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

Társadalom

„Senki sem született diplomatának”
– interjú Salamon Márton László főkonzullal –

Salamon Márton Lászlót egy évvel ezelőtt nevezték ki Ro-
mánia szaloniki főkonzuljává. Azelőtt több mint egy évti-
zedig újságíróként dolgozott. Évekig tanított matematikát,
fizikát. Mesterizett politológiából majd szociológiából dok-
torált. Jelenlegi állomáshelyét az elmúlt év júliusában fog-
lalta el. Amint azt a Központ olvasóinak elmondta, sűrű fél
éven van túl, és ezen időszak alatt is rengeteget tanult ta-
pasztalt. Aktuális dolgokról, diplomáciai munkáról sok
mindent megtudhatnak a 3. oldalon.

Vélemény

Okosan, jogosan

A szélsőséges nyilatkozatok és megnyilvánulá-
sok hiteltelenné tennék a kezdeményezést, és
hosszú távon kárt okoznának, valamennyiünk-
nek. Nagyon fontos részlet egy ilyen tüntetés
során, hogy kinek a kezébe adják a mikrofont,
mert sokan vannak, akik a kedélyek felborzo-
lásának a nagymesterei, de mindössze a naci-
onalista erőket éltetik ezáltal. Nem ajánlatos a
románokkal szembeni „bekeményítés”, hiszen
ha létrejön is jön Székelyföld autonómiája,
ennek a tartománynak egyetlen egy szom-
szédja lesz, amelyet úgy hívnak: Románia.

>>> 3. oldal

Társadalom

A börtön – mint edzőtábor

Adrian Năstase pontosan leülte két évre meg-
szabott börtönbüntetését: 244 napot. A volt
miniszterelnök természetesen nem „időutas”;
a 730 napos büntetést úgy tudta harmadára rö-
vidíteni, hogy a 60. életévét betöltött elítélt
büntetését harmadolják. Emellett a börtönben
„példamutatóan” viselkedett, tudományos
munkákat írt, aminek következtében bünteté-
sét további 45 nappal csökkentették.

>>> 4. oldal

>>> 3. oldal
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Egészség

Az erdélyi egészséges táplálkozás
egy újabb generációtól várható
A tavaszi hónapok közeledtével mindannyian karcsúbb
testalkatra vágyunk. Dr. Szabó Mónika diabetológus
főorvost kérdeztük arról, hogy az egyének mikor is for-
dulnak táplálkozás-szekértőhöz, melyek azok az egész-
ségtelen élelmek, amelyek a mindennapi étkezésünk
részei, de megtudtuk azt is, hogy jelen pillanatban Ma-
rosvásárhelyen nincs dietetikus végzettséggel rendel-
kező szakorvos, aki kizárólag táplálkozás-tanácsadó
rendelőt működtetne.

>>> 5. oldal

MÁRCIUSI
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

EXKLUZÍV

interjú
Dr. Bölöni László 

labdarúgó edzővel, 

aki március 11-én 

tölti be a 60. életévét

Úgy szeretem Muskatot, hogy 
nem felejthetem Marosvásárhelyt...

Sport rovatunkban exkluzív interjút olvashatnak Dr. Bölöni Lászlóval, minden idők legjobb, legismer-
tebb és legkedveltebb vásárhelyi labdarúgójával, aki jelenleg Katarban, az első osztályos Al-Khor csa-
patát edzi.  Beszélgetésünk során, a rövidesen 60. életévét töltő Bölöni szívesen emlékezik egykori
barátaira, hajdani szurkolóira, az ASA-ra, a Ligetre, viszont nem szívesen gondol a mostoha sorsra jutott
vásárhelyi stadionra, ahol 14 éven keresztül futballozott. Felidézzük továbbá az egykori kiváló labda-
rúgó, majd edző sportpályafutásának legfontosabb állomásait is. >>> 7. oldal

(Tudnivalók a 8. oldalon)
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Nőnapi előadás

Március 8-án, pénteken este 7
órától nőnapi előadásként lát-
ható a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban a Carmina Burana
című táncszínházi produkció. Az
előadásra a hölgyek kedvezmé-
nyes áron, 6 lejért válthatnak
jegyet. A színházjegyeket a Kul-
túrpalota jegyirodájában keddtől
péntekig 12 és 17.30 óra között,
a színház jegypénztárában szin-
tén keddtől péntekig 12 és 15
óra között lehet megvásárolni.

Bemutató 
a Stúdió Színházban

Március 7-én, csütörtökön 19
órától Két lengyel darab címmel
kerül sor bemutató előadásra a
marosvásárhelyi Stúdió Színház-
ban. Az előadás két kortárs len-
gyel egyfelvonásost helyez egy-
más mellé, Walczak Homokozó
és Modzelewski Koronázás c.
műveit. Mindkét szerző a kortárs
lengyel drámairodalom harmin-
cas korosztályának meghatá-
rozó alakja, műveikben napjaink
erőszakos, nihilista és kilátásta-
lan világképét állítják tükörként

a közönség elé. Rendező: Bo-
csárdi László. Az előadást 16
éven felülieknek ajánlják.

Minden egér szereti a sajtot

Március 8-án, pénteken 17 órá-
tól a Minden egér szereti a sajtot
című mesejáték látható a ma-
rosvásárhelyi Levél utcai
Bábstúdióban. Az előadásra a
közönség hölgytagjait megle-
petéssel várják.

Légitámadás – 
Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat és a Ma-
rosvásárhelyi Rádió Légitámadás
című nőnapi kabaréválogatását

március 9- én, szombaton és 10-
én, vasárnap este 7 órától láthatja
a marosvásárhelyi közönség a
Maros Művészegyüttes előadó-
termében. Jegyek elővételben a
Kultúrpalota, illetve a Maros Mű-
vészegyüttes jegypénztáránál
kaphatók, a hölgyek belépője in-
gyenes férfiak kíséretében.

Nőnapi hangverseny

Március 7-én, csütörtökön este
7 órától Egy csokor zene a höl-
gyeknek címmel rendkívüli nő-
napi hangversenyre kerül sor a
Palota nagytermében. Március
8-án, pénteken déli 12 órától
román, 13 órától magyar nyelvű
leckehangverseny, 17 órától ro-

mán, 18 órától magyar nyelvű
nevelőhangverseny lesz a Kul-
túrpalota nagytermében. 

Flóra a Deus Providebit 
Tanulmányi Házban

Flóra címmel nyílt kiállítás Mar-
ton Erzsébet fametszeteiből a
marosvásárhelyi Deus Provide-
bit Tanulmányi Ház előcsarno-
kában.

Hagyományőrző 
tábor Szovátán

Az Outward Bound Romania ha-
gyományőrző tábort szervez április
8-13. között Szovátán V-VIII. osz-
tályos diákok számára. A résztve-
vőket érdekes tevékenységek vár-
ják: ostorfonás, ostorozás, íjászat,
kenyérsütés, rovásírás-tanulás, kö-
télkerti tevékenységek, kincskeresés
és sok játék. Részletekről az
info@outwardbound.ro címen vagy
a 0265/250-939 és 0365/407-673-
as telefonszámokon. Jelentkezési
határidő március 20.

Stand up comedy – 
Erdélyi Dumaszínház

Csütörtökön, március 7-én este
9 órától az Erdélyi Dumaszínház
komikusai, Lórán Barnabás (Tra-
barna), Zsók Levente és Rekop
György stand up komikusok lép-
nek színpadra a Jazz&Blues
Clubban. A szórakoztató elő-
adásra a beugró 15 lejbe kerül,
és a helyszínen lehet megvásá-
rolni. Asztalt a következő tele-
fonszámon lehet foglalni: 0724-
400-322.
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Március 7. Tamás, Tomaj
Március 8. Zoltán, Beáta, János, Apollónia, Filemon
Március 9. Franciska, Fanni, Elvira, Gergely, György
Március 10. Ildikó, Teofil, Kamilla, Gusztáv, Kolos, Ede, Emil
Március 11. Szilárd, Aladár, Tímea, Konstantin
Március 12. Gergely, György, Miksa
Március 13. Krisztián, Ajtony, Zoltán, Ida

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Munkaügyekben jó híreket kaphat a héten. Lehetősége
nyílik a kreativitása megmutatására, ami hosszabb távon is
pozitívan hathat az életére. Egy titok is felszínre kerülhet
most, ami segít abban, hogy összeálljon a kép. Figyeljen oda
a pénzügyekre, lehet, hogy spórolnia kell.
Bika: Csodálatos hét vár önre, melynek középpontjában a
szerelem lesz. Ha párban él, nem mindennapi közös élmény-
ben lehet részük, ha pedig egyedülálló, valaki alaposan meg-
dobogtatja a szívét, és az érzés kölcsönös lesz. Lubickolhat a
varázslatos érzésekben.
Ikrek: Ingatlannal kapcsolatos ügyek kerülhetnek előtérbe,
melyek fejtörést okozhatnak. Bármiről is legyen szó, inkább
kétszer ellenőrizze, és legyen nagyon körültekintő, mert a
legkisebb hiba is sokba kerülhet most. Érdemes több figyel-
met fordítania az otthonára és a magánéletére.
Rák: Kedvező fordulat vár önre egy fontos ügyben, melynek
a megoldásáról talán már kezdett lemondani. Egy kisebb
utazás is kilátásba kerülhet, ami felvillanyozza, így máris
energikusabban telnek a hétköznapok. A szerelemben jó hí-
rekre számíthat.
Oroszlán: Ez a hét nem lesz ön számára zökkenőmentes.
Félreértések adódhatnak a párkapcsolatában, és az is lehet,
hogy túl hevesen reagál egy feltételezett sérelemre. Ezért
fontos, hogy türelmes legyen, és ne ítéljen elhamarkodot-
tan.
Szűz: Könnyen lehet, hogy a héten elkapja a kimerültség,
emellett lelki szinten is úgy érezheti, hogy mindenből elege
van. Mindebbe a bolygók hatása is belejátszik. Koncentráljon
az alapvető dolgokra, egyen egészségesen, mozogjon és
aludjon sokat.
Mérleg: Ez a hét az egyedüllét és a befelé fordulás jegyében
telhet ön számára. Lehet, hogy némi csendre és magányra
van szüksége, hogy átgondolja az életét. Fontos, hogy kiala-
kítsa a fontossági sorrendet, és ne csak sodródjon az árral.
Hétvégén vonuljon el a természetbe, és meditáljon.
Skorpió: Ezen a héten a kapcsolatai ápolása nagy jelentő-
séggel bír ön számára. Különleges eseményre lehet hivata-
los, ahol rég nem látott ismerőseivel találkozhat. Szakmai
ügyekben jó hírekre számíthat, a szerelem terén viszont kel-
lemetlen helyzetbe kerülhet.
Nyilas: Remek hírek és lehetőségek várnak önre a héten,
azonban nem ez a legjobb alkalom a hosszú távú döntésekre.
Ha teheti, ne most írjon alá szerződést. A kapcsolataira is jó
hatással vannak a bolygók, most elmélyíthet egy barátságot
vagy ismeretséget.
Bak: Utazást vagy külföldiekkel való ismeretséget tartogat-
hat ön számára ez a hét. Ha egyedülálló, ennek során akár
romantikus szálak is szövődhetnek ön között és egy újdonsült
barát között, és jó esélye van arra, hogy önre találjon a sze-
relem. Fontos azonban, hogy ne ítéljen elhamarkodottan.
Vízöntő: A héten jó híreket kaphat a pénzügyekben, és úgy
tűnik, sikerül stabilizálnia az anyagi helyzetét. Talán több be-
vételre tesz szert, ami nagyobb költekezésre is ösztönzi. Bár
most megengedhet magának egy jelentősebb beruházást,
azért gondolja meg, mikor és hol vásárol.
Halak: Valószínűleg a kapcsolatai kerülnek a fókuszba a
héten, különös tekintettel egy romantikus ismeretségre,
amiben most szorosabbra fűzhetik a szálakat. Az sem kizárt,
hogy megkérik a kezét. Emellett anyagi téren várnak önre jó
hírek, egy régebb óta húzódó, ám kedvező üzletet üthet
nyélbe.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

A száz éve született 
Bözödi Györgyre emlékeznek

Az erdőszentgyörgyi Bodor
Péter Művelődési Egyesület és a
Bözödi Unitárius Egyházközség
szervezésében a falu neves szü-
löttére emlékeznek március ti-
zedikén. Bözödi György (Bözöd,
1913. március 9.– Budakeszi,
1989. november 25.) szociográ-
fus, történész, a Székely bánja
című könyv szerzője, szülőfaluja
iránti tiszteletből vette fel
Bözöd nevét. Vasárnap déli 12
órától istentisztelet keretében
idézik az író emlékét az unitá-
rius templomban, és a nevét vi-
selő általános iskola diákjai
mutatják be ünnepi műsorukat.
13 órától a szülőháznál folyta-
tódik az emlékezés, a meghí-
vott vendégek beszédeivel.
Elhangzik a művelődési egyesü-
let jubileumi összeállítása, majd
az emlékezés koszorúit helyezik
el szülőháznál és az író sírján. 

Az edző olimpiász – Péterfi József grafikája
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– Mindenek előtt beszéljünk
egy kicsit a diplomáciai munká-
ról. Ön erdélyi, de jelen pillanat-
ban főkonzuli szolgálatot teljesít
Szalonikiben…

– Egészen pontosan: bán-
sági vagyok. Aradon születtem,
de temesvárinak tekintem
magam, hiszen ott végeztem el
az iskolát és az első egyetemet
is, s elsősorban oda fűznek a
családi és baráti kötelékek. Ara-
diként amúgy mégcsak nem is
vagyok „úttörő” a szakmában,
hiszen a rendszerváltás utáni
első olyan diplomata, aki romá-
niai magyarként került külkép-
viseleti tisztségbe, a közismert
aradi ügyvéd-politikus, Tokay
György volt. Őt 2005-ben ne-
vezték ki Románia vilniuszi
nagykövetévé, és egyszerre két
országban, Litvániában és Lett-
országban teljesített külügyi
szolgálatot. 

– Ön az Új Magyar Szó fő-
szerkesztője volt. Ez a munkakör
nem áll távol a jelenlegi tisztség-
től?

– Senki sem született diplo-
matának. A román diplomata-
testület több mint ötven
százalékban mérnöki alapkép-
zettségű személyekből áll, a
másik ötven százalékon pedig
„osztoznak” a tanárok, filozófu-
sok, szociológusok, elvétve
akad egy-egy közgazdász vagy
jogász. Nagyobb részük a ki-
lencvenes években, kisebb ré-
szük a kétezres évek első
felében vizsgázott be a kül-
ügyminisztériumba, majd „kita-
nulta” a szakmát. Nos, egy olyan
újságírónak, aki tucatnyi évig
testközelből követte, figyelte,
elemezte a bel- és külpolitikai
eseményeket, sokkal több köze
van  a diplomáciai munkához,
mint egy – teszem azt – gé-
pészmérnöknek... 

– A munkájára gondolva,
mivel, mikkel akad a legtöbb
gondja? 

– A konzulátusvezetői mun-
kakör igen kiterjedt. Természe-
tesen elsősorban a konzuli
teendőket kell ellátni, ami már
magában is nagyon szerteá-
gazó tevékenység. Irataikat,
pénzüket elvesztő romániai tu-
ristáktól Észak-Görögországban
bebörtönzött román állampol-
gárokig, a határon veszteglő ka-
mionoktól balesetet szenvedett
román családokig, gyermekek-
kel teli, rendszámtábla nélkül
maradt bukaresti buszoktól em-
berkereskedelem áldozatává
vált, prostitúcióra kényszerített
kiskorú romániai lányokig min-
denféle esettel találkozunk, nap
mint nap. A főkonzuli munka
másik része maga a diplomáciai
tevékenység: a folyamatos kap-
csolattartás a helyi politikai-
gazdasági tényezőkkel, román
közösséggel, kulturális tevé-
kenységek szervezése, gazda-
sági kapcsolatok kialakítása és
ápolása. Nem unatkozunk...

– Erdélyi magyarokat ismert
meg, találkozott velük?

– Nem jellemző, hogy sok
magyar nemzetiségű román ál-
lampolgár élne Görögország
északi részén, de néhányan

vannak azért. És azok, akiket
közülük megismertem, egytől
egyig érdekes sorsú, kiváló,
talpraesett emberek, akik meg-
állták a helyüket mind a görög
társadalomban, mind pedig
ezen belül a helyi román közös-
ségben – persze már aki úgy
szocializálódott... Egy ilyen,
minden értelemben életrevaló
szaloniki magyar az a székely-
keresztúri, alig huszonhat éves
lány, Madaras Évike is, akit itt
diagnosztizáltak leukémiával
2011-ben, és csontvelőátülte-
tésen esett át, legyőzve a súlyos
kórt. Őt egyébként sok minden-
ben segítette, a nehéz pillana-
tokban, Bölöni László
futballedző is, aki sajnos már
nincs Szalonikiben, minthogy
tavaly májusban elszerződött az
itteni PAOK labdarúgó-klubtól
az Egyesült Arab Emirátu-
sokba... Nos, Évikét előrelátha-
tólag valamikor májusban
esketjük össze görög vőlegé-
nyével a főkonzulátuson, a dip-
lomáciai külképviselet ugyanis
anyakönyvi hivatalként is mű-
ködik, a főkonzul pedig egysze-
mélyben anyakönyvvezető is... 

– Pár gondolat erejéig be-
széljünk egy kicsit a tapasztala-
tokról, élményekről. 

– Sűrű fél éven vagyok túl,
és azt mondhatom, sokat tanul-
tam és tapasztaltam. Vegyük
ugye Görögországot, amely
amilyen régi civilizáció örököse,
modern államként ugyanany-
nyira fiatal és éretlen, hogy dip-
lomatikusan fogalmazzak. Az
állam és az állampolgár kapcso-
lata valahogy nincs világosan
körvonalazva: a polgár atyás-
kodó államot vár el, a szuper-
központosított közigazgatás
pedig a nyilvánvaló hibáit el-
néző polgárt. Ma már egyik fél
sem kapja meg, amit elvár a

másiktól, tetőzik a társadalmi
elégedetlenség, az állam pedig
próbál a „sarkára állni”. Nem
igazán sikerül neki, de négy év-
tizednyi teljes lazaság után ez
nem is csoda... Olyan apró dol-
gok vágtak itt mellbe, amelyek
egy turistának nem tűnhetnek
fel, de egy huzamosan itt tar-
tózkodó romániainak már igen.
Itt van például az öneloltó ciga-
retta, amelyről a görög trafiko-
sok életükben nem hallottak,
miközben Romániában olyan
két évvel ezelőtt ugyebár le-
nyomták a dohányosok torkán,
azaz légcsövén, azzal az ellent-
mondást nem tűrő érvvel, hogy
„uniós előírás”. És Görögország
több mint három évtizede az EU
tagja, nemdebár... Meg persze
azt sem kell mondanom, hogy
itt gyakorlatilag mindenütt
lehet dohányozni, és általában
minden szabály csak azért van,
hogy áthágják. De ettől még
egy gyönyörű ország, nyáron
gondtalan, télen kissé depresz-
sziós emberekkel, akiket most
kupán vágott a gazdasági vál-
ság...

– Éppen olyan mély a görög
válság, mint amilyennek a sajtó
lefesti?

– Attól függ, hogy honnan
nézi az ember. Romániából elég
nehéz sajnálkozni a hétszázról
hatszáz euróra csökkentett mi-
nimálbérű görögökön, miköz-
ben ugye nálunk a minimálbér
nem éri el a kétszázat sem... De
hát ők nem ehhez voltak
szokva, gyakorlatilag negyven
éve élvezik a fogyasztói kapita-
lizmus áldásait, miközben a volt
kommunista országok alig több
mint két évtizede eszméltek fel
négy és fél évtizednyi rossz
álomból. A nagyobb baj a kilá-
tástalanság, hiszen Görögor-
szág felett a huzamos
elszegényedés rémképe lenge-
dez. Márpedig még négy-öt
évnyi leépülés ilyen iramban,
már összehasonlíthatóvá teheti
a román és a görög életszínvo-
nalat. De azért léteznek már op-
timista hangok, maga az athéni
kormány is 2013-at nevezi a ne-
gatív gazdasági növekedés
utolsó évének, úgyhogy remél-
jük, hogy igazuk lesz. 

– Az anyagi oldalát leszá-
mítva miért jobb valakinek a

Okosan,
jogosan

Annak ellenére, hogy az RMDSZ hivatalosan nem vesz
részt a marosvásárhelyi autonómiatüntetésen, a rendezvény
szervezői és résztvevői fontolóra vehetnék Frunda György
kampányüzenetét. Akármennyire is fontos ebben a kérdésben
az érzelmek felhevítése és a nemzeti öntudat megerősítése,
ezeknek a túlzott fokozása nem járhat eredménnyel. A józan
gondolkodás mellőzésével tett kijelentések, a forrófejű álla-
potban végrehajtott cselekedetek mindig több kárt okoztak,
mint amennyi hasznot hoztak. Vannak olyan különleges hely-
zetek az életben, amikor érdemes – sőt, muszáj – alávetnünk
magunkat a belső indíttatásainknak, de egy nemzeti kisebbség
sorsát érintő alapvető kérdésben sokkal célszerűbb a racionális
hozzáállás. 

Ilyenkor a segítségünkre lehet egy tárgyilagos közvéle-
mény-kutatás vagy egy politikailag és etnikailag független
szakmai felmérés, amely a különböző forgatókönyvek várható
következményeit tanulmányozza. A meghátrálás garantált
kudarccal jár, tehát nem marad más, mint az előrehaladás, a
célok követése, a sikerre esélyes stratégiák kidolgozása és
életbe ültetése. Székelyföld az erdélyi magyarok egyik leg-
fontosabb csoportját foglalja magába, de akár az emberi
szervezet esetében, itt sem beszélhetünk fontos és kevésbé
fontos szervekről, csoportokról. Az emberi szervezet csak teljes
egészként működhet egészségesen, hiszen hiába ver jól a
szívünk, ha például cserbenhagynak az ízületeink, így a kö-
zösségünk életében is létfontosságú probléma lehet, ha pél-
dául a nehéz harcok árán kivívott székelyföldi autonómia
eredményeképpen (a román nacionalista propagandának kö-
szönhetően) a szórványban élő magyarok társadalmilag, gaz-
daságilag vagy politikailag kiszorítottá válnak a Partiumtól a
Csángóföldig. Egy pontos felmérés hiányában, amely kimu-
tatná azokat az előnyöket és hátrányokat, amelyeket az au-
tonómiatörekvések eredményeznének, fokozott elővigyáza-
tossággal és méltóságteljes viselkedéssel kellene fellépniük
a rendezvény résztvevőinek. A szélsőséges nyilatkozatok és
megnyilvánulások hiteltelenné tennék a kezdeményezést, és
hosszú távon kárt okoznának, valamennyiünknek. Nagyon
fontos részlet egy ilyen tüntetés során, hogy kinek a kezébe
adják a mikrofont, mert sokan vannak, akik a kedélyek fel-
borzolásának a nagymesterei, de mindössze a nacionalista
erőket éltetik ezáltal. Nem ajánlatos a románokkal szembeni
„bekeményítés”, hiszen ha létrejön is jön Székelyföld auto-
nómiája, ennek a tartománynak egyetlen egy szomszédja
lesz, amelyet úgy hívnak: Románia. Márpedig „a rossz szom-
szédság török átok”.  Autonómiát akarunk, nem hadiállapo-
tokat! Ugyanakkor ezen a tüntetésen sincs szükség a ma-
gyar-magyar ellentét elmélyítésére, hiszen azok a személyek,
akik nem támogatják a rendezvényt, továbbra is magyarok
maradnak. Együtt kell élnünk velük ezután is.

Visszatérve Frunda György megszívlelendő „Okosan, jogo-
san” felhívására, az autonómia-tüntetés kezdeményezői ta-
nulhatnának az ügyvéd úr példájából, hogy miként lehet fából
vaskarikát faragni. Annak ellenére, hogy az RMDSZ ellenzékbe
szorult, ő pedig elvesztette szenátori mandátumát, mégis olyan
okosan és jogosan politizált, hogy a magyarellenes kormány
miniszterelnöki tanácsadójává nevezték ki. Még merje valaki
azt állítani, hogy a vásárhelyi polgármester magyar tanácsadója
fehér holló a politika „napfényes kék egén”.

Ferencz Zsombor„Senki sem született diplomatának”
– interjú Salamon Márton Lászlóval, Románia szaloniki főkonzuljával –

A 43 éves Salamon Márton Lászlót az akkor még Mihai Răzvan Ungureanu vezette kormány 2012 márciu-
sában nevezte ki Románia szaloniki főkonzuljává, állomáshelyét júliusban foglalta el. Azelőtt tizenkét
évig újságíróként dolgozott, legutóbb – 2007 és 2012 között – az Új Magyar Szó országos napilap főszer-
kesztőjeként. Matematikát és fizikát végzett Temesváron, tanított matematikát középiskolában és az
egyetemen – Kolozsváron, majd Izraelben, Haifán –, politológiából mesterizett Kolozsváron, és szocioló-
giából doktorált Bukarestben. Nős, egy gyermek apja.

diplomáciában dolgozni, mint a
sajtóban?

– ... És miért jobb a sajtó-
ban, mint a csapágygyárban?
Nem jobb, és nem rosszabb,
egyszerűen más... Én a sajtó-
ban is nagyon szerettem dol-
gozni, a mostani munkámat is
nagyon szeretem, lehet, hogy a
csapágygyárat is szeretném,

talán egyszer majd kipróbá-
lom...

– Ön nem karrier-diplomata.
Hol szeretné folytatni majd
akkor, amikor visszahívják?

– Passz... Erre most nem
tudok válaszolni, majd megte-
szi az idő.

Nagy-Bodó Tibor

Salamon Márton László, Románia szaloniki főkonzulja

Salamon Márton László (jobbra) 
Madaras Évikével és a görög vőlegénnyel
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Jó magaviseletéért a jilavai fegyház illetékes bizott-
sága Adrian Năstase feltételes szabadlábra helye-
zését javasolta. A kérést a bukaresti negyedik
kerületi bíróság jóváhagyta, de a korrupcióellenes
ügyészség fellebbezett.

Hölgyeknek ingyenes buli
a Tineret Klubban
Március 9-én a Tineret Klub After Party
Girls Nightra hívja az érdeklődket.

Az est jó hangulatát DJ
KiSss & Mc Ionutz bizto-
sítja. A belépés a nőknek
díjtalan, a férfiaknak
pedig a beugró 6 lej,
amelyből 5 lej levásárol-
ható. Emellett a szerve-
zők elárulták, hogy
italakciók is lesznek, és a
legnagyobb lánycsapat
meglepetés ajándék-
ban részesül. Asztalfoglalás a 0725 201 108-as telefonszámon.

A börtön – mint edzőtábor

730 = 244
Adrian Năstase börtönbün-

tetése két évre, pontosabban
730 napra szólt. A vádpont sze-
rint közpénzeket nyúlt le saját
választási céljaira. A román tör-
vények értelmében azonban a
60. életévét betöltött elítélt bün-
tetését harmadolják, így a volt
miniszterelnöknek voltaképpen
csak 244 napot kellett volna a
börtönben töltenie. Az idő előtti
kiszabadulását a jilavai bizottság
idén január 4-én javasolta, meg-
állapítva: Adrian Năstase a bör-
tönben példamutatóan viselke-
dett, részt vett az elítéltek
magatartásának pozitív befolyá-
solását célzó akciókban, tudo-
mányos munkásságot fejtett ki,
szemináriumokon, előadásokon
vett részt. Az egykori kormányfő
végül is mindössze 193 napot
töltött rács mögött; az előzetes
kiszabadulásához szükséges
többi nap úgy jött össze, hogy
tudományos munkásságáért el-
engedtek neki 45 napot, a két
évből pedig levonták az öngyil-
kossága miatt a börtönkórház-

ban töltött hat napot.

A tudós rab
„Tudományos munkássága”,

blogbejegyzései, a Jurnalul Na-
ţional című lapnak írt heti kom-
mentárjai arról árulkodnak, hogy
Adrian Năstase számára nem
tűntek unalmasnak a börtönben
töltött hónapok – mi több, ő
maga mondta: úgy érzi magát,
mintha edzőtáborban lenne.

Büntetése első részét a raho-
vai börtönben töltötte, ahol a
börtönprogram szerint reggel
hat órakor kellett kelnie, 6.15 és
6.45 között az ebédlőteremben
reggelizett. Az ebédet 12.30 és
14.00 óra között osztották, majd
a séta és a felfrissülés programja
következett. A sétálóhely tíz mé-
ter hosszú, fehér rácsokkal sze-
gélyezett folyosó volt, egyetlen
fapaddal. A vacsorát 17.30 és
18.00 óra között tálalták, majd
orvosi vizsgálat következett, és
a 22.00 órás villanyoltásig az el-
ítéltek „szabadfoglalkozása” kö-
vetkezett.

Adrian Năstase havonta há-

rom látogatót fogadhatott a csa-
lád részéről és ugyancsak három,
legfeljebb öt kilós csomagot
kaphatott – amibe az ásványvi-
zet nem számították bele.

Az „álomkórház”
A rahovai börtönkórházban

eltöltött idő valóságos luxusnak
számított. A börtönnel szemben
levő kórház valamennyi elítélt
álma, amiért akár a műtétet is
vállalnák. Az öngyilkosságot kö-
vető Floreasca baleseti kórházzal
szemben, itt voltaképpen csak
annyi hátránya volt, hogy nem
egyedül, hanem másodmagával
feküdt egy szobában.  Illetve volt
még egy különbség: az ajtó,
amelyet csak az őr nyithatott ki.

A börtönkórházban viszont
hűvös volt, miközben a rabok
majd megfőttek a börtönben. A
kórházban nem érződött a köz-
kórházak csípős, fertőtlenítő
szaga: itt minőségi tisztítószert
használtak, amelynek árát a ra-
bok olcsó munkájából fedezik.

A kórházat 2003-ban korsze-
rűsítették, azóta megfelel a kor-
szerű kórházi követelmények-
nek, modern felszerelésekkel
látták el, fiziko-kinetoterápiás,
pszichológiai, állapotos nők szá-
mára fenntartott részleggel ren-
delkezik. A kórházban külön für-
dőszobával ellátott két- és
háromágyas szobák vannak –
Adrian Năstasét kétágyasban
helyezték el.

Adrian Năstase végül innen
átkerült a jilavai börtönkórházba,
arra hivatkozva, hogy szívpana-
szai miatt itt jobb kezelésben ré-
szesülhet. Itt ugyan hatágyas
kórterembe került, ahol azonban

csak másodmagával feküdt. Ji-
laván mozgásában is szabadabb
lehetett, a koszt is jobb volt. Ka-
rácsonykor például sertéscsorbát,
töltött káposztát és kalácsot kap-
tak, amit a hazulról kapott cso-
mag egészített ki. Jilaván már 10
kilós csomagokat engedélyeztek. 

Adrian Năstasét a magas
rangú igazságszolgáltatási tiszt-
ségviselőkhöz, ügyészekhez,
rendőrökhöz hasonlóan „sebez-
hető személyként” kezelték, ezért
a börtönőröknek védelmet kellett
nyújtaniuk számára. Ennek meg-
felelően a különféle tevékenysé-
gek helyszínére őr kísérte, saját
cellájában étkezhetett.

A szabadságról 
döntő bizottság

Az előzetes szabadlábra he-
lyezéséről döntő jilavai héttagú
bizottságot Ioana Luiza Moteanu
megbízott bírónő vezette, aki két
alkalommal is megakadályozta
a hírhedt maffiavezér, Nuţu Că-
mătaru szabadon bocsátását.
Moteanu saját kérésére egy évet
Afganisztánban szolgált az EU-
POL-nál, jelenleg a bukaresti 4.
kerület bíróságán dolgozik.

A bizottságnak tagja volt Că-
tălin Stroe, a jilavai börtön igaz-
gatója. 2010-ben neki is meg-
gyűlt a baja a törvénnyel:
szabadságolása közben menesz-
tette egyik beosztottját, aki vé-
gül is pert nyert ellene, így vissza
kellett fogadnia a börtön alkal-
mazottjai közé, valamint 

Cristian Velicea a börtön al-
igazgatója. Őt a börtön inter-
venciós csoportjának volt főnöke
azzal vádolta meg, hogy meg-
gátolta mozgásszabadságában,

és 45 percig akarata ellenére
bent tartotta a börtönben. A
Legfelsőbb Bíróság ezért 2010-
ben eljárást indított ellene,
amely azonban mindeddig nem
járt semmiféle következmény-
nyel.

Az ominózus bizottság tagja
volt még Cristina Teoroc, a bör-
tön oktatással és pszichológiai
segélynyújtással foglalkozó al-
igazgatója, aki Adrian Năstase
szabadon bocsátásának megin-
doklásában főleg a volt minisz-
terelnök családjához fűződő
bensőséges viszonyát, ragaszko-
dását emelte ki, továbbá Venia-
min Ciobanu, a jilavai börtön ta-
núsító tanácsosa, Raluca Aida
börtönorvos – aki Adrian Năs-
tase egészségi állapotáról nem
tett említést a bizottsági szak-
jelentésben – és végül Badea
Gabriel Paul, a börtön saját ter-
meléséért és jövedelmeiért fe-
lelős szaktiszt.

Az utolsó(?) per 
A tárgyaláson Adrian Năstase

nagyobbik fia, Andrei Năstase
„élete legszebb ajándékának”
nevezte az apja számára kedvező
ítéletet. Az Országos Korrupció-
elleni Igazgatóság ügyésze kérte,
hogy a pert helyezzék át Corne-
tuba, Adrian Năstase védő-
ügyvédei szerint azonban az il-
letékes fórum a 4. kerület
bírósága. Az ügyvédek vélemé-
nyét támogatta Adrian Năstase
is. A teremben egy személy rosz-
szul lett. A bírói testület elutasí-
totta az ügyész kérését.

Az ügyész ezt követően két-
ségbe vonta Adrian Năstase
könyvének tudományos jellegét
és kérte, hogy a Börtönök Orszá-
gos Igazgatósága állapítsa meg,
milyen körülmények között szü-
letett meg a kötet, illetve, hogy
a munka tudományos műnek
számít-e. A védőügyvéd szerint
a kérés csak az ítélet elhúzódását
szolgálná, illetve az ügyész állí-
tására hivatkozott, miszerint a
kérelmező csak a könyv elő- és
utószavát olvasta. Adrian Năstase
szerint a börtönben már ellen-
őrizték a munka jellegét. Mint

hozzátette, a megírásáért kapott
45 napos büntetéselengedés vol-
taképpen már le is járt a szaba-
don bocsátásáról döntő jilavai bi-
zottság január 4-i javaslata óta.

Az ügyész mindezt azzal verte
vissza, hogy szerinte a Román
Akadémia két-három tagjának
ajánlása lett volna szükséges a
munka tudományos jellegének
bizonyításához. A vita végül is az
ügyész és Adrian Năstase között
bontakozott ki. A volt miniszter-
elnök kifejtette: nem kommen-
tálja büntetését, de tudja, nem
rokonszenves az Országos Korrup-
cióelleni Igazgatóság emberei
előtt, és hangsúlyozta: ha szüksé-
ges, ismét leszögezi, nem jelölteti
magát az elnökválasztásokon.

Az ügyész ekkor Adrian Năs-
tase börtönből írott több cikkét
tette a bíró elé, amelyben a volt
kormányfő az igazságszolgáltatást
bírálta, nem ismerte el az igaz-
ságszolgáltatási hatalom autori-
tását, politikai fogolynak vallotta
önmagát. Egyben felkérte a bírói
testületet, utasítsa el az előzetes
szabadon bocsátási kérést.

Adrian Năstase ügyvédje
mindezzel szemben azt hozta fel,
hogy egy „rendkívüli helyzetbe
került rendkívüli ember fölött
ítélkeznek”, aki mindenben be-
tartotta a börtönszabályokat.

Az utolsó szó jogán a volt mi-
niszterelnök kifejtette: „jogait
nagyszerűen védte az ügyész –
a megfelelő idézőjelekkel”. Kifej-
tette, a börtönben csak öt napig
kell dolgozni, ő viszont a hétvé-
geken is írta könyvét. A cikkeit
illetően pedig megjegyezte: az
igazságszolgáltatást nem téveszti
össze egyik vagy másik bíró meg-
ítélésével.

A bíróság végül kevéssel dél-
után 5 óra után döntött az elítélt
szabadon bocsátásáról. A döntés
nem végleges, az Országos Kor-
rupcióelleni Ügyészség négy na-
pon belül fellebbezhet. Az ügyész
nyomban megfellebbezte az íté-
letet, a tárgyalásra pár napon be-
lül kerülhet sor – Adrian Năstase
addig viszont a börtönben ma-
rad.

Bogdán Tibor 

Az ajtó bezárul…

A kétszemélyes (börtön) kórházi szoba

Terülj-terülj asztalkám a „szupermarketben”

A "kulturális életben" részt vevő Adrian Nastase



A dietetikus feladata a táplál-
kozási tanácsadás. Vagyis az adott
betegségnek megfelelő specifi-
kus táplálkozási módot javasolja
a betegnek, illetve túlsúly esetén
alkalmas diétát ajánl. „A dietetika
olyan foglalkozáság, amely még
gyerekcipőben jár Romániában,
és a lakosság általában a belgyó-
gyász orvoshoz, diabetológoshoz,
endokrinológushoz fordul a kér-
déseivel. A hazai egyetemek 5-6
éve indítottak dietetika szakot,
de pillanatnyilag nem ismerek
senkit Vásárhelyen, aki ilyen vég-
zettséggel kizárólag dietetikus
tanácsadás céljára nyitott volna
rendelőt” – mondta Szabó Mó-
nika.

„Az vagy, amit megeszel”
hippokratészi elv, és azon túl

Gyakran hallani, hogy igen

fontos, milyen mennyiségű ka-
lóriát viszünk be a szerveze-
tünkbe, mert a túlzott zsírfo-
gyasztás genetikailag
meghatározott betegségek ese-
tében nagyon magas vérzsír-
szintet eredményezhet, illetve
bizonyos táplálékok hiánya –
zöldség, gyümölcs – köztudo-
másúlag a rák kialakulására haj-
lamosít. „Igazából egy egészsé-
ges embernek a szervezete
spontán módon irányítja a he-
lyes táplálkozást, és normál kö-
rülmények között nem kell min-
denkinek gyerekkorától mérnie,
hány kalóriát visz be. A prob-
léma gyökere a reklámok, a
marketing, a bőség illúziója. Bi-
zonyos ételek függőséget okozó
adalékai által valóban kialakul-
nak egészségtelen táplálkozási
szokások, amelyek idővel egy
normális testsúlyú egyénnél is

különböző betegségeket ered-
ményezhetnek” – figyelmeztet
a diabetológus.

„A fiatalok nagyon 
félnek az elhízástól”

Arra a kérdésre, hogy milyen
korosztályt foglalkoztatja inkább
az egészséges táplálkozás,
Szabó doktornő elmondta, hogy
paradox a helyzet, hisz inkább
a fiatalok fordítanak nagyobb
gondot arra, hogy mit esznek,
sőt, inkább negatív előjellel,
mert nagyon félnek az elhízás-
tól, így gyakori náluk az anore-
xia, bulémia kialakulása. A kö-
zépkorúaknak viszont nincs
igazán idejük foglalkozni az
egészséges táplálkozással, de
nekik talán még nagyobb szük-
ségük lenne erre. „Sajnos az a
tendencia, hogy a felnőtt lakos-

ság akkor kerül szembe az
egészséges táplálkozás témakö-
rével, amikor valamilyen beteg-
ség kapcsán a diétás tanácsadás
is része a terápiának. Azaz, gyak-
ran akkor figyel oda a helyes ét-
kezésre, amikor már a betegség
bekövetkezett” – fejtette ki.

A hagyományos erdélyi
konyha a ma emberének
egészségtelen

Sok táplálkozás-tanácsadó
véleménye megegyezik arról,
hogy az erdélyi konyha, evés-
kultúra tulajdonképpen egész-
ségtelen. Zsíros, fűszeres ételek
dominálják étrendünket, ami a
mozgáshiányos életmódunk
mellett igen káros. Viszont Szabó
Mónika szerint az erdélyi gaszt-
ronómia önmagában nem
egészségtelen, hanem egy olyan
korszakból maradt fent ez a fajta
főzési szokás, amikor az em-
berek nagyon nagy fizikai mun-
kát fejtettek ki, és ehhez nagy
kalóriamennyiségre volt szük-
ségük, ezt pedig a zsírokból biz-
tosították. „Zsíros étkezési mód
jellemző az erdélyi konyhára, és
ez a mai kor embere számára
egészségtelen és fölösleges,
mert a lakosság nagy része nem
fizikai munkával keresi a kenye-
rét. Nagyon fontos lenne tuda-
tosítani az emberekben, hogy
ezek az ételelkészítési módok
hagyományosan öröklődtek, de
ma már nincs szükség erre, min-
den étel elkészíthető zsiradék
nélkül. Az erdélyi konyhára jel-
lemző másik probléma: a nagy
mennyiségű kenyér fogyasztása.
Valószínűleg ez a kommunizmus
maradványa, hisz abban az idő-
ben a kenyér olcsóbb, elérhető,
laktató táplálék volt” – emlé-
keztet a diabetológus.

Azt is megtudtuk, hogy a cu-
kor abszolút fölösleges, sőt káros
összetevője a mindennapi táp-
lálkozásuknak, hisz az emberi
szervezet jól meg tudna lenni
cukor nélkül, amennyiben más
elemekkel helyettesítené az
édes érzést. „Kerülendő az édes-
ségek, cukorral édesített táplá-
lékok fogyasztása, de 
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A tavaszi hónapok közeledtével mindannyian karcsúbb testalkatra vágyunk, a néhány fölösleges 
kilogramm elrettent a fürdőruhaszezontól. Egyesek eszeveszett koplalásba kezdenek, mások pedig az ét-
rendjükön próbálnak következetesen változtatni. Dr. Szabó Mónika diabetológus főorvos elmondta, hogy
Marosvásárhelyen, de Erdélyben is az a tendencia, hogy az egyének csak akkor fordulnak táplálkozás-ta-
nácsadóhoz, akkor fognak komolyabb, ésszerűbb diétába, amikor már „baj van”, azaz amikor az elhízás
igen nagymértékű, vagy már egyéb, a helytelen táplálkozásra visszavezethető betegségük előrehaladott
állapotban van. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a dietetika az országban még gyerekcipőben jár, Ma-
rosvásárhelyen például nincs dietetikus végzettséggel rendelkező szakorvos, aki kizárólag táplálkozás-
tanácsadó rendelőt működtetne.

MORGÓ

Szobornézőben  

Szentgyörgyi László    
Az erdélyi egészséges táplálkozás
egy újabb generációtól várható

Labdarúgás
2.L. 2.Sz. XVI. forduló

szombat, március 9. , 11 óra

Hajrá FCM! Hajrá Marosvásárhely!

Belépő ára 5 lej

Hölgyeknek  ingyenes a belépés.
Jegypénztár programja:

péntek, március 8 - 16,30-19,00
szombat, március 9 - 09.00-11,00

Trans-Sil Stadion

Trans-Sil Stadion

Tavaszi sétánkat folytatva, hadd térjek ki a vásárhelyi
szobrokra, emlékművekre. A ’89-es politikai változások után
bizonyos szempontból pótolni próbálták a hiányokat, szá-
mos figyelemre méltó alkotás került a közterekre, igaz, van
köztük olyan is, amelynek kihelyezése komoly ízlésbeli és
etikai kételyeket vet fel. Úgy vélem, ha már Mihály vitéz
szobrának felállítása mellett döntöttek, akkor eredeti alko-
tást kellett volna megrendelniük a városvezetőknek, s nem
egy olyan másolatot, amihez hasonló még féltucatnyi áll
itt-ott az országban. A „klasszikust” idézve: Vásárhely többet
érdemel. 

Sétánkhoz, illetve megfigyeléseinkhez visszakanya-
rodva, ami a legszembetűnőbb: a magyar vonatkozású
szobrok teljes hiánya a főtérről. Száz évvel korábban egész
alakos szobra állt ott Bem apónak (1880. október 17-én
avatták), Kossuth apánknak (1899. június 11-én leplezték
le), s emlékműve Petőfinek (az obeliszket 1912 novembe-
rében emelték), de ott állt Bodor Péter zenélő kútja is. Az
első világháborút követő impériumváltás után, 1919. már-
cius 28-án, az éj leple alatt a főtéri szobrokat lerombolták,
visszaállításukra azóta sem került sor. Helyükre, az éppen
aktuális politikai szélfúvás szerint, illetve az etnikai ará-
nyokban beállt (államilag erőltetett) változások előfutára-
ként megjelent az ortodox és a görög-katolikus katedrális,
a Román katona emlékműve, az Avram Iancu-szobor, a Vá-
rosháza előtti „anyafarkas”, valamint az Emil Dandea-szobor.
S bár az 1989-es politikai fordulat utáni megváltozott kö-
rülmények között akár az is elvárható lett volna, hogy visz-
szaállítsák a korábban lerombolt szobrokat, erre nem került
sor. De még magyar vonatkozású emlékmű sem kerülhetett
a főtérre, csak az azt övező mellékutcákba. A legbosszan-
tóbb, hogy a Bernády-szobornak sem találtak helyet pél-
dául az általa építtetett Városháza vagy Kultúrpalota előtt,
esetleg közelében. Pedig ha valaki, akkor Bernády megér-
demelné, hogy méltóképpen emlékezzünk rá. 

Sajnos, a vásárhelyi magyarság politikai érdekképvise-
letének nem futotta erre érdekérvényesítő erejéből. Az előz-
mények ismeretében bizakodásra sincs túl sok okunk. 

leginkább a szénsavas, cukrozott
üdítőitaloké, amelyeknek kizá-
rólag káros hatásuk van, sőt,
függőséget is okoznak. A másik
tiltólistás étel a gyorséttermek
által forgalmazott élelmek.
Ezeknek óriási a kalóriatartal-
muk, a volumenük pedig vi-
szonylag kicsi, ugyanakkor
egészségtelenek, illetve szintén
függőséget okozó adalékokat
tartalmaznak. Emellett a túlzot-
tan fűszeres ételeket, de főleg
az erőteljes sózást ki kell iktatni
a mindennapi táplálkozásból” –
hívja fel a figyelmünket a szak-
értő.

A generációváltás 
eredményezi majd 
a tudatos táplálkozást

Közismert, hogy Romániá-
ban előkelő helyet foglalnak el
a betegség-listákon a szív-és ér-
rendszeri betegségek. Szabó
doktornőtől megkérdeztük, mit
kellene változtatnia táplálkozási
szokásain az átlagembernek, és

mi az, ami ebből ténylegesen
meg is valósítható, de főleg mi-
korra várható javulás ezen a te-
rületen. „Nagyon fontos, hogy
legalább négy-öt alkalommal
kell naponta zöldséget vagy
gyümölcsöt fogyasztani. Arra
kellene nagyon odafigyelnie
mindenkinek, hogy a főétkezé-
sek része legyen a nyers zöldség,
a kenyeret például helyettesítse
a saláta, a főzelékfélék. És a má-
sik fontos dolog, hogy keveseb-
bet sózzunk és mindenképp ke-
vesebb olajjal, zsiradékkal
főzzünk” – mondta.

A szakértő szerint minden
azon múlik, hogy a szülők miként
nevelik fel a gyerekeiket, mert
gyakorlatilag akkorra várható
igazi változás ezen a téren, ami-
kor felnő majd az a generáció,
amelynek tagjait fiatal korukban
megtanították a helyes táplálko-
zásra. Például az édesanyánk,
nagyszüleink szájából mindun-
talan hallott „mindennel egyél
kenyeret, fiam” mondás, elavult.

Pál Piroska



– Jó napot, Sajókám! Szereti
maga a békacombot?

– Lehet, még sose kóstoltam.
Se békát, se másmilyen kétéltűt.
Habár sulis koromban egy dél-
után beosontunk a bioszlaborba,
és leittuk a tarajos gőtéről a
tiszta szeszt. Miért?

– Mert veszélyes…
– Tán már azt is hamisítják,

mint a marhahúst?
– Nem, de olvastam, hogy

már 2011 óta akár egy év börtön
is kiszabható a békák befogásá-
ért, illetve megöléséért. Valami
zöld szervezet veri most a nyálát
miattuk. Egyrészt, mert védett
állat, másrészt meg állatkínzás-
nak minősül, ugyanis a cubákja-
ikat legtöbbször ott a helyszínen
leoperálják, majd otthagyják
őket, és az időjárás függvényé-
ben órákig, napokig szenvednek,
amíg kibrekkennek.

– Még jó, hogy abban az ál-
lapotban nem smárolja le őket
senki, mihez kezdenénk annyi
tolókocsis királyfival? De kéne
szólni a gólyáknak meg a béká-
szó sasoknak is, jó hülyén nézné-
nek ki csíkos rabruhában.

– Maga olyan degenerált,
hogy az agyrák éhen pusztulna
a fejében! Lefogadom, halvány
gőze sincs, mi az a FUEN.

– Csak ne sokba, mert ráfa-
rag, mint mókus az erdőtűzre. A
fuen az érzékiség és a csúfolódás
kecskelábú és kecskeszarvú erdei
félistene a rómaiaknál, görög
pandanja a szatír. Mitológiában
ász vagyok!

– Az a kecskecsicsű kereszt-
anyja, az! Amiről maga beszél, az
a faun! Én a FUEN-t kérdeztem.

– Olyan isten márpedig
nincs! Se fél, se egész, se másfél.

– A FUEN az Európai Nemze-

tiségek Föderatív Uniója. Egy
friss közleményük szerint Romá-
niának engedélyeznie kell a szé-
kelyek számára zászlójuk
használatát a hivatalos épülete-
ken is.

– Szerintem is. Máris ketten
vagyunk, én meg ez a föderatív
faun.

– Azt is leszögezték, hogy
ilyen kérdésekben a kisebbségek
védelmezőjeként az Európai Uni-
ónak kötelessége volna közbe-
lépni, és támogatni a
kisebbségek álláspontját.

– Igen, de nekünk is kéne
közbe’ lépni… Apropó, már csak
hármat kell aludni az „ünne-
pig”…

– Miféle ünnepig? Húsvét
még kicsit odébb van.

– A Székely Szabadság Nap-
jáig, amit a Székely Nemzeti Ta-
nács szervez vasárnapra, ide
Vásárhelyre.

– Vagy úgy. De az mitől
ünnep?

– Tóró T. Tibortól. Azt nyilat-
kozta, hogy az EMNP nem tünte-
tésként tekint erre az utcabálra,
hanem ünnepként… Csak ne-
hogy aztán megint beállítsanak
a kis pörgekalapos hodáki ünne-
prontók.

– Nekem főként az elneve-
zéssel van bajom, hogy Székely
Szabadság Napja. Az a kép ugrik
be róla, ahogy a tömlöcök, bá-
nyák, gályák mélyén sínylődő
székelyek tízezrei vezényszóra le-
tépik láncaikat, kiözönlenek a
márciusi napfényre, és elharsog-
ják az elharsognivalót kelettől
nyugatig, azaz öttől fél hatig.
Maga részt vesz?

– Részt. Eleinte nem tervez-
tem ugyan, de most, hogy Bor-
bély megengedte…

– Hogyhogy?
– Azt mondá az Ejdély TV-

ben, hogy ők passzolják a bulit,
ugyanakkor nem tiltják meg
senkinek, hogy elmenjen.

– Gálánsak. Biztos azért nem
érnek rá, mert ezerrel dolgoznak
az új javaslaton.

– Milyen javaslaton?
– Borbély bejelentette, hogy

az RMDSZ nekilátott kidolgozni
egy javaslatot a magyar nyelv re-
gionális státusának törvényes el-
fogadtatására.

– Örökké ez a kapkodás! Még
csak huszonhárom éve vannak a
parlamentben, szerintem ráér-
nek vele.

– Dorin Florea nyílt levelét
látta?

– Nem. Jobb szeretném egy
nyílt törését látni. Mit írt a
csumpálák, és kinek címezte?

– Nekünk, vásárhelyieknek.
Azzal indít, hogy Marosvásárhely
„Ceausescu által marginalizált
város volt”…

– Azé’ annyira nem, például
pár tízezer román testvért bé-
marginalizált az öreg a Tudorba,
még a hetvenes-nyolcvanas
években.

– Azt is írja, idézem: „…az
elmúlt években Marosvásárhely-
nek sikerült példát mutatnia az
interetnikai összhangról, egy
olyan együttélési modellé vált,
melyet Európa-szerte egyre
gyakrabban példaként emleget-
nek”.

– Én is szoktam őt emlegetni,
egyre gyakrabban… Ahogy Jó-
zsef Attila írja ama vörsezetben:
már egy hete csak a mamádra
gondolok…

– Továbbá: „A Székelyföld au-
tonómiája szélmalomharc, Ma-
rosvásárhely régió-fővárossá

való kinevezése viszont való-
sággá válhat”.

– Ezt a szélmalomharcot alá-
írom. Ameddig ilyen húsképű lo-
vagokra meg lászlópanzákra
bízzuk, addig annyi esélyünk van
kiharckodni az autonómiát, mint
Don Quijoténak megdöngetni
azt a duci leányt.

– Dulcineát Don Quijote ta-
lálta ki magának, nem létezik.

– Erről beszélek!
– Na, a levél lényege röviden:

közösen menjenek ki az emberek
tüntetni vasárnap, románok és
magyarok, de nem az autonó-
miáért, hanem hogy Vásárhely
legyen a régió fővárosa.

– Juteszembe erről a régi jó
nóta, hogyaszongya: hegyek kö-
zött, dombok között kicsi vonat
kanyarog, benne ülnek, kézen
fogva, románok és magyarok…

– Én a folytatást is tudom:
elöl ül a soviniszta, ki a mozdonyt
vakvágányra igazíccsa!

– Visszakanyarodva a béka-
témához: egy pesti étteremben
egyszer teknősbékalevest ren-
deltem, kíváncsi voltam, milyen
lehet.

– És, finom volt?
– Ja. Csak azóta se vagyok

meggyőződve róla, hogy való-
ban teknősbékalevest ettem…

– Miért?
– Odaintettem a pincért, és

megkérdeztem, van-e teknősbé-
kalevesük. Erre mélyen a sze-
membe nézett, és
visszakérdezett, hogy ettem-e
már valaha teknőclevest, mire
mondtam, hogy még soha a
büdös életben.

– És?
– Felcsillant a szeme, és vi-

gyorogva válaszolta: akkor van!
Molnár Tibor
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Hacsek és Sajó

Ismeretlen tettesek
Azok a fránya „ismeretlen
tettesek” már megint ellop-
tak egy szobrot. Szinte he-
tente értesülünk újabb olyan
esetről, amikor szobrot, plakettet
gyaláztak meg, loptak el, leg-
több esetben „ismeretlen tette-
sek”. Előfordul ez nemcsak
Erdélyben, hanem a Felvidéken,
a Vajdaságban is, az egész Kár-
pát-medencében. Hallom pél-
dául, hogy eltűnt II. Rákóczi
Ferenc fejedelmünk mellszobra
a ma Szlovákiához tartozó Borsi-
ból. Vagy lába kelt a ma Szerbiá-
hoz tartozó Kishegyesen Mátyás
királyunk szobrának. Nálunk, Er-
délyben annyi hasonló eset tör-
tént, hogy méltán
gondolhatnánk, ez csak mifelénk
divat. De lám, máshol is van ke-

lete ennek a „foglalkozásnak”. 
Ha csak a közelmúltig tekin-

tünk vissza, nem rég lopták el
gróf Bethlen István miniszterel-
nökünk szobrát Gernyeszegen.
Borsos Tamás városbíránk szob-
rát Marosvásárhelyen meggya-
lázták, és már kétszer ellopták. A
minap meg gróf Wass Albert
írónk plakettjét tüntették el Ma-
rosvécsen. És sorolhatnánk... Ér-
dekes, hogy legtöbb esetben
magyar személyiségek szobra,
plakettje válik kámforrá. Miért?
Ezeket könnyebb elcsenni? Ezek-
nek nagyobb az értéke? Többet
nyomnak a mérlegen? Vagy egy-
szerűen csak kisebb a kockázat
ilyent lopni? Kíváncsi lennék, ha
valamelyik nem magyar vitéz-
nek a szobrát lopnák el vagy gya-

láznák meg, meddig maradná-
nak ismeretlenek a tettesek?

Tizenkilencben, húszban tud-
juk, miért döntötték le, gyaláz-
ták meg szobrainkat,
emlékműveinket. De hol vannak
ma már az akkori indokok, ugye?
Ma már remélhetőleg a színes-
fémek igen vonzó ára sarkalja
arra a tolvajokat, hogy ilyent te-
gyenek. Hát nagy kópék ezek az
„ismeretlen tettesek”, hogy ilyes-
mire vetemednek, de azok sem
kutyák, akik pénzt adnak olyan
darabokért, amelyek nyilvánva-
lóan szoborból vagy plakettből
származnak. Nem is beszélve
azokról, akiknek kötelessége
lenne kézre keríteni az elkövető
„ismeretlen tetteseket”.

Nemes Gyula

NOSZTALGIA 2.1
- helyzetkép a múltról -
 Mi még tudtunk kézzel

írni, és bármikor fejben összead-
tunk vagy összeszoroztunk két
egyjegyű számot.

 Amikor otthon kizavartak
havat lapátolni, nem próbáltunk
alkalmazást letölteni hozzá.
 Annak idején a falusi su-

hancok nem szuper verdákkal
jártak, hanem gyalog, mint az
állatok, és vizet ittak, mint a pa-
lánta.

 Mi cigizni jártunk az iskolai
vécébe, nem szexelni.
 A mi időnkben a tanárok

maguktól adták le a tananya-
got, ma úgy kell kiverni belőlük.
 Mi a legmélyebb lelki nyu-

galommal ittuk műthetőre ma-

gunkat a házibulikon, mert nem
kellett attól tartsunk, hogy va-
lamelyik marha lefilmez, és
másnap felpattintja a Youtube-
ra.

 Akkoriban nem voltak 3D-
s mozik, de a színház már akkor
is az volt.
 Minket nem köszöntöttek

fel nyolcszázan a szülinapun-
kon, csak húszan, de ők szemé-
lyesen.
 „Drukkoljunk egy like-kal

a kómában fekvő Cipőért!” – Na,
ilyen se volt; mi legfeljebb
imádkoztunk a bajbajutotta-
kért.
 Nem volt se CD, se DVD, vi-

szont a lemezeknek két oldaluk
volt.

 Mi csak kétféle betűtípust
ismertünk: a kisbetűt meg a
nagybetűt.

 A mi bringáinkon csak egy
sebesség volt, nem lehetett
velük hanyatt fekve, telefonálva
és cigizve feldzsesszelni a vác-
mányi tetőre, ahogy a mai bica-
jokkal.
 Mi nem étterembe jártunk

vacsorázni, hanem a konyhába,
és hittük és vallottuk, hogy félig
berúgni kidobott pénz.
 Mi csak a színvonalat, a

gólvonalat és a felezővonalat is-
mertük, a bikinivonalat és az
idővonalat nem.
 Akkoriban végig lehetett

stoppolni nyaranta a fél orszá-
got; ma már a kutya se vesz fel
stoppost, mert azt hiszi, hogy
csak lájkolják a kocsiját.

 A mi időnkben az volt a
büntetés, hogy: nem mehetsz ki
az udvarra! Ma az, hogy: kap-
csold ki azt a rohadt gépet, és
mars ki az udvarra!
 Mi még mindent rendel-

tetésszerűen használtunk: a für-
dőszobatükör előtt állva
borotválkoztunk/kenceficéz-
tünk, de eszünkbe se jutott
volna lefényképezni, a kártyával
nem vásároltunk, hanem hat-
vanhatoztunk, és az egeret nem
nyomogattuk, hanem agyon-
csaptuk szemétlapáttal.
 Nem voltak anorexiás tini-

lányok, mert amelyik nem akart
enni, az begyűjtött két akkora
maflást, hogy utána még a fi-
kuszt is lelegelte.

 Nekünk a hétvégi kirándu-
lás azt jelentette, hogy elmen-
tünk túrázni a hegyekbe, és nem
azt, hogy befészkelünk három
napra egy wellness-szállóba,
naponta ötször degeszre zabál-
juk magunkat, és utána sporto-
lás címen áztatjuk a
micsodánkat a termálmedencé-
ben.

 Mi a kertben játszottunk
indiánosdit, és nem a Farmville-
ben parasztosdit.

 A „meleg” csupa kellemes
képzetet idézett fel bennünk, és

meg se fordult a fejünkben,
hogy a Rózsaszínű Párduc vajon
a fiúpárducokat szereti-e.
 Számunkra a halál már

spílhóznis korunktól kezdve
élet-halál kérdése volt, és nem
kérdeztük meg a szüleinktől
blazírt pofával, amikor bejelen-
tették, hogy meghalt nagyma-
mánk vagy nagytatánk: még
hány élete van?
 Mi kívülről tudtuk a roko-

naink és a közeli ismerőseink,
barátaink telefonszámát, akár
50-60-at is. Ma mindenki egyet
tud: a sajátját. Már ha tudja.
 A mi időnkben nem a

spanga és a joint volt a fű szino-
nimája, hanem a gyep.
 Hozzánk képest Kolum-

busz, Magellán, Marco Polo meg
a többiek nem egyebek nyugdí-
jas szovátai idegenvezetőnél: mi
GPS nélkül jártuk végig a Tra-
banttal Magyarországot és
Csehszlovákiát, sőt, még a drez-
dai kempinget is ohne műhol-
das segítség találtuk meg.
 Mi úgy be tudtuk osztani

a havi nyolc tojásos fejadagot,
hogy négyszer ettünk rántottát,
háromszor tükörtojást, kétszer
süttünk piskótát, és még maradt
is másfél hó végére. De úgy,
hogy közben a húsvétot is kiál-
lítottuk.
 Nem voltak plázacicák,

csak Romarta-libák meg Luxor-
tyúkok.
 Akkoriban mi még magya-

rul beszéltünk; nem azt mond-
tuk, hogy lájkolom a csajszit,
hanem hogy tetszik Zsuzsika, a
vécésnénit nem hívtuk anyag-
csere-menedzsernek, a szódavi-
zet se virginfröccsnek, és az
anyakönyvvezető se volt mot-
herbookdriver.

 A kanál is kanál volt, nem
manuál-faciális tápanyagbevi-
teli hardver, a szakácskönyv se
gasztronómiai database; a tö-
pörtyűs pogácsát se hívtuk disz-
nóchips-es muffinnak, se a
bombanőt hiperbulának, se a
nőcsábászt pinahekkernek.

 A kopipésztelt is egysze-
rűbben mondtuk: lop.

 Nagyanyánk se károgta
soha, hogy „már megint hol a
rákban lehet a wireless iron?”,
amikor a szenes vasalót kereste,
és anyánk nem intelligens mo-
sóporral mosta a gatyánkat,
hanem debilis szódával meg hü-
lyeszappannal.
 Ha fintorogtunk az ebéd-

nél, akkora nyaklevest kaptunk
táplálék-kiegészítő gyanánt,
hogy utána hetekig nem volt
proteinhiányunk.
 És végül: akkoriban nem

létezett Word. De az adott szó-
nak súlya volt…

Molnár Tibor
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Úgy szeretem Muskatot, hogy  
nem felejthetem Marosvásárhelyt...

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Bölöni László 
sportkarrierjéről röviden

lMarosvásárhely legendás labdarúgója gyerekkorát Dicső-
szentmártonban töltötte, ott kezdett focizni 1967-ben, a
helyi Chimica csapatában, ahol 1969-ig játszott.

l Tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Intézetben végezte, fogorvosi szakon. 

l 1970. és 1984. között a hajdani A-osztályos ASA csapatában
futballozott, utána négy évig a Steaua Bukarest együttesét
erősítette. 

lAz ASA színeiben 1973. augusztus 22-én, a konstancai Farul
ellen mutatkozott be az A-osztályban, ahol 14 éven keresz-
tül 387 mérkőzést játszott, és 62 gólt szerzett.

lA Steauával négy éven keresztül 97 A-osztályos összecsa-
páson 24 gólt sikerült lőnie. Labdarúgó pályafutása során
négy alkalommal lett román bajnok a bukaresti katonacsa-
pattal, s ugyancsak a Steauával háromszor nyert Románia-
kupát. 

lAz  A-osztályban összesen 484 mérkőzésen játszott, 86 gólt
szerzett, míg az európai kupákban 22 mérkőzés során két
alkalommal volt eredményes. 

l 1987-ben, a román labdarúgás első hivatalos profi úttörő-
jeként Belgiumba szerződött, az akkori első osztályos 
brüsszeli Racing Jet csapatához, amellyel a következő
idényt a második osztályban kezdte. Játszott még a francia
II. osztályos US Creteil, majd az US Orleans csapatainál, ahol
1992-ig futballozott.

lA román válogatottban 108-szor szerepelt, 23-szor volt a
válogatott csapatkapitánya és 25 gólt lőtt. 1977-ben és
1983-ban neki ítéltek a Románia legjobb labdarúgója
címet. A Steauaval 1986-ban BEK-et és 1987-ben európai
szuperkupát nyert. Edzője volt rövid ideig a román váloga-
tottnak. 

l 2001-2003 között a Sporting Lisszabon edzője, majd a fran-
cia Rennes-nél is dolgozott. A 2006-2007-es szezont az AS
Monaco FC kispadján kezdte, majd 2007. április 6-án másfél
évre az Al Nasr Dubai csapatához szerződött.

lA 2008–2009-es idénytől Belgiumban, az UEFA-kupában
induló Standard Liège edzője volt, mely csapattal belga baj-
nok lett és 2009-ben az év edzőjévé választották. 

l 2011 januárjában az RC Lens edzője lett, de csapata kiesett
az első osztályból, aztán 2011 júniusában a görög PAOK
Szaloniki edzője, 2012 júniusától a Katari Al-Khor csapatá-
nak menedzsere lett, ahol jelenleg is dolgozik.

l Feleségével, az egykori marosvásárhelyi színésznővel, Za-
kariás Klárával több, mint 30 éve harmonikus házasságban
él. Lányuk, a 30 éves Eszter Nancyban ismert fogorvos.

Minden idők legismertebb, legjobb és legkedveltebb vásárhelyi labdarúgója, Dr. Bölöni László, akit idővel
kiváló és sikeres edzőként is megismert a nagyvilág, az elektronikus posta segítségével válaszolt a Központ
néhány kérdésére.  A hajdani zseniális ballábas középpályás boldogan és szívesen emlékszik vissza Ma-
rosvásárhelyre, családtagjaira, a régi barátokra, az egykori szurkolókra, akikkel körülvéve karrierje cso-
dálatos 14 évét élte. 

– Kerek évfordulót ünnepel
hamarosan, engedje meg, hogy
egészséget, munkabírást kíván-
jak önnek ez alkalomból. Gondo-
lom, nem igazán örvend, hogy
rohannak az évek. Kérem,
mondja el, hogyan érzi magát 60
évesen?

– Kiválóan. Bőven van erőm
a munkára: az építésre, javí-
tásra, vezetésre, követelésre, mi-
kor mire van szükség. Ugyanúgy
lelkesedem a sikerért, mint ré-
gen és vadul dühöngök, ha
vesztésre állok. Tele vagyok ter-
vekkel, és még zakatol bennem
a belső motiváció motorja. Úgy
érzem, még vannak bennem
bőven kiaknázatlan tartalékok.
Amíg ez így van, bár az idő mú-
lásának senki nem örül, addig
nem panaszkodhatom.

– Köztudott, ön eléggé elfog-
lalt ember, hiszen jelenleg éppen
a világ másik végén dolgozik.
Évekkel korábban említette, hogy
Marosvásárhely mellett Nancyt
is, sőt Lisszabont is, ahol akkori-
ban dolgozott otthonának te-
kinti, és mindegyikbe szívesen
megy „haza”. 

Viszont Marosvásárhely az a
város, ahol labdarúgó karrierjé-
nek legszebb éveit élte, ahol pél-
daképként néztek fel önre, mi
több, a szurkolók kedvence is volt.

Külföldről mennyire gyakran
gondol vissza Marosvásárhelyre,
a hajdani ASA-ra, a Ligetre, az
egykori stadionra, a Köteles Sá-
muel utcára, a hajdani csapat-
társakra, régi barátokra? Meny-
nyire hiányoznak mindezek
önnek?

– Nagyon, de ezzel nem
mondok újat. Vegyük sorra. A
barátokra, sajnos, soha nem volt
és ma sincs elég időm. Nagyon
sok jóemberem, segíteni kész,
kedves ismerősöm van Maros-
vásárhelyen, de az összesükkel
kapcsolatot fenntartani ekkora
távolságból szinte lehetetlen.
Örvendek, ha Skype-on vagy te-
lefonon néha beszélgethetünk.
Marosvásárhely és lakói, leg-
alábbis a hozzám fűződő viszo-
nyukban, nem változtak. Mindig
szeretet, büszkeség es féltés
árad részükről felém. Ennél
több, szebb nem is kell. Csodá-

latos érzés ez .
A Köteles Sámuel utca az „én

utcám”, hiszen annak a végében
születtem. Abban az utcában la-
kott a lány is, Zakarias Klára,
akibe szerelmes lettem, idővel a
feleségem lett, tehát oda udva-
roltam valamikor. A Köteles Sá-
muel utcában van a házunk, amit
pont most tatarozunk. Anyósom
is abban az utcában lakik. 

A Ligethez pókhálós, de szép
emlékek kötnek, mert szá-
momra magát a stadiont jelenti.
A Liget, a csodálatos idők em-
lékét őrzi. Ma?... 

Nekem hiába vikszolják fé-
nyesre a sportcsarnok parkett-
jét, hiába mesélnek nekem a
műjégpálya vidámságáról, meg
az évszázados gesztenyefák hűs
árnyéka sem érdekel igazan, ha
a Liget végében haláltusáját
vívja a futballpálya, a stadionnal
együtt. Mit vétett a vásárhelyi
futball, hogy a városatyák erről
így megfeledkeztek? Ha lesz
erőm befejezni készülőben lévő
könyvemet, akkor egy féloldal-
nyit szánok arra a kijelentésre
is, hogy „nincs pénz”. Mert en-
gem nem az érdekel, hogy nincs
pénz, hanem az, hogy miért
nincs? És miért van másra? Egy
város labdarúgásának nem mu-
száj villognia ahhoz, hogy civi-
lizált stadionja legyen. Oda én
mást álmodtam, de sajnos, a Li-
getet Marosvásárhely szégyen-
foltjává süllyesztették. 

– Elképzelhető, hogy idővel

újra Romániában tevékenyked-
jen mint labdarúgó edző, tudván
azt, hogy sikeres, de be nem fe-
jezett időszakot hagyott maga
mögött a válogatottnál? Kérdez-
zem úgy: szeretné-e ezt ön? 

– Ha felkérnek segíteni a
vásárhelyi futballnak, természe-
tesen szívesen megteszem. Ott-
hon, vagyis Romániában dol-
gozni a labdarúgás terén, az
egészen más. Elképzelhető, de
őszintén szólva nem tenném
örömmel. Nem a labdarúgása
miatt, a szurkolók meg a he-
lyenként kőkorszakbeli munka-
feltételek miatt sem. Engem a
vezetők gondolkodásmódja, ér-
tékrendje – ha lehet egyáltalán
ilyenről beszélni esetükben –
zavar elsősorban. Diplomatiku-
san fogalmazva, én minden fel-
kérést tisztelettel meghallgatok,
elemzek, aztán megválaszolok.

– Hol fogja ünnepelni a 60.
születésnapját? 

– Ha jól számolgatok, akkor
épp az Omani Szultánságban,
Muskatban leszek. Csodálatos
hely, de én dolgozni megyek
oda, ugyanis március 12-én ke-
rül sor a harmadik GCC kupa-
mérkőzésünkre, ami az Európa
Ligának felel meg. Nagy esé-
lyünk van a továbbjutásra, ami
mindenképpen szép kis ajándé-
kot jelentene számomra.

– Mit üzen barátainak, egy-
kori csapattársainak, szurkolói-
nak, a vásárhelyieknek Bölöni
László?

– Sokak számára meglepőt.
Azt, hogy alig van olyan nap,
hogy Marosvásárhely valami-
lyen formában – család, isme-
rősök, időjárás, politika, válasz-
tások, sport, stb. – ne kerülne
látószögembe. Nem tudom,
hogy én mennyire hiányzom a
városnak, de Marosvásárhely
nekem nagyon hiányzik…  

– exkluzív interjú Dr. Bölöni László labdarúgó 
edzővel, aki március 11-én tölti be a 60. életévét –

Felfedezettjével, 
Cristiano Ronaldoval
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1TISZTELT REJTVÉNYFEJTŐK!
Februárban elindított rejtvény-
pályázatunk különös sikernek
örvendett! Az Önök érdeklődé-
sének köszönhetően, úgy dön-
töttünk, hogy ebben a
hónapban megjelenő kereszt-
rejtvényeinket is versenyszerűen
fejthesse.

Első feladványunk, nemze-
tünk nagy írójának, Wass Al-
bertnek nevéhez fűződik. Az
elmúlt hetekben születésé-
nek 105., halálának 15. év-
fordulójára emlékezhettünk.
Rejtvényünk fősorai a költő
és író Wass Albert értékes
gondolatát tartalmazzák. Ez
lesz a megfejtés.

Pályázati szabályzatunk nem
változott a februárihoz képest.
Ugyanúgy, ezúttal is gondosan
gyűjtse össze a rejtvény szom-
szédságában feltüntetett
„bűvös” számokat, ezeket
ugyanis rá kell majd ragasztania

a hónap utolsó számában meg-
jelenő pályázati szelvényre!

Márciusi díjainkat a Peter’s 
Beauty Shop, kozmetikai
cikkeket forgalmazó szaküz-
let ajándékozza!

1. díj: egy-egy nagy doboz
REUMA GÉL és ICE GÉL (ízületi
fájdalmak ellen)
2. díj: GESZTENYE GÉL (kitűnő
lábápoló gél)
3. díj: féléves előfizetés a Köz-
pont hetilapra

Végül, NE FELEDJE! Még mindig
van ideje beküldeni februári pá-
lyázati rejtvényeink helyes meg-
fejtéseit! Március 11-éig, hétfőig
juttassa el pályázati szelvényeit
szerkesztőségünk címére: Ma-
rosvásárhely, Rózsák tere 16
szám!
A sorshúzásról és a nyertesekről
március 21-i számunkban olvas-
hatnak!

✂

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Bolyai utca 10. szám


