé
kétnaponta egy baleset; nem
kevés az egy kicsit? Nem mintha
kevesellnénk, de akkor is…, valamit elírhattak a Yardon.
Hotel Balkán. A képviselőház

negyede, azaz 101 tagja úgy döntött, hogy albérletben húzná meg
magát a következő négy évben,
míg a 412 képviselőből 200-an
szállodában óhajtanak nyomorogni. Vagyis van 101 szerény dalmát kiskutyánk és 200
nagykutyánk.
A 412 jelenlegi képviselőből eddig
301 honatya tisztázta elszállásolási
szándékát; 101-en úgy döntöttek,
hogy nem a képviselőházzal szerződést kötött hotelekben, hanem
máshol laknának (azt mondtuk,
megértheted, keressünk egy jó kis
helyet még ma…). Ők a 133
lej/éjszaka opciót választották, ez
a hotelek minimális díjszabásának
70 százalékát jelenti. Vagyis havi
4000 lejes albérlet? Nem semmi!
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
is a magánszektorban, azaz albérletben szeretné tengetni bukaresti
mindennapjait, míg Borbély
László, volt környezetvédelmi miniszter a szállodás ellátást igényli.

KASZTOK
l Sziget

, Félsziget, Tusványos, Rockmaraton, Sáromberki Napok, Vásárhelyi
Napok

l Pisztráng,

harcsa, csuka,
ponty, kárász, cipő

l Ötcsillagos szálló, négycsil-

lagos szálló, háromcsillagos
szálló, kétcsillagos szálló,
egycsillagos szálló, hajléktalanszálló
l Wellington bélszín, csirke-

paprikás, lecsó, vajaskenyér,
zsíroskenyér, kenyér
l Kutya, macska, papagáj, ten-

gerimalac, aranyhal, csótány
l Copacabana,

Mallorca, Tunézia, Bulgária, Szováta,
Somi

l Költő, drámaíró, regényíró,

novellista, publicista, humorista
l Vadászat, horgászat, fotózás,

barkácsolás, tenisz, penisz

l Esküvő, keresztelő, ballagás,

konﬁrmálás, disznóvágás,
temetés
l 90 – 60 – 90, 80 – 60 – 90,

70 – 60 – 90, 70 – 80 – 90,
70 – 70 – 70, 120 – 120 –
120
l Művészﬁlm, dokumentum-

ﬁlm, akcióﬁlm, komédia,
pornóﬁlm, sorozatﬁlm
l Anthony Hopkins, Robert de

Niro, Harrison Ford, Kevin
Costner, David Hasselhoff,
Florin Piersic
l 140, 130, 120, 110, 70, 100
l Szilveszter, karácsony, hús-

vét, születésnap, névnap,
tegnap
l Viszki, konyak, bor, sör, víz, tej
l The

Washington Post, The
New York Times, The Economist, Kiskegyed, Dörmögő
Dömötör, Népújság

Naná! Nem hiányzik neki, hogy
egy szép napon megjelenjen egy
csapat önkéntes felújító a bérleményben…
Meztelenül pózolt a hazai The
Voice versenyzője!Még mielőtt
bárki is a szívéhez kapna: nem a
bátosi Jimmy Watersről, alias Vízi
Imréről vagyon szó (aki szinte
megnyerte), hanem egy ﬁatal punettiről.
A 17 éves Ana Maria Alexe több
társkereső oldalon is regisztrált,
mielőtt híressé(?) vált volna. A Románia Hangja tehetségkutató versenyzőjének kétes múltjáról volt
barátja számolt be a Libertatea
bulvárlapnak. Az élő adás előtt,
vagyis még a selejtezőkben kiesett
csajszi úgy mutatkozott be, hogy
ő„egyszerű ember, aki nem kíván
mást, mint ﬁgyelmességet és szeretetet”.
Annál a résznél azonban, ahol
meg kellett jelölnie, kit keres (mármint a randioldalon), azt írta:„férﬁakat vagy párokat stabil
kapcsolatra, akik őrültségekre
vágynak”. Ejnye-bejnye!
Veszélyben a lapostetű! Kihalás fenyegeti a lapostetűt az emberiség szeméremszőrmentes
divatja miatt – „ﬁgyelmeztetnek”
ausztrál orvosok. Az emberek
zöme alkalmasint nem tartaná elviselhetetlen veszteségnek az
élősködő eltűnését a Föld színéről,
pontosabban a genitáliák szőrzetéből, amely a vérszívó kedvenc
törzshelye, a G. Café után.
Sydney város nemibeteg-gondozó
központjának orvosai kongatják a
vészharangot a lapostetű miatt,
amely elsősorban szexuális érintkezés útján terjed. A Központ, izé
a központ statisztikái szerint 2008
óta egyetlen nő sem fordult az intézményhez lapostetűs panaszokkal. Férﬁak ugyan még akadnak
ilyen problémával, ám tíz év alatt
az ő számuk is visszaesett, méghozzá igen drasztikusan: 80 százalékkal. Adjatok vízumot a
vácmányi rányiknak, táti, s lesz
munkátok bőven!
Még valamikor az ötvenes években történt, amikor egyszer a ma-

gyar fociválogatott Németországban vendégjátszott, hogy Puskás
Öcsiék befáradtak egy müncheni
gyógyszertárba, lapostetű elleni
szert vételezni. Szerény némettudásukból fakadóan jobbára csak
kézzel-lábbal magyarázták a patikusnak, mit szeretnének, de a
bajor barom feszt bolhairtó port
akart rájuk tukmálni, mire Puskás
összegereblyézte minden mobilizálható dajcstudását, és megszületett a legendás mondat:
langsam spacíren, nix ugrabugra!
Az vagy, amit megeszel.A legtöbb egészségesnek lefestett termék számos olyan eltitkolt
összetevőt tartalmaz, amelyek
nem kifejezetten hasznosak a
szervezetünkre nézve.
Egy biztos: a szupermarketekben
forgalmazott termékek zöme külföldről származik, így legalább
egyet a sok káros adalék közül biztosan magában rejteget. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági
Osztálya összeállította azon mérgező anyagok listáját, amelyek
többnyire megtalálhatók a más
országokból behozott zöldségekben, gyümölcsökben. Íme, néhány
ínyencség közülük:
Difelinamin– egy olyan gombaölő szer, amely leginkább az almában bujkál, és elsősorban a vesét
támadja meg. Felgyűl ugyanakkor
a májban, a vérben, hosszútávon
pedig idegrendszeri zavarokat is
okoz. Hiába mosod vagy hámozod
meg, bele van épülve a gyümölcs
húsába.
Tiabendazol(E233) – egy másik
gombaölő, amely magas koncentrációban található szintén az almában. Ez főként az
idegrendszerre fejti ki hatását, de
az emésztőrendszernek is ártalmas. Ausztráliában már be is tiltották.
Aldrin– féreg- és rovarirtó, a talaj
mentén használják azért, hogy
megóvják főként a gabonaféléket
a rovaroktól. Sajnálatos módon
megtalálható a húsban és tejtermékekben. Halálos kimenetelű
betegséget okoz úgy az embereknél, mint a madaraknál és a
halaknál. Számos országban betiltották a használatát.

Dieldrin – az aldrin egyik származéka, a rovarok ellen használják. Legalább annyira veszélyes,
mint a fent említett társa, viszont
„csupán”a pasztőrözött tejben található meg.
Mirex – hangya- és rovarirtó,
amelyet találtak húsban és halban is. Rákkeltő hatású, ugyanakkor rendkívül káros a környezetre,
legalább 10 évet képes lebomlás
nélkül meglenni.
Houston, we have a problem… Színesfémtolvajokat fogott a rendőrség még december
közepén a magyarországi Ózd
mellett. A 42 tagú Kanalas család
azért lopott, hogy űrhajót építhessenek - a Marsra menekültek
volna a világvége elől.
Az utóbbi évek legnagyobb színesfémtolvaj-hálózatát sikerült
felszámolnia a rendőrségnek Ózd
mellett egy tanyán. A rendőrkézre
került családtagok különös indokkal próbálták igazolni a rovásukra
írt bűncselekményeket:
A 42 tagú Kanalas család az elmúlt években csupán segélyekből
élt, dolgozni „nem volt idejük”,
mert csak egy cél lebegett a szemük előtt: minél több színesfémet összegyűjteni, hogy
megépíthessék a cigányok Noé
bárkáját, egy űrhajót, amivel elrepülhetnek a világ pusztulása
előtt és elől a Marsra. A családfő,
Kanalas Elemér elmondása szerint
egy kölcsönvett DVD-lejátszóban
megtalálták a 2012 című hollywoodi katasztrófaﬁlmet, amelyet
megnézve úgy döntöttek, hogy
még a küszöbön álló Armageddon előtt elmenekülnek erről a
sárgolyóról. Bár a ﬁlmben gigászi
hajókkal próbálnak túlélni az emberek, Kanalasék biztosabbnak
gondolták, ha inkább elhagyják a
bolygót.
Több millió forint értékben loptak
el kábeleket a MÁV vonalhálózatán, nyaralóövezeteket raboltak
le, ahonnan csaptelepeket, illetve
fürdőszobai felszereléseket tulajdonítottak el, hidakat rongáltak
meg, illetve alumíniumból készült
feszületeket szedtek le köztemetőkben lévő sírokról.
A több tonnányi színesfémből

végül nem készült el az űrhajó, és
már nem is lesz lehetőségük,
hogy elkezdhessék megépíteni…, legalábbis jó pár évig
nem, vakujjál meg!
Beszélő csodavécé. „Sokatmondó” a legújabb német vécé:
nemcsak beszélni tud, hanem
meg is méri használója súlyát,
testhőmérsékletét, szívritmusának szaporaságát, elkészíti az
EKG-ját, kielemzi a vizeletét, és
minderről szóban tájékoztatja a
parasztot. „Ön 72 kilogrammot
nyom, EKG-ja normális, de gond
lehet a veséjével. Kérem, ellenőriztesse vércukorszintjét!” - hallhatja a diagnoszta budit
használója. Az újdonság kifejlesztésében egész csapat orvos és
mérnök működött együtt. A vécé
látszatra szokványos külcsínű, ám
az ülőkébe egész sor érzékelő van
belekomplikálva. A vizeletet
külön edénybe gyűjti, és utána
számítógéppel elemzi.
A „Doktor vécé”- kifundálója, a 31
éves Lars Grossmann informatikus
szerint - remekül használható
idősotthonokban, kórházakban,
mert kiváltja a rutinvizsgálatokat.
Még nem tudni, mikor kerül kereskedelmi forgalomba, ára 1.300
euró körül várható.
Lássuk, miket mondhatna egy
még ennél is okosabb csodabudi:
- Önnek súlyosan el van savasodva a szervezete, minden étkezés után igyon meg egy kanna
lúgot.
- Fogyasszon kevesebb konyakot,
mert még a vizelete is ötcsillagos.
- Ez nem az ön széklete, hanem a
vastagbelében élősködő húszméteres halálféregé.
- Sürgősen keressen fel egy endokrinológust, mert kitojta az
egyik hónaljmirigyét.
- Nem dolgozott cirkuszban valamelyik női felmenője? CsimpánzDNS-t találtam a szervezetében.
- Hoppá, maga zsidó!
Jogos kérdés. Elmegy a csontváz az orvoshoz, a doki végigméri,
majd felháborodottan megkérdi:
- Hát ilyenkor kell jönni???
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A cél: visszajutni az A-osztályba
A FCM labdarúgói január 26-a és február elseje között a Víkendtelep szomszédságában lévő sportakadémián kezdik meg
a téli alapozást a B-osztályos labdarúgó idény tavaszi szezonjára. Február másodikán a helyi sportakadémia pályáján
barátságos mérkőzést játszanak a 3. ligás aranyosgyéresi Seso együttese ellen, majd február hetedike és 20-a között a
törökországi Antalyában vesznek részt edzőtáborozáson. Március másodikán, ugyancsak hazai pályán újabb mérkőzést
játszanak, ezúttal a 3. ligás tatrangi Unirea lesz a vásárhelyiek ellenfele.
Mint ismeretes, az elmúlt idény
vége felé, a leköszönő Anton Heleşteanu vezérigazgató helyébe újra
Aurelian Băbuţan került a klubigazgatói posztra, aki 2009-2011 között
már vezette a csapatot.
Băbuţan nemrég azt nyilatkozta
a sajtónak, hogy a FCM legfőbb célja
visszajutni az A-osztályba, ahonnan
a 2011-2012-es szezon végén esett
ki.
Az új klubigazgató ﬁatalított a
kereten, több tehetséges játékost
hozott az együtteshez, akik kulcs-

szerepet tölthetnek be a tavaszi
idényben, ugyanakkor néhány labdarúgótól megváltak.
A 27 éves, marosvásárhelyi illetőségű Rareş Vârtic, egy rövid năvodari-i kitérő után másfél éves
szerződést kötött, míg a tehetségként elkönyvelt, 23 éves Florin Istrate két és fél évre írt alá a FCM-vel.
Hasznos visszatérő lehet a 37 éves
Mihai Stere, aki 2008-2011 között
73 mérkőzésen tíz gólt szerzett a vásárhelyi csapatban. Utóbbinak állítólag a sportigazgatói tisztséget is

felajánlották.
A FCM-hez került továbbá a 25
éves Branislaw Punosevac szerb
csatár, aki 2010-2012 között a galaţi-i Oţelul színeiben játszott, s 30
mérkőzésen öt gólt rúgott, és a 22
éves hátvéd, Sorin Cucu is, aki eddig
a tulcea-i Delta és a galaţi-i Oţelult
erősítette. Mellettük leigazolták a
26 éves csatárt, Andrei Zăgreant
(Minaur Zlatna, Unirea Alba Iulia,
Poli Temesvár, Voinţa Nagyszeben),
a 20 éves Andrei Peteleut (besztercei Gloria), aki 14 mérkőzésen volt

kezdő az őszi idényben az A-osztályban, és a 20 éves George Cristian
Ganeát, akire balhátvédként vagy
baloldali középpályásként számítanak. Újra a FCM játékosa lett a 21
éves Costinel Gugu hátvéd, akit
2012-ben egy évre kölcsönadtak a
Turnu Severin-i CS együtteséhez, illetve a 23 éves Dragoş Balauru hálóőr, aki az elmúlt szezonban a
kolozsvári U együttesénél szerepelt
kölcsönben.
A csapattól eddig elmentek:
Bunea, Poiană, Sfârlea, míg Dâlbea,

Pescariu, Apostu, Bujor is a távozók
listáján szerepel.
A Daniel Isăilă által edzett FCM,
hét ponttal lemaradva az éllovas
brassói Coronától, a harmadik helyről várja a tavaszi folytatást.
A tavaszi rajton, március kilencedikén együttesünk a Sziget utcai
pályán fogadja az eddig 18 pontot
gyűjtő Maciuca-i Damila együttesét.

Szilágy Lóri
távozik a FCM-től?
A FCM legrégebbi, egyik legtapasztaltabb és a szurkolók által talán
legszimpatikusabb játékosát, a
helyi illetőségű balhátvédet, Szilágyi Lórit kérdeztem a téli szünidő
végén:
– Szerinted mennyire nehéz a vezetőség által kitűzött célt elérni?
– Mind a vezetőség, mind a játékosok egyet akarnak: visszajutni az
élvonalba. Tisztában vagyunk azzal,
hogy nem lesz könnyű feladat ez
számunkra, hiszen hét ponttal vagyunk lemaradva a brassói Coronától, és hat ponttal a temesvári Politól,
és sajnos a bajnokságból anyagi
gondok miatt kilépett együttesek
miatt már nincs sok mérkőzés hátra.
Azt garantálhatom, hogy mi, játékosok elszántan fogunk küzdeni minden mérkőzésen, hogy a közös célt
elérjük.
– Szurkolói berkekben elhangzott, hogy állítólag kedvező ajánlatod
lenne a Brassótól, esetleg más együttestől. Igaz?
– Bevallom, a hír igaz, ugyanis
beadvánnyal fordultam a liga illetékes bizottságához, és előfordulhat, hogy szabadon igazolható
játékossá nyilvánítanak engem is
meg Vagnert is. Több ajánlatot kap-

tam más együttesektől, de még
nincs szó szerződéskötésről. Persze,
ha a FCM vezetősége úgy dönt,
hogy elszerződhetek más csapathoz
és anyagilag megfelel majd a klubnak, akkor megköthetjük a szerződést.
De sajnos egyelőre nem árulhatok el több információt erről kapcsolatosan, csak ha szerződéskötés
megtörténik.
– Több ﬁatal, ígéretes hátvéd
(Cucu, Ganea, Gugu) is került a csapathoz, akik a balhátvéd poszton is használhatók. Hogyan látod majd a
konkurenciát, ha maradsz a FCM-nél?
– Mivel egyedüli balhátvéd voltam a csapatnál és a vezetőség tud
az ajánlatokról, több tehetséges, ﬁatal játékost hozott az együtteshez,
akik balhátvédként is játszhatnak.
Ami a konkurenciát illeti, normális
és elfogadott dolog bármely csapatnál. Ha Vásárhelyen maradok, én is
megküzdök a kezdő tizenegybe való
jutásért.
– Milyen tervekkel vágsz neki a
2013-as esztendőnek? Mit szeretnél
hosszabb távon?
– Ami a sportpályafutásomat illeti, ezután is mindent elkövetek
annak érdekében, hogy jó játékkal
segítsem együttesem, ahol játszani
fogok. Idővel elképzelem, hogy más
hazai csapatnál, akár külföldön focizzak, de addig is, amíg a FCM keretét erősítem, csak a győzelemre,
az A-osztályba való feljutásra gondolok.

Bárhol is játsszak majd idővel, nekem mint helyi nevelésű
játékosnak, mindig is a FCM
marad a szívem legmélyén, és a
legjobbakat kívánom az együttes számára.
Czimbalmos Ferenc-Attila

Tisztelt rejtvényfejtők!
Az Önök közül pályázni szeretők
és óhajtók ﬁgyelmébe ajánljuk,
hogy lapunk jövő hónapban keresztrejtvény-pályázatot indít!
Februárban megjelenő rejtvényeink helyes megfejtéseinek
beküldésével Ön is részt vehet
vetélkedőnkön!
A négy rejtvény megfejtését
(poénokat, idézeteket, stb.) a lapunk februári utolsó számában
megjelenő pályázati szelvényen
kell majd eljuttatniuk hozzánk, név

Alma a fa alatt... című rejtvényünk helyes megfejtése: – Csak irodalmi jártasságát akarja fitogtatni!

és pontos cím kíséretében, a rajta
feltüntetett beküldési határidőig.
Vegyen részt Ön is! Pályázza
meg díjainkat! Kisorsolandó nyereményeinkről, azok kézbesítési
módjáról pályázatunk lebonyolításának ideje alatt tájékoztatjuk
Önöket!
Álljon készenlétben, még csak
két hét van!
Használjuk ki együtt eredményesen a rejtvényfejtés adta kikapcsolódás élvezetét!
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Előﬁzetési akció!
A Központ hetilap a következő
előﬁzetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előﬁzetés:
3 hónapra
6 hónapra
12 hónapra

13 RON
25 RON
50 RON

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