
> > >  Ú j  s o r o z a t ,  I V .  ( V I I . )  é v f o l y a m  > > >  3 0 .  s z á m  > > >  2 0 1 2 .  j ú l i u s  2 5  -  3 1 .  > > >  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

Magyarországi és 
svájci tornákra készül 
az Aquasport

Sikeres szezont zárt a marosvásárhelyi
Aquasport vízilabda együttese.  Gagyi
Csaba, a klub edzője igen elégedett az
eredményekkel, amelyek közül kiemelke-
dik a magyar Gyemek I. Vidéki bajnokság-
ban szerzett ezüstérem, a Budapest
bajnokságában elért 5. hely, illetve a
román iúsági bajnokságban szerzett
ezüstérem.

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

>>> 15. oldal

Társadalom

Benedek: „Van marosvásárhelyi szervezet!”

„A híresztelések és Brassai Zsombor me-
gyei ügyvezető alelnök zavaros, ellent-
mondásos és félretájékoztató
nyilatkozatai ellenére van városi RMDSZ,
van annak elnöke, választmánya, van 13
körzete és a körzeteknek elnökei és tag-
jai” – jelentette ki Benedek István, az
RMDSZ helyi szervezetének elnöke. 

Vélemény

Dilemma

Az erkölcsi válságba került politikai osz-
tály kóros magamutogató késztetésének
köszönhetően egész életünk szép lassan
egy végnélküli választási kampánnyá fog
alakulni. Alig szabadultunk meg az unal-
mas és undorító helyhatósági választások
lidércnyomásától, máris egy újabb rémá-
lom előtt állunk.

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

>>> 3. oldal Társadalom

„Azt keressük, akiben a 
legnagyobb fejlődési 
potenciált látjuk”

Votisky Petra, HR-es, pszichológiai taná-
csadó, coach, Budapesten született a het-
venes évek közepén, jelenleg szülővárosa
és Bukarest között osztja meg az idejét,
de Marosvásárhelyhez is kötődik, hiszen
tagja a Master Ski&Bike Sportklubnak.

>>> 3. oldal

Humor

Sörben az igazság

Kezdjük egy kis sörtörténelemmel: com-
mon knowledge, vagyis mindenki tudja
– a sörgyártás szinte egyidős az emberi-
séggel. Már a Kék-Nílus völgyében is ké-
szítettek sört, ezt bizonyítja többek közt
egy, a szudáni ásatások során fellelt közel
hétezer éves edény, melyben sör marad-
ványait mutatták ki. A (gyári) sörkészítés
meglehetősen komplikált folyamat, nem
térünk ki rá (csak egy érdekesség: innen
ered a „léhűtő” kifejezés).

>>> 7. oldal

>>> 5. oldal

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

w w w . k o z p o n t . r o

Egyre világosabbá kezd válni, hogy a román politikai életben eluralkodó hatalmi harc árát a lakosság
számlájára fogják írni. És nem aprópénzekről van itt szó, hanem egy olyan többmilliárd eurós
„leszegényítésről”, amelynek során úgy veszik ki a pénzt a zsebünkből, hogy szinte nincs is
lehetőségünk ez ellen védekezni. 

Tévéműsor 
melléklet

Hullámvasúton a devizaárfolyam

>>> 5. oldal

Lesz ez még rosszabb is! 



2. oldal >> Naptár július 25 - 31.

Névnapok
Július 25. Kristóf, Jakab, Valentin
Július 26. Anna, Anikó, Mózes, Anita, Anett, Taddeus
Július 27. Olga, Krisztián, Ajtony, Rudolf, György, Hugó
Július 28. Szabolcs, Botond, Laura, Viktor, Szeréna, Győző
Július 29. Márta, Flóra, Urbán, Orbán, Félix, Beatrix, Virág
Július 30. Judit, Xénia
Július 31. Oszkár , Ilona, Helén, Germán, Bató

Ajánló

Kos: Csúcsformában lesz, vág az agya, mint a borotva, mindenre
tudja a választ, különösen,  akkor, ha szerelmi ügyekről van szó. Ha
egészség problémával küszködik már egy ideje, akkor talán kül-
földön találja meg a gyógyírt a bajaira. Még ha sokba kerül, akkor
is menjen, ha házas, esetleg tartós kapcsolatban él, akkor partnere
támogatja. 
Bika: Ha szabadságon van, akkor a szerelem édes angyalkája nem
kerüli el, és olyan boldog lesz, hogy felejthetetlenné teszi a kap-
csolatot. Ha nem tud elutazni hosszabb időre, akkor élvezheti az
otthoni létet a partnerével. Ha dolgoznia kell, akkor ezt szívesen
teszi, mert olyan lehetőség adódik, amikor főnöke számára bebi-
zonyosodik, nélkülözhetetlen.
Ikrek: Ha ön szingli, akkor itt az ideje annak, hogy beinduljon. Ki-
foghatja az aranyhalat – akinek sajnos lesz egy aprócska szépség-
hibája –, de mivel annyira ellenállhatatlan ön, a szépséghibáját
elárulja, és őrülten szerelmes lesz önbe.
Rák: Rájön, hogy vannak olyan emberek, akik önzetlenek, akik az
ön boldogulását tartják szem előtt. És legyen hálás, bármilyen for-
mában mutassa ezt ki, akár hívja meg kerti partira, vagy ajándé-
kozza meg, és a legfőbb, hogy beszéljen róla, milyen szerencséje
van velük.
Oroszlán: Talán elmeri hinni, hogy milyen óriási mázlista, egy
nem várt lehetőséggel anyagilag igen jól jár. Óriási meglepetéssel
hat önre, hogy egy külföldi személy most jelentkezik, és felajánlja,
hogy töltse nála a nyarat. Gondolkodik rajta, de most használja ki
a lehetőséget, és ha másra kellene a pénz, akkor is menjen el.
Szűz: Egyszerűen élvezi, hogy az, akit ki nem állhatott, és akivel
jól kibabrált, most szinte térden csúszik ön előtt. De azért legyen
óvatos, mert ha még nem hallott a karma törvényéről, ez még na-
gyon vissza fog ütni, és el fogja átkozni azt a percet, amikor hallgatott
arra a személyre, aki ezt szinte parancsba adta önnek.
Mérleg: Talán nem a világ ura, de a héten kinyílik a szeme, és
rájön arra, hogy milyen sok minden van, amit nem ismert, vagy
félre ismert. Új távlatok nyílnak ön előtt, és ha külföldre utazik,
akkor többen legyeskednek ön majd körül, és ez legyezgetni fogja
a hiúságát. Ha szingli, semmi sem menti meg a szerelemtől.
Skorpió: Ha nem akarja hallani, hogy mik is történtek valójában
a háta mögött, akkor nagy baklövést követ el. Mert a jól informáltság
ezen a héten igen fontos, hogy képben legyen, ki az, akivel együtt
tud dolgozni, és ki az, aki csak fúrja önt. Ami persze nem lesz
könnyű, de éppen ezért hallgassa meg azokat, akik szeretik, és el-
mondják azt, amiről fogalma sincs.
Nyilas: Össze kell kapnia magát a héten, mert ha dolgoznia kell,
akkor annyi munka vár önre, hogy az eszméletlen. Ráadásul valaki
minden erejével meg akarja védeni a munkahelyén, míg van valaki,
aki magasabb beosztásban van, szeretné eltávolítani onnan. Ez
önnek anyagi kiesés lehet.  
Bak: Talán fel kellett nyitnia a szemét, hogy valaki őrülten szerelmes
önbe. És ennek köszönhetően észre is vette őt, és rájön, hogy meny-
nyire jó vele. Nem nevezné ezt még szerelemnek, de jó úton halad
afelé, hogy elveszítse a fejét. Közben arra is rájön, hogy igazán mi
az, amit majd csinálni szeretne.
Vízöntő: Az lenne a legjobb, ha elutazna szabadságra. Ha már
volt, és dolgoznia kellett, akkor nagyon unja már azt az állandó
suskust, ami a munkahelyén folyik. Még az is lehet, hogy belekezd
egy új hobbiba, amely szinte rabul ejti, és sem pénzt, sem időt
nem fog kímélni, ha erről van szó.
Halak: Milyen oka is lehetne a panaszkodásra, amikor a munka-
helyén váratlanul jó lehetőségek adódnak, amivel nem lesz gond
a törlesztés. Ha nyaral, jól teszi, mert egy kis kikapcsolódás önnek
is jár. Ha mindezt a partnerével teszi, akkor ugyan lesznek önök
között civódások, de ön is belátó, és ő pedig megfogadta, hogy
nem megy el a végső határig.

Horoszkóp

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

Molnár Tünde orgonaművésznő Nyáresti
orgonahangversenyek című koncertsoro-
zata július 26-án, csütörtökön este 7 órakor
a Gecse utcai református Kistemplomban
(Gecse Dániel/ Stefan cel Mare utca 22.
szám) folytatódik. Takácsy Ignác orgonáján
J. Sweelink, J. F. Dandrieu, J. S. Bach, Csíky
Boldizsár, Liszt Ferenc művei szólalnak meg.

Nyári iskola a múzeumban
A Maros Megyei Múzeum természetrajzi rész-
legén ,  július 27- én, pénteken 10-12 óra között
a Virágoskert című tevékenységen vehetnek
részt a vakációzók, legtöbb 24 gyerek. Az ér-
deklődők naponta 9 és 13 óra között a múzeum
Horea utcai székhelyén, a 0365-430390-es te-
lefonszámon, illetve a
muzeustnms@yahoo.com e-mail címen jelez-
hetik részvételi szándékukat.

Klub 77
A marosvásárhelyi Művészeti Líceum 1977-
ben végzett diákjainak Klub 77 című kép-
zőművészeti kiállítása nyílt meg a Kultúr-
palota képzőművészeti galériájában. A
világban szétszóródott egykori diákok mun-
kái mellett két tanáruk, Hunyadi László és
Hunyadi Mária alkotásai is megtekinthetők

a kiállításon, amely július 30-ig látogatható.

Meseolvasás a Kövesdombon
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fi-
ókja szervezésében ezen a héten is folyta-
tódik a Mese a parkban című vakációs prog-
ramsorozat. A meséket kedvelő
gyerekeknek a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi székhelye előtti játszótéren csü-
törtökön déli 12 órától olvasnak fel a könyv-
tár önkéntesei.

Fábián Margit tárlata
A marosvásárhelyi Kultúrpalota Deisis Ter-
mében Fábián Margit képzőművész festé-
szeti kiállítása tekinthető meg. A tárlat jú-
lius 30-ig naponta 10 és 19 óra között
látogatható.

Kirándulás nyugdíjasoknak
A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete jú-
lius 31-én kirándulást szervez a Transalpinára

(Páring- hegység). Az érdeklődőket arra ké-
rik, iratkozzanak fel az egyesület székhelyén
(keddtől péntekig 10-13 óra között).

Petőfi-emlékezés 
Fehéregyházán
Magyar közösségünk kötelessége a fehér-
egyházi Petőfi-ünnepélyek évenkénti meg-
szervezése, hagyományunk gondos és fe-
lelősségteljes ápolása. Idén, a sorra kerülő
népszavazás miatt, nem júliusban, hanem
2012. augusztus 5-én, vasárnap, fogunk
ünnepelni és erre az alkalomra szeretettel
meghívunk és elvárunk mindenkit!
A rendezvény programja:
9,30: koszorúzás az Ispán-kútnál,
10,00: istentisztelet a helyi református
templomban,  majd a múzeumkertbe ki-
vonulva
11,00 órától sorra kerül a koszorúzással
egybekötött megemlékező ünnepség
Az ünnepi beszédeket gyermekeink szava-
latai, a Sárospataki 8kor Színház előadása,
a Székelykeresztúrról érkező Jézuskiáltó
Székely Barantaközösség harcművészeti já-
téka fogja teljessé tenni.
Számítunk jelenlétére!

A fehéregyházi Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület

Segítsünk Szidónián! 
Szükség van az adományokra a harmadfokú májrákkal diagnosztizált kétéves és hét
hónapos vámosgálfalvi kislány, Gergely Szidónia megsegítésére. 

A kislánynak műtétre és valószínűleg májátültetésre van szüksége, a beavatkozást egy brüsszeli
kórházban végeznék el és 125 ezer euróba kerül, ezért a családnak minden adomány nagy segít-
séget jelent. Aki segíteni szeretne, a pénzt az alábbi bankszámlákra utalhatja át: euróban:
RO78BTRL02704201573083XX – Transilvania Bank, lejben: RO32BTRL027012-
01573083XX – Transilvania Bank, cod SWIFT: BTRLRO22XXX – külföldi adományok esetén. 
A Gergely család elérhetőségei: Gergely Zsuzsánna, e-mail: susanaskrp@yahoo.fr, tel: 0753-150-
209, Gergely József, tel: 0746-328- 497. 
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„Azt keressük, akiben a legnagyobb
fejlődési potenciált látjuk”

Votisky Petra, HR-es, pszichológiai tanácsadó, coach, Budapesten született a hetvenes évek közepén,
jelenleg szülővárosa és Bukarest között osztja meg az idejét, de Marosvásárhelyhez is kötődik, hiszen
tagja a Master Ski&Bike Sportklubnak. Nem sokkal a rendszerváltás után érettségizett, ez igencsak be-
folyásolta karrierjét, hiszen amikor pályát választott, még nem lehetett pontosan tudni, milyen lesz
az „új világ”. 

Dilemma 
Az erkölcsi válságba került

politikai osztály kóros maga-
mutogató késztetésének kö-
szönhetően egész életünk szép lassan egy végnélküli
választási kampánnyá fog alakulni. Alig szabadultunk
meg az unalmas és undorító helyhatósági választások
lidércnyomásától, máris egy újabb rémálom előtt ál-
lunk. Most arra a világmegváltó kérdésre kellene vá-
laszt adnunk, hogy a déli infrastrukturális beruházások
királya, a testvérén keresztül az alvilággal is kapcso-
latba hozható „hajótörő” konstancai tengerész, avagy
a vásárhelyi orvosi egyetem nemzetmentő harcosa-
ként elhíresült, a magyarokkal riogató, a hatalomért
bárkivel szövetkező tulceai történelemtanár lenne al-
kalmasabb az ország államelnöki tisztségére. 

A hajóskapitány soha nem tartozott az RMDSZ fel-
tétlen rajongói közé, a két fél közötti ellenszenv lassan
kölcsönössé vált. Mindezek mellett, volt már olyan sza-
vazás, amikor a székelyföldiek, a pártutasítás ellenére,
az RMDSZ akaratát figyelmen kívül hagyva, mégis Bă-
sescu mellé álltak. Talán ebből az okból kifolyólag is
(vajon babonásak a pártunk vezetői?), miután a par-
lamenti szavazataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy lét-
rejöjjön ez a népszavazás, most igyekeztek kimondani,
hogy „mindenki a lelkiismerete szerint szavazzon”.
Nagy gondban van az RMDSZ, mert ma már nem ma-
radt egyetlen hiteles partnere sem, és ha bárkivel is
szövetkezne, csak bemocskolná önmagát és a válasz-
tóit. Nem mer egyértelműen kiállni egyik oldal mellett
sem, de sajnos ez nem a gerincességének, hanem a
következményektől való félelmének tulajdonítható.
Nem garantált a felfüggesztett elnök menesztése, a
mostani kormánykoalíció pedig túl sok hibát követ(ett)
el ahhoz, hogy biztos legyen az év végi választási si-
kere. Nincs meg a mindent elnyerő kártya egyik olda-
lon sem, ezért inkább taktikáznak egy kicsit. Kiszálltak
a korábbi koalícióból, és bár voltak „udvarlási” kísérle-
teik, eddig még nem szálltak be az újba sem. Érthető,
hogy a hatalom anyatején elkényeztetett politikusaink
most nem találják a helyüket, de végre itt egy alkalom,
hogy ne szóljunk bele abba, ami nem a mi dolgunk.
Az autonómiáért küzdő alakulataink nem számíthat-
nak pozitív hozzáállásra egyik román párt részéről
sem, és az elszegődés csak a további hitelvesztést
eredményezné. Egy olyan lepaktálást, amely éppen a
mi érdekeink kimondását és kiharcolását akadályozná.

És ezen túlmenően, nem kérünk az állandó szava-
zati lehetőségből, valakinek már vezetnie is kellene
ezt az országot. Az állami intézmények élén és azok
tevékenységében a folytonosságot kellene biztosíta-
niuk. Az ország jóléte fontosabb kellene legyen az
egyéni vagy a pártérdekeknél. Az ígéretek, a vádasko-
dások és a szemrehányások helyett nagyobb szüksé-
günk lenne a következetes politizálásra. Persze
mindenki menjen el szavazni, aki akar, de azt tudni
kell, hogy az érvényességhez szükség van egy mini-
mális részvételi arányra. Ha valaki kétségbe vonja a
népszavazás fontosságát, jogszerűségét vagy idősze-
rűségét, akkor ezt kifejezésre juttathatja a távolmara-
dással. A jelenlét szentesíti ezt a politikai eszközt, és
aki elmegy szavazni, hozzájárulhat a mára kialakult
politikai patthelyzet feloldásához, a (volt) elnök eltá-
volításához, és ez akár jót is hozhat az ország számára.
Mégis, naivság lenne elhinni, hogy egy ilyen bonyolult
politikai helyzetet ennyire egyszerűen meg lehetne
oldani. Ahhoz többre lenne szükség.

Ferencz Zsombor

Eredeti végzettsége szerint kli-
nikai szakpszichológus, karrierjét
terapeutaként kezdte, de átlépett
az üzleti világba, ahol közgazdász-
HR diplomát szerzett. Jelenleg 
coach-ként dolgozik, fő tevékeny-
ségi területe olyan embereknek
való életvezetési vagy karrier-tá-
mogatás nyújtása, akik jelenleg
külföldön élnek, vagy külföldre
szándékoznak költözni. Emellett
két, nagy látogatottságú blogot
is vezet, egyikben elsősorban a
nőket érintő problémákkal fog-
lalkozik, de HR/coaching interne-
tes naplót is ír. 

– Sokak szemében hangzatos,
divatos szakma a HR. Mit is csinál,
„mire is jó” a HR-es?

– Valóban nagyon divatos
szakma mostanában a HR, azon-
ban azt látom, hogy itt Közép-Eu-
rópában a presztízse, megbecsült-
sége lényegesen a
nyugat-európai alatt van. Ennek
fő oka, hogy a HR nagyon fiatal
szakma, különösen Európa ezen
részén. Sok vezető és munkavál-
laló nincs tisztában, vagy csak
részben ismeri a HR feladatait,
funkcióit. Az emberek nagy részé-
nek a fejében az emberi erőforrás
szakember még mindig a „sze-
mélyzetis” vagy a „munkaügyes”,
vagyis valaki, akinek alapvetően
adminisztratív feladatai vannak,
végrehajtó személy.

A HR-nek egy jól működő vál-
lalatnál stratégiai szerepet kell be-
töltenie, hiszen egy cég költsége-
inek nagy részét a
munkaerő-költség teszi ki, illetve
egy vállalkozás termelékenységét,
sikerét szintén a munkaerő minő-
sége befolyásolja nagymértékben.
Nagyon egyszerűen úgy lehet
mondani, hogy a HR felelőssége,
hogy a stratégiai célok eléréséhez
szükséges munkaerő a megfelelő
időben és minőségben rendelke-
zésre álljon. Ez azt jelenti, hogy a
HR szerepe már a stratégia készí-
tésekor elkezdődik. 

– Miről ismerszik meg a jó HR-
es? Mi kell ahhoz, hogy valaki jó
HR-es legyen?

– Elsősorban partnerként mű-
ködik együtt a vezetőkkel. Részt
vesz a stratégia kidolgozásában,
érti és látja, hogy az ő munkája
hogyan illeszkedik a vállalati jö-
vőkép és misszió megvalósításá-
hoz. Ehhez szakmailag képzettnek
kell lennie, de nem elég kizárólag

a HR folyamatok ismerete, át kell
látnia a cég működését, az üzleti
folyamatokkal is tisztában kell
lennie. Ugyanúgy fontos, hogy az
ember, a csoportok „működésé-
hez” értsen, vagyis legyen pszi-
chológiai tudása, gazdasági és üz-
leti ismeretei egyaránt. Azt
gondolom, hogy akár gazdasági,
akár szociológiai vagy pszicholó-
giai területről jön egy HR-es na-
gyon sikeres és jó lehet, ha nyitott
és igyekszik megismerni a másik
területet. 

– Ön milyen lépcsőfokokat járt
be ahhoz, hogy fiatalon elismert,
számos szakmai tapasztalattal ren-
delkező szakemberré válhasson?

– Az én utam kicsit rendha-
gyó, hiszen klinikai pszichológus-
ként dolgoztam, többek között
vezető pozícióban lévő páciensek-
kel is, majd az üzleti területen ta-
nácsadóként folytattam a mun-
kámat. Innen léptem át vállalati
oldalra, ahol HR generalistaként
dolgoztam.

Most ismét a másik oldalon
tevékenykedem coach-ként, és
hozzám forduló egyéni és céges
ügyfelekkel dolgozom.

– Hogyan változott a szakma,
amíg az egykori „káderes” HR-me-
nedzserré vált?

– A HR szakma a rendszervál-
tás után több évvel indult Közép-
Európában. A korábbi munkaügyi,
személyzeti és szociális feladatkör
integrációjával alakult ki több lép-
csőben a stratégiai emberi erő-
forrás menedzsment. Ez egyelőre
még inkább a nagyvállalatokra
jellemző, de nemzetközi tenden-
ciákat megfigyelve azt látjuk,
hogy a HR szerepének felértéke-

lődése Közép-Európában is elkez-
dődött, akár a kisebb cégeknél is.
A 2008-as gazdasági válság ráirá-
nyította a figyelmet az emberre
mint erőforrás fontosságára, ezzel
együtt a HR menedzsment jelen-
tőségére is, azonban még hosszú
út áll előttünk ahhoz, hogy a HR
a vállalatok széles körében stra-
tégiai funkcióvá váljon.

– Milyen a hazai HR helyzete a
nyugatiakhoz viszonyítva?

– Mivel a szakma később in-
dult, mint nyugaton, ezért még
kevés cégnél van a HR-nek stra-
tégiai szerepe. Ez a kollégák fel-
adatait, pozícióját is befolyásolja,
és gyakran az adminisztrációra és
toborzásra korlátozódik a feladat-
körük.

Én azonban optimista vagyok
és remélem, hogy a kisebb cégek-
nél is egyre nagyobb jelentősége
lesz az emberi erőforrásokkal tör-
ténő stratégiai gazdálkodásnak.

– A munkakeresők legnagyobb
félelme az állásinterjún a HR-es.
Miért van ez? 

– A HR-es legtöbbször a be-
lépő a szakmai döntéshozóhoz,
és fontos, hogy nem a szakmai
hozzáértést méri fel, hanem az
általános kompetenciákat, ame-
lyek az adott cégnél, adott mun-
kakörben szükségesek. A szakem-
berek számára ez az interjú
nehezebbnek tűnhet, hiszen itt
nem a szaktudásukkal kell csil-
logniuk. A jó hír azonban, hogy
erre is fel lehet készülni, ezt is meg
lehet tanulni. Azonban már talál-
koztam olyanokkal, akik annyira
zavarba jöttek az interjún, hogy
a beszélgetés első fele arról szólt,
hogy meg kellett nyugtatni őket.

– Milyen az ideális alkalma-
zott?

– Az ideális alkalmazott meg-
felelő szakmai háttérrel rendel-
kezik, képes és hajlandó a tanu-
lásra, fejlődésre. Soha nem a
legjobb pályázót keressük HR-es-
ként, hanem azt a szakembert,
akiben a legnagyobb fejlődési po-
tenciált látjuk.

– A jó pályázó önéletrajzának
hogyan kell festenie? 

– A jó önéletrajz átlátható,
rendezett, helyesírási hibáktól
mentes. Fontos, hogy testresza-
bott legyen, vagyis megpályázott
pozíciónak, cégnek megfelelően
releváns információk legyenek
benne. Ne szerepeljenek benne
valótlanságok, mert azok úgyis
kiderülnek az interjún, azonban
a fontos kompetenciákat, készsé-
geket, elért eredményeket tartal-
mazza.

– Ön különböző nemzetiségű
pályázókkal találkozott. Milyen ta-
pasztalatai vannak a romániai
munkaerőpiacon szereplő munka-
vállalókkal kapcsolatosan?

– Budapesten kezdtem a kar-
rieremet HR területen, és pálya-
futásom során találkoztam ma-
gyar, román és más közép-európai
nemzetiségű jelöltekkel. Azt ta-
pasztaltam, hogy Romániában is
vannak nagyon jól képzett szak-
emberek, azonban, ami a nagy
különbség Románia és más or-
szágok között, hogy itt sokkal
gyorsabban járták be a szakem-
berek a ranglétrát. 2008 előtt az
ország a nagyon fiatal menedzse-
rek országa volt, minden előnyé-
vel és hátrányával. A fiatalon ma-
gas pozícióba kerülő szakemberek
hihetetlenül lelkesek voltak, de
még nem rendelkeztek megfelelő
gyakorlati tapasztalattal, ami a
válság kezdetekor meg is mutat-
kozott. 

Azóta a munkaerőpiac kicsit
átalakult. Egyrészt sok gyakorlati
tudással gazdagodtak a vezetők,
szakemberek, másrészt a válság
csökkentette a munkaerőhiányt,
ami korábban sok területen jel-
lemző volt, így a cégek könnyeb-
ben tudnak most már szelektálni
a jelentkezők között, és ez összes-
ségében jót tett a munkaerőpi-
acnak.

Pál Piroska
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Miholcsa József 1953-ban született Marosvásárhelyen, ahol a Művészeti Líceumot, majd Kolozsváron a Képzőművészeti Főiskola szobrászi szakát végezte.
Legjelentősebb munkái közé tartozik a Nagyernyében felállított egész alakos Apafi Mihály fejedelem szobra, a gyergyószentmiklósi Kossuth Lajos és a torjai
Árpád szobrok. A művész 2000-ben költözött Marossárpatakra, és vált rövid időn belül az itteni művelődési élet mozgatórugójává. 

Ő a helyi ünnepi rendezvé-
nyek egyik főszervezője, és a
hagyományőrző huszárcsapat
alapítója. 2002-ben felaján-
lotta a marossárpataki önkor-
mányzatnak, hogy egy olyan
erdélyi fejedelmekből álló szo-
borcsoportot ajándékoz a tele-
pülésnek, amilyen nincs még a
Kárpát-medencében. Az el-
múlt évtizedben ez már meg is
valósult, mert ma már 20 szo-
bor ékesíti a református temp-
lom szomszédságában és a
Teleki-kastéllyal átellenben
levő zöldövezetet. A mester
évente két szobrot készít el és
adományoz a községnek. 2002
augusztus 20-án került felava-
tásra az államalapító Szent Ist-
ván királyunkról készített
szobor, majd ezt követték az
évek során: Báthory Zsigmond,
Báthory András, Rákóczi Zsig-
mond, Báthory Gábor, Bethlen
István, I. Rákóczi György, II. Rá-
kóczi György, I. Rákóczi Ferenc,
II. Rákóczi Ferenc, Rhédei Fe-
renc, Barcsai Ákos, Kemény
János, Tököli Imre, Bethlen
Gábor, Bocskai István, Báthory
István, János Zsigmond erdélyi
fejedelmek kőmásai. (Vélet-
lenszerű felsorolás, sem a feje-
delmek sorrendjét, sem a
szobrok készítésének az idő-
rendjét nem tükrözi.)

A szoborpark a napokban

egy újabb műalkotással bővült,
ugyanis 2012 július 21-én,
szombaton Szent László ma-
gyar királyunk szobrát avatták
fel ünnepélyes keretek között.
A szent király életéről, tevé-
kenységéről és emlékezetéről
Nemes Gyula helytörténész
tartott előadást. 

Kezdetben a szobrok fata-
lapzatra kerültek, de a közel-
múltban sikerült parkosítani a
teret, amely alkalommal a mű-
alkotások kőtalapzatot kaptak.
A már elkészült szobrok között

még áll három üres talapzat:
Székely Mózes, I. Apafi Mihály,
illetve II. Apafi Mihály felirat-
tal. Ezen erdélyi fejedelmek kő-
mását valószínűleg a
közeljövőben készíti el a szob-
rászművész. A parkosítás alkal-
mával sétányok, virágok,
díszcserjék kerültek a műalko-
tások közé és a kultúrotthon
előtt felállított „Sebesült hu-
szár” szobrát is áthelyezték a
szoborparkba. 

Nemes Gyula

– Jó napot, Sajókám! Na, két
nap múlva kezdődik!

– Micsoda?
– A júliusi harcsabőgés! Hásze’

az olimpia! Nem szokta nézni
azokkal az ötkarikás szemeivel?

– Nem igazán. Kinek drukkol-
jak? A románoknak elvből nem,
és a 2004-es tápiai népszavazás
óta a magyar himnusz hallatán
se szorul el a torkom, ahogy az-
előtt. De remélem, nem lesz sem-
milyen balhé, az al-Kaida nem in-
dul egyik versenyszámban
sem…

– Nem valószínű. Nagy-Bri-
tanniában békeidőben még soha
nem volt olyan nagyfokú a rendőri
és katonai készültség, mint most
az olimpia miatt.

– Én is olvastam, hogy a la-
kóházak tetején föld-levegő raké-
tákat helyeztek készültségbe, és
a II. világháború óta először állnak
készenlétben harci repülőgépek.
De az amcsiknak még ez sem elég,
több ezer saját biztonsági embert
és FBI-ügynököt küldenek Lon-
donba.

– Azért ez már enyhe hard
rockos túlzás. Még csak azt kéne
kitalálják, hogy a versenyeken
minden atléta mellett két öltö-
nyös-napszemüveges testőr lo-
holjon, a medencékben szigonyos
búvárok figyeljék a vizet, a kenu-
sokat torpedóvetős gyorsnaszád
kísérje, és a teniszmeccseken gye-
rekek helyett törpe kommandósok
szedjék a labdát.

– Apropó, hallotta Szász Jenő

indítványát, miszerint egy magyar
választási szövetséget hoznának
létre az RMDSZ-szel és az EMNP-
vel közösen? Egy „nemzeti válo-
gatottat”, ahogy ő fogalmazott.

– Hallottam, de ezzel az elne-
vezéssel saját magát cselezte ki,
mert rengeteg vicces asszociáció
táptalaja, még Kovács Péter párt-
főtitkár is tolt rá egy poént.

– Mit mondott a főtitkár
nyelvtárs?

– Azt, hogy egyetlen váloga-
tottba se hívnak meg harmadik
ligás játékosokat.

– Kvázi szellemes, ugyanakkor
pökhendi és arrogáns is, de Peti
már csak ilyen. Toró viszont rá-
moccant az ötletre, nem zár ki egy
EMNP-MPP fúziót.

– Ezzel csak az a difi, hogy ha
nullával szorzunk valamit, az
eredmény is nulla lesz.

– Vagyis?
– Az EMNP még fél százalékot

se ért el a helyhatóságin, országos
szinten, ergo sok értelmét nem
látom eme ridegfúziónak. Ugyan-
akkor, ha valamilyen csoda foly-
tán össze is jönne ez a hármas
transzilván magyar nagykoalíció,
annak is csak Orbán Viktor örülne.

– Miért?
– Nem külön-külön kellene

fogadnia őket a viktori audien-
cián, ahogy legutóbb is, hanem
elmehetnének együtt sörözni. Fá-
jin kis asztaltársaság verődne ösz-
sze: Orbán, Kelemen Hunor, Szász
Jenő, Toró, Tőkés.

– Ja, és utána mindenki mu-

latna tovább a saját cimboráival:
Hunor megcsaládlátogatná Gyur-
csányékat, iú hitvesével oldalán,
Szász Jenő sztriptízbárban lazulna
Kövér László és Bayer Zsolt társa-
ságában, Toró és Tőkés pedig be-
zörgetne Répás Zsuzsához egy de-
mizson háziborral és egy friss,
ropogós erdélyi magyar nemzeti
kaláccsal.

– Azt nem tudja véletlenül,
hogy miért van zárva hetek óta a
vásárhelyi RMDSZ főhadiszállá-
sának ajtaja, mint egy eldugult
budié?

– Átszervezések folynak…
meg mindenféle szagos levek…

– Brassai Zsombor gépjármű-
és ügyvezető elnök azt nyilatkozta
hétvégén: „entitásként nem szűnt
meg az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete, csak a struktúrája”. Ez
mit jelent magyarul?

– Szerintem azt, hogy van, de
még nincs. Bár ettől függetlenül
kibiggyeszthetnének egy táblács-
kát a bejáratra, hogy „Átszervezés
miatt zárva”, „Tatarozás/totojázás
folyik” vagy „Vin imediat”. 

– Erről jut eszembe: még va-
lamikor a kilencvenes évek elején
egy balatoni étteremben romlott
tojásból készítették a madártejet,
több tucat vendég került kórházba
súlyos szalmonellafertőzéssel, az
egészségügyi hatóság bezáratta
a vendéglőt, erre a pofátlan tulaj
mit írt ki az ajtajára?

– Na mit?
– Betegség miatt zárva!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Újabb műalkotással bővült a
marossárpataki szoborpark

Hazahívó szó!

Most már több mint húsz éve tartjuk az au-
gusztus első szombati találkozónkat. A korábbi
években is hirdetésekben, emlékeztetőkben szólí-
tottunk meg, hívtunk haza e mindannyiunk szá-
mára fájdalmas és mégis kedves együttlétre. Ez
évben is ezt teszem azzal a reménnyel, hogy lelke-
tekben élnek az emlékek, elevenen élnek, és au-
gusztus jöttével Újfaluval, egykori szülőhelyünkkel,
annak lakóival álmodtok és utatok majd ide vezet,
mint sokunknak a korábbi években is.

Évről évre fogynak soraink, az egykor Bözödúj-
faluban születetteknek, ezért indítottuk a találko-
zót megelőző tábort három évvel ezelőtt:
megismertetni az unokákkal is nagyszüleik szülő-
földjét, annak történetét, azt a szépséget és csodát,

amit ezek a hegyek, dombok és lankák őriznek. Be-
járni a rég felhagyott mezei utakat és ösvényeket,
felkutatni az egykori forrásokat, mezei kutakat, ke-
resni az őseinknek nyomát, kik szeretve művelték
a földeket, építettek és tartottak meg otthont,
templomot és iskolát.

Jöjj, mert várunk az augusztus 1-én kezdődő
önellátó sátortáborunkba, amelyet a szombat dél-
előtt 11 órakor kezdődő találkozóval zárunk.

Részletek felől érdeklődni lehet az alábbi
címen: szombatfalvi@unitarius.ro, illetve telefo-
non: 0745-305264, 0266-242127

Isten áldjon meg szeretteitekkel együtt.
Szombatfalvi József, 

unitárius lelkész, Székelykeresztúr.

Újra megszólítalak Titeket,
Kedves Bözödújfalviak!
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Benedek: „Van
marosvásárhelyi szervezet!”

„A híresztelések és Brassai Zsombor megyei
ügyvezető alelnök zavaros, ellentmondásos és
félretájékoztató nyilatkozatai ellenére van városi
RMDSZ, van annak elnöke, választmánya, van 13
körzete és a körzeteknek elnökei és tagjai” –
jelentette ki Benedek István, az RMDSZ helyi
szervezetének elnöke. Hozzátette, nem tud
semmiféle határozatról, amely szerint
felfüggesztették volna a vásárhelyi RMDSZ-
szervezetet. „Egyébként egy olyan szervezetről
beszélünk, amelynek több száz dolgozó tagja és
székháza van, s amelyet újraszervezni, átszervezni
lehet ugyan, de megszüntetni nem” –
nyomatékosította Benedek.

Ezzel teljes ellentmondásban áll Brassai Zsombornak
a napi sajtóban nyilvánosságra hozott állítása, miszerint
„Dr. Benedek István nem az RMDSZ marosvásárhelyi szer-
vezetének elnöke, Csegzi Sándor nem a választmány el-
nöke, és a jelenlegi tizenhárom körzetnek sincsenek már
elnökei, mivel megszűnt a szervezet struktúrája.” Lapunk
megkeresésére az RMDSZ ügyvezető alelnöke azt állí-
totta, hogy bár hétfőtől – a bizottság döntése értelmé-
ben – e témát illetően nem nyilatkoznak a sajtó
képviselőinek, a fenti kijelentését nem cáfolja.

Viszont Benedek István elmondta, hogy az önkor-
mányzati választásokkor a polgármester-jelöltjük min-
tegy tízezer szavazattal szerzett kevesebbet, mint Dorin
Florea, és az eset kapcsán felmerült – a szervezet műkö-
dését javítandó – az átszervezés gondolata.  Erre vonat-
kozólag TKT-, TÁT- és SZKT-határozat is született.  Az
átszervezés levezénylésére egy öttagú bizottságot jelöl-
tek ki, amelynek egyik tagja maga a városi elnök. „Úgy
gondolom, eljött a cselekvés órája, és az elkövetkezen-
dőkben meg kell tenni mindent, hogy az újraszervezéssel
hatékonyabbá tegyük a vásárhelyi RMDSZ működését.
Hogy ez esetleg a vásárhelyi szervezet elnökének levál-
tásával járna, még konkrétan nem merült fel” – állítja
Benedek.  „Engem egy több száz tagból álló közösség,
demokratikus úton választott meg a marosvásárhelyi
RMDSZ elnökének, és úgy vélem, elsősorban feléjük tar-
tozom elszámolással” – tette hozzá.

„Eddig nem tettem szóvá, de Szabó Árpád Maros me-
gyei kampányfőnök sajnálatos megbetegedése után
Brassai Zsombor vette át a választási kampány irányítá-
sát, ebből következően nem hiszem, hogy ildomos a kör-
zeti elnökökre hárítani a felelősséget. Talán ideje lenne
már rájönni, hogy az RMDSZ a teljes magyar közösség ér-
dekképviselete, s nem csak egyes <<kiválasztot-
také>>” – nyilatkozta. 

Megkérdeztük, véleménye szerint a sokat emlegetett
„átszervezés” nem személye ellen irányul-e. A városi
elnök azt válaszolta, hogy tudja, a politikában sok min-
den megtörténhet, ennek ellenére úgy gondolja, eddigi
tevékenysége és eredményei alapján helye van a szerve-
zetben. Ugyanakkor azt is elmondta, hogyha fölösleges-
nek bizonyul az RMDSZ-ben, vagy nélküle jobban
mennének a dolgok, akkor nem habozna, hogy átadja a
helyét. „A személyes érdekeimet pillanatig sem helyez-
ném a közösségiek elé” – vélekedett Benedek István. 

Pál Piroska

Konkrétabban az történik,
hogy amíg a mi jövedelmünk a
hazai pénznemhez van viszo-
nyítva, a kiadásaink az euró és
a dollár árfolyamának a válto-
zásait követik, de csakis úgy,
hogy a fölfelé emelkedő hatá-
sok, vagyis a drágulások érződ-
nek a mi zsebünkön; az
esetleges árfolyamcsökkené-
sek (vagyis a lej erősödési kí-
sérletei) viszont már nem
mutatkoznak meg a fogyasztói
árakban. 

Jojó effektus

Ez a drágulási folyamat le-
írható a fogyókúrában használt
fogalommal, a jojó effektussal.
Minél gyakrabban és minél
gyorsabban fogyunk, annál in-
kább vissza is szerezzük a lea-
dott kilókat, sőt még újabbakat
is magunkra szedünk. Hiába-
való a nagy igyekezet, hogy a
szakmai beavatkozások által
visszaállítsák a drágulási hul-
lám előtti állapotokat, mert
addigra már a többi gazdasági
tényező is igazodik az új hely-
zethez, és visszafordíthatat-
lanná válik az eseménysor.
Ahogy a fogyókúrának is meg-
vannak a maga sajátos törvé-
nyei, úgy a gazdasági életben
bekövetkező problémákat is
csak bizonyos szabályok betar-
tása mellett lehetne orvosolni.
Ilyen például a gyors változá-
sok elkerülése, az árfolyam in-
gadozások mérséklése, az
infláció és az ország gazdasági
potenciáljának az összehango-
lása, a racionális állami költ-
ségvetési terv, stb. Figyelembe
véve a lej néhány hét alatt be-
következett 5 – 10%-os gyen-
gülését az euróval és a dollárral
szemben, kijelenthetjük, hogy
egy visszafordíthatatlan jelen-
séggel állunk szembe, amely
drágulásokat és anyagi meg-
szorításokat fog maga után
vonni.

Ki okozta a lej
gyengülését?

Akár rá is mutathatnánk
azokra a politikusokra, akik
nagy valószínűséggel felelős-
ségre vonhatók az országban
kialakult helyzet miatt. Első-
sorban egy politikai válság jött
létre, amelyben az újonnan

megalakult parlamenti több-
ség (az RMDSZ-el karöltve) le-
szűkítette az államelnök
hatalmi jogkörét, és kiírta a le-
váltását célzó népszavazást.
Ennek a megszorító és meg-
torló politikai intézkedésnek a
kétségbevonható törvényes-
sége miatt az illetékes európai
szervek megrovásban részesí-
tették, és részleges visszalé-
pésre kényszerítették
Romániát. Ezen kívül az új ha-
talom vezéregyéniségének szá-
mító miniszterelnök
plágium-ügye sem használt
sem a maga, sem az ország hír-
nevének, sőt akár azt is mond-
hatnánk, mára hiteltelenné
vált mind a hazai, mind a kül-
földi porondon. Természetesen
a felfüggesztett államelnök és
párttársai is számottevően
hozzájárultak a politikai válság
kialakulásához, és így talán az
egész politikai osztályt a vád-
lottak padjára kellene ültetni. 

Politikai válságból
gazdasági hanyatlás

Ez a folyamat közvetlen ha-
tással volt a gazdasági életre,
hiszen a hatalomváltás többek
között a megkezdett projektek
leállítását, új – a korábbival el-
lentétes – irányelvek megsza-
bását, az eddigitől eltérő
gazdaságpolitikát eredménye-
zett. Mivel a politikai bizonyta-
lanság tovább tart, a piac
meghatározó gazdasági sze-
replői visszafogottan tervezik
romániai jövőjüket, egyre ke-
vesebbet fektetnek be, és az
anyagi kockázatok elkerülésé-
ért inkább kivonulnak az or-
szágból. Ezek a lépések maguk
után vonják a tőke hiányát, a

munkanélküliséget, a további
bizonytalanságot, amelyek a
makrogazdasági mutatók át-
alakulását, az ország visszaesé-
sét eredményezik. Amíg nem
alakul ki politikai egyensúly az
országban, nem várható gaz-
dasági javulás sem. A mostani
helyzetet tekintve nem számít-
hatunk arra, hogy néhány
napon belül beálljon a válto-
zás, amely a kedélyek meg-
nyugvásához vezethet. Még
akkor is, ha sikerül eltávolítani
a hajóskapitányt a süllyedő
hajó éléről, még mindig hátra
van néhány hónap a parla-
menti és az elnöki választáso-
kig, és senki nem tudhatja, ki
fog majd akkor az ország élére
állni. 

Lej, euró, dollár,
arany, ingatlan...
egészség

A befektetési szakemberek
felállítottak néhány aranysza-
bályt arra vonatkozólag, hogy
ha van bizonyos mennyiségű
felhalmozott tőkénk, azt mibe
fektessük. Azok, akiknek euró-
ban vagy dollárban volt a meg-
takarított tőkéjük, most rövid
idő alatt viszonylag nagy ha-
szonra tettek szert, de nem
szabad elfelejteni azt sem,
hogy a lej után fizetett kamat-
láb magasabb az említett de-
vizákénál. Ugyanilyen változó
a helyzet az ingatlanpiacon is,
hiszen sokan úgy vélik, hogy
előbb vagy utóbb újból növe-
kedni fog az ingatlanok értéke,
és érdemes kivárni vagy akár
beruházni ezen a területen is.
Ilyen szempontból tehát indo-
kolatlan a felháborodás, vagyis
szinte mindenki számára vilá-

gos, hogy minden felhalmozott
érték erodálódik és bizonyos
szintig értékét veszti. Bár-
mennyire is közhely, de a leg-
biztosabb befektetés az, ha
mindenki a lehetősége szerint
vigyáz az egészségére, mert
így könnyebben túlél bármi-
lyen megpróbáltatást. 

Mikor jön a mélypont?

Minden bizonnyal az árfo-
lyam el fogja érni azt a szintet,
amikor a lej már nem értékte-
lenedhet tovább. Azok a cégek,
amelyek exportra termelnek,
most nagyobb haszonra tesz-
nek szert, de a romániai fo-
gyasztók, a lakosság zöme
nagyobb árat fog fizetni min-
denért, mivel a termékek túl-
nyomó része importból
származik, vagy függ az ener-
giahordozók árától. A kőolaj és
a földgáz ára is függ a deviza-
árfolyamtól, mert hiába ren-
delkezik az ország mérhetetlen
mennyiségű altalajkinccsel, a
kormány gondoskodott azok
privatizációjáról, külföldi cé-
geknek való eladásáról, az or-
szág vagyoni helyzetének a
„megkönnyítéséről”. A saját kő-
olaját és földgázát vásárolja
meg az ország „emeltdíjas” dol-
lár-árfolyamon, pontosabban
így kell megfizetnünk az áhí-
tott demokráciáért. Elméletileg
létezik az a lehetőség, hogy
más országban keressen bol-
dogulást az, aki elégedetlen a
kialakult helyzettel, de nem jó
tanácsadó a kétségbeesés, és
jobb lenne higgadtan szembe
nézni a ránk leselkedő problé-
mákkal. Lesz ez még rosszabb
is. 

Ferencz Zsombor

Lesz ez még rosszabb is! 
Hullámvasúton a devizaárfolyam

Egyre világosabbá kezd válni, hogy a román politikai életben eluralkodó hatalmi harc árát a lakosság
számlájára fogják írni. És nem aprópénzekről van itt szó, hanem egy olyan többmilliárd eurós
„leszegényítésről”, amelynek során úgy veszik ki a pénzt a zsebünkből, hogy szinte nincs is lehetőségünk
ez ellen védekezni. 



Nem marad el Bukarest megregulázása sem, Crin Antonescu ideiglenes államfő, a puccsszerű
történések egyik karmestere igyekezett felkészíteni a romániai közvéleményt arra, hogy 
esélytelenné vált Románia schengeni csatlakozása. 
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Sarkosan fogalmazva
Sokan eltöprengnek azon a
híren, hogy az őszödi rém ellen
„bizonyítottság hiányában”
nem indul eljárás Sukoró-ügyben. 

Legyünk őszinték, ez amúgy is csak apró pötty a nagy
ember életrajzában, többet nem is írok erről, mert még
kiperel szerény vagyonomból. Annak idején, a Kádár-kor
közepén kaptam egy komoly tanácsot egy akkori komoly
vezetőtől: „két dolog lehet életveszélyes: a szovjetellenesség
és az antiszemitizmus”. A Szovjetunió megszűntével az
antikommunizmus már lehetséges, bár kétes ügy, könnyen
rávetül a fasizmus és nácizmus gyanúja, viszont Amerika és
Izrael bármilyen bírálata kínos következményekkel járhat, a
tabutémák sora pedig kiegészült a cigányokkal és a
melegekkel, már puszta említésük is elindítja bennünk az
öncenzúrát és a politikai korrektség követelményeinek
megfelelő szövegezés óvatosságát, mert nem akarunk
általánosítani, prejudikálni, rágalmazni, uszítani, kirekeszteni
stb. Nemcsak félelemből, gyávaságból, hanem mivel, aki
nevével is vállalja a nyilvánosságot, annak tisztában kell
lennie a kinyomtatott szó felelősségével is. Egyetlen „rossz”
mondatunkat tíz vagy akár száz év múlva is idézhetik
bármilyen „szövegkörnyezetben”, eredeti értelmétől
megfosztva, szándékunktól idegen célok érdekében.
Megjegyzem, a jövőben is működni kívánó politikusokra is
vonatkozik mindez, mert ma már nemcsak az írás, hanem a
kimondott szó is megmarad. Persze jó lenne tilalmak nélkül
írni és beszélni, de saját vigasztalásunkra csak annyit mondok,
minden eddigi emberi társadalomban és közösségben voltak
kerülendő témák. Az idegenben élő magyarok hamar
megtanulják ezeket a fontos szabályokat, véleményüket csak
négy fal között, szűk családi körben merik elsuttogni, bár
ennek is megvan már a kockázata. Az úgynevezett
sajtószabadság ezért mindig csak szép álom marad, a
politikailag korrekt véleményterror minden rendszerben
létezik. Nyugaton is, Keleten is.

Szentmihályi Szabó Péter 

Becsületbeli ügy

A várható brüsszeli döntés
komoly büntetést jelent a ha-
talmával visszaélő szociállibe-
rális kormánynak, hiszen a ro-
mán külpolitika évek óta e
célnak rendelt alá szinte min-
dent, ráadásul a hivatalos el-
utasítás valószínűleg valamikor
az őszi parlamenti választások
előtt fog elhangozni, jól időzí-
tett pofont adva ezzel a két-
harmados győzelemre áhítozó
balközép szövetségnek. A ter-
vezett büntetés Victor Pontáé-
kat célozza, az utazási korlátok
felszámolásával járó schengeni
csatlakozás további késleltetése
viszont legkevésbé a politiku-
sokat érinti hátrányosan. A ro-
mánokkal együtt másfél milli-
ónyi erdélyi magyar is elesik a
határellenőrzés megszűnésé-
nek régóta várt megtapaszta-
lásától. Hogy a Magyarország-
gal jórészt alaptalanul példát
statuáló, Romániát pedig némi
hezitálás után mégis meg-
feddni készülő uniós illetékesek
miért nem vonták felelősségre
ugyanilyen határozottan Fran-
ciaországot, amikor Nicolas

Sarkozy államfő elrendelte a ci-
gány bevándorlók kitoloncolá-
sát vagy Hollandiát, miután a
kormányt támogató szélsősé-
ges párt nyíltan idegengyűlölő
kampányt folytatott a kelet-
európai munkavállalók ellen,
költői kérdés marad.

A nyomásgyakorlás
minden esetre hatékonynak tű-
nik Bukarest új uraival szem-
ben, Pontáék visszakozásra
kényszerültek az államfő levál-
tását célzó július 29-i népsza-
vazással kapcsolatban. Kény-
telenek voltak elfogadni az
alkotmánybíróság által is meg-
követelt feltételt, miszerint öt-
venszázalékos szavazói részvé-
tel szükséges az
érvényességhez, azaz mintegy
kilencmillió voksoló mozgósí-
tása nélkül a pozíciójából fel-
függesztett Traian Basescu az
eredménytől függetlenül visz-
szatérhet az elnöki palotába.
Bár az alacsony szavazói kedv
Basescunak kedvez, a jobbkö-
zép politikus óriási lendülettel
vetette magát a kampányba, s
mindenkit voksolásra buzdít.

Ezt tette közleményében a
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) is, egyben
arra szólítva híveit, hogy lelki-
ismeretük szerint szavazzanak.
Miután a párt parlamenti je-
lenlétével számos súlyosan an-
tidemokratikus lépéshez bizto-
sította a törvényhozás
működőképességét, mostani
semlegesnek tűnő, de politiku-
sainak megnyilatkozásai révén
inkább Basescu ellenlábasaival
szimpatizáló álláspontjával
újra, immár sokadszorra megy
szembe szavazóinak többségé-
vel, de az európai néppárti tag-
ságával járó íratlan kötelezett-
ségével is. Traian Basescu
2004-ben a most börtönben
ülő szociáldemokrata Adrian
Nastaséval szemben egyebek
mellett a nagyszámú magyar
szavazatnak köszönhetően tu-
dott elnökválasztást nyerni
úgy, hogy az RMDSZ nem átal-
lotta a posztkommunista Ro-
mánia egyik legkorruptabb re-
zsimjét működtető Nastasét
támogatni. 2007-ben – amikor
első alkalommal próbálták el-

távolítani pozíciójából Basescut
– az RMDSZ ismét a barikád
másik oldalára állt, szemben a
magyarok többségével, a 2009-
es választásokon pedig a szo-
ciáldemokrata Mircea Geoanát
látta volna szívesen az államfői
poszton, a magyarlakta me-
gyékben viszont fölényesen, or-
szágos szinten pedig hajszálnyi
különbséggel, de Basescu győ-
zött.

Ahogyan a régen látott egy-
ségbe tömörült román értelmi-
ség, úgy vélhetően az erdélyi
magyarok többsége is tisztában
van azzal, hogy a mostani refe-
rendumon korántsem csak az el-
távolítani kívánt elnök személye
a tét. A jogállamiságról, a de-
mokratikus felhatalmazás nélkül,
kisstílű egyezkedések nyomán
megszerzett hatalom alantas
praktikáinak elutasításáról van
szó. Nem román, nem magyar,
hanem becsületbeli ügy.

Pataky István

Fohászkodtam, hogy ne le-
gyen cigány a tettes.

Fohászkodtam – kedves ci-
gány kollégáim miatt, van kö-
zöttük riporter, biztonsági em-
ber, takarító. Naponta
találkozom velük, tisztelem
őket, s borzalmas még belegon-
dolni is, hogy Bándy Kata kion-
tott vére rájuk is fröccsenhet.

Péntek László a gyilkos. És cigány.
Azért kell mindenképpen

kimondanunk ezt, mert mások
majd el akarják hallgatni. És
minden hallgatás azok mal-
mára hajtja a vizet, akik pol-
gárháborút akarnak.

Ezért kell nekünk kimonda-
nunk: az a gyilkos állat cigány
volt. És nem valami szexuálisan
aberrált pszichopata. Nem
holmi Csikatilo, az „X polgár-
társ”, nem Hasfelmetsző Jack,
nem. Péntek László egy mun-
kanélküli cigány csupán, akinek
van nője, aki középső ujját fel-
emelve pózol a saját Facebook
oldalán – akiről egyetlen mon-
dandó üvölt a fényképeit né-
zegetve: „Itt vagyok, cigány va-
gyok, tehettek nekem egy

szívességet!”
Valahogy ez szokott üvöl-

teni ezekről.
Ilyen arckifejezéssel, ilyen

metakommunikációval szoktak
ácsorogni utcákon, aluljáróban,
falvak kellős közepén. Ilyen po-
fát vágnak, miközben ütnek,
rabolnak, ölnek. Odafönt a
Zemplén egyik kicsi falujában
mesélte nekem egy öregasz-
szony: rendszeresen arra ébred
éjszaka, hogy a cigányok bent
vannak a konyhájában, szedik
össze és viszik, ami mozdítható.
Kicsike élelmet, még megma-
radt, ócska, de azért használ-
ható háztartási eszközöket. –
Tudja, olyankor összehúzom
magam az ágyban. Ha csend-
ben vagyok, talán az életem
megmarad…

Ezt mesélte az öregasszony.
Nem tettem bele a fil-

membe, mert féltem attól, mi
lesz, ha mindez megjelenik.
Féltettem az ott maradó öreg-
asszonyt, s féltem a „jogvédők”
hisztériájától. Ha úgy tetszik,
hát hazudtam, mert elhallgat-
tam a valóság egy apró, ám an-

nál jellemzőbb és iszonyato-
sabb részletét. Hiszen gyűjtöt-
tem már parazsat a fejemre,
éppen eleget… Meghurcoltak
a Cozma-gyilkosság után írt
cikkem miatt, meghurcoltak té-
véműsoraim miatt, s egy idő
után belefárad ám az ember.

Belefáradtam.
Ezért nem mutattam be azt

sem, ahogy a Bódva völgyének
egyik falujában az a legna-
gyobb problémája a cigányok-
nak, hogy leszedték a templom-
toronyba vivő falépcsőt, most
meg nem tudnak felmenni,
hogy ellopják a harangot.

Nem mutattam be, pedig
ez is Magyarország.

Ezen a Magyarországon
emberek százezreinek, sőt, mil-
lióinak meghatározó élménye,
hogy a velük együtt élő cigá-
nyok meglopják, megverik,
megalázzák, megölik őket.

Ezzel pedig most már
szembe kell nézni. Őszintén, és
kertelés nélkül.

Mindenféle ostoba, hazug,
álszent „jogvédelem” és fele-
lősség elhárítás nélkül. Mert az

senkinek sem jó. Az csak árt.
Árt a többségnek, és leginkább
a cigányok velünk élő és tisz-
tességes részének árt.

Cozma meggyilkolása és két
társának megnyomorítása után
Mohácsi Viktória azt bírta mon-
dani, hogy egy szokványos
kocsmai verekedésről van szó,
és Cozma provokálta a cigányo-
kat. Mohácsi Viktória többet ár-
tott ezzel a két mondatával a
saját fajtájának, mint amennyit
akárhány gárdista ártani tudna.

Most nagyon nem kellene
megszólalnia egyik „jogvédő-
nek” sem, kiderítve, hogy iga-
zából Bándy Kata tehet a sor-
sáról. Miképpen nagyon nem
kellene megszólalniuk azoknak
sem, akik ilyenkor az „irtsunk
ki minden cigányt” jelszóban
látják a megoldást.

De mondani mégis muszáj
valamit. Mert nem nézhetünk
félre illedelmesen, fintorogva,
mintha kutyapiszkot fedeztünk
volna fel a bálteremben.

Mindenekelőtt meg kellene
szólalniuk a cigányoknak. Ideje
lenne a bocsánatkérésnek,

ideje lenne a szembenézésnek
önmagukkal. A nyomor, a sze-
génység, a kilátástalanság
ugyanis nem mentség sem-
mire. Ha majd mentség lesz,
akkor eljött a Mad Max világa.
És akkor majd tényleg nem kell
semmit sem mondani. Akkor
elég lesz lőni…

Mentősöket, tanárokat
verni, mindent ellopni, öreg-
asszonyokat kirabolni és
agyonverni, felfegyverkezve
diszkóba menni, ott minden-
kibe belekötni, majd ölni, a hal-
dokló segítségére sietőket
megszúrni, fejbe rúgni – és
igen: Bándy Katát megkínozni,
megerőszakolni, kirabolni és
megölni, csak azért, mert „gád-
zsi”, s mert éppen arra járt: ez
nem tolerálható. Ha a cigány
közösség nem lel valami meg-
oldást, hogy kiirtsa ezt a men-
talitást saját fajtájából, akkor
ki kell mondani: lehetetlen ve-
lük együtt élni.

Ez a tét most.
S nem mellesleg mondjuk

ki bátran: hiába uszítanak idi-
óta gazemberek a rendőrség

ellen, a rendőrök az utóbbi idő-
ben kiváló munkát végeztek. A
maffiózók, korrupt rendőrök le-
tartóztatásával mintha elindult
volna a rendteremtés abban az
„államgépben”, ami Gyurcsá-
nyék és a szocialisták nyolc éve
alatt fertelmes bűzt árasztva
szétrohadt. Az pedig, hogy
Bándy Kata gyilkosa egy hét
alatt rendőrkézre került, 
szintúgy nagyon rendben van.

Amúgy pedig nincsen rend-
ben semmi sem.

Ideje, hogy a Csak a szél
című propagandafilm után el-
készüljön a Csak a csend című
mű is. Falvaink ágyban rettegő,
néma öregasszonyairól. És az
űrről, amit Bándy Kata és meg-
gyilkolt, meggyalázott társai
hagytak maguk után.

Ideje az őszinte szónak. Mert
gyűlnek a viharfelhők, honfi-
társaim, cigányok és magyarok,
akik félitek a Jóistent…

Bayer Zsolt 

Viharfelhők
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Kezdjük egy kis sörtörténe-
lemmel: common knowledge,
vagyis mindenki tudja – a sör-
gyártás szinte egyidős az embe-
riséggel. Már a Kék-Nílus
völgyében is készítettek sört, ezt
bizonyítja többek közt egy, a szu-
dáni ásatások során fellelt közel
hétezer éves edény, melyben sör
maradványait mutatták ki.
Ugyanott találtak egy szinte tel-
jes épségben megmaradt agyag
sörcsapot, valamint egy nagy kő-
lavór szárított, sózott szkarabe-
uszt, amit az ateista egyiptomiak
sörkorcsolyaként fogyasztottak.

A (gyári) sörkészítés megle-
hetősen komplikált folyamat,
nem térünk ki rá (csak egy érde-
kesség: innen ered a „léhűtő” ki-
fejezés, a régi sörgyárakban
hosszú falapátokkal kavargatták
a sörlét, hogy gyorsabban hűl-
jön). Tulajdonképpen házilag is
lehet sört főzni, legegyszerűb-
ben úgy, ha egy lábosba beleön-
tünk egy üveg sört, majd
felfőzzük, de ez dőreség, mert

aztán órákig várhat az ember,
amíg lehűl, ugyanis a sör hide-
gen jó, arról már nem is be-
szélve, hogy az alkohol is
elpárolog belőle… A sörfőzés-
hez használt komló a Humulus
lupulus virágzata, amit nem
szükséges megjegyezni, bár
nem nehéz. A komlót sörkertek-
ben termesztik, hidegebb éghaj-
latú vidékeken sörsátrakban.

A sör egyetlen negatív mellék-
hatása a sörpocak vagy sörhas,
melyet a nagy sörkazánok tréfásan
csak tévénéző izomnak szoktak ne-
vezni. A sörhas valójában csupán
esztétikai szempontból hátrány,
nem érdemes foglalkozni vele.

Amivel viszont érdemes, az
egy, a sörben található érdekes
anyag, nevezetesen a xanthohu-
mol, de becézzük csak huminak,
mert kiolvasni is bajos, nemhogy
leírni. Nos, ez a humi, azon kívül,
hogy stimulálja az immunrend-
szert, egy furcsa folyamatot indít
el a szervezetben: azt a hamis in-
formációt postázza az agy felé,

hogy szomjasak vagyunk, és
eme érzet a bevitt humi-meny-
nyiséggel, vagyis az elfogyasz-
tott sörök számával egyenes
arányban fokozódik. Ezért kell
folyton újabb és újabb söröket
betermelnünk, hogy csillapítsuk
ezt az (ál)szomjúságot, ami per-
sze nem csillapodik, hanem pont
ellenkezőleg…

Ilyen cseles ital a sör. Ugyan-
akkor azt sem árt tudni róla,
hogy antioxidáns tartalmú,

csökkenti az ártalmas koleszterin
szintjét, rengeteg vitamin (B1,
B2, B3, B6, B9) és ásványi anyag
van benne, mint például réz, vas,
cink, magnézium, valamint alu-
mínium; utóbbi főleg a hordós
(csapolt) és a dobozos sörökben
van jelen. És még valami: egye-
sek azt állítják, hogy sörtől nem
lehet berúgni; nem kell vitat-
kozni velük, elég, ha mi tudjuk:
az igazság ideát van. Egészsé-
günkre!

- Uborkaszezoni finomvegyes -
Sörben az igazság

Részeg – magyar szótár*
Méezsör - Szeretnék még egy (utolsó) sört kérni.
N'düzed – Kérem, adjon tüzet, legyen szíves.
Gyogizsdzsaj - Roppant vonzónak találom önt, kisasszony.
Möfaszan - Bocsánat, nem értettem kristálytisztán, amit
mondott, szíveskedjék megismételni.
Huubaze - Sajnos úgy érzem, hogy rövidesen rosszul leszek.
Jjjjjaaaa - Meglehetősen fáradtnak érzem magam, talán
jobb lenne, ha valaki segítene hazamennem.
Pisaba - Megígérem, hogy többé nem fogok ennyi alkoholt
fogyasztani.
Amászikit - Legyen szíves, engem is kínáljon meg a
cigarettájából.
Ö'nújm - Nem érzem túl jól magam.
Dedeneemá - Köszönöm, barátom, most valahogy nem
kívánok több konyakot.
Hosszméső- Hozok még söröket.
Csejde - Gyere ide, barátom!
Énnemkek - Köszönöm, nem kérek többet inni … rövidet.
Tesmonni hárav - Elnézést, hogy megzavarom a diskurzust,
de meg tudnák, kérem, mondani a pontos időt?
Eszökecczit - Elszívok egy (utolsó) cigit.
Hádeteteeztígyte? - Tényleg menni készülsz?
Fiszk - Főúr, kérem a számlámat, legyen szíves!
Itagzi - Itt a taxim, ideje indulnom haza.

(* - internetes anyag alapján)

Aktuális

Mit csináljunk
szavazáskor?

– Menjünk gorillajelmezben vagy viseljünk Băsescu-
álarcot;

– Játsszuk el, hogy imbecillisek vagyunk: gagyogjunk,
folyassuk a nyálunkat az asztalra, ölelgessük a
szavazóbiztosokat;

– A szavazófülkében adjunk ki jellegzetes erőlködő
hangokat, majd kiabáljunk ki, hogy hol kell lehúzni?

– Vigyünk bábokat, és bábszínházazzunk nekik a függöny
fölött;

– Mi is igazoltassuk őket;
– Tegyünk bántó megjegyzéseket az asztalnál ülők

külsejére és szellemi színvonalára;
– Kérjük meg egyiküket, hogy fényképezzen le az urnánál,

de legalább 15-20 különféle pózban;
– Voksolás után üljünk le melléjük, és kezdjünk csevegni

valamilyen hétköznapi témáról;
– Jöjjünk ki a szavazófülkéből anyaszült meztelenül;
– Köszönjünk el szigorú pofával, terminátorosan: I’ll be

back!

Az olimpiai játékok egy
nemzetközi, több sport-
ágat magába foglaló
eseménysorozat. Az első
ókori olimpiai játékokat
i.e. 776-ban tartották a
görögországi Olümpiá-
ban, és egészen i.sz.
393-ig rendezték meg,
de ekkor Nagy Theodo-
sius császár a keresz-
ténység végleges meg-
szilárdítása érdekében
minden pogány rendez-
vényt betiltott, így az
olimpiai játékokat is be-
szüntette – közel 11 év-
százados fényes múlt
után. A sors furcsa fin-
tora, hogy két évvel ké-
sőbbi halála a sporthoz
köthető: fejberúgták
egy kőlabdával.

Az olimpiának két vál-
faja ismeretes: nyári és téli
olimpia, de a NOB (Nemzet-
közi Olimpiás Banda) már
tervezi az őszi és tavaszi
olimpia bevezetését is. Az
utóbbin olyan sportágak
kapnak majd helyet, mint a
hosszútávszántás, a száz
méteres gátpalántázás vagy
a kötöttfogású magvetés.

Az olimpia lényege az,
hogy az ún. nyitó- és záró-
ünnepségen a sportolók fel-
vonulnak a stadionban, és
integetnek az otthon ma-
radt ismerőseiknek, akik ké-
nyelmes fotelekben sörözve
nézik őket a tévében. Ezt kö-
vetően a résztvevők 
eldzsesszelnek az olimpiai
faluba, ahol a helybéli pa-
rasztok disznót vágnak a

tiszteletükre.
A különféle sportágak

legjobbjai aztán érmeket
kapnak, de csak az első há-
rom helyezett, a többiek
még csak egy fránya emlék-
lapot vagy könyvjutalmat
se. Az érmek átadása után
eljátsszák annak az ország-
nak a himnuszát, amelyik-
ből a győztes sportoló való,
vagy elhúzzák a kedvenc
nótáját.

Az olimpiának szimbó-
lumai is vannak, mint pél-
dául az olimpiai láng és a
színes, ötkarikás olimpiai
zászló, amely azt szimboli-
zálja, hogy fehér, néger,
ázsiai, indián és cigány spor-
toló egyaránt részt vehet a
rendezvényen.

Olimpia Speciális 
olimpiák 
Parasztolimpia: szabadfogású gané-
hányás, tájboksz, lólengés szamáron,
fedett pályás vajköpülés, szárított te-
hénlepényes diszkoszvetés, villahajítás,
juhlökés.
Aggolimpia: százméteres csoszogás,
sétabotugrás, járókeret-hajítás, szájka-
raté, tolókocsis műugrás, kerekes-szaty-
ros gyaloglás, protkóköpés, vadvízi sak-
kozás, (műtő)asztalitenisz, haláltusa.
Alkiolimpia: kocsma előtti talajgyakor-
lat, százméteres véraláfutás, hosszútáv -
ivás, konyak-kenu, borkorcsolya, terem-
voci, párbajsör.
Állatolimpia: békaugrás, pillangóú-
szás, pókfoci, vízilólabda, kétszáz mé-
teres gyíkfutás, ökörvívás, párbajcsőr,
gyalog galopp, gorilla-asztalitenisz
(King Kong pingpong), siklórepülés,
kecsketeke, jegesmedve-fóka-rozmár
triatlon (északi összetett), strandröp-
marha, güzüsí, lúdugrás, nyúlszörf.
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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

Teljesen felújítják a Munténia
utcát, amely eddig földút volt
Július 17-én, kedden Claudiu Maior, a polgármester
tanácsosa ellátogatott a marosvásárhelyi Munténia
utcában lévő építőtelepre.

Az említett utca a Dimitrie Cantemir egyetem mellett
található, párhuzamos a város körüli terelőúttal, mostanáig földút volt. „Jelenleg 11
munkapont van a városban. A Munténia utca egyike azon földutaknak, amelyeknek sürgős
feljavítására a lakosság kért fel bennünket. Ebben az utcában mostanáig nem végeztek
javítási munkálatokat, ez tehát prioritás. Az utca hossza 515 méter. Két szakasz lesz
kialakítva: egy 5,5 méter szélességű, illetve egy 1,5 máter széles járda. Már megerősítettük
az útburkolatot, kialakítottuk az útpadkákat. Ezután két réteg tört kő leszórása, majd az
aszfaltozás következik. Ugyanakkor teljesen fel lesz újítva a csatorna-, víz-, gáz-, villany-,
internethálózat, minden, ami egy korszerű utcához tartozik. A domborzat sajátosságai
szerint zajló, összetett munkálatot körülbelül 30 napon belül fejezzük be”, nyilatkozta
Claudiu Maior.
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A Marosvásárhelyi Lakosság-
nyilvántartó Hivatal 
meghosszabbítja 
munkaprogramját

A Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal a Maros-
vásárhelyen és a peremfalvakban lakó polgárok tudomására hozza, hogy a lakosság-
nyilvántartással, a személyazonossági iratok kibocsátásával kapcsolatos ügyintézés
felgyorsítása érdekében meghosszabbítja közönségszolgálati ügyosztályának munka-
programját, az alábbiak szerint:
– a népszavazás előtti héten, azaz a július 21–27. közötti időszakban 8.30–18.30 óra

között tart nyitva;
– július 28-án 8-16 óra között nyit;
–  július 29-én 8-20 óra között nyit.
Az alábbi esetekben tesznek eleget a személyazonossági iratot igénylők kérésének:
– a személyazonossági irat elveszítése, ellopása, megrongálódása, érvényességi idejének

lejárta esetén
– lakhelyváltozás miatt
– a címzett család-/keresztnevének megváltozása miatt
– a személyazonossági irat cseréje esetén
– a helység, az utcák besorolásának megváltozása miatt, az ingatlanok számozásának

módosítása miatt, új település vagy utca létrehozása esetén.
A Lakosság-nyilvántartó Hivatal emlékezteti a lakosságot, hogy a román állampolgá-
roknak kiadott személyazonossági irat igazolja a személyazonosságukat, lakcímüket
és esetenként tartózkodási helyüket. Személyazonossági iraton értendő: személyazo-
nosító kártya, ideiglenes személyazonossági kártya és a még érvényes személyazonossági
igazolvány.
Az ideiglenes személyazonosító kártyát a következő esetekben bocsátják ki:
–  amikor a kérelmező nem rendelkezik az összes, a személyazonosító kártyához szük-
séges irattal
-  külföldi lakhelyű román állampolgároknak, akik átmenetileg Romániában laknak.
Bővebb tájékoztatás a 0265/250-391, a 0265/250-010-es telefonszámokon, vagy sze-
mélyesen a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal székhelyén, Călăraşilor utca
26-28. szám alatt, illetve az intézmény honlapján:www.tirgumures.ro
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A rendőrség vizsgálja azt a
szextárskeresőt, ahol a den-
veri tömegmészárosra,
James Holmesra hasonlító,
vörösre festett hajú férfi ke-
resett nőt magának a börtön
előtt. A rendőrség azt gya-
nítja, hogy az egyik népszerű
szextárskeresőn garázdál-
kodó vörös hajú férfi azonos
James Holmesszal, aki tizen-
két embert ölt meg és ötven-
kilencet sebesített meg
péntek hajnalban, Denver-
ben, a Century 16 moziban,
amikor az új Batman-film be-
mutatóján lövöldözni kezdett.

Elfogásakor azt közölte a
rendőrökkel, hogy ő Joker a
Batmanből. A vörös hajú férfi
fotóját nézve, el is hihető, hogy
külső jegyeiben is a Batman-fil-
mek gonoszára akart hasonlí-
tani. A szextárskeresőn vörösre
festett hajjal pózolt, „Classic-
Jimbo”-nak hívta magát, al-

kalmi szexet keresett, és egy al-
kalommal azt kérdezte leendő
partnerétől, hogy megláto-
gatja-e a börtönben. A rendőr-
ség még vizsgálja, hogy van-e
bármilyen kapcsolat a két „ha-
sonmás” férfi között.

Egy csecsemőt 
az anyja mentett ki

Eközben az egész világ nem
tért még magához a sokkból,
amelyet a tömegmészáros tette
okozott. A borzalmas nap kró-
nikájához persze a szerencsés
megmenekülések is hozzátar-
toznak. Ilyen Jamie Rohrs és
Patricia Legarreta drámája, akik
négy hónapos kisfiukat vitték
moziba. Azt gondolták, meg-
nézik kedvenc filmjüket, babá-
juk úgyis átalussza az egészet.
A második emeleti erkélyen
ültek, amikor a tömegmészáros
lövöldözni kezdett.

Az apa a padlóra tette fiát,

hogy megóvja a golyóktól, de a
káoszban elveszítette a gyere-
ket. Nem tudta, hogy párja már
megragadta a fiát, és kirohant
vele a moziból.

– Elszörnyedtem, amikor

nem találtam a fiam a padlón
– idézte föl a vérengzés pillana-
tait az apa. A fiát mentő asz-
szonyt a gyilkos lábon lőtte, de
túlélte a mészárlást, ahogy a
kicsi is.

Szülinapost 
is megölt a mészáros

„Egy óra a moziig, ez lesz a
legjobb születésnapom!” – írta

ki Twittejére Alex Sullivan, aki
27. születésnapját ünnepelte
barátaival a moziban.

Forrás: BorsOnline

Neten keresett szexet a tömeggyilkos?

Történelmi pillanat! - Épp 43 éve lépett
először ember a holdra... vagy sem!
Július 20-án volt Neil Armstrong legendás
pillanatának évfordulója! Ha volt...

„Kis lépés az embernek, hatalmas
ugrás az emberiségnek“

Ez a legendás mondat hagyta el Neil
Armstrong száját 1969 július 20-án, amikor
Edwin Aldrin társaságában ember lábai a
világon először érintettek Földön kívüli
égitestet, ebben az esetben konkrétan a Holdat.
Azt a történelem órákon is hallhattad már, hogy
akkoriban óriási presztízsküzdelem folyt az
Egyesült Államok, és a Szovjet Unió között, amit
manapság „űrharc”-nak szoktak aposztrofálni,
és arról szólt, hogy ki hódítja majd meg előbb az
űrt, és a érint más bolygót, holdat, égitestet.

Mivel egy darabig az oroszok vezettek -
hiszen Gagarin volt az első pilóta, aki a
sztratoszférán kívül, az űrben repülve kerülte
meg a Földet - így az Államoknak egyre
égetőbb volt, hogy valamit domborítsanak. 

Lecsupaszítva a sztorit: évfordulót ünne -
peltünk tegnap, csak az nem biztos, hogy a
Holdra szállásáét, hanem lehet, hogy a világ
legnagyobb átverését. Még az is lehet, hogy a
Holdra szállás tényleg megtörtént, de
nagyjából egyértelmű bizonyítékok vannak
arra, hogy a fotós dokumentáció „fake”, azaz
hamis.  

– Armstrong: Csinálnál egy fotót rólam,
ahogy kilépek a Holdra?

– Aldrin: Basszus! A fényképezőt a Földön
felejtettem...

Akár így is történhetett volna, és lehet, hogy
a kínos mulasztás eltusolása érdekében kellett
újra csinálni a képeket stúdió körülmények
között? Nem valószínű, minden esetre itt van
néhány érdekes tény, amik a fotók
hiteltelenségét támasztják alá:
1.) Az állítólag a Hold felszínén készült fotók

egyikén sem láthatóak csillagok, noha egy
légkör nélküli égitest „egén” a földi állapothoz
képest tízszer-húszszor fényesebbeknek és
sűrűbbeknek kellene lenniük; 
2.) A felvételeken miért látszik lobogni az
amerikai nemzeti zászló, ha egyszer az ovisok
is tudják, hogy a Holdon nincs levegő, tehát
nincs szél és semmiféle légmozgás nem
képzelhető el?
3.) Az űrkomp fúvókái a holdatérésnél
hogyhogy nem alakítottak ki mélyedést
(krátert) a homokkal fedett talajon?
4.) A Holdon az egyedüli fényforrás a Nap;
akkor miért látszanak olyan árnyékok, amelyek
nem párhuzamosak?
5.) A képek jelentős része nagyon szépen
megkomponált, ami azért furcsa, mert a
kamerák az űrhajós-öltözékek és a sisakok
elejére voltak szerelve, és az űrhajósok nem
láthatták, hogy éppen pontosan mit
fényképeznek – magyarán: nem volt
nézőkéjük;
6.) Egyes képeken a kamera „célkeresztjei”
közül több a fényképezett tárgyak mögöttinek
látszanak – amire nincs logikus magyarázat, ha
ezek valódi fotók;
7.) Ha a Holdon felvett mozgóképeket két és
félszeres sebességgel vetítjük, pontosan olyan
mozgást látunk, mintha a filmet a Föld
gravitációjában rögzítették volna; 
8.) A kételkedők által idézett csillagászok
némelyike esküszik arra, hogy a hatvanas
években nem létezett olyan anyagú szkafander,
amely az űrhajósokat megvédte volna az
instant megfövéstől abban a pillanatban,
amikor a Hold (légkör nélküli) felületén rájuk
süt a Nap, de a Földet körülvevő Van Allen
övezet sugárzása már jóval azelőtt legyilkolta
volna őket, mielőtt kiértek volna a világűrbe.

Nos, ezek alapján szerintetek hogyan volt?
Forrás: NeOn

Miért neveznek el 
állatfajokat híres emberekről?

Egy parazita rákfajt nevez-
tek el a minap a legendás
jamaicai zenészről, Bob
Marleyról, néhány nappal
később pedig egy trópusi
halfajta kapta meg a neves
brit biológus, Richard Daw-
kins nevét.

Évente megközelítőleg 17-
24 ezer ismeretlen állatfajt azo-
nosítanak, köztük néhány új
emlőst, több száz kétéltűt, több
ezer rovart és más gerinctelen
állatot - magyarázta Ellinor Mi-
chel, a londoni természettudo-
mányi múzeum munkatársa.

A tudósnak, aki azonosította
az új állatfajt, el is kell azt ne-
veznie. A választott név általá-
ban az állat valamely jellemző
vonására utal, vagy a helyre,
ahol felfedezték, de előfordul,
hogy a kutató egy általa tisztelt
hírességről kereszteli el az új

fajt - mondta Michel a BBC-nek,
felsorolva néhány állatfajt,
amelyeket hírességekről nevez-
tek el.

A híres amerikai popsztárról
Beyoncéról januárban neveztek
el egy lódarázsfajtát, amelyet
az ausztráliai Queenslanden
azonosítottak.

A Monthy Pythonból ismert
John Cleese nevét egy gyapjas
makimajom, a madagaszkári
Avahi cleesei viseli 2005 óta.

George Bushról egy bogarat
kereszteltek el ugyanebben az
évben. Dick Cheney volt ameri-
kai alelnök és Donald Rumsfeld
egykori amerikai védelmi mi-
niszter nevét szintén egy-egy
bogárfaj viseli.

Kate Winslet angol színész-
nőről is egy bogarat neveztek
el. Az Agra katewinsletae nevű
bogár a Titanic című film után

kapta a színésznő nevét.
Adolf Hitlerről egy német ku-

tató 1933-ban nevezte el az általa
Szlovéniában azonosított új bo-
gárfajt, amely azóta az Anopht-
halmus hitleri nevet viseli.

Sir David Attenborough brit
természettudós tiszteletére Ro-
bert Bakker amerikai paleonto-
lógus egy kihalt őskori tengeri
hüllőnek, a plezioszauruszok
egyik fajtájának adta az isme-
retterjesztő tévés műsorairól vi-
lághírűvé vált tudós nevét.

Hugh Hefner, a Playboy ma-
gazin alapítójának nevét nem
meglepő módon egy nyúl viseli.

Károly brit herceg után
pedig egy Ecuadorban 2008-
ban felfedezett békafajt keresz-
teltek Hyloscirtus princecharlesi
névre - olvasható a BBC honlap-
ján.

Forrás: kulturpart.hu
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m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
11:40 Útravaló
11:55 Montalbano

felügyelő (s.)
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

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

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

hercege (s.)
18:50 Másfélmillió

lépés
Magyarországon

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

helyszínelők (s.)
22:10 Pesty Fekete

Doboz 
23:05 Forma-1

Összefoglaló
23:20 King (s.)
00:55 Orvosi

bűnügyek (s.)
01:50 Everwood (s.)

Szerda

00:55
Orvosi bűnügyek 

m2

11:20 A világ legszebb
meséi (s.)

12:00 Az én
Budapestem

12:25 Ízes életek
13:01 Híradó
13:25 Magyar

válogatott
14:22 Századfordító

magyarok 
15:15 Egymillió

fontos
hangjegy (magyar

tévéf., 1976)

15:35 Motorsport
magazin

16:00 1100 év Európa
közepén (s.)

16:25 Klipperek (s.)
16:55 MacGyver (s.)
17:40 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:35 Sarah Jane

kalandjai (s.)
19:00 Rajzfilmek
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó 
21:12 Hogy volt!? (s.)
23:15 Második

otthonunk

15:15 
Egymillió fontos hangjegy

RTL Klub

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 Star Wars: A

klónok
háborúja (am.
anim. f., 2008) 

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Kincs, ami nincs

(olasz-am.
akció-vígj.,
1981) 

23:10 Döglött akták
(s.)

00:25 Reflektor
00:40 Siyama - A

harcos város
(thai. akcióf.,
2008)

15:10 
Star Wars: A klónok háborúja

TV2

07:25 Tények Reggel
09:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 A vad

Kurdisztánon át
(sp.-német
kalandf., 1965) 

15:25 Marina (s.)
16:20 Doktor House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek!
(magyar szór.
műsor) (ism.)

22:05 Bean - az igazi
katasztrófafilm
(angol-am.
vígj., 1997) 

23:55 Aktív (ism.)
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Bean - az igazi

katasztrófafilm
(angol-am.
vígj., 1997)

22:05 
Bean - az igazi katasztrófafilm

Viasat 3

10:05 Doktor House
(s.)

11:00 Sógorom a
zugügyvéd(ff.,
am. vígj., 1966)

13:15 A nagy
házalakítás 

14:10 Miami Vice (s.)
15:05 Miami Vice (s.)
16:00 Harmadik

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

szabályai (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor House (s.)
22:20 Sivatagi cápák

(am. háborús
filmdráma,
1999)

00:30 G. I. Jane (am.
akcióf., 1997)

02:45 Lépéselőnyben (s.)
03:30 Zsírégetők (s.)
04:20 Dawson és a

haverok (am.
vígj. sor., 99.
rész, 1998) -
Kezdődjön a
vetítés

22:20 
Sivatagi cápák

Duna 

10:00 Pannóniától a
csillagokig

10:25 Életképek 
11:00 Család-barát
12:00 Nyelvőrző 
12:30 Térkép
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Savaria

Táncverseny
16:05 Talpalatnyi zöld 
16:30 Fejezetek

Magyarország
közlekedéstört
énetéből

16:55 Egy kis hírnév
(szingapúri
ismerett. film,
2008) 

17:50 Mesélő
cégtáblák 

18:25 Életképek (s.)
18:55 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012)

21:00 Sobri a betyár (s.)
22:05 Híradó
22:15 Dunasport
22:20 Nem vagyok

gyilkos (francia-
svájci krimi)

21:00 
Sobri a betyár

fot
ó: 

ww
w.

sx
c.h

u
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Műsormelléklet 

m1

08:05 Másfélmillió
lépés
Magyarországon

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

felügyelő 
13:01 Híradó 
13:25 Rondó
13:55 Alpok-Duna-

Adria
14:30 Párizsi

helyszínelők (s.)
15:25 Ötvenéves

találkozó 
16:20 Balatoni nyár
17:05 Olimpiai híradó
17:20 A korona

hercege 
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó 
21:15 Rajtra készen
22:10 Forma-1

Összefoglaló
22:25 Borvacsora
23:20 King (s.)
00:55 Orvosi

bűnügyek 

Csütörtök

17:05
Olimpiai híradó

m2

10:20 Rajzfilmek
11:40 Szép otthonok,

remek házak
12:05 Az én

Budapestem
12:30 Legendás

konyhák
13:25 Magyar retro
14:22 Mindent egy

helyen
15:30 Egy történet,

egy zene
15:55 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

16:35 Klipperek (s.)
17:00 MacGyver (s.)
17:50 Rajzfilmek
18:40 Sarah Jane

kalandjai (s.)
19:05 A kis Amadeus (s.)
19:35 Fennec - Basil

és Georges
bosszúja
(francia anim. f.,
1993) 

20:30 Híradó 
21:10 Videoton -

Slovan
Bratislava,
Európa-Liga 

19:35 Fennec - Basil és
Georges bosszúja

RTL Klub

08:30 Reflektor
Reggel

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.)
15:05 Kincs, ami nincs

(olasz-am.
akció-vígj.,
1981)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Én és a

hercegem 2. - A
királyi esküvő
(am. rom. vígj.,
2006) 

23:05 Mérges pókok
(am.-auszt.
akcióf., 2002) 

15:05
Kincs, ami nincs

TV2

06:25 Teleshop
10:00 Segíts

magadon!
(ism.)

10:25 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.)
16:20 Doktor 

House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:05 Szemtelen

szemtanúk (am.
vígj., 2005) 

00:00 Propaganda
01:00 Tények 
01:35 EZO.TV
02:10 Szemtelen

szemtanúk (am.
vígj., 2005)

22:05 
Szemtelen szemtanúk

Viasat 3

08:30 Zsírégetők (s.)
09:20 A nagy

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

ínyenc gyilkos
(am. krimi,
1978)

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 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:15 Nikita (s.)
00:05 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
01:00 Nikita (s.)
01:50 Zsírégetők (s.)
02:45 Dawson és a

haverok (s.)
03:35 Harlequin: Egy

másik nő (kan.
rom. dráma)

11:55
Columbo

Duna 

10:00 Magyarország
tájegységei 

10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz (s.)
12:30 Térkép
13:20 Kívánságkosár 
15:10 Hogy volt!? 
16:05 Szerelmes

földrajz (s.)
16:40 Olimpia 2012

(élő), Férfi
labdarúgó
mérközés:
Spanyolország -
Japán

18:55 Olimpia 2012
(élő), Férfi
labdarúgó
mérkőzés:
Egyesült Arab
Emirátusok -
Uruguay

21:00 Kárpát Expressz
21:40 Olimpia 2012

(élő), Férfi
labdarúgó
mérkőzés:
Brazília -
Egyiptom

13:20
Kívánságkosár

m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
11:00 Forma-1

Magyar 
Nagydíj -
Szabadedzés
(élő)

12:40 Olimpiai híradó
13:01 Híradó 
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:20 Boxutca
14:50 Forma-1

Magyar Nagydíj
- Szabadedzés
(élő)

16:35 Balatoni nyár
17:20 A korona

hercege (s.)
18:30 Gyökerek 

és ágak 
19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Olimpia 2012

Péntek

16:35
Balatoni nyár

m2

10:00 Rajzfilmek
11:45 Nyitott stúdió
12:05 Az én

Budapestem
12:30 Hal a vízben 
13:01 Híradó 
13:25 2- es Retro
13:27 Hogy volt!? 
15:30 Második

otthonunk
16:20 Másfélmillió

lépés
Magyarországon

16:55 MacGyver (s.)
17:40 Rajzfilmek
20:30 Híradó 
21:12 Már egyszer

tetszett!
22:05 A korona

hercege (s.)
23:15 Motorsport

magazin
23:40 Vágtass velem!
00:10 Rejtély (francia-

osztrák-német
filmdráma,
2005) 

02:05 Bűvölet (s.)

23:15 
Motorsport  magazin

RTL Klub

06:40 Top Shop
10:05 Fókusz Reggel
10:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
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 Én és a

hercegem 2. - A
királyi esküvő
(am. rom. vígj.,
2006)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Sziklaöklű

szerzetes (s.)
22:05 CSI: Miami

helyszínelők 

15:10 
Én és a hercegem 2

TV2

06:25 Teleshop
10:00 Alexandra

Pódium (ism.)
10:25 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.)
16:20 Doktor 

House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:05 Mocsok (am.

krimi, 2005) 
00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Mocsok (am.

krimi, 2005)
(ism.)

22:05
Mocsok

Viasat 3

09:00 A nagy
házalakítás 

09:45 Gyilkos 
sorok (s.)

10:40 Doktor 
House (s.)

11:30 Columbo: Ölj
meg, ölelj meg!
(am. krimi,
1978)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

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

műszak (s.)
16:55 Harmadik

műszak (s.)
17:50 A főnök (s.)
18:45 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

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

House (s.)
22:20 A katona (am.-

angol akcióf.,
1998)

00:05 Sivatagi cápák
(am. háborús
filmdráma,
1999)

22:20
A katona

Duna 

09:35 Sírjaik hol
domborulnak... 

10:00 Magyarország
tájegységei 

10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Önök kérték!

(ism.)
16:05 Hagyaték 
16:35 Magyar elsők (s.)
16:50 Univerzum (s.)
17:45 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Kárpát Expressz
19:55 NB1-es

labdarúgó-
mérkőzés

22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:15 A névtelen vár (s.)
23:20 Az ecuadori

esőerdő lakói
(angol-francia
ismerett. film)

23:20 
Az ecuadori esőerdő lakói
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Műsormelléklet

m1

09:00 Híradó
09:30 Balatoni nyár
12:40 Olimpiai 

híradó
13:01 Hírek
13:05 Olimpia 

2012 (élő)
14:30 Forma-1

Magyar 
Nagydíj -
Időmérő 
edzés (élő)

16:30 Olimpia 
2012 (élő)

19:40 Szerencse
Szombat

20:00 Olimpia 
2012 élő)

20:30 Híradó
21:04 Abszolút

London
21:10 Ötöslottó

számsorsolás
21:20 Olimpia 

2012 (élő)
00:05 Válaszcsapás (s.)
01:35 Nagyon zene 

Szombat

14:30
Forma-1 Magyar Nagydíj - Időmérő

m2

08:10 Rajzfilmek
11:30 Olimpia 2012

(élő), Női
kézilabda:
Oroszország-
Angola

13:00 Olimpia 2012
(élő), Benne:
16:30-18:20
Judo: Női 48 kg
és ffi 60 kg
elődöntők és
döntő, 18:45-
20:30 Női
kosárlabda:
Egyesült
Államok-
Horvátország,
Egész nap: a
magyar
vonatkozású
események
összefoglalója

20:30 Híradó
21:03 Kulturális

Olimpia 
21:08 Olimpia 2012

(élő), Benne:
21:40-ig Vívás,
női tőr
elődöntő 

13:00 
Olimpia 2012

RTL Klub

10:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Pindúr

pandúrok (am.
anim. f., 2002)

11:30 Asztro Show
12:25 Törzsutas 
12:55 Autómánia
13:30 Jópofa kofa (s.)
13:55 Míg a halál el

nem választ (s.)
14:30 Édes, drága

titkaink (s.)
15:35 Chuck (s.)
16:40 Agymenők (s.)
17:40 Megy a gőzös

(magyar vígj.,
2007) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Taxi 2. (francia

akció-vígj.,
2000) 

22:15 A hatodik
napon (am.-
kan. akcióf.,
2000) 

00:45 Rád vagyok
kattanva (am.
rom. vígj.)

20:30
Taxi 2.

TV2

10:00 Látlelet a
Földről (s.)

10:25 Tv2 matiné
10:30 EZO.TV
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap 
11:55 Propaganda

(ism.)
12:55 Tequila és

Bonetti
legújabb
kalandjai 

13:55 Duval és
Moretti (s.)

14:55 Sheena, a
dzsungel
királynője (s.)

15:55 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:55 Rejtélyek
kalandorai (s.)

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

fogságában
(angol-új-zél.
akcióf., 2011) 

00:20 Propaganda
00:30 Luxusdoki (s.)

20:35
A jég fogságában

Viasat 3

11:00 A konyha
ördöge (s.)

11:50 Columbo: Az
ínyenc gyilkos
(am. krimi,
1978)

13:15 Don Camillo
(ff., olasz-
francia vígj.,
1952)

15:20 Kramer kontra
Kramer (am.
filmdráma, 1979)

17:20 Lucky Luke (s.)
18:20 Tollas futam

(am. akció-vígj.,
1983)

20:10 Kém a
szomszédban
(am. akcióf., 2010)

22:00 Garni-zóna
(am. rom.
dráma, 1982)

00:20 A katona (am.-
angol akcióf.,
1998)

02:10 Tollas futam
(am. akció-vígj., 1983)

03:50 Garni-zóna
(am. rom.
dráma, 1982)

20:10
Kém a szomszédban

Duna 

11:30 Élő egyház
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:40 Mindennapi

hősök (s.)
14:05 Heuréka!

Megtaláltam!
14:35 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:40 Pannon

expressz 
16:10 Táncvarázs 
17:05 Jane Eyre

(angol-francia-
olasz rom.
dráma, 1996) 

19:00 Híradó 
19:35 Magyar elsők (s.)
19:55 NB1-es

labdarúgó-
mérkőzés 

22:00 Közvetítés a
balatonfüredi
Anna-bálról 

01:00 Vers

17:05 
Jane Eyre

m1

10:30 Olimpia 
2012 (élő)

13:01 Hírek
13:05 Olimpia 

2012 (élő)
14:30 Forma-1

Magyar 
Nagydíj -
Futam 
(élő) 

17:30 Olimpia 
2012 (élő)

17:30 Magyarország -
Szerbia, 
férfi 
vízilabda-
mérkőzés

20:30 Híradó 
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 

2012 (élő)
23:15 Magyarország -

Dánia, 
férfi 
kézilabda-
mérkőzés

01:35 Kutya -
szorítóban (am.
thriller, 1992)

Vasárnap

14:30
Forma-1 MagyarNagydíj

m2

08:15 Rajzfilmek
09:25 Micike és az

Angyalok
(magyar tévéf.,
1987) 

10:25 Csere Rudi
(magyar
iúsági f., 1988) 

11:30 Olimpia 2012
(élő), Férfi
kézilabda: Izland-
Argentína

13:00 Olimpia 2012
(élő), 

20:30 Híradó
21:03 Kulturális

Olimpia 
21:08 Olimpia 2012

(élő), Benne:
19.20-20.30
Férfi vízilabda:
Románia-Nagy-
Britannia, Egész
nap: a magyar
vonatkozású
események
összefoglalója, 

22:30 Forma-1
Magyar Nagydíj

01:00 Válaszcsapás (s.)

10:25
Csere Rudi

RTL Klub

10:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas

(2011) 
13:00 Dáridó Lajcsival

(szór. műsor)
13:40 Tuti gimi (s.)
14:40 Gossip girl - A

pletykafészek (s.)
15:45 Taxi 2. (francia

akció-vígj.,
2000)

17:40 Jó ugatás fél
győzelem! (am.
családi vígj.,
2005) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Gagyi mami

(am.-német
vígj., 2000) 

23:00 Túl mindenen
(am. akcióf.,
2003) 

01:15 Tudorok (ír-
kan.-am.
filmsor., I./9.
rész, 2007)

17:40 
Jó ugatás fél győzelem!

TV2

10:45 Tv2 matiné
11:10 Nagy Vagy,

Balaton!
11:40 EgészségMánia 
12:10 EZO.TV
12:40 Propaganda

(ism.)
12:50 Kalandjárat
13:20 Bor -

kultusz
(magyar kult.
mag.)

13:50 Stahl konyhája
14:20 Több mint

TestŐr
14:50 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:50 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:50 Minden hájjal
megkent hazug
(am.-német
vígj., 2002) 

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Lopakodó (am.

akcióthriller,
2005) 

17:50 
Minden hájjal megkent hazug

Viasat 3

10:10 Anya, csak egy
van!

10:40 Szerelem
nyilasa (s.)

11:30 Szex és New
York light (s.)

12:40 A nagy
házalakítás (s.)

14:30 Adatrablók
(am. thriller,
1995)

16:25 Kém a
szomszédban
(am. akcióf.,
2010)

18:15 Képtelen
képrablás (am.
akció-vígj.,
1996)

20:05 ÁlomÉpítők 
21:00 CSI: Miami

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

hajnala(angol-
francia
horror-vígj.,
2004)

00:45 Az élvhajhász
(am. krimi,
1990)

18:15 
Képtelen képrablás

Duna 

11:00 Vallási híradók
13:10 Élő népzene 
13:40 Akadálytalanul 
14:05 Határtalanul

magyar 
14:35 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

14:55 Erzsébet
királyné (ff.,
magyar történelmi
dráma, 1940) 

16:25 NB1-es
labdarúgó-
mérkőzés 

18:25 Hazajáró (s.)
19:00 Híradó 
19:40 Heti Hírmondó 
20:10 Önök kérték!
21:05 Mező Ferenc

emlékére 
21:40 Olimpia 2012

(élő), Férfi
labdarúgó
mérkőzés:
Nagy Britannia
- Egyesült Arab
Emirátusok

23:45 Palmetto
(német-am.
thriller, 1998)

23:45
Palmetto
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Műsormelléklet

m1

08:00 Domovina
08:30 Híradó
09:00 Balatoni nyár
10:30 Olimpia 2012

(élő)
13:01 Híradó 
13:17 Olimpia 2012 (élő)
20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 
21:10 Olimpia 2012

(élő) / Benne:
Úszás, férfi torna,
(csapatdöntő),
asztalitenisz,
cselgáncs, vívás,
tenisz, ökölvívás,
evezés, kerékpár,
sportlövészet,
műugrás, vitorlázás,
női kosárlabda,
kézilabda,
röplabda, vízilabda 

21:40 Magyarország -
Amerikai
Egyesült
Államok / Női
vízilabda-
mérkőzés

22:50 Olimpia 2012 (élő)
00:05 Sasfészek (am.

akcióf., 1986) 

Hétfő

00:05 
Sasfészek

m2

09:50 Tökéletes
házasság

10:40 Magyarok
Cselekedetei (s.)

10:45 Millenniumi
Mesék 

11:10 Magyar elsők
11:30 Olimpia 2012

(élő), Benne:
11:30-13:30 Női
röplabda: 
Kína-
Törökország

13:01 Híradó
13:15 Olimpia 2012

(élő), Benne:
13:15-14:45 
Női kézilabda:
Dánia-
Dél-Korea

20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia
21:10 Olimpia 2012

(élő)
02:00 Bűvölet (s.)

11:10 
Magyar elsők

RTL Klub

06:40 Top Shop
10:05 Fókusz Reggel
10:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
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.)
15:15 Gagyi mami

(am.-német
vígj., 2000)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Gagyi lovag

(am. vígj., 2001) 
23:00 CSI: A

helyszínelők (s.)

15:15
Gagyi mami

TV2

10:00 Aktív Extra
(ism.)

10:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Jégtörők 2 

(am. vígj., 2002) 
15:25 Marina (s.)
16:25 Doktor 

House (s.)
17:25 Hal a tortán
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.)
04:05 Doktor House (s.)

21:05 
Ezek megőrültek!

Viasat 3

08:50 Zsírégetők (s.)
09:35 A nagy

házalakítás (s.)
10:25 Gyilkos 

sorok (s.)
11:20 Doktor 

House (s.)
12:15 Lucky Luke (s.)
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 Angel 

(angol-belga-
francia rom.
dráma, 2007)

00:35 Jackie nővér (s.)
01:10 Don Camillo

(ff., olasz-
francia vígj.,
1952)

03:05 Zsírégetők (s.)
03:55 Dawson és a

haverok (s.)

22:20 
Angel

Duna 

10:30 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Lyukasóra 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs (s.)
16:05 Munka-Társ 
16:35 Heuréka! 
17:00 Mindennapi

hősök (s.)
17:25 Tojásból lesz a

csoda
17:45 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:40 Kárpát Expressz
20:10 A Duna -

Utazás
ínyenceknek (s.)

20:40 Sophie szerint
a világ (s.)

21:10 A Tenkes
kapitánya (s.)

22:05 Híradó
22:15 Dunasport
22:35 Magyar retró (s.)
23:25 Hát ki az én

életem? 

20:40
Sophie szerint a világ

m1

10:30 Olimpia 2012
(élő) 

12:00 Magyarország –
Montenegró,
Férfi vízilabda-
mérkőzés

13:15 Olimpia 2012 (élő),
Magyarország -
Koreai
Köztársaság,
Férfi kézilabda-
mérkőzés

15:05 Híradó
15:10 Olimpia 2012

(élő)
20:30 Híradó 
21:04 Kulturális 

21:10 Olimpia 2012
(élő), Benne:
Úszás, női torna
(csapatdöntő),
asztalitenisz,
cselgáncs, vívás,
tenisz, ökölvívás,
evezés, kerékpár,
műugrás, szlalom,
vitorlázás, szörf, férfi
kosárlabda,
kézilabda,
röplabda, vízilabda
csoportmérkőzések

00:05 Menekülésre
ítélve (ff.,
francia-olasz
krimi, 1960) 

Kedd

00:05 
Menekülésre ítélve

m2

08:55 Magyar pop
09:50 Telepódium
10:40 Magyarok

Cselekedetei 
10:45 Mesék 
11:10 Magyar elsők 
11:30 Olimpia 2012

(élő), Benne:
12:00-14:15 Úszás
selejtezők, 14:20-
15:50 Férfi
kosárlabda:
Ausztrália-
Spanyolország,
15:50-17:00 Férfi
vízilabda:
Horvátország –
Spanyolország,
17:00-17:50
Műugrás: Női
szikron-
toronyugrás
döntő, 18:15-
19:45 Férfi
kézilabda:
Szerbia –
Horvátország,
19:50-21:10
Torna női csapat
döntő

20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 2012

11:30 
Olimpia 2012

RTL Klub

06:40 Top Shop
10:05 Fókusz Reggel
10:45 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.)
15:15 Gagyi lovag

(am. vígj., 2001)
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
00:35 Doktor 

Addison (s.)

15:15 
Gagyi lovag

TV2

10:00 TotalCar (ism.)
10:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 Miss Potter

(angol-am.
rom. dráma,
2006) 

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

House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:05 Nyerő páros

(am. akcióf.,
1997) 

23:55 Aktív (ism.)
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 A titok

gyermekei (s.)
03:35 Doktor 

House (s.)

22:05 
Nyerő páros

Viasat 3

10:45 Zsírégetők (s.)
08:40 A nagy

házalakítás (s.)
09:30 Gyilkos 

sorok (s.)
10:25 Doktor 

House (s.)
11:20 Kramer kontra

Kramer (am.
filmdráma,
1979)

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.)
23:10 New York-i

nyomozók (s.)
00:05 Terepen (s.)
01:00 Jackie nővér (s.)
01:35 Doktor 

House (s.)
02:25 New York-i

nyomozók (s.)
03:15 Terepen (s.)

11:20
Kramer kontra Kramer

Duna 

10:30 Életképek 
11:00 Család-barát
12:00 Akadálytalanul (s.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs (s.)
16:05 Hazajáró (s.)
16:35 Magyarország

tájegységei (s.)
17:00 Földet az

embereknek
(szingapúri
ismerett. film, 2008) 

17:55 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:40 Kárpát Expressz
20:10 A Duna -

Utazás
ínyenceknek (s.)

20:40 Sophie szerint
a világ (s.)

21:10 Vivát
Benyovszky! (s.)

22:10 Híradó
22:20 Dunasport
22:35 Hannah és

nővérei (am.
vígj., 1986) 

17:00 
Földet az embereknek
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A három éve alakult együttes
játékosai az utóbbi hónapokban
heti 13-14 edzést is tartottak, sőt
még vasárnaponként is gyako-
roltak, hogy felvehessék a harcot
a mintegy 10 éves múlttal ren-
delkező nagyváradi Crişul, vagy
bukaresti Dinamo iúsági játé-
kosai ellen. Gagyi Csaba szerint
azzal, hogy a rendszerváltás óta
első vásárhelyi csapatként beju-
tottak az országos bajnoki dön-
tőbe, sporttörténelmet írtak. 

Az együttes kapusgondjai is
megoldódtak, hiszen Demény
Edmond mellett Pálffy Előd is te-
hetséges kapusként bizonyított,
sőt Cămpean Adrian meg Szabó
Roland is biztos tagjai az iúsági
válogatottnak. Utóbbi kettőről a
nagyváradi Crişul, a budapesti
Spartacus, majd a németországi
SV Cannstadt egykori kiváló vízi-
labdázója azt mondta, hogy ők
az utolsó 15-20 év legtehetsége-

sebb román iúsági válogatott
játékosai, akik kiváló karrier előtt
állnak.  

A sikeres hazai szakember azt
is elmondta, hogy augusztus 3-
5-e között rangos magyarországi
nemzetközi vízilabda tornán vesz-
nek majd részt, ahol játszani fog-
nak többek közt az Újpest, vala-
mint Kanada és Ausztrália hasonló
korú válogatottjával, egy dél-af-
rikai csapattal, majd augusztus
közepén Luganóban (Svájc) is ér-
dekeltek egy hasonló rangú nem-
zetközi összecsapáson.

Jövőbeni tervként Gagyi el-
mondta, hogy a soron következő
bajnoki idényben az iúsági I. kor-
csoporttal a román bajnoki címre
törnek, míg az iúsági II. csapattal
is dobogósak szeretnének lenni,
emellett jó eredményekre számí-
tanak a magyar Gyermek I. Vidéki
bajnokságban, meg a Budapest
bajnokságban is.

Azzal kapcsolatosan, hogy két
és félévnyi kihagyás után fog-e
még foglalkozni versenyszerűen
a fajtiszta rottweiler tenyészté-
sével, amelyekkel kiállításokra és
versenyekre járt, a mintegy má-
zsás, kisportolt testalkatú, ke-
mény fizikumú, de annál barát-
ságosabb vízilabdaedző a
következőket mondta:

– Jelenleg is van egy szukám,
meg egy kölyköm, amelyekkel
Boti fiam naphosszat eljátszik, de
újra akarom kezdeni a fajtiszta
egyedek tenyésztését. Egy ideig
– a családom mellett – csak ví-
zilabdával foglalkoztam, már na-
gyon hiányzik számomra, hogy
egy hétvégén kiállításra is elmen-
jek kutyáimmal. Rövidesen még
két kölyköt vásárolok a világ leg-
jobb tenyésztési vonalából, ame-
lyeket felnevelek, s persze idő-
közben versenyekre, kiállításokra
járunk majd velük. 

Sikeres szezont zárt a marosvásárhelyi Aquasport vízilabda együttese.  Gagyi Csaba, a klub edzője
igen elégedett az eredményekkel, amelyek közül kiemelkedik a magyar Gyemek I. Vidéki bajnok-
ságban szerzett ezüstérem, a Budapest bajnokságában elért 5. hely, illetve a román iúsági 
bajnokságban szerzett ezüstérem.

Holnapután kezdődik
a londoni Olimpia
Holnapután megnyitják a 2012-es olimpiát, hivatalos
nevén a XXX. Nyári olimpiai játékokat, amelyre 2012
július 27-e és augusztus 12-e között kerül sor. 

A 2012-es játékok megrendezésével London lesz az első
város, amely háromszor rendezhet újkori olimpiát, mivel koráb-
ban 1908-ban és 1948-ban is e sportesemény házigazdája volt. 

A világméretű rendezvényen összesen 26 sport 39 ága
vesz részt. A várakozások szerint 204 nemzet képviselteti
majd magát sportolóival az olimpián. 

Az olimpiai játékok stratégiai fontosságúak az Egyesült
Királyság számára. Az előrejelzések szerint naponta 350000
külföldi látogató érkezik majd emiatt az országba, és nagy-
jából 11 milliárd fontot fognak elkölteni

A 2012-es londoni lesz a tizedik olyan olimpia, ahol kö-
telezően a Panasonic digitális formátumát kell használni a
felvételek elkészítésekor. Először erre a barcelonai játékokon
volt példa.

Városunk is érdekelt a londoni ötkarikás játékokon, hiszen
Trandafir Norbert is versenyezni fog, aki az egyetlen vásárhelyi
olimpikon, a helyi úszósport legkiválóbb képviselője. Amint
azt Trandafir Lászlótól, Norbi édesapjától megtudtuk, a kiváló
úszó július 31-én áll rajtkőre a 100 méteres gyorsúszásban,
melynek a döntőjére másnap, augusztus 1-jén kerül sor. 

Norbi augusztus 2-án is versenyezni fog, akkor az 50 mé-
teres sprintben érdekelt. Az, hogy részt vesz-e a július 31-
én startoló 200 méteres gyorsúszásban, még kérdéses. 

Nekünk, vásárhelyi sportszeretőknek nem marad más
hátra, mint két héten keresztül drukkolni a kedvenceinknek.

Magyarországi és svájci
tornákra készül az Aquasport

Újabb bajnoki címet
nyert Májeri Zoltán
Miután a tavaly szerződést
írt alá a svájci US Yverdon
Handball klubbal, ahol a
férfi, női és a férfi ifi csa-
pat edzőjeként tevékeny-
kedik, máris kiváló
eredményeket ért el a
kantonok országában. 

A férfi csapatot sikerült benn
tartani az első Elite-ligában, ami
a klub eddigi legnagyobb telje-
sítménye, ugyanakkor a női
együttessel sikerült megnyer-
niük a második ligát, így felke-
rültek az élvonalba. Nem utolsó
sorban a férfi iúsági csapattal
svájci bajnokok lettek, ami pél-
damutató teljesítmény a 40
éves egykori kézilabdakapus-
nak. 

Májeri elmondta, a férfi
együttessel a 12 csapatos első
osztályban a 10-ik helyen vé-
geztek, így sikerült elkerülniük a
kiesést, ami nem kis fegyver-
tény, tekintve, hogy az övéké a
legkisebb évi költségvetés a
részt vevő csapatok közül. 

Azt is megjegyezte, hogy a
női csapattal úgy sikerült nyer-

niük a második vonalban, hogy
a tél folyamán kénytelenek vol-
tak megválni hat alapjátékosuk-
tól, de az őket pótló fiatal
játékosok sikert sikerre halmoz-
tak a tavaszi idényben. 

Az iúsági együttessel az or-
szágos ifi bajnoki cím elnyerése
előtt sikerült megnyerniük a
svájci ifi szuperkupát (Superli-
max) is. Kiemelte: a svájci iú-
sági liga Európa egyik legjobb
hasonló korosztályú bajnok-
sága. 

A kiváló eredmények után a
vásárhelyi illetőségű kézilabda-
edzőt az a megtiszteltetés érte,
hogy felkérték, vállalja el a svájci
ifi válogatott (volt kanton válo-
gatott) felkészítését is, mely fel-
kérésre még nem adott választ.

Ugyanakkor a klub vezető-
sége meghatározatlan időre
szerződést ajánlott neki, amire
még nem került sor a klub tör-
ténetében. Egyelőre az biztos,
hogy szerződést kötnek vele, de
nem tudni, mennyi időre.

Májeri Zoltánnak is köszön-
hetően a klub vezetősége meg-

egyezett az ismert kolozsvári
sportszergyártó céggel, az An-
cada Juniorral, így az említett
cég által készített sportszereket
fogja viselni a klub összes spor-
tolója.

Végezetül azt is elárulta az
ISK, majd a tunzéziai Club Afri-
cane, a győri Rába ETO, a make-
dón VV Tikes Kavarci, az izlandi
Fram Reykjavik, a kuwaiti Szuli-
bihat, az ukrán ZTR Zaporozhje,
a német Vfl Potsdam, majd a
svájci Grasshopers Amiticia Zü-
rich, aztán a dán Aarhus M/THY
Handbold MT csapatainál meg-
fordult sportoló, hogy augusztus
25-én és 26-án rangos férfi fel-
nőtt kézilabda tornát fog ren-
dezni a klubja. A nemzetközi
tornán részt fog venni az olasz
bajnok SSV Bozen, a luxemburgi
bajnok HB Dudelange, valamint
több első és második ligás fran-
cia meg svájci csapat is. Ennek a
tornának a célja főleg a tapasz-
talatszerzés lesz Májeri Zoltán
legénysége számára.

US Yverdon Handball férfi csapata
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Utazás a tengerpartra c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Tudja, a férjem ebben fog fürdeni, mert retteg a cápáktól!

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:  ................................................................................................................................................. ✂


