
> > >  Ú j  s o r o z a t ,  I V .  ( V I I . )  é v f o l y a m  > > >  2 9 .  s z á m  > > >  2 0 1 2 .  j ú l i u s  1 8  -  2 4 .  > > >  M e g j e l e n i k  s z e r d á n k é n t  > > > > > > > > > > > 1 6 o l d a l  > > > á r a :  1 , 5  l  e  j  > > >

C M
Y B

C M
Y B

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

Sport

Újabb Tenisz 10 elnevezésű
tornát rendezteken 

Tenisz 10 elnevezésű tornát tartottak az
elmúlt vasárnap a MOGYE teniszpályáin,
amelyet a 4–10 éves gyerekek számára
írtak ki. A sportesemény támogatója az
MPG konszern, amely több sportprojektet
támogat és a Tenis Partener lapot is ki-
adja.  A projekt Maros megyei felelőse Szi-
lágyi Géza teniszoktató, aki kérésünkre
röviden összefoglalta a torna célját.
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>>> 15. oldal

T á r s a d a l o m

A gernyeszegi Teleki–kastély udvarmesterei

A közelmúltban egy fiatal ér-
telmiségiekből álló csapat
szövetkezett, azért, hogy fel-
hívja a figyelmet arra az épü-
letre, amely Erdély legszebb
barokk kastélya. Az impozáns
épület napjainkban megko-
pottan és üresen áll. 

Vélemény

Erdély is Európa

Az Európai Unió hivatalos szervei az
utóbbi időben Magyarországot és Romá-
niát is felszólították a különböző belpo-
litikai kérdések „szalonképesebb”
rendezésére. Ezek a beavatkozások elég
élénk ellenállást és felháborodást szültek
a megrovásban részesített politikai erők
háza táján...

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

>>> 3. oldal Vélemény

Zavaros ügy

A jelek szerint megoldhatatlan feladat elé ál-
lította a városházát a szolgáltató, amikor be-
jelentette, véglegesen beszünteti
tevékenységét Vásárhelyen. Azóta eltelt egy
hónap, született egy városi képviselő-testületi
döntés, no meg néhány hangzatos, többnyire
a sajtónak szóló nyilatkozat az érintettek ré-
széről, de meleg víz továbbra sem folyik ...

>>> 5. oldal

Humor

Vass Levente (be)olvas

Meglepetésvendég állított be az RMDSZ
múlt hétfői választmányi ülésére – Vass Le-
vente ex-polgármesterjelölt, aki többek
közt az alábbiakat szólta: „Eddig csak azt
olvastam az újságokban, hogy a megyei
vezetők szerint megnyertük a választáso-
kat. Ugyanott – amíg jelölt voltam – azt
olvastam, hogy létezik egy erős marosvá-
sárhelyi szervezet, nekem csak elébe kell
állnom...

>>> 7. oldal

>>> 3. oldal

>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<
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Immár több mint öt hete borzolja a kedélyeket Marosvásárhelyen a melegvíz-ügy. Amit konkrétan
tudunk: hozzávetőlegesen 6000 család hidegzuhanyt vesz naponta, de a tartozások pontos
összegéről, a felelősségre vonható személy(ek)ről, de főleg arról, hogy mikor lesz meleg víz,
semmi biztosat nem lehet tudni. Megkérdeztük a város illetékes személyeit, mi is az állás az 
E-Star vs. Polgármesteri Hivatal háborúban.

Tévéműsor 
melléklet

Kinél van az igazság?Kinél van az igazság?
A hő (el)marad(t)

>>> 5. oldal
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Névnapok
Július 18. Frigyes, Milán, Jusztin, Arnold, Hedvig
Július 19. Emília, Vince, Aranka, Alfréd, Stella, Ambrus, Aurélia
Július 20. Illés, Margit, Özséb, Jeromos, Aurél
Július 21. Dániel, Daniella, Ilma, Lőrinc, Angéla, Helén
Július 22. Magdolna, Lipót, Krisztina, Mária
Július 23. Lenke, Brigitta
Július 24. Kinga, Kincső, Krisztina, Csenge, Lujza, Bernát, Borisz

Ajánló

Kos: Élete a megszokott mederben csordogál a héten, de híreket
és akár meghívást is kaphat külföldön élő ismerőseitől. Ha kap-
csolatban él, a párjával bosszantó konfliktusa adódhat egy ön
számára fontos kérdésben, amiben nehezen köt kompromisszu-
mot. Legalább próbálja átérezni az ő álláspontját is.
Bika: A hét a pihenés és a szórakozás jegyében telhet ön számára.
Ha nem most megy nyaralni, akkor is könnyebbségre számíthat
a munkában, és több ideje juthat a barátaira és társasági ese-
ményekre - utóbbiakon különösen érdemes részt vennie akkor,
ha párt keres, mert lehetséges, hogy a nagy Ő ott vár önre.
Ikrek: A csillagállás kedvező ahhoz, hogy elmerüljön az új hob-
bijában, vagy ha még nem találta meg azt a csatornát, amely a
legalkalmasabb kreativitása kifejezésre, most rálelhet. Segítő
tanácsadók érkezhetnek az életébe, akik egyengetik az útját
szakmai téren. A találkozásokból motiváló tapasztalatokat sze-
rezhet.
Rák: A munkahelyén kiváló beleérző képességének köszönhe-
tően rátapint egy probléma okára, és mindjárt több megoldási
javaslattal is előrukkol. Ezzel kivívja főnökei elismerését! Pár-
kapcsolatát érdemes átgondolnia: ahhoz, hogy együtt marad-
janak, nem lesz elég egyedül küzdenie.
Oroszlán: Zűrzavaros szerelmi ügybe keveredhet, nem kizárt,
hogy a másik úgy érzi, játszik az érzelmeivel. Legyen őszinte
vele. Ha a munka frontján nagyobb változtatásokat tervez, a
hét eseményei megerősíthetik abban, hogy lépnie kell. Legalább
magad előtt tisztázza az igényeit, és eszerint cselekedjen.
Szűz: A héten felbukkanhat valaki, akihez korábban romantikus
érzelmek fűzték. Nem kizárt, hogy újra flörtölni kezdenek, de
ne számítson túl sok jóra, ha egyikőjüknek párja van. Ha ön az,
aki már elkelt, az ily módon kialakuló helyzet fontos kérdések
elé állíthatja a kapcsolatát. El kell döntened, mit szeretnie. 
Mérleg: Különösen erős igénye támadhat a héten arra, hogy
olyasmivel foglalkozzon, amivel kiszakadhat a hétköznapokból.
Ne habozzon, kerítsen időt arra, hogy azt csinálja, amit igazán
szeret. Ha alkotótevékenységet folytat, ezzel kapcsolatos új le-
hetőségekhez jut. 
Skorpió: A héten majd' szétfeszíti az energia és a tettvágy.
Szinte nem bír magával, mozognia és cselekednie kell, de a
párja nem biztos, hogy örül annak, hogy alig tölt vele időt. Pró-
bálja meg őt is bevonni, ne törődjön bele, ha elsőre nemet
mond. Persze erőszakosnak azért nem kell lennie. 
Nyilas: Ha állást keres, érdemes lenne elgondolkodnia a pá-
lyamódosításon: rugalmasságának köszönhetően nem okoz
majd gondot a váltás. A szerelmi élete kissé kaotikus lehet, ha
van társa, míg egyedülállóként inkább kisebb horderejű, ám
annál kellemesebb flörtök vannak kilátásban.
Bak: Kellemes és kiegyensúlyozott hétnek néz elébe, amit leg-
feljebb családi vita szakít meg. Ám ezeket is sikerül a lehető
legjobban lerendezniük, amiben nem kevés szerepe van annak,
hogy a szokásosnál is megértőbb. Ne hagyja viszont, hogy
peszszimizmusa és gyanakvása elrontsa a jó hangulatot.
Vízöntő: Pozitív fejleményekre számíthat a karrier terén. A
párkapcsolat terén viszont akad tennivalója: kreatív jegyként
találjon módot a hétköznapok színesítésére. Ha még keresi a
társát, először a saját értékeit tudatosítsa magában, így más
üzenetet küld majd a külvilág felé is.
Halak: A hét alkalmas lehet számára a karrierjével kapcsolatos
tervekre. Ha váltáson gondolkodik, térképezze fel a képzési le-
hetőségeket, mert nem kizárt, hogy egy új jártasság megszer-
zésével változtathat a helyzetén. 

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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A világhálón is

Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr 0265-202.300
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
Tűzoltók 981
Mentők 961, 0265-215.131
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) 0265-210.110
Megyei kórház 0265-212.111
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek 0265-210.177
Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330
Prefektúra 0265-266.801
Maros Megyei Tanács 0265- 263.211
Maros Megyei Tanfelügyelőség 0265-213.779
RCS–RDS 0365-400.401, 0365-400.404
Romtelecom 921
Felvonó (hibaelhárítás) 0265-269.887
Katasztrófavédelem 982
Áramszolgáltató vállalat 929

Hasznos telefonszámok

Meseolvasás a Kövesdombon
A Maros Megyei Könyvtár
kövesdombi fiókja szervezé-
sében ezen a héten is folyta-
tódik a Mese a parkban című
vakációs programsorozat. A
meséket kedvelő gyerekek-
nek a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi székhelye
előtti játszótéren csütörtö-
kön déli 12 órától olvasnak
fel a könyvtár önkéntesei.

Klub 77
Július 19-én, csütörtökön dél-
előtt 11 órakor nyílik meg a
Marosvásárhelyi Művészeti Lí-
ceum 1977-ben végzett diák-
jainak Klub 77 című
képzőművészeti kiállítása a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
képzőművészeti galériájában.
A tárlatot Cora Fodor és Nagy
Miklós Kund nyitja meg. A vi-
lágban szétszóródott egykori
diákok munkái mellett két ta-
náruk, Hunyadi László és Hu-
nyadi Mária alkotásai is
megtekinthetők a kiállításon,
amely július 30-ig látogatható.

Fábián Margit tárlata
A marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota Deisis Termében nyílt meg
Fábián Margit képzőművész
festészeti kiállítása. A tárlat jú-
lius 30-ig naponta 10 és 19 óra
között látogatható.

KALAPÁCS – ROCK KONCERT
Rockzene rajongók, figyelem!
Július 22-én, vasárnap, este 6
órától az Ős Pokolgép, jelenlegi
nevén a Kalapács együttes fog
koncertezni a Jazz&Blues Club
nagytermében, a Sinaia utca,
3-as szám alatt.
Az est során olyan dalok csen-
dülnek majd föl, amelyektől
minden valamire való rockzene
rajongót már olvasás közben
kiráz a hideg: Totális Metál
(1986), Pokoli színjáték (1987),
Éjszakai bevetés (1989), Metál
az ész (1990) stb. A koncertet a
Backlash zenekar nyitja, és haj-
nalig tartó buli követi Bocóká-
val.
Jegyek elővételben 21 lejért a
Jazz&Blues Club-ban (Sinaia
utca, 3), A Traffic House-ban

(Petőfi tér, 1), a VHR PUB-ban
és a VHR CLASIC-ban kaphatók.
A koncert napján a helyszínen
26 lejbe kerül a belépő. Érdek-
lődni a 0753-316-485-ös tele-

fonszámon lehet. További in-
formációkat az együttesről az
alábbi weboldalon lehet ta-
lálni: www.kalapacs.net.
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A gernyeszegi 
Teleki–kastély udvarmesterei

– Először is beszéljen, kérem magáról:
mikor, hol született? Hol végezte tanulmá-
nyait? Hol tevékenykedett eddig?  

– 1982 október 8-án születtem Marosvá-
sárhelyen. Tanulmányaimat a marosvásárhe-
lyi Petru Maior Egyetem történelem-angol
szakán végeztem.  Jelenleg a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum történelem tanára vagyok.
Főnemesség kutatással is foglalkozom. Az el-
múlt években a gróf Haller család történetére
koncentráltam. 2010-ben egy könyvem je-
lent meg a család szentpáli ágáról, és jelenleg
doktori dolgozatomat írom, amely ugyancsak
a Hallerekkel foglalkozik.

– Tudom, hogy szívén viseli a gernyeszegi
Teleki–kastély sorsát. Vázolja röviden a kastély
történetét. Mikor épült? Kik építették? Kik vol-
tak a tulajdonosai? Milyen stílusjegyeket visel
magán az épület?

– A jelenlegi kastély helyén egy középkori
vár állt. A gernyeszegi várat és birtokot Teleki
Mihály kancellár szerezte meg 1674-ben, és
leszármazottai birtokolták egészen 1949-ig.
Ezt a várat 1772-ben gróf Teleki László lebon-
tatta és elkezdték a jelenlegi kastély építését.
A kastély több szakaszban épült fel. A végle-
ges formáját csak 1802 körül nyerte el. A kas-
tély barokk stílusban épült, pontosabban az
ún. Grassalkovich – vagy gödöllői – stílus-
ban, amely több Budapest környéki kastélyra
jellemző. Az épületet körülvevő angolpark a
19. század elején alakult ki és gróf Teleki Jó-
zsefnek köszönhető. Birtokosai, illetve lakói
közül érdemes megemlíteni Teleki Józsefet,
aki európai utazásai során magával Voltaire-
el és Rousseau-val is találkozott, Domokost a
történetírót, Gézát a „festők gróát” és még
lehetne sorolni.

– A kommunista rendszer megszilárdulása
után mi lett a kastély sorsa? 

– Az 1949-es államosítás után a kas-
télyban TBC-preventórium működött egé-
szen 2010-ig. Ettől az évtől kezdve szabad
a kastély.

– A közelmúltban egy fiatal értelmiségi-
ekből álló csapat verbuválódott Udvarmeste-
rek néven, melynek ön is tagja. Milyen céllal
jött létre ez a csoportosulás? Kik a tagjai? 

– A csapat egy vetélkedőn való részvétel
céljából jött létre, felkarolva a gernyeszegi Te-
leki–kastélyt. Később ez a tevékenység túl-
nőtte a verseny kereteit.  A csapattagok:
Lukács Katalin rádiós újságíró; Oniga Erika
művészettörténész; Antal Mónika orvos; Al-
bert Emőke-Katalin magyartanár; Bányai
Eszter egyetemista; Berekméri Árpád Róbert
levéltáros; Kósa István környezetvédelmi ta-
nácsadó; Matusinka Beáta fordító; Weisz Szi-
dónia könyvtáros és Kálmán Attila
történelem tanár. 

A sikeres verseny után úgy gondoltuk,
hogy ezt a tevékenységet folytatni kell. A kas-
téllyal való foglalkozás, törődés nem szűnt
meg a verseny lejártával.

– 2011-ben részt vettek az ún. webkastély
vetélkedőn, amelyen első helyezést érték el.
Hogyan zajlott ez? Milyen próbákat, feladato-
kat kellett teljesíteniük? Hány regisztrált csapat
vett részt a vetélkedőn? Lesz-e a közeljövőben
ilyen vagy ehhez hasonló vetélkedő? 

– Több civil szervezet – Pont, Transindex,
Élő Erdély, Transylvania Trust – által meghir-
detett verseny volt ez. A 23 regisztrált csa-
patnak négyheti próbát és egy állandó
próbát kellett teljesítenie. A feladatok pedig

a következő témákat ölelték fel: kastély-
múlt–régi fotók, régi történetek, kastélyje-
len, hogyan vélekednek a helyiek a
kastélyról?, kastélylátogató–barangolás az
épület környékén, kastélyjövő–kastélyod
2020-ban. Illetve ott volt a kastélynap szer-
vezése. Úgy értesültünk, hogy valamikor idén
ősszel is lesz egy újabb vetélkedő, de hogy
részt veszünk-e vagy sem, az még a jövő
titka.

– Milyen ma a kastély állapota? Tudomása
szerint mi lesz a jövőbeni sorsa? Mi a szándéka
a tulajdonosoknak, hogyan akarják kihasz-
nálni? Mi az Udvarmesterek jövőbeni tervei
ezen a téren? 

– Mivel intézmény működött benne, a
kastély állapota viszonylag jó. A sorsáról van-
nak elképzelések, de úgy gondolom a tulaj-
donosok hatásköre erről beszélni. Az
Udvarmesterek mindenben a Teleki család
mellett állnak és próbálnak segíteni, hogy a
kastély újra elnyerje régi szépségét és a kö-
zösség része legyen, mint ahogyan volt 1949-
ig. Ugyanakkor fontos a több évtizedig elzárt
műemlék és lakóinak történetét megismer-
tetni a nagyközönséggel.

– Mikor lesznek a „kastélynapok” és mi-
lyen programra, látnivalóra számíthatnak a
Gernyeszegre látogatók? 

– 2012 július 21-én, szombaton kerül sor
a gernyeszegi kastélynapra.  Az ide látogató-
kat kiállítások (birtok, családtörténet, eredeti
bútordarabok), múzeumpedagógiai tevé-
kenység, médiasarok várja. A kiállítási hely-
ségeket illetve a parkot szabadon lehet
látogatni. Minden félórában azonban veze-
tett sétákhoz is lehet csatlakozni a kastélyban
és a parkban. Úgy gondoljuk, hogy kicsiknek
és nagyoknak is érdekes és élményekkel teli
nap lesz.

– Köszönöm a beszélgetést, további sike-
reket kívánok a csapat minden tagjának.

Nemes Gyula

A közelmúltban egy fiatal értelmiségiekből álló csapat szövetkezett, azért, hogy felhívja a figyelmet
arra az épületre, amely Erdély legszebb barokk kastélya. Az impozáns épület napjainkban megkopottan
és üresen áll. A csapat tagjai azt szeretnék, és azon dolgoznak, hogy a gernyeszegi Teleki–kastély új 
szerepet kapjon, illetve külsőleg és belsőleg egyaránt egykori szépségében legyen látható. Kálmán At-
tilát, a csoportosulás egyik alapító tagját a csapat eddigi tevékenységéről és a jövőbeni terveikről kérdeztük. 

Erdély 
is Európa

Az Európai Unió hivatalos szervei az utóbbi időben
Magyarországot és Romániát is felszólították a külön-
böző belpolitikai kérdések „szalonképesebb” rendezé-
sére. Ezek a beavatkozások elég élénk ellenállást és
felháborodást szültek a megrovásban részesített po-
litikai erők háza táján, és az eddigi fejlemények alap-
ján kijelenthető, hogy a brüsszeli irányelvek mély
nyomot hagytak a magyar és a román döntéshozó
szervekben is. Az elemzők egy erőltetett párhuzamot
is vontak a két ország „jogtipró” intézkedései között,
és külön zavaró tényezőként, plágiumügyek is kirob-
bantak a magyar államfő illetve a román kormányfő
körül. Nem lenne meglepő, ha valakik a két ország „ke-
resztmetszetében” található romániai magyar vezetők
doktori diplomáit kezdenék vizsgálni, de talán mégis
jobb, ha a valós politikai értékek mentén zajlana a kö-
zélet. Természetesen, a plagizálásért és a csalásért
mindenkinek felelnie kell.

A parlamenti többségre hivatkozó, annak alapján
cselekvő politikusok mindenhatóságát az európai be-
avatkozás akadályozta meg. Magyarországon a jobb, Románi-
ában pedig a baloldal akaratával szemben. A két
helyzet között helytelen lenne párhuzamot vonni, hi-
szen Romániában még nem voltak parlamenti válasz-
tások, csak pártok közötti átigazolások.
Magyarországon nemzetstratégiai kérdések merültek
fel, míg Romániában eddig csak a teljes körű hatalom-
átvétel volt a tét. Mindezek ellenére, anélkül, hogy
részletesen elemeznénk a két esetet, az eddigi benyo-
mások alapján is érdemes lenne néhány következte-
tést levonni.

Többek között bebizonyosodott, hogy megfelelő
európai kapcsolatokkal komoly nyomást lehet gyako-
rolni az éppen parlamenti többséggel rendelkező ha-
talommal szemben. Az európai kötelék nem biztosíték
a kisebbségi jogok betartására, de ha jókor és jó he-
lyen, jól „adagoljuk” a problémáinkat, akkor látványos
előrehaladást érhetünk el azok megoldásában. Az or-
szágon belüli pártkoalíciók nem állnak föltétlenül
összhangban az Európai Parlamentben éppen fennálló
erőviszonyokkal, és egy tagállamon belüli kisebbség
könnyen bekerülhet egy uniós többségbe. Ezáltal
eredményesen tudja befolyásolni a helyi döntéseket,
főleg akkor, ha azok alkotmányellenesek, sértik az em-
beri jogokat, vagy nem egyeznek az uniós normákkal.
Érdemes lenne döntéshozóinknak elgondolkodniuk
azon, hogy kivel kellene jobb és kiegyensúlyozottabb
kapcsolatot kiépíteniük, ha nem a magyar képviselők-
kel? Ki állna mellénk egy ilyen harcban, ha nem az
anyaországiak? A román kormányzati szerepvállalás
csak ideiglenes, formai vagy felületes megoldásokat
ad a kisebbségi lét gondjaira, de a határokon átívelő,
hosszú távú, európai partnerségi viszony sokkal meg-
bízhatóbb garancia lenne a számunkra is kedvező ki-
sebbségi lét megteremtésére. A fenti példák azt
bizonyítják, hogy nem csak az számít, hogy jobbról
vagy balról fúj a szél, hanem az is, hogy ki, hogyan
tudja mozgósítani az uniós erőket. Ezeket a kapcsola-
tokat nagyon szolid alapokra kellene építeni és csak
olyankor igénybe venni, amikor tényleg komoly gon-
dok vannak. Olyankor viszont nagyon határozottan

Ferencz Zsombor
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Régen elég volt egyetlen szakma elsajátítása ahhoz, hogy egy életen át biztos megélhetést biztosítsunk a csalá-
dunknak, ma már nem ritka, sőt bosszantóan gyakori az, hogy két-három végzettséggel sem számíthat senki stabil
munkahelyre, kielégítő keresetre. Megszokott jelenség, hogy a fiatalok nyakukba veszik az utat, és elindulnak 
megkeresni az ideális munkahelyet, interjúról interjúra járnak, kisebb alkalmi munkákat vállalnak a megélhetésért. 

Út az érettségitől az ideális munkahelyig, keresésen, segélyen és állásinterjúkon át  

Amikor érettségi után a fia-
tal szülői biztatásra eldönti, mi-
lyen szakmát választ, sok min-
den befolyásolja, de leginkább
a vágyai, a lehetőségek, a ba-
rátok. A frissen érettségizők csak
elenyésző hányada veszi figye-
lembe az aktuális munkaerő-
piaci helyzetet, pedig azt nem
ártana előre feltérképezni. Még
így is lehetetlen megmondani,
mi a helyes választás, hiszen
még azt is nehéz megjósolni,
hogy egyáltalán el tud-e he-
lyezkedni majd a diplomás a

végzettségének megfelelő
munkakörben. Azt viszont, ha
nem előbb, akkor utóbb meg-
tudja, hogy melyek azok a szak-
mák, amelyekkel munkát lehet
találni. Vannak olyan sikerága-
zatok, amelyek sok alkalmazot-
tat foglalkoztatnak nem kis
pénzért. Ilyen a telekommuni-
káció, a pénzügy, a bank és biz-
tosítás és a humánerőforrás te-
rület. Szakemberek szerint a
legnagyobb lehetőség az infor-
matikusok előtt áll, mégis az
ezen a területen tanuló fiatalok

száma folyamatosan csökken,
vagy éppen a képzés képtelen
alkalmazkodni a szakterületen
bekövetkező gyors változások-
hoz. Marosvásárhelyen még
mindig csúcson vannak a mér-
nöki állások, a programozók
iránti kereslet sem csökkent, és
a jól képzett pénzügyi szakem-
berek is minden cégnél kincset
érnek.

Azok a munkakeresők, akik
nem ezeknek a munkaköröknek
megfelelő végzettséggel ren-
delkeznek, vagy nemrég érett-

ségiztek és keresgélni kívánnak
a továbbiakban is, előnyös igé-
nyelniük átmenetileg a munka-
nélküli segélyt. Az idén végzett
diákok ingyenes szakképzésen
is részt vehetnek, amennyiben
felvetetik magukat a megyei
munkaerő-elhelyező ügynök-
ség nyilvántartásába. A jelent-
kezést követően álláskeresők-
ként automatikusan bekerülnek
az adatbázisba, és ha 60 napon
belül nem találnak munkát, jo-
gosultak lesznek a havi 250 lejes
munkanélküli segélyre, amit
legtöbb hat hónapig folyósíta-
nak. 

Hatásos tájékozódási lehető-
séget biztosít az állásbörze, re-
mek alkalom a személyes talál-
kozás és kapcsolatépítés
szempontjából is. Emellett azok-
nak a fiatal munkakeresőknek is
lehetőséget ad a kedvező elhe-
lyezkedésre, akik már elvégezték
az egyetemet, kitűnő képzésben
volt részük és átlagon felüli ké-
pességekkel rendelkeznek, de
kevésbé keresett a szakmájuk.
Reghina Fărcaş, a Maros Megyei
Munkügyi Hivatal igazgatója egy
állásbörzén elmondta: abban az
esetben, ha a munkáltatónak
nem sikerül megfelelő személyt
találnia az általa meghirdetett
munkakörre, sok esetben lehet-
séges a speciális képzés igény-
bevétele is. 

Abban az esetben, ha állás-
börzén sem találják meg álmaik
munkahelyét, a munkakere-
sők– jó postás módjára – ide-
oda beviszik önéletrajzukat a
kedvező elbírálás és egy állá-
sinterjú reményében. Hogy mi
történik ez után? Felkerestünk
néhány egyetemet végzett
munkanélküli diplomást, és be-
széltünk egy munkaadóval az
interjúzás tapasztalatairól.

„Rettentően zavar 
ez kilátástalan tehetetlenség”

Nagy Éva több hónapja nem
talál munkát. A kommunikáció
és pedagógia szakot végzett
lány folyamatosan böngészi a
hirdetéseket, küldözgeti az öné-
letrajzát állásinterjúra várva. Az
egyetem elvégzése után mű-
sorszerkesztőként dolgozott egy
kereskedelmi rádiónál, de ezt
az állást költözés miatt fel kel-
lett adnia. „Szinte minden nap
nézem az interneten a hirdeté-
seket, olykor megveszem a

Flasht, érdeklődöm ismerőse-
imtől. Néha élvezem ezt a sza-
badságot, máskor meg retten-
tően zavar ez kilátástalan
tehetetlenség. Ismét rádiónál
szeretnék elhelyezkedni, mert
ott már van is egy kis tapaszta-
latom, és tetszett is a munkakör,
de irodai munka és a végzett-
ségemmel kapcsolatos terüle-
tek is érdekelnek. Attól tartok,
hogy fél éven belül már nem
fogok válogatni, és az lesz a
megfelelő, amit éppen ajánla-
nak, nem pedig az, amire én vá-
gyom” – mondta. 

Tíz beküldött önéletrajzból
legföljebb két-három helyre
hívják be interjúra. A beszélge-
tés előtt utánanéz, mit lehet
tudni a cégről, de mesélte, hogy
volt olyan helyen is, ahol az in-
terjú azzal kezdődött, hogy a
felvételiztető mesélt a vállalko-
zásról. „Gyakori, hogy a CV-t für-
készve felteszik a kérdést, hogy
miért jöttem el előző munka-
helyemről, miért dolgoztam ott
ilyen rövid ideig, szüleimmel
élek-e, sőt azt is megkérdezték
már, hogy nem érzem-e túlkép-
zettnek magam az adott pozí-
cióra. Számítani lehet a mesél-
jen magáról felszólításra is.
Sokan megrémülnek, ha erre
kérik őket, hiszen nem könnyű
általánosságban beszélni ma-
gunkról. Egy biztos, nem elő-
nyös sokat fecsegni, ugyanis a
kérdezőt nem érdeklik magán -
életünk apró részletei, szerintem
határozott, tömör válaszokat
várnak” – mondta el Éva.

Mit ajánl, mire kell a jelent-
kezőnek odafigyelnie az állásin-
terjú alatt? – tettem fel a kér-
dést neki. „A megfelelő öltözetre
mindenképp! Már az öltözetünk
alapján és az első benyomás
után is pozitív vagy negatív ké-
pet alkothatnak rólunk. Kerülni
érdemes a kihívó ruhákat, a ri-
kító színeket. A visszafogott fri-
zura, az enyhe smink és a szolid
kiskosztüm növelheti esélyein-
ket. Általában csak a végén vagy
egyáltalán nem térnek ki a fi-
zetésre. Fontosnak tartom, hogy
amíg ott vagyunk, próbáljuk
meg kipuhatolni, mekkora fize-

tésre számíthatunk, mert az
anyagiak nagyon lényegesek a
döntéshozás szempontjából, fő-
leg, ha megszűnt már a szülői
pénzügyi támogatás és nem ve-
lük élünk” – összegezte a tud-
nivalókat. 

„Jó, ha az álláskereső 
tud kérdéseket feltenni”

Bálint András vállalkozó arra
a kérdésre, hogy mit tart fon-
tosnak az interjúztatás alatt, a
következőket nyilatkozta: „Fon-
tos, hogy az interjúra érkező ne
késsen, inkább negyed órával
korábban jelenjen meg, úgy vé-
lem, ezt minden munkaadó ér-
tékeli, nekem sajnos már volt
negatív tapasztalatom ezen a
téren. Jó, ha tisztában van ön-
magával, céljaival, képességei-
vel. Tudnia kell, hogy miért je-
lentkezett az állásra, az adott
munka mennyire illeszkedik az
életstílusába. Jó benyomást tesz
a határozott bemutatkozás, a
mosolygás és a szemkontaktus,
pozitívum, ha van véleménye a
meghirdetett állásról, tud kér-
déseket feltenni. Gyakran át-
adom a kérdezés lehetőségét,
mert így láthatom, hogy a mun-
kára jelentkező személyt meny-
nyire érdekli az állás, kérdésfel-
tevéséből és annak tartalmából
sok mindent ki lehet szűrni.”

Megkérdeztük, szerinte elő-
nyös-e, ha a fizetésről kérdez az
interjúra érkező. „Ez sok esetben
függ az interjúztatóktól. Véle-
ményem szerint nem fest ked-
vező képet az, ha a jelentkezők
első találkozáskor a fizetés
nagyságát kezdik firtatni, vagy
a kivehető szabadnapok számá-
ról érdeklődnek. Én kérdés nél-
kül is minden alkalommal kité-
rek rá. Azt viszont díjazom, ha
a beszélgetés befejeztével a
visszajelzési határidőről érdek-
lődnek, vagy rákérdeznek, hogy
látjuk, van-e esélyük. Függet-
lenül attól, hogy sikeresen, vagy
sikertelenül pályáztak, erről
mindenképp értesíteni kell a je-
lentkezőket időben” – foglalta
össze Bálint.

Kalith Katalin

– Jó napot, Sajókám! Káprázik
a szemem, vagy tényleg alkohol-
mentes sört iszik? Ez olyan,
mintha egy kannibál vegetáriá-
nus pizzát rendelne magzatleves
helyett. 

– Nem jószántamból. Vendé-
geink jönnek Pestről, értük kell
mennem a reptérre.

– Miért nem maguk utaznak
inkább? Nem mennek nyaralni se-
hova?

– Menjen a Jehova! Miből?
Több a részletünk lassan, mint a
Barátok köztnek.

– Annak részei vannak, nem
részletei. De asszem mi se me-
gyünk az idén. Tavaly voltunk Gö-
rögországban, tele lett a nyara-
lással egy időre.

– Miért?
– Már itthon elkezdődtek a

komplikációk: akartam vinni a
disznót is, nem volt kire hagyni,
de nem engedték fel a repülőre,
pedig azt mondták az utazási iro-
dában, hogy ól inkluzív.

– Hagyjon a marhaságaival!
– Továbbá azt ígérték, hogy

tengerre néző szobát kapunk, ami
igaz is volt, csak azt felejtették el
hozzátenni, hogy a szálloda ti-
zenkét kilométerre van a tenger-
parttól! Még egy kőszáli sas se lá-
tott volna el a tengerig onnan,
katonai kukkerrel.

– Legalább sétált nagyokat,
itthon úgyis csak a kocsmában
döglik egész nap.

– Akartam hozni haza kagylót
emlékbe, de abból is csak baj lett.

– Abból miért?
– Mert a tengerparton nem

találtam, ezért leszereltem és el-
csomagoltam a fürdőszobait. Béz-
bólütővel kergettek ki a szállodá-
ból.

– Ökör!
– A válság miatt pedig uborka

és fokhagyma helyett tököt és vö-
röshagymát reszeltek a Tzatziki-
salátánkba…

– Az ciki.
– Attól a hülye ouzotól pedig

még idehaza is hetekig ánizssza-
gúakat rotyogtam.

– Ne mind sopánkodjék any-
nyit! Az olaszországi roma „turis-
ták” vadkempingjét simán fel-
gyújtották, szerencséjükre pont
városnéző körúton voltak. Olvas-
tam, hogy a napokban tartóztat-
tak le 18 nápolyi Camorra-tagot,
akiket zavart, hogy a purádék egy
suliba járnak a saját csemetéikkel,
valamint az is, hogy a barna ven-
dégmunkások miatt túl sok zsaru
szaglászott a környéken.

– Ahhoz képest, hogy a maffi-
ának csípték a szemét, még vi-
szonylag olcsón megúszták. De
ahhoz mit szól, hogy egy felmérés
szerint a hazai cigányok negyede
analfabéta?

– Csak?
– Hát ez az! Ha megfordítjuk

a dolgot, azt jelenti, hogy négyből
három tud írni-olvasni.

– Lehet, hogy nem reprezen-
tatív mintát vizsgáltak, vagy hi-
básan skálázták az eredménye-
ket.

– Mi maga, statisztikus, hogy
ilyesmiket tud? Nézze, van egy
ajánlatom: menjen ki vasárnap
az ócskára, és ha a rongyos gá-
borok és máriskók között talál
hármat, aki legalább a saját nevét
le tudja írni, én magának adom
a dedikált Dancs Annamari cédé-
met!

– Tartsa meg! 
– A Borsos Tamás szoborról

nincsenek új hírei?

– Nincsenek. De mondta va-
laki, hogy hamarosan lesz Sütő
András szobor, sőt, Sütő András
tér is.

– Az igen! Csak aztán nehogy
azt írják a Sütő tér alá a táblács-
kára, hogy Piata Cuptor.

– Román szobrot is állítanak,
bizonyos Aurel Filimonnak. Az va-
jon ki volt?

– Valami író, ő írta azt a híres
csókás regényt, Ciocoii vechi si noi.
Onnan tudom, hogy abból buk-
tam meg az érettségin anno.

– Az Nicolae Filimon, maga
protokretén!

– Akkor passz.
– Inkább a melegvíz-mizériát

oldanák már meg valahogy szob-
rozás helyett! Még mindig a
tömbháztetőre rakott hordóból
mosdanak?

– Igen, de kicsit továbbfejlesz-
tettem: nem szőrözök a kádban
slaggal, hanem esténként feloso-
nok, belecuppanok, az asszony
pedig félóránként szerválja a friss,
jéghideg Komló Libre koktélt.

– Az mi?
– Sör.
– Visszatérve a Borsos-szo-

borra: múlt héten megkérdezték
Csegzit, hogy ünnepség keretében
helyezik-e majd vissza a mellszob-
rot, mire ő: „már az ünnep lesz,
hogy visszakerül a helyére”.

– Igaza van. Én is hasonló dol-
got tapasztaltam meg nemrég,
amikor napokig ment a hasam,
de cefetül…

– Éspedig?
– Már az kész fieszta volt,

amikor néha idejében kiértem a
budira!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Munkakeresési dilemmák
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Zavaros ügy
A jelek szerint megoldhatatlan feladat elé állította a
városházát a szolgáltató, amikor bejelentette, végle-
gesen beszünteti tevékenységét Vásárhelyen. Azóta
eltelt egy hónap, született egy városi képviselő-testü-
leti döntés, no meg néhány hangzatos, többnyire a
sajtónak szóló nyilatkozat az érintettek részéről, de
meleg víz továbbra sem folyik a csapokból. Folyik vi-
szont a felelősség áthárítása, az egymásnak ellent-
mondó adatokkal való dobálózás: lassan már senki
sem képes eligazodni, lehet még maguk az érintettek
sem a saját maguk kreálta ködben. Talán egy hideg-
zuhany segíthetne nekik, józanítólag hatna. Egyelőre
a meghűléstől sem kellene tartaniuk, hiszen a fizikus
Csegzi óta tudjuk: nyáron a hideg víz is meleg. 

Kívülállóként, a szükséges információk hiányában
képtelenség eldönteni, kit, kiket és miben terheli fe-
lelősség a jelenlegi helyzetért. Az biztos, a folyamat –
a leépülésé – valamikor a rendszerváltás után kezdő-
dött, amikor az árakat kezdték a világpiaciakhoz iga-
zítani, az állam pedig kénytelen volt feladni addigi
szubvenciós politikáját. A fogyasztók pedig – ki kény-
szerből, ki azért, mert nem volt megelégedve a szol-
gáltatás minőségével és árával – kezdtek saját
hőközpontokat szereltetni. Sajnos a szolgáltató nem
ismerte fel, hogy vége a korábbi kivételezett helyzet-
nek, nem korszerűsítette a rendszert, ezért folyama-
tosan veszítette el fogyasztóit. Az E-Starnak, illetve
elődjének a megjelenése már az utolsó utáni pillanat-
ban történt, s hiába volt a megmaradt fogyasztók
zöme megelégedve a szolgáltatás minőségével, a
bukás bekövetkezett. 

Nem ismerjük a szerződés részleteit, de egy komoly
vállalkozástól joggal elvárható lett volna, hogy alapo-
san felmérje a körülményeket, a feltételeket. Gondo-
lom, nem volt ez másként a hirtelen összepakolt
szolgáltató esetében sem. A fogyasztók számának
drasztikus csökkenése előrevetítette, hogy az üzleti
vállalkozás nem lehet nyereséges. Hogy ennek elle-
nére, mégis miért vágtak bele, azt nehéz eldönteni.
Sokan valamiféle háttéralkut, a szerződés hivatalos
szövegébe bele nem foglalt egyezséget is feltételez-
nek, ami nélkül nem jöhetett volna létre a megálla-
podás. Aztán hirtelen vége szakadt mindennek. 

Mindenesetre gyanús, legalábbis számos megvá-
laszolatlan kérdést vet fel a tény, hogy mikorra időzí-
tették a szerződés felbontásának időpontját.  Ti. a
helyhatósági választások szinte másnapjára. Valószí-
nűleg nem akarták fölöslegesen borzolni a lakosság
kedélyét. Szerintem a feltételezett háttéralkuban
résztvevők pártjainak választási esélyeit sem akarták
befolyásolni. Mert kíváncsi lennék nagyon, hogyan
szavaztak azok, akik az érintett hatezer lakásban lak-
nak. De főleg arra, hogy miként voksoltak volna annak
tudatában, hogy mire készülnek ellenük a város veze-
tői. Amiként azt is tudni szeretném, mivel, mekkora
„erőfeszítéssel” lehetett rávenni az E-Start arra, hogy
a választások utánig várjon a bejelentéssel. Mert az
nehezen hihető, hogy egyik napról a másikra született
a döntés, hogy vége, hogy végleg kivonul Vásárhelyről. 

Zavaros, felettébb zavaros ügy. 

Szentgyörgyi László 

Balogh Katalin, az E-Star saj-
tófelelőse elmondta, hogy a vá-
sárhelyi önkormányzat 3,5-4 mil-
lió lejjel tartozik a
távhőszolgáltatónak. Ez az ösz-
szeg magába foglalja a lakosság-
nak ígért gázártámogatást, de a
Polgármesteri Hivatal alárendelt-
ségébe tartozó intézmények fo-
gyasztásának ellenértékét is.
Ugyanakkor Balogh azt is hoz-
zátette, hogy a lakosságnak is
van hátraléka a távhőszolgálta-
tóval szemben, és így az adós-
ságok összege körül-belül meg-
egyezik az E-Star E-On felé
felhalmozott tartozásának érté-
kével.

Ezzel teljes ellentmondásban
van Claudiu Maior, Dorin Florea
személyes tanácsadójának nyi-
latkozata, amely szerint „jelen
pillanatban a Polgármesteri Hi-
vatalnak egy lej adóssága sincs
az E-Starral szemben. A meleg-
víz-szolgáltatást 24 órán belül
újra lehetne indítani, ha elfogad-
nák a végrehajtó testület által
javasolt változatot, azaz, meg-
tennék a szükséges lépéseket,
hogy sürgősségileg beszerezzék
a véleményezéseket az Országos
Energiaszabályozó Hatóságtól
(ANRE) a Locativ Rt. keretében
egy energetikai osztály létreho-
zására, hőszolgáltatási szakem-
berekkel” – fogalmazott Maior.

Kérdésünkre Balogh el-
mondta, hogy Maior nyilatko-
zata, amely szerint semmivel
sem tartoznak a távhőszolgálta-
tónak, annak tudható be, hogy
a volt alpolgármester az önkor-
mányzat tartozásait kizárólag a
Polgármesteri Hivatal épülete fo-
gyasztásának tudja be, az annak

alárendelt intézmények adóssá-
gait és a lakosok gázártámoga-
tását egyszerűen nem veszi szá-
mításba, holott a hivatalnak
kötelessége lenne ezeket a kia-
dásokat is fizetni, illetve törlesz-
teni.

„Az önkormányzat 
és az E-Star adatai
merőben eltérnek
egymástól”

Peti András, az RMDSZ he-
lyettes frakcióvezetője elmondta,
hogy a Polgármesteri Hivatal nyi-
latkozatai, illetve adatai valóban
merőben eltérnek az E-Star ada-
taitól.  „Mai napig vita tárgyát
képezi az adósság összege, ezért
a még most sem látunk teljesen
tisztán” – fogalmazott Peti. Hoz-
zátette: „Mindkét fél álláspontja
ismert, de mi eddig a pillanatig
nem kaptunk olyan írásos bizo-
nyítékot, amely alátámasztaná,
hogy az önkormányzat nem tar-
tozik semmivel, ahogyan azt az
illetékes személyek állítják” –
nyilatkozta.

Peti azt is elmondta, hogy a
távhőszolgáltató június 20-i ki-
mutatásai szerint a Polgármes-
teri Hivatal 2.804.000 lejjel tar-
tozott, amelyből 71 ezer lej a
késedelmi kamat és 
2.733.000 lej a gázártámogatás
a január-márciusi időszakra, és
ezek esedékessége lejárt. A ja-
nuári árkompenzáció egy részét
a hivatal június 6-án fizette ki. 

„A két hete tartott rendkívüli
tanácsülésen született egy ha-
tározat, amelyet elküldtünk a Fő-
ispáni Hivatalhoz, és az sikeresen

átment a törvényességi ellenőr-
zésen. Sőt, maga a főispán nyi-
latkozta, hogy semmiféle jogi,
törvényes probléma nincs a ta-
nácsi határozattal” – mesélte.
Mint ismeretes, a határozatban
az áll, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal már létező energetikai szak-
osztálya vegye át a melegvíz-
szolgáltatás működtetését.
Emellett a városi képviselő-tes-
tület felhatalmazza a Polgármes-
teri Hivatalt, és hogy kezdje el az
eljárást a szolgáltatás működte-
téséhez szükséges engedélyek
beszerzéséhez. „Az RMDSZ frak-
ció múlt hét péntekén hivatalos
átiratban fordult a hivatalhoz,
amelyben kéri, hogy részletesen
számoljon be arról, hogy mit tett
a tanácsi határozat végrehajtása
érdekében. Sajnos eddig nem
kaptunk még erre választ” – ösz-
szegzett Peti.

A két alpolgármester
tehetetlen

Mint tudjuk, néhány napja
Dorin Florea kivonta Ionela Ciot-
lăuş alpolgármester illetékességi
köréből a város melegvíz-prob-
lémáját, mivel a polgármester
szerint az utóbbi időben nyilat-
kozatai által többször is rossz
fényben tüntette fel a Polgár-
mesteri Hivatalt.

Megkeresésünkre Józsa Tibor,
RMDSZ-es alpolgármester azt
nyilatkozta, hogy neki sem biz-
tosít a polgármester hozzáférést
a dokumentációkhoz, így még a
tartozás összegét sem tudta
megmondani. Arra a kérdé-
sünkre, miszerint – az elmúlt

négy évben a Polgármesteri Hi-
vatalban dolgozva, és Dorin Flo-
rea alárendeltségében munkál-
kodva – tudott-e a felgyülemlett
adósságokról, nemleges választ
adott. Ezt azzal indokolta, hogy
ő Közterületek Igazgatóságának
volt a vezetője, és a távhőszol-
gáltatás iratai közvetlenül a gaz-
dasági szakosztályra kerültek, így
nem volt hozzáférése az ezt
érintő információkhoz.

Kétkedő lakosok

A fogyasztók zöme nem csak
azért aggódik, hogy mikor lesz me-
leg vizük, hanem azért is, hogy mi
lesz, ha egy más cég veszi át az E-
Star által működtetett szolgáltatást,
és a távhőszolgáltató által finanszí-
rozott szerelési költségeket behajtják
rajtuk, vagy esetleg olyan árat szab-
nak ki a szolgáltatásra, amelyet nem
fognak tudni kifizetni.

Az érintett lakosok egy részé-
nek már a felháborodottsága is
alábbhagyott, és rezignáltan ve-
szik tudomásul, hogy vagy hoz-
zászoknak a hideg vizes zuhany-
hoz, vagy kénytelenek lesznek
kiskazánt szereltetni. „Ebből az
esetből, saját bőrömön tanultam
meg, hogy milyen következmé-
nyei lehetnek a <<közösködés-
nek>>. És sajnos egyelőre az
egyetlen megoldást abban látom,
hogy saját költségemen szerelte-
tek kiskazánt, egyébként még té-
len is meleg víz és fűtés nélkül
maradok. Az E-Star és a Polgár-
mesteri Hivatal egyaránt kihasz-
nálta hiszékenységünket, és csúfot
űzött belőlünk” – panaszolta Nagy
Irma, Tudor negyedbeli lakos.

Pál Piroska

Immár több mint öt hete borzolja a kedélyeket Marosvásárhelyen a melegvíz-ügy. Amit konkrétan
tudunk: hozzávetőlegesen 6000 család hidegzuhanyt vesz naponta, de a tartozások pontos összegéről,
a felelősségre vonható személy(ek)ről, de főleg arról, hogy mikor lesz meleg víz, semmi biztosat nem
lehet tudni. Megkérdeztük a város illetékes személyeit, mi is az állás az E-Star vs. Polgármesteri Hivatal
háborúban.

Kinél van az igazság?
A hő (el)marad(t)



Ezt is megéltük. Vádat emeltek a Gyurcsány-kormány egyik minisztere ellen. Méghozzá egy
nyugállományú ezredes lakásvásárlása miatt. Ebben persze nincs semmi meglepő, Damoklész
kardja már régóta ott függött a szocialista Juhász Ferenc volt honvédelmi tárcavezető feje fölött,
csak idő kérdése volt, mikor kap sujtást a tarkó. Az egyenruhának valaha volt becsülete
hazánkban, de Juhász minisztersége óta már sajnos csak kevesen emlékeznek rá, mikor. Egyes
volt minisztériumi vezetőknél pedig szinte védőruhaként szolgál a tábornoki, ezredesi mundér,
hátha a díszes szövet mögött megbújhat a tolvaj, elrejtőzhet a rabló.
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Bocsánat
Arra ébredtem, hogy az ATV
reggeli műsorában Rónai
Egon, akinek még a hangja is
jó svádájú, húzós, bejelentette: médiabéke van, mert
valahol valamiért találkoztak a katolikus meg a felekezetekhez
külön nem kötődő újságírók, és volt mondanivalójuk egymás
számára. Később felbukkant ugyanebben a műsorban Márta
István, aki a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) fele-
lőseként megrótta Csáki Judit kritikust, mert a hölgy gyűlöl-
ködik, nem vesz részt az árkok betemetésében. Egyszerű földi
halandó magasról szánakozik a médiabékére, neki teljesen
mindegy, hogy az kitört vagy sem. Egyszerű földi halandó
szerint a színész nem jobb- vagy baloldaliként lép fel a „világot
feljelentő deszkákra”, Páskándi Géza szép és okos szavaival
szólva, viszont ha lejön onnan, már szabadon vélekedhet a
világ dolgairól. Egyszerű földi halandó lelkét nem dúlja föl,
hogy az újságíró kinek a kenyerét eszi, jobbról vagy balról
érkezik a hadtáp. Egyszerű olvasónak természetesen nincs
igaza, ahogy sajnos nincs igaza a televíziónak sem, amikor
meghirdeti a médiabékét. Még egy rendes fegyverszünethez
is hosszú tárgyalásokon át vezet az út, meg kell mondani, fel
kell tárni: ki, mikor, mennyiben volt részes a háború kirob-
bantásában, s hogy a csatazajban ki követett el sunyi kis há-
borús bűnöket. E háború egyik veteránjaként mesélnék el
egy történetet, amely talán érdekes lehet az egyszerű olvasó
számára is.  Egészen közelről szemlélhettem, miként készü-
lődik az az újságíró-szerkesztő csapat, amelynek nem tetszett,
hogy Antall József miniszterelnököt, annak kormányát, min-
den intézkedését, rendszerváltó szándékát az akkori magyar
sajtó egésze nemcsak bírálja, de gyűlölettől habzó szájjal
szidalmazza is. A gyűlöletkórust a mára megsemmisült li-
berális párt vezényelte, szervezte, biztosította annak pénzügyi
hátterét.  A próbaszámot tervezgetve merült fel bennem,
hogy olyan fiatalok kellenének ide, akik sok nyelven és ér-
telmesen beszélnek. Be kell őket ültetni a Ferihegyi repülőtér
VIP-várótermébe, akárki külhoni jeles személy érkezik a rend-
szerváltozással foglalatoskodó országba, tegyék fel szokvá-
nyos kérdéseiket, s telefonon jelentsék az ügyeletes szer-
kesztőnek, mit gondol a híresség rólunk. Találtam is ilyen
kislányt, régi kollé¬gáim kislányát, éppen állástalan volt, de
bírta a nyelveket, ahogy a nyelvek is bírták őt, örömest vállalta
a játékot, hiszen még valami gyönge fizetést is ígérhettünk
neki.  Minden nagyon szép, minden nagyon jó volt, mindennel
meg voltam elégedve.

Egészen addig, amíg a kislány fel nem hívott telefonon,
hogy közölje: nem vállalja. De hát miért, hebegtem, mégis-
csak az én ötletem indult a levesbe. Hosszas faggatásomra
azt mondta, azért nem jön Antall majdani újságjához, mert
az majd antiszemita lesz. Ő meg, ugye, zsidó. Tényleg? S ki
mond ilyeneket, érdeklődtem. Mondják, sokan mondják,
mondta ő. A próbaszámot sem látta. Ő sem, más sem.

De ránk került a bélyeg, ki lettünk nevezve antiszemitának.
Antiszemitáknak. S mikor a lap megjelent, Új Magyarország
lett a neve, s ránk rontott az egész magyar sajtó. Tehették,
hiszen úgymond, antiszemiták voltunk. S az antiszemiták az
emberiség, közelebbről a szakma szemetei, el kell őket ta-
karítani, tűzre velük, de mielőbb. Teljesen mindegy volt, mit,
mikor, hogyan, kinek írunk. Hiszen tehetségtelenek vagyunk,
rendes magyar újságíró a közelébe sem megy ennek a lapnak.
Hirdetést természetesen nem kaptunk, a teljes magyar sajtó
úgy tett, mintha erről az Új Magyarország alacsony példány-
száma, a benne megjelenő írások folyamatosan romló szín-
vonala tehetne. Liberális barátaink, szakmainak látszó ér-
vekkel vagdalkozó kollégáink somolyogtak nyomorunk láttán,
megfeledkezvén arról, hogy a korábban már létező lapokat
is a fizetett hirdetések tartották fenn. 

A lap néhány év múlva tényleg tönkrejutott. Nem a szélére,
a közepére. Lefejezték ügyesen.

És ezért még soha senki sem kért bocsánatot senkitől.
Talán ezért nem megy még ez a médiabéke.

Nem jött még el az ő ideje. Sajnos. 
Apáti Miklós 

Rabruha és mundér

Fapál László nyugállományú
ezredest például alig lehetett
egyenruhában látni, amikor a
Honvédelmi Minisztérium köz-
igazgatási államtitkárként te-
vékenykedett a szocialista Ju-
hász Ferenc oldalán.
Mostanában azonban ha kell,
ha nem, tiszti öltözetben feszít.
Például a vádlottak padján, ha
beidézik minden idők egyik
legbotrányosabb ügyében, a
tábornokper néven elhíresült
vesztegetés miatt indult eljá-
rásban másodrendű vádlott-
ként a Kaposvári Törvényszék
elé.

Fapál tegnap ismét egyen-
ruhába bújt, még ha képletesen
is. A katonai ügyészek után
ugyanis a Központi Nyomozó
Főügyészség is vádat emelt el-
lene és Juhász Ferenc ellen hűt-
len kezelésért. Állítja viszont, a
vád alaptalan, hiszen a kato-
nákra, vagyis rá is, más szabá-
lyok vonatkoznak, mint a civil
köztisztviselőkre. Azzal véde-
kezik, hogy sokkal többet meg-
tehetett hivatásos tisztként,
mint azt mi képzeljük, egyszerű
halandók.

De mit is tett a volt közigaz-
gatási államtitkár? Azt kérte
Juhász Ferenc akkori honvé-
delmi minisztertől, hogy adjon
neki engedélyt egy szolgálati
luxuslakás megvásárlására. A
csaknem százötven négyzet-
méter alapterületű ingatlanért
2005-ben 65 millió forintot fi-
zettek ki a honvédelmi tárca,

vagyis az adófizetők pénzéből.
A nyugállományú ezredesnek
viszont egy évvel ezután mind-
össze 22 milliót kellett leszur-
kolnia a tágas zuglói otthonért.
Fapált ehhez fel kellett menteni
azon jogszabályi tilalom alól,
hogy hivatásos katonaként
többször is szolgálati lakást
kapjon. Az egykori államtitkár
ugyanis korábban már kétszer
is hozzájuthatott ilyen állami
ingatlanhoz. Juhásznak újabb
trükköket is be kellett vetnie –
vélhetően a kiváló jogász híré-
ben álló államtitkára javasla-
tára – hogy jobbkeze luxuskö-
rülmények között tölthesse a
mindennapjait, miközben 43
millió forintot kicsempésznek
az állam vagyonából. Engedélyt
kellett például adnia arra, hogy
a zuglói lakást elidegenítésre

jelöljék ki egy évvel a vásárlás
után, miközben erre alapeset-
ben csak a vagyonkezelésbe ke-
rüléstől számított 15 év után
lett volna lehetőség.

A vádhatóság álláspontja
szerint egy kormányrendelet
alapján ráadásul az egész
ügylet teljesen szabálytalan le-
hetett, hiszen az államtitkárnak
a Miniszterelnöki Hivatalt ve-
zető miniszternek kellett volna
bejelentenie a lakásigényét. Ju-
hásznak pedig jogszabályokat
kellett megszegnie, amikor
egyedi döntéseket hozott.

Fapál és Juhász most arra
hivatkozik, hogy minderre a
honvédek jogállásáról szóló
törvény, vagyis a katonákra ér-
vényes szabályok szerint volt
lehetőség. Ellenük pedig egy-
fajta koncepciós per folyik, az

ügyészség vádjai megdőlnek
majd, de addig is jót csámcsog-
hat rajtuk a sajtó, hogy elítélje
őket a közvélemény.

A HM egykori teljhatalmú
urai azonban tévednek. Az em-
berek nem azon elmélkednek
majd, hogy betartották-e vagy
sem a törvényt. Az állampol-
gárok vélhetően inkább azon
gondolkodnak majd el, hogy
miközben ők adósságcsapdába
kerültek Juhászék országlása
alatt, hogy lakást vásárolhas-
sanak néhány tíz millió forin-
tért, másoknak ezért luxuslakás
dukált, mert a szekrényükben
ott pihent a molyrágta mundér.
Nem fognak könnyet ejteni, ha
Juhászra és Fapálra rabruha ke-
rül.

Haraszti Gyula

Juhász Ferenc
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:
A közhely mindig a kétségbevonhatatlan
hitelesség formájában jelentkezik;
akárcsak ez.

Vass Levente (be)olvas. Meg-
lepetésvendég állított be az
RMDSZ múlt hétfői választmányi
ülésére – Vass Levente ex-pol-
gármesterjelölt, aki többek közt
az alábbiakat szólta: „Eddig csak
azt olvastam az újságokban,
hogy a megyei vezetők szerint
megnyertük a választásokat.
Ugyanott – amíg jelölt voltam
– azt olvastam, hogy létezik egy
erős marosvásárhelyi szervezet,
nekem csak elébe kell állnom.
Majd azt kezdtem olvasni, hogy
Csegzi Sándor eddigi alpolgár-
mester jobb jelölt lenne, mint
Vass Levente, most meg azt ol-
vasom, hogy számon kérik tőle,
polgármesteri tanácsosként mit
keres még a városházán”.
Ne olvass annyit, Levente, pláné
ilyen kánikulában!

Új vásárhelyi mondás: kiro-
han, mint Lokodi a választ-
mányi ülésről. A háromórás
marakodáson felszólalt Lokodi
Edit Emőke volt megyei tanács-
elnök – amíg nem jött a
váltás.most! Ciprian Dobre képé-
ben – is (annak kapcsán, hogy a
városi és a megyei szervezet iro-
dáját mindössze egy emelet vá-
lasztja el, de ennek dacára gyak-
ran nem tudják a földszinten, mi
történik az emeleten, és for-
dítva): „Tényleg nem jó a kom-
munikációnk. Az emberek nem
érzik magukénak az RMDSZ-t. Ha
nem változtatunk valamit, négy
év múlva még a mostani ered-
ményeket sem érjük el.” (Csak így
zárójelben: ez a „négy év múlva
még a mostani eredményeket
sem érjük el” mintha nem ama
hurrá-elégedettséget sugallná a
júniusban elért eredményekkel
szemben, amit kifelé hangoztat-
nak.)
Amikor erre Florea mester same-
sze, Csegzi bá az arcába vágta,
hogy: „nem vagy képes önkritikát
gyakorolni, Edit”, Lokodi felpat-
tant, mormolt valamit a „büdös
életről”, és hetykén kitipegett a
teremből.
Te rongyos élet, te büdös élet…

Băsescu leváltása: az RMDSZ
ránk bízza. Kelemen Hunor:
„Úgy gondoljuk, hogy az erdélyi
magyar emberek képesek racio-
nálisan dönteni ebben a kérdés-
ben, ezért mindenkit arra bizta-
tunk, hogy a lelkiismerete szerint
szavazzon a népszavazáson. Mi
nem fogunk senki mellett és
senki ellen kampányolni”.
Nocsak! Hunor boy! Hát mikor

nőttünk mink fel, apja, s főleg
ily észrevétlenül, csak úgy, pikk-
pakk, hogy most első ízben nem
rátok kell hallgassunk, hanem a
saját lelkiismeretünkre? Mi ez a
nagystílű laissez-faire, mi ez a
gáláns permisszivizmus? Mert a
három korábbi alkalommal –
2004-es és 2009-es elnökválasz-
tás, illetve 2007-es referendum
– mindig óva intettetek tőle,
hogy Piszkos Fredet támogassuk
(más kérdés, hogy az erdélyi ma-
gyarság mindháromszor szem-
bement a szövetségi ukázzal,
például az előző népszavazáson
Basescu támogatottsága a Szé-
kelyföldön 80%-os volt), erre
most hirtelen terelgetni való bir-
kákból, ostoba, együgyű bar-
mokból, degenerált fehérjehal-
mazokból racionális,
döntésképes észlényekké egyed-
fejlődtünk?
Esetleg nem csupáncsak arról va-
gyon szó, hogy az RMDSZ „min-
den előfordulhat, csak a seggünk
nem”- alapon (már ami az őszi
választások kimenetelét illeti) a
„semlegességi” taktikát véli a
legcélravezetőbbnek? He?

Kövesdombi tömbháztűz -
mérnöki „szakvélemény”. A
szabványnak megfelelő hőszige-
telő polisztirolt használtak a kö-
vesdombi tömbház esetében, és
a kivitelezés is kifogástalan volt
– nyilatkozta Ágoston Győző
mérnök, az építkezést felügyelő
szakember. „A polisztirol szab-
ványnak megfelelő, tűzálló volt,
megfelelő módon dolgoztak
vele. A tűzálló azt jelenti, hogy
30 percig nem ég és nem lángol,
csak füstöl és olvad. Ez történt a
Kövesdombon is, elolvadt és le-
esett a vakolatról. A raktárban
meggyulladt anyagok lángoltak,
nem a hőszigetelő. Még a
gyenge minőségű polisztirol sem
lángol, hanem zsugorodik és cse-
peg. Hangsúlyozom: a köves-
dombi tömbház esetében jó mi-
nőségű, szabványnak megfelelő
anyagot használtak.”
Nos, ha magát a tüzet élőben
nem is, de a lángoló torony-
blokkról készült felvételt bizo-
nyára sokan látták (a Központ
honlapján is megtekinthető); ez
a pacák totál debilisnek nézi az
embert??? Huszonöt-harminc
méter magas lánggal legfeljebb
a kőolaj ég, semmiképpen sem
a raktárban kigyulladt szalvéta
meg budipapír! Vagy, ha nem a
szigetelés égett, mint a Reichs-
tag, akkor mégis mi, a vakolat

vagy a betonfal? Vajon mennyi-
ért szakértett ekkorát a mérnök
úr?

Érettségi – pofonegyszerű a
képlet. Friedrich Nietzsche Im-
ígyen szóla Zarathustra című
opusza vagy Kant A tiszta ész kri-
tikája című munkája kifestő-
könyv vagy porszívó-prospektus
ahhoz képest, amennyi okossá-
got az elmúlt hetekben össze-
hordtak a katasztrofális érettségi
eredmények kapcsán. Osztotta
az észt hírtelevíziókban illetékes
és illetéktelen, szakmabeli és
szakmán (és magán) kívüli, új-
ságokban írta meg a tutit főszer-
kesztőktől kezdve le egészen a
kis fuss ki – öblítsd ki slapajokig
mindenki, futtatták az eszmét
blogon, fórumon meg ezer
egyéb helyen, okoltak diákot, ta-
nárt, struktúrát, politikumot, re-
formhiányt, minisztert, csillagál-
lást, takarítónőt.
Baromság. Kizárólag egyetlen
oka van az utóbbi két évbeli le-
romlásnak (a tavalyi országos
44,3%-os „sikerességi” ráta és az
idei 43%-os gyakorlatilag
ugyanaz): bevezették a figyelő-
kamerákat, ezért a diákok nem
mernek puskázni, valamint – és
ez is legalább annyira fontos –
a felügyelő tanárok nem mernek
segíteni nekik. Ennyi. (Aki más-
képp gondolja, az nézze meg
például a Hargita megyei ered-
ményeket, a sikeresen érettsé-
gizők arányát tekintve: 2011 –
67%, 2012 – 30,25%. Ami ke-
vesebb, mint fele a tavalyinak;
ennyit nem hülyülhettek a gye-
rekek egyetlen év alatt, az ki van
csukva! Ja, még egy apróság: a
hargitai oskolák osztályait az
idén kamerázták be először…)

Beszélni nehéz, de írni se
könnyű. Újabb idézetek ked-
venc honlapunkról, a Marosvá-
sárhelyi Infóról:
- Július 10. és 15. között Maros-
vásárhelyre látogat a BookLand
Karaván, a könyvek szerelmesei
a Promenada Mallban cseme-
gézhetnek kedvenc könyveik kö-
zött. (Csokit, cukorkát, süte-
ményt mindenki szíveskedjék
vinni magával otthonról.)
- A marosvásárhelyi Billa bevá-
sárlóközpont hivatalosan is állást
foglalt a július 7-én, szombaton,
a kövesdombi negyedben történt
tűzeset mellett, amikor a tömb-
ház, amelynek földszintjén a szu-
permarket működik, meggyul-
ladt. (Ülj le, fiam, hármas!)

- A Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság ellenőrzései
szerint Marosvásárhelynek jelen-
leg nincs egyetlen iható forrása
sem. (És ehető sincs.)

Ülve vizelésre köteleznék a
férfiakat egy svéd városká-
ban. Megtiltanák a férfiaknak
az állva vizelést egy svéd tele-
pülés, Sörmland önkormányzati
mellékhelyiségeiben a helyi bal-
oldali képviselők. A magukat
szocialistának és feministának
meghatározó Bal Párt (Vänster-
partiet) tagjai azzal érvelnek,
hogy az ülve vizelés kevesebb
szétfröccsenő vizelettel jár, ami
javítja a higiéniai körülménye-
ket.
Olyan orvosi véleményeket is
idéznek, amelyek szerint a fér-
fiak ülve könnyebben ki tudják
üríteni húgyhólyagjukat, mint
állva. Állítólag meg szeretnék
adni a férfiaknak, hogy tiszta
mellékhelyiségben végezzék a
dolgukat. John Gamel, a Louis-
ville-i Egyetem professzora
2009-es tanulmánya szerint a vi-
zelet nem a vizeléskor, hanem
az utána következő rázáskor szó-
ródik szét. „Ezért nem sok ér-
telme van a vizelő férfiakat leü-
lésre kényszeríteni, hiszen egy
férfi sem akarja lerázni, miköz-
ben a vécén ül" – érvel cikkében
a professzor. A képviselők uniszex
mellékhelyiségeket szeretnének
a hivatalba.
Paraszt bácsi az orvosnál:
- Állva szokott vizelni? 
- Igen, persze. 
- Általában vagy minden eset-
ben?        
- Hát, ha sz*rok, azért külön nem
állok fel!

Rehabra küldik a cigiző
orangutánt. A Jáva szigetén ta-
lálható Taru Jurug állatkert 15
éves lakójának le kell szoknia a
dohányzásról. Tori, az orangután
az állatkert látogatóitól vette át
a rossz szokást.
Az indonéziai állatkert gondozói
szerint az orangután függősége
már átlépett minden határt,
ezért leszoktató terápiára kell
mennie. Tori 10 évvel ezelőtt szo-
kott rá a cigire, a látogatók el-
dobott csikkeit kezdte szívni. Már
Tori szülei is dohányoztak, part-
nere azonban ellenzi a füstölést,
gyakran el is oltja az égő cigiket.
Az állatkert egyik munkatársa
jelenleg folyamatosan őrt áll,
hogy a majom nehogy rágyújt-
son (hát ez állati!). Ha azonban

MIT CSINÁLJUNK A STRANDON?
- tippek az unalmas napfürdőzés feldobásához -

– Napozzunk mozdulatlanná dermedt, égnek meredő vég-
tagokkal;

– Fürdőgatya helyett vegyünk pelenkát;
– Kenegessünk be naptejjel idegen embereket;
– Vágjunk disznót;
– Kuporodjunk oda napozó emberek mellé, és olvassunk

fel nekik a bibliából;
– Fürödjünk öltönyben;
– Ne csak lepedőt vigyünk, hanem párnát és paplant is;
– Rakjunk tüzet a trambulinon, és süssünk miccset;
– Adjuk ki az árnyékunkat bérbe;
– Áruljunk hordós káposztát;
– Pakoljunk magunk mellé a medence szélén kukacot, gi-

lisztát, lótetűt, vegyük elő a szereléket, és kezdjünk hor-
gászni;

– Tangóharmonikázzunk;
– Tegyünk ki újságpapírra használt korcsolyát, régi mixert,

poros könyveket, kisbaltát, különféle gépalkatrészeket,
mintha csak az ócskapiacon lennénk;

– Viseljünk gázmaszkot;
– Akasszunk a nyakunkba egy táblát a következő (apró

betűs!) felirattal: „Fertőző betegségem van, lehetőleg
ne jöjjön tíz méternél közelebb!!!”;

– Barátnőnkre tegyünk pórázt és szájkosarat;
– Még odahaza fessünk a testünkre élethű keléseket, fe-

kélyeket, levedző sebeket;
– Üljünk a medence szélére szigorú pofával, és szedjünk

bazinpénzt;
– Vakarózzunk, mint az állat;
– Vizsgálgassuk az embereket játéksztetoszkóppal;
– Verjünk agyon egy képzeletbeli púpos tevét egy képze-

letbeli ostorral, dörgedelmes szitkok és káromkodások
közepette;

– Énekeljünk szomorú vajdasági népdalokat, cérnahangon,
és közben tetvészkedjünk;

– Álljunk fel egy hokedlire egy kézi hangosbemondóval,
és szónokoljunk a bőrrákról;

– Sétálgassunk a hónunk alatt egy guminővel;
– Mozogjunk úgy, mintha lassított film lenne, vagy úgy,

mint egy robot;
– Menjünk oda valakihez a talponálló kajáldában, és tíz

centiről bámuljuk, ahogy eszik;
– Tegyünk úgy, mintha üldözne egy méhraj;
– Közlekedjünk bukfencezve;
– Vizeljünk bele a medencébe, de ne úgy, ahogy mindenki,

hanem a szélén állva;
– Utánozzuk a fókát;
– Tömjünk libát;
– Tegyünk ki egy tele szennyeskosarat a bazin szélére, és

kezdjünk el mosni;
– Kérjünk engedélyt a napozóktól, hogy lefényképezhessük

közelről a köldöküket;
– Mondogassuk mindenkinek megvető arckifejezéssel,

hogy: én ilyen testtel nem jönnék strandra;
– Távozáskor mindenkitől egyenként köszönjünk el.

nem jut hozzá napi nikotinadag-
jához, ideges lesz, s különböző
tárgyakat dobál, miközben két
ujjával mutatja, hogy cigire van
szüksége. Ezért a gondozói úgy
döntöttek, leszoktató kúrára kül-
dik: három másik társával együtt
egy szigetre kerül, ahol a láto-

gatók révén nem juthat cigaret-
tához. A gondozók bíznak benne,
hogy az új, elszigetelt környe-
zetben Tori leszokik a dohány-
zásról.
S ha mégsem, akkor… mi van?
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Ingyenes kutya 
és macska ivartalanítás

Marosvásárhelyen a RescueMe Állatmentő Egyesület és a
holland Maria Polman Alapítvány április 23-ától kezdődően

ingyenes ivartalanítást biztosít kizárólag nőstény gazdátlan kutyáknak
is macskáknak – programálás szerint.

Ne feledjék, az ivartalanítás kevesebb kóborállatot eredményez, 
és egy egészséges és felelősségteljes döntés városunk érdekében.

Időpont egyeztetésért, kérem, hívják a következő
telefonszámokat: 0724-661-712, vagy 

0745-331-639. (minden nap, 14 óra után)

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a lakósokat, hogy 2012. június 19-től, keddtől
kezdődően a 2011. november 30-i 391. számú helyi tanácsi
határozat előírásainak megfelelően, a Maros Sport- és Sza-
badidő Központban az alábbi belépti illetékek válnak ér-
vényessé:
– felnőttek – 5 lej,
– gyermekek – 2 lej,
– StudCard igazolvány – 2,5 lej.
Köszönjük és várunk mindenkit a Víkendre!

A Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

Fontos közlemény!

Részlegesen lezárták a közúti
forgalmat az Alexandru Papiu
Ilarian utcán

2012. június 30., szombat 17 órától kezdődően részlegesen
lezárták a forgalmat az Alexandru Papiu Ilarian utcán, a Somostető
utcával való kereszteződéstől az 1918. December 1. útig tartó kereszteződésig.

A lezárás 60 napig tart, amely idő alatt a vízvezeték-rendszert, gázvezetékeket, a szenny-
víz-elvezető, villanyvezeték-hálózatot és az utcai világítást újítják fel, szélesítik az úttestet,
javítják a járdákat. Ezen körülmények között, a Somostető szabadidő-övezetet a következőképpen
lehet megközelíteni: Ştefan cel Mare utca – Fenyő utca – Vulkán utca – Somos utca, Mihai
Viteazu utca – Alexandru Papiu Ilarian utca – Somos utca, Mihai Viteazu utca – Nyár utca –
Somos utca. Elnézést kérünk a helyzet okozta esetleges kellemetlenségekért, s biztosítjuk afelől,
hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb időn belül befejezik, hogy minél kevésbé akadályozzák
a környéken lakók vagy az átutazók tevékenységét.

Ezen nehéz munkakörülmények között, ismét fontossá válik a Tudor Vladimirescu lakónegyedet
a Megyei Kórházzal összekötő út, amelynek kivitelezését egyes politikai tényezők gátoltak.



Reklám <<július 18 - 24.

C M
Y B

C M
Y B

A világhálón iswww.kozpont.ro

9. oldal

Korszerűsítési 
munkálatok a
Rovinari
utcában

Infrastruktúra-munkála-
tok folynak a Rovinari ut-
cában. Ezek az utca hosszából 1232 métert fednek le,
úttest felülete – 7.571 négyzetméter, járdák felülete
– 3.106 négyzetméter, parkolók felülete – 1.200 négy-
zetméter. A munkálatok értéke mintegy 2.600.000 lej,
európai alapokból biztosított összeg, a PID I kereté-
ben.
A munkálatok szakaszát és azok minőségét pénteken,
július 13-án Claudiu Maior, a polgármester tanácsa-
dója értékelte, aki ezen időszakban a város utcáin
végzett valamennyi infrastruktúra-munkálat ellen-
őrzését tűzte ki.

Korszerűsítési
munkálatok a
Székely 
Vértanúk
utcán

A város utcáinak felújítási és korszerűsítési munkála-
tainak ellenőrzése és felértékelése keretében, Claudiu
Maior, a polgármester tanácsadója csütörtökön, július
12-én a Székely Vértanúk utcába látogatott, ahol inf-
rastruktúra-munkálatok folynak (újrahasznált kocka-
kővel kirakott úttest) 371 méteres szakaszon. A felújított
úttest felülete 3140 négyzetméter, míg a járdák felülete
273 négyzetméter.
A munkálatok értéke mintegy 650.000 lej, amelyet eu-
rópai alapokból hívtak le – PID 1.

1983-as rendelet  2012. 11. 7-ről
ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MUNICÍPIUM

A polgármester 2012. július 11-i 1983-as számú rendelete a Románia elnökének leváltására kiírt,
2012. július 29-i referendumra megjelölt plakátolási helyekre vonatkozóan  Dr. Dorin Florea, Marosvá-
sárhely polgármestere, figyelembe véve a műszaki igazgatóság 2012. július 11-i 29052/1279-es számú jelentését a Románia
elnökének leváltására vonatkozó, 2012. július 29-re kiírt referendum választási plakátjairól,t ekintetbe véve a Románia elnökének le-
váltására kiírt, 2012. július 29-i referendum programjának elfogadására vonatkozó 683/2012 számú kormányhatározatot és a mű-
szaki-szervezési intézkedések meghozatalára vonatkozó 682/2012 számú kormányhatározatot, figyelembe véve a képviselőház és a
szenátus tagjainak megválasztására vonatkozó 35/2008 számú törvény 39. cikkelye előírását, valamint a helyhatóságok megválasztására
vonatkozó 67/2004 számú törvény módosításait és kiegészítéseit, a 215/2001 számú helyhatósági törvényt és az utólagosan
módosított és kiegészített, a helyi választott személyekre vonatkozó 393/2004 számú törvényt, a polgármester 2012. július 10-i
1965-ös számú, Románia elnökének leváltására kiírt 2012. július 29-i referendum megszervezésére vonatkozó rendelete alkalmazására,
az újra közzétett és módosított 2001. évi 215-ös számú helyi közigazgatási törvény 63. cikkelyének (1) bekezdése a) és e) pontja, (2)
bekezdése, a 68. cikkely (1) bekezdése és a 115. cikkely (1) bekezdésének a) pontja értelmében, valamint tekintetbe véve a
helyhatóságok megválasztására vonatkozó 2004. évi 67-es számú törvény módosításait és kiegészítéseit, a 2001. évi 215-ös számú
helyhatósági törvényt,

Elrendeli:
1. cikkely: Kijelöli Marosvásárhely területén a választási plakátok helyeit, valamint a választási pannók számát, e rendelet részét

képező 1. számú mellékletnek megfelelően.
2. cikkely: A közterület-karbantartó szolgálat szükség esetén intézkedik a megrongálódott pannók kijavításáról vagy kicseréléséről,

valamint azok számozásáról, oly módon, hogy a 2012. július 29-i referendumra használhatók legyenek.
3. cikkely: A közterület-kezelési igazgatóság aligazgatója megteszi a szükséges intézkedéseket a személyzet megnevezésére és

biztosítja a plakátok átvételét a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 78-as termében minden munkanap 8–15 óra között (kivételt
képez a péntek, amikor 8–14 óra között lesz szolgálat), és ezek elhelyezését.

4. cikkely: Jelen rendelet 1. cikkelye értelmében a plakátolóhelyek elosztása kérés szerint történik, a képviselőház és a szenátus
tagjainak megválasztására vonatkozó 2008. évi 35-ös számú törvény 39. cikkelye értelmében, valamint a helyhatóságok megválasztására
vonatkozó 2004. évi 67-es számú törvény, a 2001. évi 215-ös helyhatósági törvény, valamint az utólagosan módosított és kiegészített,
a helyi választott személyek státusára vonatkozó 2004. évi 393-as számú törvény előírásainak betartásával.

5. cikkely: Minden helyszín első pannóján a helyhatóság kifüggeszti a municípium területén található választókörzeteket.
6. cikkely: A helyi rendőrség megteszi a szükséges intézkedéseket a pannók, választási plakátok és választási kiadványok

épségének megőrzése érdekében, és szankciókat, bírságokat alkalmaz a képviselőház és a szenátus tagjainak megválasztására
vonatkozó 2008. évi 35-ös számú törvény 50. cikkelyének f) pontja értelmében, a 2001. évi 215-ös számú helyhatósági törvény, az
utólagosan módosított és kiegészített, a helyi választott személyek státusára vonatkozó 2004. évi 393-as számú törvény előírásainak
betartásával.

7. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával megbízottak:
– a  2, 3, 4, 5 cikkelyért        - Gheorghiţă Ioan       - Közterület-kezelési Igazgatóság aligazgatója
– az 1, 5 cikkelyért              - Angela Roşca       - tanácsadó – Műszaki Igazgatóság
– a 6. cikkelyért                   - Bretfelean Valentin- C-tin   – ügyvezető igazgató

8. cikkely: Jelen rendeletet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban függesztik ki, megjelentetik két helyi lapban, és közlik a
prefektúrával, a Maros Megyei Választási Irodával, a helyi rendőrséggel és a Marosvásárhelyi Rendőrséggel.

Maria Cioban, Dr. Dorin Florea r
Marosvásárhely megyei jogú város jegyzője polgármeste

Melléklet
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A zöld világ 7 csodája
Környezetünk megóvására immár az építészek is figyelnek: újrahasznosítható anyagokban, önellátó
épületekben gondolkodnak. Íme a világ hét legzöldebb építészeti alkotása.

Az ökooptimizmus 
jegyében épült zöldlistás cso-
dák között is a legnagyobb a
Zira-sziget. A Kaszpi-tengernél
épült zéróenergiás szálloda-
komplexum a fenntartható fej-
lődés tökéletes példája.

A Kaszpi-tengerbe merített
hőszivattyúk segítségével me-
legítik fel, illetve hűtik le a szi-
get épületeit, s be-épített nap-
kollektorokkal állítják elő a
meleg vizet.

A homlokzatokra és az épü-
letek tetőire helyezett napele-
mek természetesen áramot is
termelnek. Egy dániai székhe-
lyű építészeti cég álmodta meg

a szén-dioxid-semleges sziget
tervét, ami Azerbajdzsán hegy-
csúcsait formázza meg. A lakó-
és közösségi helyek mellett a
központi völgyben található
golfpályához tartozó három-
száz magánvillát foglal ma-
gába.

A kínai Shenzen energiaház
is a zöld építészet csodás alko-
tása. A hatalmas felhőkarcoló
homlokzatát úgy építették
meg, hogy az árnyékba borítja
az épületet, így megvédve a
túlmelegedéstől. Az eredmény
egy energiaszegény építmény,
mely természetes módon hűt,
mindenféle légkondicionálás

nélkül.
Tajvanban két folyó deltája

között épült fel az ázsiai kör-
nyezetvédők egyik kedvenc za-
rándokhelye, a Hualien Szál-
loda, egy korábbi gyár
területén.

Mivel a napenergiás fűtésen
kívül a luxushotel zöld tetői is
jelentősen besegítenek a hő-
növekedés szabályozásába, az
épület energiafelhasználása
szinte minimálisra csökken.

A környezetre ma már pél-
daértékűen odafigyelő kínai
építészek leleményességét di-
cséri a Pearl-River-torony is. A
remekmű mintapéldája a legú-

jabb zöld technológiák és a
mérnök szakma legfrissebb fej-
lesztéseit ötvöző ökodizájnnak.
A 309 méter magas torony te-
rületén ugyanis teljes egészé-
ben a szélenergia teremti meg
a kényelmes élet és működés
feltételeit.

Szaúd-Arábiában a KAFD
Konferencia Központ az az épü-
let, amelynek terve rengeteg
innovatív stratégia együttes fel-
használásából született. Egy
kerítés övezi, amely megjelöli
azokat a részeket, amelyek a
leginkább fogékonyak az erős
napsugárzásra. A szellőztető-
rendszerének része egy „nap-

kémény”, amely a napenergiát
ahhoz is használja, hogy a le-
vegő cirkulálni tudjon az épü-
letben.

Szingapúrban 2007-ben
kezdték kiépíteni a Beach Roa-
dot, és két év múlva készül el
teljesen az egész háztömbnyi
helyet elfoglaló épület, mely
az ökokerület részeként „a város
a kertben” elképzeléshez kap-
csolódik.

Az ötlet egy 150 ezer négy-

zetkilométeres kerület létreho-
zása buja növényzettel és égbe
nyúló kertekkel. A svédek büsz-
kesége, a Grontmij-űrkapszula
Stockholm központjában épül.

A napsütötte építmény 30
százalékát fényérzékeny film
borítja, így elég energiát termel
ahhoz, hogy a szerkezet lebegni
tudjon, és hozzávetőleg 235
ház energiaszükségletét is el-
látja.

Forrás: BorsOnline

A rendőrségnek is 
„jelent" a Facebook 
A megosztások és a személyes üzenetek szövegét is
figyelő szoftvert alkalmaz a Facebook, és ha gyanús
tevékenységet észlelnek, azt jelzik a rendőrségnek.

Azt egyelőre nem tudni, hogy csak az angol nyelvű szö-
vegeket elemzi, vagy más nemzetiségű felhasználók is szá-
míthatnak ellenőrzésre.

Egy harmincas évei elején járó férfi chatelt szexuális té-
mában egy 13 éves floridai lánnyal, és azt tervezték, hogy
másnap órák után találkoznak. Ebben a Facebook akadá-
lyozta meg őket, egészen pontosan annak biztonsági auto-
matizmusa, ami a tartalomelemzés után gyanúsnak jelölte
meg a beszélgetést, amit így a Facebook illetékesei elolvas-
tak, majd hívták a rendőrséget.

A történet mögött a Facebook szoftver-ember működte-
tésű biztonsági rendszere áll. A szoftver figyeli a nyelvhasz-
nálatot, illetve a tartalmat, és a gyanúsnak tűnő részleteket
elküldi elolvasásra, így végül emberek döntenek arról, szük-
ség van-e valamilyen intézkedésre.

A Reuters beszámolójában arról nem esik szó, hogy az
angol nyelvű tartalmakon kívül más nyelven is figyelik-e a
Facebooknál a megosztásokat és üzeneteket. Ha egyelőre
nem is így van, ahogy a funkciókat, úgy valószínűleg a hát-
térben futó biztonsági algoritmusokat is kiterjesztik idővel
más nyelvekre is. 

Forrás: ÚjÁszOnline

Csak semmi szex! De óránként 13 
ezerért bárkivel összebújik a fiatal lány
A 29 éves Jacqueline Samuel
betegre keresi magát azzal,
hogy vadidegeneket ölelget.

Az amerikai nő néhány hó-
napja találta ki a The Snuggery
fantázianevet viselő szolgálta-
tást, melynek lényege, hogy
óránként 60 dollárért (kb. 13 ezer
forintért) bárkivel összebújik az
ágyában. Jacqueline azért hozta
létre a Snuggery-t, mert szerinte

nagyon fontos az emberi érintés,
de az amerikaiak többsége nem
kap belőle eleget. És lehet valami
abban, amit mond, mert elég jól
keres azzal, hogy szigorúan szex-
mentesen semmi mást nem csi-
nál, csak kényelmes ruhában ösz-
szebújik a klienseivel.

„Kutatások bizonyítják, hogy
a másokkal történő fizikai kon-
taktus pozitív hatással van a fi-

zikai és mentális egészségünkre.
Mégis sokan félnek az érintéstől.
Én világ életemben szerettem az
összebújást, úgyhogy teljesen lo-
gikusnak tartom az ötletet."

Az ölelkezésekre egyébként
a nő otthonában kerül sor egy
külön erre a célra kialakított szo-
bában. A vendégeknek át kell öl-
tözniük valamilyen kényelmes
ruhába, és már mehet is az ösz-

szebújás. Ha pedig valaki feliz-
gulna, hát semmi baj - csak ne
próbálkozzon be a lánynál.

Szerintünk eléggé furcsa és
bizarr az ötlet, hiszen pont az
ölelés az egyik legintimebb testi
kontaktus, és nem biztos, hogy
egy vadidegent szeretnénk órá-
kig magunkhoz szorítani... 

Forrás: Neon.hu

Sokk: Holtan
találták Sylvester
Stallone fiát
A filmsztár 36 éves fia telje-
sen váratlanul, gyógyszer-
túladagolásban halt meg.
Holtan találták Los Angeles-
i otthonában Sylvester Stal-
lone 36 éves fiát, Sage Stal-
lonét, írja a The New York
Post.  A fiatal férfi teljesen vá-
ratlanul, gyógyszer-túladagolás-
ban vesztette életét. Sage
ügyvédje így nyilatkozott a ször-
nyű tragédiáról: Jó kedélyű em-
ber volt, aki mindenféle projek-
ten dolgozott. Épp házasodni
készült. Teljesen le vagyok
sújtva. Nagyszerű, szeretettel teli
srác volt. Ez egy tragédia. Már
szüleit is értesítették a szörnyű-
ségről, ám még nem kommen-
tálták a történteket. Sage Stal-
lone édesapja mellett debütált
a mozivásznon, a Rocky V.-ben.
Több filmben is szerepelt később,
legújabb munkája a 2010-es
"Promises Written in Water".
Nyugodjon békében.

Forrás: Neon.hu

Merész választás! Áttetsző ruhába bújt a szőke teniszező

Maria Sharapova estélyije 
sokat sejtetett karcsú alakjából

A héten, július 11-én rendez-
ték meg Los Angelesben az idei
ESPY Awards-gálát, amely egy
amerikai tévécsatorna, az ESPN
éves díjátadója, amelyen a kima-
gasló sporteredményeket ismerik
el. A jelöltek nagyon kitettek ma-
gukért: bizonyították, hogy a di-
vat terén is remekül megállják a
helyüket. Maria Sharapova, orosz
teniszcsillag például lenyűgöző
volt áttetsző, levendulaszínű J.
Mendel kreációjában, amely sej-
telmesen láttatta karcsú alakját.
A sportolókon kívül színésznők is
megjelentek a rangos esemé-
nyen: Jessica Biel hófehérben lé-
pett a vörös szőnyegre, Hayden
Panettiere pedig egy türkiz, pánt
nélküli Giorgio Armani estélyit
választott.  A 25 éves teniszező J.
Mendel 2013-as kollekciójából
választott magának ruhát a gá-
lára: a különleges fazonú ruha ki-
hangsúlyozta modellalkatát.

Lőrincz Lili
Forrás: Femina.hu
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m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
11:50 Útravaló
12:05 Hacktion (s.)
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Gasztroangyal
15:25 Capri - 

Az álmok
szigete (s.)

16:25 Balatoni nyár
17:35 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó 
21:15 Párizsi

helyszínelők (s.)
22:05 Bábel (magyar

riportműsor)
23:05 Végjáték (s.)
23:50 Ember a

Holdon - Az
Apolló-11
küldetése (am.
dokumentumf., 2009) 

01:00 Orvosi
bűnügyek (s.)

Szerda

23:50
Ember a Holdon

m2

10:00 Rajzfilmek
11:20 Hajrá, Becky! (s.)
11:45 Magyar tánc
11:50 Budapestem
12:15 Ízes életek 
13:25 Végjáték (s.)
14:10 Magyar

válogatott
15:07 Mestersége

színész 
16:15 Nemzeti

értékeink
16:25 Motorsport

magazin
16:50 MacGyver (s.)
17:40 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:05 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:35 Hajrá, Becky! (s.)
19:00 A kis Amadeus (s.)
19:25 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:12 Francia négyes

(magyar
komédia, 1998) 

22:15 A korona
hercege (s.)

23:20 A csend (ff.,
svéd
filmdráma)

21:12 
Francia négyes

RTL Klub

08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, 

Reality
komédia

11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:10 Alaszka (am.

családi kalandf.,
1996) 

17:15 Marichuy - 
A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Nyomás utána!

(olasz-am.
akció-vígj.,
1983) 

23:25 Döglött 
akták (s.)

00:35 Reflektor
00:50 Sorsvonat 

(am. filmdráma,
2007)

21:05
Nyomás utána!

TV2

07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Old

Shatterhand
(NDK-francia-
olasz western,
1964) 

15:25 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben
(s.)

17:25 Másképpen -
beszélgetések
Joshi Bharattal 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Hírműsor
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:05 Doktor 

House (s.)
23:05 Született

feleségek (s.)
00:05 Aktív (ism.)
00:35 Tények 

17:25 Másképpen -
beszélgetések Joshi Bharattal

Viasat 3

09:40 Gyilkos 
sorok (s.)

10:30 Doktor 
House (s.)

11:25 Az újonc (am.
krimi, 1990)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 Miami Vice (s.)
16:00 Harmadik

műszak (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
18:40 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai(s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 Játssz a

túlélésért (am.
akcióf., 1994)

00:05 Lépéselőnyben (s.)
01:05 Játssz a

túlélésért (am.
akcióf., 1994)

02:50 Zsírégetők 
03:40 Dawson 

és a haverok (s.)
04:25 Lépéselőnyben (s.)

22:20
Játssz a túlélésért

Duna 

09:35 Pannóniától a
csillagokig 

10:00 Zarándokutakon
10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Népzene
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Kultikon + 
16:05 Talpalatnyi zöld 
16:35 Afrikai

királylány 
(sp. dokumentumf.,
2008) 

17:55 Mesélő
cégtáblák 

18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:30 Kárpát Expressz
20:05 A Duna - Utazás

ínyenceknek (s.)
20:35 Sophie szerint

a világ (s.)
21:00 Sobri a betyár (s.)
22:10 Híradó
22:15 Dunasport
22:25 Macska és az

egerek (francia-
svájci krimi)

16:35
Afrikai királylány

fot
ó: 

ww
w.

sx
c.h
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Műsormelléklet 

m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Kvartett
14:30 Párizsi

helyszínelők (s.)
15:20 Capri - 

Az álmok 
szigete (s.)

16:20 Balatoni nyár
17:25 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon(s.)

19:40 Everwood (s.)
21:15 Kasszasiker (s.)
22:00 Mindenből 

egy van (s.)
22:55 King 

(kan. filmsor., 
1. rész, 2011) 

23:45 Négy szellem
00:40 Orvosi

bűnügyek (s.)
01:35 Everwood (s.)

Csütörtök

22:00
Mindenbőlegy van

m2

10:50 Sarah Jane
kalandjai (s.)

11:20 Hajrá, 
Becky! (s.)

11:40 Élő hagyomány
12:05 Budapestem
12:30 Legendás

konyhák 
13:25 Végjáték 
14:12 Francia négyes

(magyar
komédia, 1998) 

15:15 Rockpódium 
15:50 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

16:30 Klipperek 
17:00 MacGyver  (s.)
17:45 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:40 Hajrá, 

Becky! (s.)
19:05 A kis Amadeus (s.)
19:30 Capri - Az 

álmok szigete (s.)
21:12 Hogy volt!? 
23:15 Halász doktor

(ff., magyar
tévéjáték)

19:05
A kis Amadeus

RTL Klub

08:30 Reflektor
Reggel

08:40 Reggeli - 
Csak csajok

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:20 A szálloda

kedvence (s.)
17:15 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Vinny, 

az 1 ügyű 
(am. vígj., 1992) 

23:30 Fogva tartva
(kan.-angol
thriller, 2004)

01:35 Reflektor
01:50 Infománia

21:05
Vinny,az 1 ügyű

TV2

07:00 Segíts
magadon! 

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Rex 

felügyelő (s.)
15:25 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:25 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal 

18:25 Tiltott szerelem 
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:05 Gimiboszi (am.

vígj., 1999) 
00:05 Propaganda
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 Gimiboszi (am.

vígj., 1999)
(ism.)

03:55 Segíts
magadon!

22:05
Gimiboszi

Viasat 3

06:50 A Nagy Ő 
08:25 Zsírégetők 
09:15 A nagy

házalakítás 
10:05 Gyilkos 

sorok (s.)
11:00 Doktor 

House (s.)
11:50 Columbo: A

szuperintelligens
gyilkos csődje
(am. krimi,
1977)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 Miami Vice (s.)
16:00 Harmadik

műszak (s.)
16:55 Őrangyal (s.)
17:50 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:30 Jóbarátok  (s.)
21:30 Doktor House

(s.)
22:20 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:15 Nikita (s.)
00:10 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
01:00 Nikita (s.)

11:50
Columbo

Duna 

09:35 Határtalanul
magyar 

10:05 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz 
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? 
16:05 Hazajáró (s.)
16:35 A mesék háza (s.)
17:00 Pompei, és a

rómaiak
mindennapi
élete (olasz
dokumentumf.,
2000) 

17:55 Mesélő
cégtáblák

18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:30 Kárpát Expressz
20:05 A Duna - Utazás

ínyenceknek (s.)
20:35 Sophie szerint a

világ (s.)
21:05 A falu jegyzője

(magyar
tévéfilm sor., 1)

21:05 
A falu jegyzője

m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
11:25 Egy pasi, egy

nő, sok lé meg
egy BMW
(francia vígj.,
2008) 

13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Kasszasiker (s.)
15:15 Capri - Az álmok

szigete (s.)
16:10 Balatoni nyár
17:30 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon (s.)

19:40 Everwood (s.)
21:15 Poén Péntek 
22:10 Borvacsora 
23:10 King (s.)
23:55 Michael Bolton

koncertje a
londoni Royal
Albert Hallban
(angol
koncertf., 2010)

00:55 Orvosi
bűnügyek 

01:45 Everwood (s.)

Péntek

23:55
Michael Bolton

m2

10:00 Rajzfilmek
10:50 Sarah Jane

kalandjai (s.)
11:20 Hajrá, Becky! (s.)
11:40 Szép otthonok,

remek házak
12:05 Az én

Budapestem 
12:30 Hal a vízben (s.)
13:27 Hogy volt!? 
15:30 Halász doktor

(ff., magyar
tévéjáték,
1968) 

16:10 Rockpódium 
16:55 MacGyver  (s.)
17:45 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:40 Hajrá, Becky! (s.)
19:05 A kis 

Amadeus (s.)
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:12 Már egyszer

tetszett!
22:05 A korona

hercege (s.)
23:15 Motorsport

magazin

15:30
Halász doktor

RTL Klub

08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:10 Séta a múltba

(am. rom.
dráma, 2002) 

17:15 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Sziklaöklű

szerzetes (s.)
22:05 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:05 Gyilkos elmék

(s.)
00:15 Helyszíni

szemle (s.)
01:20 Reflektor
01:30 Törzsutas

(2011) (ism.)

15:10 
Séta a múltba

TV2

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 A láthatatlan

ember (s.)
15:25 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:25 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal (s.)

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! (s.)
22:05 Waterworld –

Vízivilág (am.
fant. kalandf.,
1995) 

00:35 Aktív (ism.)
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:40 Waterworld –

Vízivilág (am.
fant. kalandf.,
1995) (ism.)

22:05 
Waterworld

Viasat 3

08:20 Zsírégetők (s.)
09:10 A nagy

házalakítás (s.)
10:00 Gyilkos sorok (s.)
10:55 Doktor House (s.)
11:50 Columbo: Kapj

el, ha tudsz!
(am. krimi,
1977)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 Miami Vice (s.)
16:00 Harmadik

műszak (s.)
17:50 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 Halott

gengszterek
(am. vígj., 1998)

23:55 Star Trek 6. - A
nem ismert
tartomány (am.
sci-fi, 1991)

01:55 Halott
gengszterek
(am. vígj., 1998)

03:25 Zsírégetők (s.)

23:55
Star Trek 6.

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Sírjaik hol

domborulnak... 
10:00 Magyarország

tájegységei (s.)
10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
15:15 Önök kérték! 
16:05 Hagyaték (s.)
16:35 Székely kapu 
17:00 Magyar elsők (s.)
17:20 Ízőrzők
17:50 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:35 Kárpát Expressz
20:05 A Duna - Utazás

ínyenceknek (s.)
20:35 Sophie szerint a

világ (s.)
21:05 Ménes élet (s.)
22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:10 A névtelen vár (s.)
23:15 Koncertek 
01:00 Vers

20:35
Sophie szerint a világ
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11:00 Angi jelenti - Mi
van a hálóban?

11:30 Aranyfeszt
2012

12:00 KorTárs 
12:30 Most a Buday! 
13:01 Hírek
13:05 Kamera

Korrektúra
2012

13:35 Zöld Tea
14:05 Boxutca
14:40 Forma-1 Német

Nagydíj -
Időmérő edzés (élő)

16:20 A Kamerun-
hegy árnyéka
(magyar
ismerett. film) 

17:20 Doc Martin (s.)
18:10 Micsoda

éjszaka! (s.)
19:30 Szerencse

Szombat
21:15 DTK Arcok (talk

show)
22:10 Sherlock (s.)
23:45 A Bécsi

Filharmonikus
zenekar nyári
hangversenye

Szombat

14:40 
Forma-1

m2

07:40 Rajzfilmek
09:00 Sarah Jane

kalandjai (s.)
09:30 Hajrá, Becky! (s.)
09:50 P@dtársat

keresünk 
10:50 Hogy volt!? (s.)
13:02 Alfonzó

szenvedélyei
13:40 Reumavalcer (s.)
14:20 A közöttünk

járó Buddha
15:00 Magyarország

története (s.)
15:20 Mese
16:50 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
18:30 Öveges 33 (s.)
18:45 Mi micsoda (s.)
19:10 Rajzfilm
19:35 Marilyn

Monroe
legendája (am.
dokumentumf.,
2008) 

21:10 Doc Martin (s.)
21:55 Boxutca -

Forma-1
magazin

23:55 Munkaügyek(s.)
00:50 Sherlock (s.)

19:35 
Marilyn Monroe legendája

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 A

dinoszauruszok
királya (s.)

11:30 Asztro Show
12:25 Törzsutas

(2011) 
13:00 Autómánia
13:35 Jópofa kofa (s.)
14:05 Édes, drága

titkaink (s.)
15:10 Chuck (s.)
16:15 Agymenők (s.)
17:20 Átkozott

boszorkák 
(am. rom. vígj.,
1998) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 A gyűrű átka

(s.)
00:20 Slither - Féltél

már nevetve?
(kan.-am.
horror-vígj.,
2006)

02:05 Fókusz Plusz 

17:20 
Átkozott boszorkák

TV2

07:25 Tv2 matiné
10:30 EZO.TV
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap

(magazinműsor)
11:50 Propaganda

(ism.)
12:50 Tequila és

Bonetti
legújabb
kalandjai (s.)

13:50 Duval és
Moretti (s.)

14:50 Sheena, a
dzsungel
királynője (s.)

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:50 Rejtélyek
kalandorai (s.)

17:50 Sas kabaré
18:55 Activity (ism.)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Evolúció 

(am. sci-fi vígj.,
2001) 

22:30 Cloverfield (am.
akcióf., 2008) 

00:00 Luxusdoki (s.)
01:00 A médium (s.)

20:35
Evolúció

Viasat 3

09:40 Zsírégetők 
10:30 A konyha

ördöge (s.)
11:25 Columbo: A

szuperintellige
ns gyilkos
csődje (am.
krimi, 1977)

12:50 Don Camillo
Monsignore...
de nem
túlságosan (ff.,
olasz vígj.,
1961)

15:10 Légy résen!
(am. vígj., 1993)

17:05 Lucky Luke (s.)
18:10 Szépség és a

szörnyeteg(am.
filmdráma,
1987)

20:00 Kedves John!
(am. rom.
dráma, 2010)

22:00 Sárkány osztag
(am.-hongk.
akcióf., 2005)

00:15 Egy szőkénél
jobb a kettő
(am.-kan. vígj.,
2007)

12:50 
Don Camillo Monsignore... de

Duna 

09:45 Duna anzix 
11:00 Vallási híradó
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó 
13:15 Száműzött

magyar
irodalom 

13:45 Vannak 
vidékek (s.)

14:15 Heuréka!
Megtaláltam!

14:40 Sírjaik hol
domborulnak...

15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Pannon

expressz 
16:10 Táncvarázs 
17:05 A nagy Waldo

Pepper(am.
filmdráma,
1975) 

19:00 Híradó
19:35 Hogy volt!? 
20:30 Születésnap 
22:15 Kultikon +
23:05 Dunasport
23:15 Kromofóbia

(am.-angol-
francia
filmdráma,
2005)

17:05 
A nagy Waldo Peppe

m1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 A Rajna

(magyar
ismerett. film,
2001) 

13:30 Telesport -
Sport 7

14:00 Út Londonba
14:30 Forma-1 -

Német Nagydíj
- Futam (élő)

17:25 Doc Martin
(angol filmsor.,
II./8. rész, 2005) 

18:15 Gorillák a
ködben (am.
filmdráma,
1988)

21:15 Büszkeség és
balítélet (angol
rom. dráma,
2005) 

23:20 Sherlock (s.)
00:55 Oltalmazó ég

(angol-olasz
filmdráma,
1990)

Vasárnap

17:30 
Mollyés Mopsz

m2

07:40 Rajzfilmek
09:45 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
11:25 Öveges 33 
11:40 Kerékpártúra
12:05 Horvátország

nemzeti parkjai 
13:01 Vallási műsorok
16:00 Kosztolányi

Dezső 
17:10 Édes Anna

(magyar
filmdráma,
1990) 

18:50 Elrejtett tájak 
19:10 A kis Amadeus

(s.)
19:35 4 összeesküvő

és 1 temetés
(s.)

21:00 Doc Martin (s.)
21:45 WTCC Túraautó

Világbajnokság
- Brazil futam

23:05 Forma-1 Német
Nagydíj –
Futam (ism.)

01:30 Gorillák a
ködben (am.
filmdráma,
1988)

17:10
Édes Anna

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
13:05 Dáridó 

Lajcsival (szór.
műsor)

13:40 A gyűrű átka
(német-olasz-
angol kalandf.,
2004)

17:35 Sokk 
a jóból (am.
vígj., 2006) 

19:30 RTL 
Klub Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Harry Potter 

és az azkabani
fogoly (
angol-am.
kalandf., 2004) 

23:40 88 perc 
(am.-német-
kan. thriller,
2007) 

01:50 Tudorok (s.)

21:00 Harry Potterés az
azkabani fogoly

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:10 Nagy Vagy,

Balaton!
11:40 EgészségMánia

(magazinműsor)
12:10 EZO.TV
12:40 Kalandjárat
13:10 Borkultusz

(magyar
kult. mag.)

13:40 Stahl konyhája
14:10 Több mint

TestŐr
14:40 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:40 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:40 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:40 Evolúció (am.
sci-fi vígj.,
2001)  (ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Pókember 3.

(am. akcióf.,
2007) 

23:50 Megint 48 óra
(am. akció-vígj.,
1990) 

21:05
Pókember 3

Viasat 3

10:25 Anya, csak egy
van!

10:55 Szerelem
nyilasa (s.)

11:40 Szex és New
York light (s.)

12:45 A nagy
házalakítás (s.)

14:30 A rock 'n' roll
ördöge (am.
filmdráma,
1989)

16:30 Szépség és a
szörnyeteg
(am. filmdráma,
1987)

18:20 Nászok ásza
(am. vígj., 1998)

20:10 ÁlomÉpítők 
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Jimmy

Hollywood (am.
vígj., 1994)

01:00 Édeshármas
(am. rom. vígj.,
1994)

02:50 Jimmy
Hollywood (am.
vígj., 1994)

22:50
Jimmy Hollywood

Duna 

10:10 És még
egymillió lépés 

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó 
13:15 Nyelvőrző
13:45 Akadálytalanul (s.)
14:15 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Szerelmes

földrajz 
15:50 Hazajáró 
16:25 Hungária

Kávéház 
17:20 Köszönöm,

hogy elgázolt
(ff., magyar
vígj., 1935) 

19:00 Híradó
19:35 Önök kérték!
20:35 Az ördög és a

tízparancsolat
(ff., francia-
olasz vígj.,
1962) 

22:30 Dunasport
22:50 A halott

királyné
(francia
filmdráma,
2009)

20:35 
Az ördög és a tízparancsolat
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08:00 Hírek
08:05 Másfélmillió

lépés
Magyarországon

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
11:55 Montalbano

felügyelő (s.)
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:25 Róza néni

elintézi
(magyar
tévéjáték)  

15:25 Capri - Az álmok
szigete (s.)

16:20 Balatoni nyár
17:40 A korona

hercege (s.)
18:50 Másfélmillió

lépés
Magyarországon

19:40 Everwood (s.)
21:15 Heltai Jenő:

Naftalin
(magyar tévéf.,
1978) 

22:20 Kékfény
23:20 King (s.)
00:05 Aranyfeszt

2012

Hétfő

21:15
Heltai Jenő: Naftalin

m2

10:30 Édes Anna
(magyar
filmdráma,
1990) 

12:05 Gasztroangyal 
13:25 Magyar rock
14:22 Már egyszer

tetszett! 
15:15 Híres magyar

könyvtárak 
16:00 1100 év Európa

közepén 
16:25 Klipperek (s.)
16:55 MacGyver (s.)
17:45 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:35 Sarah Jane

kalandjai (s.)
19:00 A kis Amadeus (s.)
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:12 Beszterce

ostroma (s.)
22:45 A korona

hercege (s.)
23:50 Oltalmazó ég

(angol-olasz
filmdráma,
1990) 

02:05 Bűvölet (s.)
02:55 Balatoni nyár

23:50
Oltalmazó ég

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:25 Párduclányok

3.: Irány
Bollywood!
(am. vígj., 2008) 

17:15 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Egyik kopó,

másik eb (am.
akció-vígj.,
1989) 

23:05 CSI: A
helyszínelők (s.)

00:15 Fekete
karácsony (am.-
kan. horror)

21:05 
Egyik kopó, másik eb

TV2

08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Tiszta

szerencse (am.
akció-vígj.,
1991) 

15:25 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:25 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal (s.)

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:05 NCIS (s.)
23:05 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:05 Célkeresztben

(s.)
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 NCIS (s.)
03:10 NCIS: Los

Angeles (s.)

13:35 
Tiszta szerencse

Viasat 3

09:30 Gyilkos 
sorok (s.)

10:20 Doktor 
House (s.)

11:10 Kedves John!
(am. rom.
dráma, 2010)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 Miami Vice (s.)
16:00 Harmadik

műszak (s.)
17:50 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 G. I. Jane (am.

akcióf., 1997)
00:40 Édeshármas

(am. rom. vígj.,
1994)

02:25 Zsírégetők 
03:10 Dawson és a

haverok (s.)
03:55 Don Camillo

Monsignore...
de nem
túlságosan (ff.,
olasz vígj.)

22:20 
G. I. Jane

Duna 

11:00 Család-barát
12:00 Száműzött

magyar
irodalom (s.)

12:30 Térkép
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Latin-Amerikai

Táncok Magyar
Bajnoksága

16:05 Vannak vidékek 
16:40 Magyar elsők 
16:55 Az érinthetetlenek

(szingapúri
ismerett. film) 

17:50 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:30 Kárpát Expressz
20:05 A Duna -

Utazás
ínyenceknek 

20:35 Sophie szerint
a világ 

21:05 A Tenkes
kapitánya (s.)

22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 Bárányfelhők

(magyar
dokumentumf.)

22:20
Bárányfelhők

m1

08:05 Másfélmillió
lépés
Magyarországon 

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
12:00 Montalbano

felügyelő (s.)
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:30 Kékfény (ism.)
15:25 Capri - Az álmok

szigete (s.)
16:25 Balatoni nyár
17:35 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

19:40 Everwood (s.)
21:15 DVSC TEVA-

Skenderbeu
(élő), BL
selejtező
labdarúgó
mérkőzés

23:35 King (s.)
00:20 A rejtélyes XX.

század
00:50 Századfordító

magyarok

Kedd

21:15 
DVSC TEVA-Skenderbeu

m2

09:50 Rajzfilmek
10:45 Sarah Jane

kalandjai (s.)
11:15 Rajzfilmek
11:45 Szemünk fénye

a gyermek 
12:05 Az én

Budapestem 
12:30 Most a Buday! 
13:25 Magyar pop
14:22 Beszterce

ostroma (s.)
15:55 Retrock: Edda
16:00 1100 év Európa

közepén 
16:25 Klipperek (s.)
16:50 MacGyver (s.)
17:40 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:30 Sarah Jane

kalandjai (s.)
19:00 A kis Amadeus (s.)
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:12 Századfordító

magyarok 
22:05 A korona

hercege (s.)
23:10 "Hiszünk a

dalban..." 

21:12
Századfordító magyarok

RTL Klub

07:05 Fókusz 
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:20 Bosszúállók

(am. kalandf.,
1998)

17:15 Marichuy - 
A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Castle (s.)
22:05 A mentalista (s.)
23:05 A Grace 

klinika (s.)
00:15 Reflektor
00:30 Doktor 

Addison (s.)

15:20 
Bosszúállók

TV2

07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Zoom kapitány

kalandjai(am.
vígj., 1995) 

15:25 Marina (s.)
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:25 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal (s.)

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! (s.)
22:05 Vakvágányon

(am. akcióf.,
2002) 

23:55 Aktív (ism.)
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Kísértések (s.)
03:05 TotalCar (ism.)

22:05
Vakvágányon

Viasat 3

09:00 A nagy
házalakítás 

09:50 Gyilkos sorok (s.)
10:45 Doktor House (s.)
11:35 Nászok ásza

(am. vígj., 1998)
13:15 A nagy

házalakítás (s.)
14:10 Miami Vice (s.)
16:00 Harmadik

műszak (s.)
17:50 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
23:15 New York-i

nyomozók (s.)
00:05 Terepen 

(am. krimisor.,
I./1. rész, 2009)

01:00 Harlequin: Egy
másik nő (kan.
rom. dráma,
1994)

02:50 Doktor House (s.)
03:35 New York-i

nyomozók (s.)
04:20 Zsírégetők (am.

reality show)

01:00 
Harlequin: Egy másik nő

Duna 

10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Akadálytalanul 
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs (s.)
16:05 Hazajáró (s.)
16:30 Jelfák (s.)
16:45 India utolsó

oroszlánjai
(angol ismerett.
film, 2006) 

17:35 Zebra
17:50 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:30 Kárpát Expressz
20:05 A Duna -

Utazás
ínyenceknek (s.)

21:05 Vivát
Benyovszky! (s.)

22:05 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 Süti, nem süti

(am. rom. vígj.,
2000) 

22:20
Süti, nem süti
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

– A Play&Stay projekt a
Nemzetközi Tenisz Szövetség
keretén belül működik és célja
a sportág megismertetése a 10
éven aluli gyerekekkel. Ez egy
különleges tanítási mód, mely
már külföldön rég ismert, ahol
játékosan, humoros elemeket
felhasználva, könnyebb labdák-
kal, ütőkkel, merevség nélküli
ütésekkel sajátíthatják el a te-
nisz alapelemeit. Én Magyaror-
szágon ismerkedtem meg ezzel
a projekttel, Romániában is
minden megyében több tíz
turné alkalmával fogják kivá-
lasztani a tehetséges gyereke-
ket. Remélem, hogy innen is ki-

kerülhet néhány tehetséges, te-
niszt szerető kis sportoló.

– A gyerekeket milyen szintkü-
lönbségű csoportokban oktatják?

– Mint látható, három szint-
különbség van: az első, az úgy-
nevezett piros, amit a 4–8 éves
gyerekek számára írnak ki, a
második a narancssárga szint,
amely 8–9 éves, majd a zöld
szint, amely 9–10 éves gyere-
keknek szól. Itt fontos tudni azt,
hogy a szintek keretén belül kü-
lönbözőek a pályák, az ütők és
a labdák méretei is, hogy köny-
nyebben tudják a gyerekek el-

sajátítani a tenisz tudományát.
Itt, az Egyetemi Sportklub te-
niszpályáin rendezték meg a
tornákat. Itt minden gyermek
számára biztosítottunk ütőt,
labdát is, ami nagyon fontos,
főleg az arra való tekintettel,
hogy a szülők csak a beiratko-
zást kellett fizessék, a többiről
mi gondoskodtunk.

– A versenyt hányadik alka-
lommal írták ki?

– Két éve szervezzük meg a
már hagyományossá vált ver-
senyt, amelynek az 5-ik kiírá-
sára került sor. A jelenlegi volt
a legszínvonalasabb is, amelyen
az eddigi legtöbb, azaz 34 Ma-

ros megyei tehetséges gyerek
vett részt. 

– Milyen díjakat kaptak a pó-
diumra került gyerekek?

– A Román Tenisz Szövetség
minden korcsoport első két he-
lyezettjének érmeket biztosí-
tott, de az első három helyezet-
tek okleveleket és két ismert
hazai magáncég jóvoltából tan-
szereket, írószereket, iskolai fel-
szereléseket és vitaminokat
kaptak. A legközelebb szeptem-
ber 23-án ugyanitt kerül sor a
6-ik alkalommal megrende-
zésre kerülő versenyre, amelyre
még több gyereket várunk.

Két éve szervezzük
meg a már
hagyományossá
vált versenyt,
amelynek az 5-ik
kiírására került sor.
A jelenlegi volt a
legszínvonalasabb
is, amelyen az
eddigi legtöbb,
azaz 34 Maros
megyei tehetséges
gyerek vett részt. 

Tenisz 10 elnevezésű tornát tartottak az elmúlt vasárnap a MOGYE teniszpályáin, amelyet a 4–10
éves gyerekek számára írtak ki. A sportesemény támogatója az MPG konszern, amely több sport-
projektet támogat és a Tenis Partener lapot is kiadja.  A projekt Maros megyei felelőse Szilágyi Géza
teniszoktató, aki kérésünkre röviden összefoglalta a torna célját: 

Összeállt a FCM kerete és
a felkészülési mérkőzések
programja
Bemutatkozott a vásárhelyi FCM új szakmai stábja, és
mindjárt egyértelművé is tették, hogy a cél a
visszajutás az 1. ligába. A B-osztályba kiesett
együttes jelenleg a helyi sportbázison edzőtáborozik,
és a következő napokban több felkészülési mérkőzést
játszik. Egyelőre 32 tagú kerettel készülnek, ezt a
továbbiakban 25 fősre szűkítik. Az együttes gerincét a
tapasztaltabb, idősebb játékosok alkotják, akik közül
többet sikerült maradásra bírni, ugyanakkor sok a
fiatal van a keretben, akik az új idényben
bemutatkozhatnak a B-osztályban és hasznos
tagjaivá válhatnak az együttesnek.

„A cél az, hogy a csapat visszajusson az 1. ligába.
Legfontosabb feladatunk megértetni a játékosokkal, hogy a
2. ligában ők kerülnek a Steaua, a Dinamo, a Kolozsvári CFR
szerepébe, ellenük akar majd nyerni minden együttes.
Odafigyeléssel, megfelelő felkészüléssel, összpontosítással
azonban képesek vagyunk bárkit legyőzni, és így jövő
ilyenkor már 1. ligás szereplésre készülhetünk majd” –
bizakodott Anton Heleşteanu a sajtótájékoztatón.

A Marosvásárhelyi 
FCM keretének összetétele

- Dragoş Balauru, Ciprian Botoşer (Besztercei Gloria), Vlad
Negru (FCM II)–kapusok;

- Veres Zoltán (FCM II), Mădălin Olar (FCM II), Cristian Bloj
(FCM II), Nicu Epaminonda, Costinel Gugu, Mircea Pop (FCM
II), Ionuţ Tătaru (Pandurii Tg. Jiu), Mircea Ungur
(Marosvásárhelyi Gaz Metan), Alexandru Vagner, Szilágyi
Lóránd, Dan Matei–hátvédek;

- Raul Rus (Kolozsvári Sănătatea), László Csongor
(hazatért Kanadából), Răzvan Pădureţu, Victoras Astafei,
Răzvan Dîlbea (Nagyszebeni Voinţa), Alexandru Dan
(Pandurii Tg. Jiu), Tiberiu Petriş (Marosvásárhelyi Junior),
Claudiu Bumba, Viorel Şaim (Turnu Severin), Sergiu Negruţ
(Kolozsvári CFR II), Arthur Teut (Snagov), Răzvan Moldovan
(FCM II)–középpályások;

- Vlad Bujor, Bogdan Apostu, Tudor Mândruşcă (Kolozsvári
CFR II), Dragoş Huiban (FCM Bákó), Kinczel Ervin (FCM A),
Sergiu Sălaghie (FCM A)–csatárok.

A FCM a következő együttesek ellen játszik
barátságos felkészítő mérkőzést:

Július 18-án Kolozsváron (még meg nem nevezett időpont):
CFR-FCM
Július 20-án Marosvásárhelyen, 10 órától:
FCM-Avantul Szászrégen
Július 25-én Marosvásárhelyen 18.30-tól:
FCM-Sanatatea Kolozsvár
Július 27-én Brassóban 10.30 órától:
FCM-Hapoel Akko (Ízraeli I. osztály)
Augusztus 4-én Brassóban 11 órától:
Corona Brassó (B-osztály)-FCM
Augusztus 8-án Marosvásárhelyen 18.30-tól:
FCM-Lucefarul Nagyvárad
Augusztus 11-én Botosani-ban 11 órától:
FC Botosani-FCM 

A felsoroltakon kívül még két barátságos mérkőzést
játszanak a marosvásárhelyiek. Augusztus 1-én, hazai pályán
a B-osztályos Gyulafehérvár, míg augusztus 10-én,
idegenben a suceavai Rapid másodosztályos együttesével. 

Újabb Tenisz 10 elnevezésű
tornát rendeztek

Mi lesz veled, 
labdarúgó B-osztály?

A minap a nyolcadik B-osztályos román labdarágó együttes
lépett vissza a szükséges anyagiak hiánya miatt a soron
következő 2012-2013-as bajnoki idényből. 

Az első csoportból előbb a konstancai Farul lépett vissza,
majd követte a Rapid Suceava, a galati-i Dunarea, a Buftea, meg
a bákói FCM, mindannyian anyagiakra hivatkozva.   

A második csoportból, ahová a FCM-t is sorolták, miután a
Poli Temesvárnak lettek anyagi gondjai, majd a gyulafehérvári
együttes mellé felsorakozott a szlatinai ALRO, a Máramarosi FC-
nek is anyagi nehézségei lettek, így kérdésessé vált, a soron
következő B-osztályos bajnoki idény.

A Román Labdarúgó Szövetségből kiszivárgott hír szerint a
2014-2015-ös bajnoki évadtól kezdődően a B-osztályban, a két
csoportban egyenként 12 együttes vesz majd részt, amelyek az
alapszakasz után rájátszásban folytatják majd tovább.



16. oldal >> Szórakozás július 18 - 24.
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Forró nyári éjszakák c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Te csak ne hivatkozz a kánikulára! Indiában jóval melegebb van, és mégiscsak szaporodnak!

Szerkesszük együtt a lapot!
Kedves Olvasó!  Szánjon ránk öt percet!  Vegye a fáradságot, és válaszoljon az alábbi kérdésekre. 
Kérjük karikázza be az igeneket, vagy nemeket, illetve a megadott válaszok közül az egyiket.
Köszönjük.  

Változtatna-e  a lap címén? 
A. Igen. 
B.  Nem. 

Ha önön múlna, melyik címváltozat
mellett döntene? 
A. Vásárhelyi Napló 
B. Marosszék
C. Vásárhely és Vidéke 
D. Valami más

Elégedett-e a lap témakínálatával?
A. Igen. 
B. Nem.

Melyik rovatot olvassa a leginkább? 
A. Hír és hírháttér 
B. Humor
C. Sport
D. Figyelő

Szükség van-e a tévéműsorokra? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Mit hiányol a leginkább a lapból?  
A. Oknyomozó riportokat, 
B. Portré-interjúkat 
C. Kultúra-rovatot
D. Bulvár jellegű anyagokat 

Maradjon-e a rejtvény? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Ön szerint melyik lenne a lap
ideális terjedelme?
A. 16  oldal
B. 20  oldal
C. 24  oldal
D. 32  oldal

Miként szeretne hozzájutni a laphoz? 
A. Szabadárusításban
B. Postai kézbesítés útján 
C. Rikkancsok által 
D. Ingyenes terjesztésben 

VÁLASZADÓINK KÖZÖTT EGY HÁROM  HÓNAPRA SZÓLÓ KÖZPONT-ELŐFIZETÉST SORSOLUNK KI! 

H a  r é s z t  k í v á n  v e n n i  a  s o r s o l á s o n ,  t ö l t s e  k i  a z  a l á b b i  s z e l v é n y t :  

Név: ......................................................................................................................................................

Lakcím:  ................................................................................................................................................. ✂


