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Sport

Aranyos lányok 
nyakukban ezüstéremmel 

Minden idők legjobb vásárhelyi eredmé-
nyét érték el nemrég a Torpi női vízilab-
dacsapat lányai, miután a július 22-én,
Bukarestben megrendezett országos
döntőn másodikak lettek, 20-17 arány-
ban alulmaradva a nagyváradi Crişullal
szemben. 
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>>> 15. oldal

Társadalom

Plágium, nepotizmus és „bozgorozás” a MOGYE-n
Az idei Tusványoson – a tavalyihoz hason-
lóan – a MOGYE helyzetét vázoló előadás-
ról megint hiányoztak a román álláspontot
képviselő illetékesek. Így Leonard Azam-
firei rektor és Cătălin Moise Dogar a Ma-
rosvásárhelyi Egyetemisták Ligájának
elnöke nélkül zajlott le az előadás, de több
tucat orvosis diák és magyarországi érdek-
lődők is beültek a Kós Károly sátorba. 

Vélemény

Tájkép 
csata után

Hiába volt minden, hiába próbálta ha-
talmi pozíciójából fakadó helyzetelőnyét
kihasználva, gyakran a törvényt is meg-
szegve áterőszakolni akaratát a szociál-
liberális (USL) pártszövetség, nem
sikerült összegyűjtenie a Băsescu me-
nesztéséhez szükséges szavazatszámot. 

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

>>> 3. oldal Vélemény

Két legyet egy csapásra

Furcsa országban élünk. Ezt nem csak az
államelnök menesztésére – értelmetlenül
– kiírt népszavazás miatt jelenthetjük ki,
hanem a vásárhelyi önkormányzati testü-
letben kialakult tragikomikus helyzet kap-
csán is. Jelenleg nagyjából úgy állunk,
hogy van a városnak két, alpolgármesteri
jogkörrel ellátott tanácsadója.

>>> 4. oldal

Humor

Kelemen Hunor 
leugatta Frundát! 

Magánvéleménynek minősítette Kele-
men Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke
Frunda György kijelentését, miszerint a
magyaroknak el kell(ett) menniük sza-
vazni a (múlt) vasárnapi népszavazáson,
és Băsescu államfő menesztésére
kell(ett) voksolniuk. A Mediafax hír-
ügynökségnek múlt csütörtökön leszö-
gezte: Frunda nem tagja az RMDSZ
vezetőségének, a Szövetség hivatalos ál-
láspontja pedig továbbra is az, hogy a
magyarok menjenek ugyan el szavazni,
de voksoljanak lelkiismeretük szerint.

>>> 7. oldal

>>> 4. 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

A végleges eredményeket ugyan szer-
dára ígérték, de az már biztos, hogy ku-
darcba fulladt a Traian Băsescu
államelnök leváltását célzó szociál-libe-
rális szándék. 

A Központi Szavazási Iroda hétfőn közzétett
nyilatkozata szerint a szavazatok 99,97 száza-

lékos feldolgozottságánál az országos részvétel
nem lépte át az érvényességi küszöböt. 
A népszavazáson résztvevők – 46,23%
(8.455.336)
Igennel szavazott – 87,52% (7.400.508)
Nemmel szavazott – 11,15% (943.031 )
Érvénytelen szavazatok – 1,32 % (111.797)

A referendumot kezdeményezők most azzal

próbálnak nyomást gyakorolni az Alkotmány-
bíróságra, hogy a legutóbbi, 2011-es nép-
számlálás adatai szerint csökkent az ország
lakossága, ebből következően a szavazásra jo-
gosultaké is. Szerintük megvan az érvényessé
nyilvánításhoz szükséges küszöb, tehát Băses-
cunak mennie kell. Majd meglátjuk…

Tévéműsor 
melléklet

Marad a kapitány!
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Névnapok
Augusztus 1. Boglárka, Pálma, Gusztáv, Zsófia, Péter
Augusztus 2. Lehel, Mária, Gusztáv, Özséb, Alfonz, Lél
Augusztus 3. Hermina, István, Terézia
Augusztus 4. Dominika, Domonkos
Augusztus 5. Krisztina, Ábel, Mária, Emőd
Augusztus 6. Berta, Bettina, Géza, Csobán
Augusztus 7. Ibolya, Albert, Ulrik

Ajánló

Kos: Végre azt teheti, amihez a kedve van. Minden körülmény
adott ahhoz, hogy egy ön számára fontos dologba fogjon, vagy ha
nem, a vágya megteremti őket, és olyan emberekkel találkozik,
akik támogatják. Hétvégén viszont adjon magának pihenőidőt.
Lehet, hogy a következő időszakban irányt vált az élete.
Bika: Úgy érzi, fel van készülve az újabb kihívásokra, melyekből
érkeznek is ezekben a napokban. Jól érzik magukat az emberek az
ön társaságában, és új hódolókat is szerezhet, a párja viszont nem
örül ennek. Ha egyedülálló, egy csodálatos programra kap meghí-
vást, és megismerhet egy különleges személyt.
Ikrek: Kissé konfliktusos hét elé néz, aminek az is oka lehet, hogy
nehezen tartja magában, ami a szívét nyomja. Fontos, hogy őszinte
legyen a szeretteivel, de tényleg az őszinteség, ne pedig a szurká-
lódás legyen a célja. Egy közeli barátjával konfliktus robbanhat ki
önök között, ne ragaszkodjon az álláspontjához.
Rák: Nem kizárt, hogy egy közeli ismerősének asszisztál egy szá-
mára fontos cél elérésében. Ne feledje, hogy jó tett helyébe jót
várhat. A munkahelyi ügyek a fejére nőhetnek, de az ön felelőssége,
hogy hagyja-e, hogy megviseljék.
Oroszlán: Majd kicsattan az erőtől és az optimizmustól, amiben
lehet, hogy egy új vagy egy ígérkező szerelem is benne van. Ugyan-
akkor lehet, hogy fontos döntést kell hoznia - ne hamarkodja el,
igyekezzen annyi információt beszerezni, amennyit csak tud, de
lehetőleg biztos forrásból.
Szűz: A párja valószínűleg nehezen viseli a szabadságigényét, ön
viszont nem szívesen ül otthon. Egyikőjük sem akar engedni. Lehet,
hogy a munkahelyén vetélytársa akad - vagy csak ön aggódik ami-
att, hogy nem pályázik-e a helyére? Ha továbbra is olyan figyelmes,
mint eddig, nincs oka aggodalomra.
Mérleg: Csupa pozitív energia veszi körül. Nyitottabb lehet, mint
általában, aminek köszönhetően új ismerősöket szerez, talán egy
románcban is része lesz. Ne felejtse el kimutatni az érzelmeit azok-
nak, akik várják ezt. Felbukkanhat valaki a múltjából, aki talán
még mindig felkavarja az érzéseit. 
Skorpió: Ön nyitottabb az új élményekre, mint általában, és ha
hagyja, hogy magukkal sodorják az események, az váratlan, új le-
hetőségekhez vezet el, melyekből szakmailag is profitálhat, de
akár magánéleti változásokat is hozhatnak. Most lehet egy kicsit
önző, de figyeljen, hogy ne bántson meg másokat.
Nyilas: Lendületesen indul ön számára a hét, de a sikereit nem
mindenki nézi jó szemmel. Ne törődjön az irigykedőkkel, akinek
kell, úgyis ön mellett áll. Új szakmai ajánlatot kaphat, ami azonban
kecsegtetőbbnek tűnik, mint amilyen valójában. A pénzügyekben
legyen körültekintő, tartalékoljon, ha tud.
Bak: Megfigyelheti, hogy amint elkezdi magát jól érezni a bőrében,
annál inkább vonzódnak önhöz mások. Ezt a remek képességet
akkor is használhatja, ha párban él, és akkor is, ha párt keres. A
munka fonalát talán kicsit nehezen veszi fel, de most nem is baj,
ha másra is koncentrál.
Vízöntő: Vízöntőként nem kizárt, hogy a párkapcsolata vagy a
szerelem a legfontosabb most az életében - még az is lehet, hogy
nem ismer magára. Talán valaki annyira elvarázsolta, hogy féltve
őrzött függetlenségét is hajlandó feladni érte. Ha úgy érezte, már
semmi meglepetéssel nem szolgálhat a párja, most kellemes csa-
lódás érheti.
Halak: A lelki méregtelenítés a legfontosabb feladata a héten -
ha van kedve, egy kis testi detoxikálással is megerősítheti. Ne ra-
gaszkodjon a múlt sérelmeihez, és ne próbáljon utólag megoldani
helyzeteket, inkább tekintsen előre, mert ott várják a pozitív dolgok.
Csináljon minél több olyasmit, ami örömöt jelent, akkor is, ha ezek
apróságok.

Horoszkóp

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

Nyári tanfolyamok a Tabulánál

A marosvásárhelyi Tabula Felnőttképző
Központ pincér-, szakácsszakmákban és az
angol nyelv elsajátítására szervez intenzív
tanfolyamot. A végzettek a Tanügy- és a
Munkaügyi Minisztérium által elismert, az
Európai Unió tagországaiban is elfogadott
oklevelet kapnak. Kérésre az Europass ke-
retrendszerbe illeszkedő bizonyítványt is
kibocsátanak. Érdeklődni, iratkozni a köz-
pont Marosvásárhely, 1918. December 1.
út 86F szám alatti székhelyén naponta 9 –
17 óra között a 0365/430-148-as, 0743-
476-373-as telefonszámokon, vagy a
www.atab.ro honlapon.

Petőfi-ünnepély 
Fehéregyházán

Idén, a népszavazás miatt, nem július-
ban, hanem augusztus 5-én, vasárnap ün-
nepel a magyar közösség Fehéregyházán.
A Petőfi- ünnepély programja: 9.30 órakor
koszorúzás az Ispán-kútnál, 10 órától isten-
tiszteletet tartanak a helyi református
templomban, majd a múzeumkertbe kivo-
nulva 11 órától koszorúzással egybekötött
megemlékező ünnepségre kerül sor. Az ün-
nepi beszédeket szavalatok, a Sárospataki

8kor Színház előadása, a Székelykeresztúr-
ról érkező Jézuskiáltó Székely Barantakö-
zösség harcművészeti játéka teszi majd
színesebbé. Szervező a fehéregyházi Petőfi
Sándor Művelődési Egyesület, az ünnepség
támogatói a Maros Megyei Tanács és a
Communitas Alapítvány.

Kiállításmegnyitó 
a Museum Caféban

A Museum Café és a Csendház Művé-
szeti Alapítvány szervezésében Losonczi
Béla „re-creatio” című képzőművészeti ki-
állítás nyílt marosvásárhelyi várban lévő

Museum Caféban. A tárlat augusztus 27-ig
látogatható, naponta 8-22 óra között.

Augusztus 2-5.: FIERD

Augusztus 2-5. között a Bözödi-tó part-
jára várják a szórakozni vágyókat a 4.
FIERD-tábor szervezői. A koncertek és éj-
szakába nyúló buli mellett a tábor kereté-
ben különböző tematikájú előadások is
lesznek. A zene kedvelőit többek között a
Pokolgép, a Rocktenors, Homonyik Sándor,
a Tűzmadár, valamint a Nevergreen kon-
certje várja. Részletes program a
www.fierd.ro honlapon.

Hangverseny

Folytatódik Molnár Tünde orgonamű-
vésznő Nyáresti orgonahangversenyek
című sorozata. Augusztus 2-án 19 órakor a
marosvásárhelyi Vártemplomban a Johann
Prause és Klassmeyer Ernst-orgonákon J.
Pachelbel, N. Bruhns, J. S. Bach, G. F. Hän-
del, Terényi Ede, Liszt Ferenc művei hang-
zanak el. Augusztus 9-én szintén 19 órától
a Keresztelő Szent János-plébánián lép fel
a művésznő, ahol a Mooser Ludwig-orgo-
nán Fr. Couperin, S. Scheidt, J. S. Bach, Liszt
Ferenc-műveket játszik.

Szombaton, augusztus 4-én, délután 6
órától a marosvásárhelyi Vártemplomban jó-
tékonysági rendezvényre kerül sor a májbe-
teg Gergely Szidónia megsegítésére.
Közreműködik: Butha Árpád, Aszalos Enikő,
Marton Irén énekszólisták (Marosvásárhelyi

Állami Filharmónia vegyeskarának tagjai),
Kővirág vokálegyüttes, Molnár Tünde orgo-
naművész, Kilyén Ilka színművész, valamint
Kozsik Ildikó előadóművész. A belépés díjta-
lan, de minden adományt szívesen fogadnak
a helyszínen felállított, erre kijelölt helyen.

Jótékonysági rendezvény 
Gergely Szidóniáért
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A tavasz beállta óta a marosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokában és lépcsőházaiban restaurátorok
dolgoznak, az épület ezen részeit ugyanis felújítják. A munkálatok lebonyolítását az Aquatech Kft. vál-
lalta fel, és több alvállalkozó bevonásával hajtja végre a feladatot. 

Tájkép 
csata után

Hiába volt minden, hiába próbálta hatalmi pozíci-
ójából fakadó helyzetelőnyét kihasználva, gyakran a
törvényt is megszegve áterőszakolni akaratát a szo-
ciál-liberális (USL) pártszövetség, nem sikerült össze-
gyűjtenie a Băsescu menesztéséhez szükséges szava-
zatszámot. Pedig Isten a megmondhatója, milyen
változatos – igaz, gyakran primitív – módszerekkel
próbálták az érvényességi küszöbön felültornázni a
részvételi arányt. Nem sikerült. Pedig el kell ismerni,
nagyon akarták. Dehát újfent igazolást nyert: akarni
és tudni, két külön fogalom. 

Nem szándékunk a sikertelenség okairól értekezni,
de annyi nyilvánvalónak látszik, hogy valami hibádzott
a posztkommunisták helyzetfelmérése körül. Valamit
nagyon elszámoltak. Vagy képességeiket becsülték túl,
beleértve manipulációs tudásukat, vagy a lakosság ál-
lamelnök-menesztő szándékát. Tény, hogy minden esz-
közt bevetettek, mégsem sikerült. Pedig sok helyütt
többen szavaztak, mint ahányan a választási névjegy-
zéken szerepeltek, de ez is kevésnek bizonyult. 

A kudarc okait feszegetve nem tehetjük meg, hogy
szó nélkül hagyjuk a miniszterelnök plágium-ügyét se.
Valamint azt az azonnali nyugati reakciót, heves eluta-
sítást, amivel azt az egyesek szerint államcsínyt, mások
szerint demokratikus eljárás-sorozatot fogadták, amely-
lyel a felfüggesztés előli akadályokat a szocik eltakarí-
tották. 

Az urnazárás után még mindkét oldal győzelemről
beszélt, ami érthető is, hisz nehéz, Romániában egyál-
talán nem dívik beismerni a kudarcot, inkább relati-
vizálni szokás azt. Talán akkor járunk közelebb az igaz-
sághoz, ha azt mondjuk, egyik félnek sincs oka sem a
túlzottan heves örömre, sem a túlzott elkeseredésre.
Hacsak az ország gazdaságának siralmas állapota feletti
aggodalomra nem, de az errefele nem szokás, különö-
sen politikai körökben nem…  

Sokan felkapták a fejüket a magyarság részéről ta-
pasztalt érdektelenségen. Az alacsony részvételi arányt
– különösen a román oldalon – Orbán Viktor tusnád-
fürdői felhívásával magyarázzák, amelyben távolma-
radásra szólította fel az erdélyi magyarokat. Ezzel szem-
ben az RMDSZ a részvételre buzdított, Frunda, Borbély
és sokan mások pedig Băsescu menesztésére. Hogy
miért, azt sokan tudják, vagy ha nem, akkor sejtik…
Bizony hosszú az állítólagos „börtönre menendők” sora.
Az eset azt bizonyítja, hogy lehet akár 80 százalékos is
az RMDSZ támogatottsága, mint a nyári helyhatósági
választásokon, de a magyar választópolgárok nem min-
den esetben hallgatnak a „hatalmi szóra”… Egyébiránt
azt kell mondanunk, hogy talán az utóbbi hetek politikai
cirkusza által okozott általános csömör volt az, ami ott-
honmaradásra bírta a magyarokat. 

Általánosabb értelemben: nem rólunk szólt a refe-
rendum, inkább a román hatalmi csoportok közötti
marakodásról. Számunkra az egyik tizenkilenc, a másik
egy híján húsz. Mert azt minden valamelyest tájékozott,
vagy tapasztaltabb, a világban nyitott szemmel járó
erdélyi magyar tudja, hogy a román politikum egy dol-
got akar, de azt nagyon: a nemzetiségi kérdés – ese-
tünkben a magyar kérdés – végleges megoldását. Arról
pedig csak akkor beszélhetnek majd, ha már egyáltalán
nem lesznek nemzetiségek.

A vasárnapi referendumhoz visszakanyarodva egyér-
telmű, hogy a tengernyi indulatot kiváltott népszava-
záson semmi sem dőlt el, legkevésbé a szembenálló
két politikai erőcsoport közötti hatalmi harc. Ezek után
egyvalami biztos, hogy semmi sem biztos… De ehhez
már hozzászoktunk. 

Szentgyörgyi László

Bevezetőül felkértük Oniga
Erika művészettörténészt, fog-
lalja össze röviden a Kultúrpalota
építéstörténetét:

„A marosvásárhelyi Kultúr-
palota felépítése Bernády
György polgármesternek kö-
szönhető. Bernády az épület ter-
veinek elkészítésével Komor
Marcell és Jakab Dezső buda-
pesti építészeket bízta meg, akik
néhány évvel korábban a Város-
házát tervezték. Az építkezési
program szerint az épületben
előcsarnok, hangverseny- és elő-
adóterem, zeneiskola, képtár,
múzeum, könyvtár, a földszinten
pedig üzletek, és kávézó kellett
elférjen. Az 1911–1913 között
felépített háromemeletes, sze-
cessziós stílusú épület díszítési
programját Bernády állította
össze, mely szerint „a Közműve-
lődési Háznak a magyar képző-
és iparművészet kincsesházává
kell lennie.” E célból a külső és
belső díszítés elkészítésére a gö-
döllői művésztelep vezető mes-
tereit kérte fel. A Kultúrpalotát
díszítő alkotások a történeti fes-
tészet, a népművészet, valamint
a magyar mitológia és őstörté-
net hagyományos témáit idézik
fel. A palota legreprezentatívabb
helyisége az első emeleti tégla-
lap alakú Tükörterem. Nevét a
terem két rövidebb falát borító,
hármas tagolású velencei tük-
rökről kapta. A helyiség igazi ér-
téke a homlokzati oldal középső
négy, hármasával összefogott
üvegablak-csoportja. A nemzeti
és nemzetközi szinten is számon
tartott üvegfestményeket Nagy
Sándor tervei szerint Róth Miksa
kivitelezte” – ismertette a leg-
fontosabb tudnivalókat Oniga
Erika.

Keresztes Géza műépí-
tészt, a felújítási munkálatok
tervkészítőjét arról kérdeztük,
hogy tulajdonképpen milyen
munkálatokat végeznek, és kik
azok a szakemberek, akik ebben
részt vesznek.

„Tulajdonképpen két terv ké-
szült. Először az épület belső ré-
szében felújítás alá kerül az elő-
csarnok és a lépcsőházak,
aminek már hozzá is láttak. A
második terv az épület külső re-

noválását célozza, amire akkor
kerül majd sor, ha meglesz rá a
pénz a költségvetésből. A belső
felújítást az tette szükségessé,
hogy a közelmúltban egy fel-
vonó-rendszerrel látták el az
épületet, megkönnyítve ezáltal
a mozgássérültek közlekedését.
A liftekkel a kapcsolatot pedig
minden szinten meg kellett ol-
dani. Voltak olyan részek, ahol
egyszerűen lemeszelték a falak
díszítését, most azokat lemossák
és felújítják a szakemberek.
Ugyanakkor a lépcsőházak pla-
fonját és a díszítő festést is hely-
reállítják. Egy helyen a kazettás
mennyezet-utánzat beázott és
beszakadt, ezt is a mostani al-
kalommal újítják fel.  A felfüg-
gesztéshez szükséges vasszer-
kezetet Csákány Dezső tervezte.
A falfestmények renoválását i.
Molnár Dénes és csapata végzi,
Kiss Loránd falkép-restaurátor
közreműködésével.  A lámpa-
testeket, fémborításokat, osz-
lopfőket, egyszóval a fémdíszí-
téseket András Tihamér
fémrestaurátor javítja ki. A ru-
határ, pultok, falburkolat rend-
betételét Márton Ferenc bútor-
restaurátor vállalta el. A
márvány és kőburkolatok felújí-
tását Nagy Benjámin és csapata
hajtja végre” – ismertette a terv
részleteit a műépítész. 

A felújítási munkálatokat
megrendelő Maros Megyei Mú-
zeum igazgatójától, Soós Zol-
tántól afelől érdeklődtünk,
hogy miért is volt szükség a re-
noválásra, és honnan volt erre
anyagi keret.

„A Kultúrpalota belsejében
utoljára az 1960-as években vé-

geztek felújítási munkálatokat.
Az azóta eltelt időszakban na-
gyon sokat koszolódott a díszí-
tés, és a dohányzási tilalom is
csak pár éve van érvényben. A
dohányfüst és a kézzel való érin-
tés is sokat ártott a díszítés fé-
nyének. A közelmúltban a fű-
tésrendszer is kicserélődött, ami
szintén szükségessé tette a fel-
újítást. Korábban már sikerült
felújíttatni a kis- és a nagyter-
met, most az előcsarnokon és a
lépcsőházakon dolgoznak a res-
taurátorok. A tükörterem felújí-
tása még egyelőre elmarad. A
most tervbe vett restaurálási
munkálatokat végrehajtani úgy,
hogy az épületet ne zárjuk be,
igencsak nagy kihívásnak szá-
mított. A Kultúrpalota épülete
városunk egyik fő látványossága,
évente több mint 35 000 ember
látogatja meg, főleg turisták, le-
számítva az előadásokra össze-
gyűlt nézőket” – tudtuk meg a
múzeum igazgatójától. 

A munkálatok költségeit a
megyei önkormányzat állja. A
belső felújításhoz 12 milliárd régi
lejre lesz szükség, ami magába
foglalja a falfelületek újrafesté-
sét, a gipszmennyezet javítását,
a fa- és fém díszítő elemek res-
taurálását. A padlócsempét is re-
noválják, a kisebb helyiségekből
felszedik és a fontosabb helyeken
pótolják. A kőburkolat felújítá-
sára – carrarai márványból ké-
szült – a kiutalt összeg mintegy
20 százalékát fordítják. A már-
ványlépcső felújítása is nagy ki-
hívás, de ha elkészül olyan lesz,
mint újkorában. 

„Első látásra soknak tűnik a
12 milliárd régi lej, amibe a re-

noválás kerül, de gondolják el,
ennyi pénz csak három kilomé-
ternyi útszakasz aszfaltozására
lenne elegendő. Csak az utak ja-
vítására 30–40-szer többet költ
el a megyei önkormányzat
évente” – magyarázza Soós. 

Érdekességként említendő,
hogy a felújítás alkalmával visz-
szakerülnek a márványfülkékbe
a Ferencz József császárt és Er-
zsébet királynőt ábrázoló szob-
rocskák is. Továbbá a két falikút
fölött levő magyar- és városcí-
mert is visszaállítjuk.  

Arra is kíváncsiak voltunk,
hogyan sikerült megtalálni a ko-
moly szakmai kihívást jelentő
munkálatokra a megfelelő kivi-
telezőt, illetve elégedett-e a
megrendelő az elkészült munka
minőségével? 

„Természetesen pályázatot
hirdettünk a munkálatra, amit
az Aquatechnek ítéltek oda. Hoz-
zátenném, esetünkben nem is
a lebonyolítást végrehajtó fővál-
lalkozón van a lényeg, hanem
az alvállalkozókon. Ezek egytől-
egyig képzett szakemberek, akik
ebben a felállásban már több
helyen dolgoztak közmegelége-
désre.  Én személy szerint elé-
gedett vagyok a munkájukkal,
de van egy megbízott műszaki
vezető, Csepán Béla szakreferens
személyében, aki ellenőrzi a
munkálatok minőségét. Ugyan-
akkor a megrendelő részéről
minden munkafázis befejezése
után egy bizottság száll ki a hely-
színre és átveszi a munkát” –
magyarázza Soós Zoltán. 

Megtudtuk még, hogy a kö-
zelmúltban elindították azt a fo-
lyamatot, amelynek célja, hogy
a vásárhelyi Városházát és a Kul-
túrpalotát az UNESCO a Világö-
rökség részévé nyilvánítsa. Soós
szerint megvan az esély, hogy
ez jövőre sikerüljön. Ugyanakkor
2013-ban 100 éves a Kultúrpa-
lota, mely alkalomra ünnepség-
gel készülnek, katalógust sze-
retnénk kiadni, valamint a
palota történetét. Szintén 2013
januárjára tervezik a felújítási
munkálatok befejezését is.  

Nemes Gyula

Felújítják a 
Kultúrpalota épületét



4. oldal >> Hír és hírháttér augusztus 1–7.

Az idei Tusványoson – a tavalyihoz hasonlóan – a MOGYE helyzetét vázoló előadásról megint hiányoztak
a román álláspontot képviselő illetékesek. Így Leonard Azamfirei rektor és Cătălin Moise Dogar a
Marosvásárhelyi Egyetemisták Ligájának elnöke nélkül zajlott le az előadás, de több tucat orvosis diák
és magyarországi érdeklődők is beültek a Kós Károly sátorba. Utóbbiak elmondásuk szerint azért, hogy
első kézből információt szerezzenek az ügyről, és a magyar kar megalakítását szabotáló románok 
ellenérvekeit is megismerjék, ám a hiányzó felek miatt a vita elmaradt.

Plágium, nepotizmus és
„bozgorozás” a MOGYE-n

– Jó napot, Sajókám! Mondja,
van magának sok pénze?

– Nem adok kölcsön! Még azt
a tíz lejemet se adta vissza, amit a
múlt héten kért virágra részegen,
amikor kiitta a buxtárcáját, és félt
hazamenni üres kézzel.

– Ne parázzon, megkapja. De
nem akarom újfent megpumpolni,
nem azért kérdeztem.

– Hanem?
– Olvastam a hetedik oldalon,

hogy aki elég gazdag, az örök
életet vásárolhat magának.

– Mi a rosseb, már a Nagy Fő-
nököt is meg lehet vesztegetni?

– Nem hinném. De másról van
szó: egy Avatar nevű orosz projekt
vezetője azt állítja, hogy néhány
éven belül az emberi agyat át lehet
majd ültetni robottestbe, és vélhe-
tően nem két lejbe fog kerülni…

– Hát, a maga agyát még
ötven baniért is kész pénzkidobás
volna bárhova is átültetni, inkább
a sajátja helyett kellene beültessék
valaki másét.

– Kiét?
– Akárkiét!
– Azért ez fantasztikus lehető-

ség, gondoljon csak bele: egy kis
plusz lóvéért bizonyára a külsejét

is megválaszthatja majd az ember,
akár egy Markó Béla, Orbán Viktor
vagy Szász Jenő testben élhetne
tovább, és a kedves felesége is el-
dönthetné, hogy Dancs Annama-
riként vagy Répás Zsuzsannaként
kívánja enni az életét.

– Apropó, Orbán Viktor és Szász
Jenő: múlt héten megint találkoz-
tak Pesten, pedig még két hét se
telt el a legutóbbi liezon óta.

– Igen, lassacskán többet ran-
diznak, mint két szerelmes tini. Ki-
sebb változtatásokkal
dudorászhatnák egymásnak a Ne-
oton Tini-dalát: Egyszerű a szere-
lem, egyszerű, kellesz nekem, és
ó-ó, én is tudom: jó vagyok nálad.
Egyszerű ez az eset, egyszerű, tet-
szem neked, és ó-ó, olyan jó, hogy
hetente látlak…

– Marha!
– Még van: Egyszerű, tiszta az

ég, egyszerű, vakít a kék, és ó-ó,
vörös lesz Kelemen, ha meglát.
Egyszerű, forog a föld, egyszerű,
meleg a zöld, és ó-ó, Toró tartja ne-
künk a gyertyát…

– Na, ez már valamivel jobb
volt. Amúgy miről cseverésztek,
nem tudja?

– De. Áttekintették a romániai

belpolitikai fejleményeket és a Ro-
mániában élő magyarság helyze-
tét.

– Máris nyugodtabb vagyok.
– De főleg szarkasztikus. A tus-

ványosi beszély után kérdéseket
lehetett intézni a miniszterelnök
úrhoz, és egy, az RMDSZ és a ma-
gyar kormány kapcsolatára vonat-
kozó kérdésre a következőket
felelte: „Amikor az RMDSZ-hez való
viszonyomat kérdezik, akkor szá-
momra nem egyértelmű, hogy mi
is az RMDSZ: gondoljak annak el-
nökére, a neptunosokra, vagy arra
a nyolcvanszázalékos támoga-
tásra, amit leadtak önök?”.

– Szóval zavarban van a jó Vik-
tor az RMDSZ-t illetően. Maga sze-
rint kire, mire gondoljon?

– Ki vagyok én, hogy tanácso-
kat adjak Neki?! Én még Kelemen-
nek vagy Borbélynak se merném
megmondani, hogy mit gondol-
jon, mit csináljon vagy hova men-
jen.

– Itt Vásárhelyen viszont dübö-
rög az uborkaszezon, az égvilágon
semmi nem történt az elmúlt
héten.

– Nana! Szerdán megalakultak
a megyei önkormányzat szakbi-

zottságai, valamint Florea egy saj-
tótajtékoztatón kijelentette: való-
jában Claudiu Maior az „igazi
alpolgármester”, és még azzal is
megfejelte, hogy Maior szerinte
nagy A-val alpolgármester, és ezt
sosem tudja kiverni a fejéből.

– Saját magáról nem mondta,
hogy ő ugyanakkor nagy P-vel pri-
már?

– Nem. Ismeri, milyen sze-
rény…, akár egy szégyenlős ter-
minátor.

– Hirtelen eszembe jutott egy
másik, ugyancsak p-vel kezdődő
román szó, ami szintén ráillik, nem
is nagy, hanem gigantikus P-vel!

– Ki ne mondja, még baj lesz
belőle! 

– Rendben. De képzelje, úgy
döntöttünk az asszonnyal, hogy
mégiscsak elmegyünk nyaralni pár
napra.

– Felőlem! Csak lehetőleg ne
Krétára, mint legutóbb, mert 
megint hófehéren jönnek haza.

– Nem. Egy horvátországi üdü-
lővároskát néztünk ki…

– Mi a neve?
– Pula.

Molnár Tibor

Két legyet 
egy csapásra
Furcsa országban élünk. Ezt nem csak az államel-
nök menesztésére – értelmetlenül – kiírt népsza-
vazás miatt jelenthetjük ki, hanem a vásárhelyi
önkormányzati testületben kialakult tragikomi-
kus helyzet kapcsán is. Jelenleg nagyjából úgy ál-
lunk, hogy van a városnak két, alpolgármesteri
jogkörrel ellátott tanácsadója – ők volnának a pol-
gármester emberei –, illetve két tényleges jogkör
nélküli alpolgármestere, akiket a városi képvise-
lőtestület juttatott ebbe a hálátlan pozícióba. Az
előbbiek a hivatal főépületében, a korábbi alpol-
gármesterek, vagyis saját maguk irodáiban székel-
nek, az utóbbiak pedig a „Hangya-épületben”, az
emeleti szobák valamelyikében.

A hatalmi viszály külön bája, hogy az alpolgármesteri
rangra emelt tanácsadók és az újonnan kinevezett, s
azonnal száműzött alpolgármesterek páros csapatában
egyaránt megtalálható egy-egy RMDSZ-es figura – mert
politikusnak aligha nevezhetők –, így gyakorlatilag nem
egy, hanem egyszerre két alpolgármestere is van a ma-
gyar érdekképviseleti szervezetnek. Egy a főépületben,
főhelyen, egy pedig a melléképületben, kiszorítva. Egy a
polgármester érdekcsoportja, egy pedig a városi képvi-
selőtestület pártján. Egy a kormánypárti politikai körök-
ben, egy pedig az ellenzékiek között. Itt is, ott is mi
vagyunk. Elképzelhető ennél jobb helyzet? 

Az RMDSZ feltalálta a „két legyet egy csapásra” politi-
zálási módszert. Ha az országos politikában, a PD-L-vel
fenntartott különösen jó viszonyuk mellett, a magyar
képviselők nyugodt lélekkel alkut kötöttek az USL-s ha-
talmi szövetséggel, akkor miért ne tehetnék meg ugyan-
ezt helyi szinten is? Legyen emberük bent is és kint is, a
hatalom és az ellenzék térfelén is, tehát mindegy, milyen
koalíciók jönnek létre, kié lesz a hatalom, ki osztja majd
a közpénzeket, az RMDSZ így is úgy is részesül majd be-
lőle. Ez annyira újszerű politikai hozzáállás, hogy valószí-
nűleg külön fejezetként – vagy csak érdekességnek szánt
lábjegyzetként – fog bekerülni a politikaelméleti tan-
könyvekbe. Gyakorlatilag megszűnik mindenféle morális
alapelv, félre kell tenni a korábbi sérelmeket, el kell fe-
lejteni a magyarellenes megnyilvánulásokat, és egyez-
ségre lépni... mindenkivel. Ezáltal egy olyan kényelmes
politikai páholyba kerül az új módszert alkalmazó alaku-
lat, ahol mindig biztosítottnak tekintheti a hatalmi elő-
nyökben való részesedést. 

A marosvásárhelyi magyar „alpolgármesterek” példá-
jához visszakanyarodva, amelyben az egyikük képtelen
bármit is tenni a politikai pályafutása kezdetén rámért
kirekesztés ellen, a másik pedig nem hajlandó lemondani
az illetlenül fenntartott hatáskörökről, s ennek az áldatlan
állapotnak a feloldására nem találnak megoldást az „ér-
dekvédőink”, nem várhatunk sok jót. Persze egy kis iróni-
ával elmondhatnánk, hogy jobb két alpolgármesterrel,
mint eggyel sem, jobb mindenhol ott lenni, mint sehol
sem, de itt sajnos két, hatalomtól megfosztott politikus
„tiszteletbeli” szerepléséről van szó, amelynek a számát
bármennyivel is szoroznánk meg, az így megszerezhető
hatalmi befolyás összege ugyanannyi marad. Enyhén fo-
galmazva ez annyit jelent, hogy elenyészően kicsi, ha
pedig őszinték akarunk lenni, akkor nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy nulla. Ez van. 

Ferencz Zsombor

Hacsek és Sajó

Brassai Attila, az egyetem professzora és a
Bolyai Kezdeményező Bizottság elnöke a
MOGYE-n dívó nepotizmusra, „sógor-koma-
ságra” és ennek negatív következményeire
hívta fel a figyelmet. „Egy állás évekig betöl-
tetlenül áll, mert az egyetem román vezetői-
nek hozzátartozója számára tartogatják. A
szakmai szempont így már évek óta nem ér-
vényesül, és a kontraszelekció mára oda veze-
tett, hogy az egyetemet visszaminősítették B
kategóriás oktatási intézménnyé. Ennek másik
sajnálatos következménye, hogy jelenleg már
csak az oktatók 28,5 százaléka magyar nem-
zetiségű” – ecsetelte Brassai. Hozzátette, hogy
a magyar egyetemek már jelezték együttmű-
ködési szándékaikat, de ehhez feltétel, hogy a
magyar kar önállóan működjön. Tehát a „közös”
MOGYE-nek is érdeke a főkar létrehozása és ezt
követően a magyarországi egyetemekkel való
intézményes kapcsolat, közös kutatások, mert
ez az egyetem egészének minősítésén is javí-
tana.

Az BKB elnöke kimondta azt a „nyílt titkot”
is, hogy a román MOGYE-vezetők nem nacio-
nalizmusból, vagy etnikai diszkrimináció miatt,
hanem hatalmi pozíciójuk, holdudvaruk féltése
okán igyekeznek minden módszerrel, és
mondvacsinált okokkal megakadályozni a ma-

gyar kar megalakulását, de ugyanezen okból
kifolyólag próbálják távol tartani a magyar or-
vosokat is az akadémiai helyektől.

„Mindennapos 
volt a bozgorozás”

A beszélgetésen felszólaló Hlavathy Katalin,
a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség el-
nöke elmondta, hogy a magyar ajkú diákságot
megfélemlítették az egyetemen, ezért a tanu-
lók zöme nem mer állást foglalni a magyar kar
ügye mellett. A jelen lévő egyetemisták lapunk
kérdésére elmondták, hogy amióta tart ez a
tüntetésektől és konfliktusoktól terhes huza-
vona, a román-magyar diákviszony is nagyon

megromlott, és a „bozgorozás” az egyetemi
élet mindennapos része volt.

Hantz: Rövidesen 
nemzetközi botrány várható

Az előadáson jelen lévő Kincses Előd
ügyvéd szerint csakis jogi úton lehet elérni a
tanügyi törvény érvényesítését – amely köte-
lezi a MOGYE multikulturális egyetemmé való
nyilvánítását –, de Hantz Péter úgy látja, a jogi
út sem járható, hisz Románia nem jogállam.
„Az egyetlen értelme a peres ügyeknek, hogy
miután itt minden fokon elveszítjük, mehe-
tünk vele Strasbourgba” – vélekedett a Babes-
Bolyai Tudományegyetem egykori tanára.

Hantz szerint az egyetlen célravezető mód-
szer, ha a külföldi sajtó cikkezni kezd az itthoni
helyzetről. A jelenleg Svájcban tanító fizikus
felemlegette, hogy a MOGYE vezető tisztségeit
betöltő román professzorok közül többen pla-
gizáltak, és erre bizonyítékai vannak, amelyek
éppen azoktól a külföldi tudósoktól származ-
nak, akik dolgozataiból másoltak a vásárhelyi
tanárok – állítja Hantz–, aki szerint e témát il-
letően „rövidesen nemzetközi botrány” várható.

Pál Piroska



5. oldalHír és hírháttér <<augusztus 1–7.

Bő egy hónapja a távközlési szolgáltatók kötelesek a felhasználók bizonyos adatait fél évig rögzíteni, majd azokat a nemzetbiztonsági hatóságok rendelkezésére
bocsátani azon esetekben, amikor azok súlyos bűncselekmények megelőzését, felderítését vagy megfigyelését célzó tevékenységet folytatnak. A június 21-én
érvénybe lépett „Nagy Testvér”-törvényről, ennek költségeiről, az ártatlanság vélelméről, valamint adataink titkosításáról, a jogszabály  „megkerüléséről” 
dr. Kovács Lehelt, a Sapientia EMTE egyetemi adjunktusát, informatikust kérdeztük.

Adólejeinkből fizetett börtönünk

– Mi az ön véleménye a hatá-
lyossá vált „Nagy Testvér”-tör-
vényről?

– Fenntartásokkal kezelem
ezt a törvényt, hisz az ártatlanság
vélelmének súlyos megsértését
eredményezi, azaz minden ál-
lampolgárt potenciális bűnöző-
ként, de legalábbis
gyanúsítottként kezel. Tehát a
hatóságok számára senki nem
ártatlan, sőt a lehető legkomo-
lyabb bűncselekménnyel, kons-
pirációval gyanúsítják: hogy
állam elleni cselekedetet hajt
végre. Igaz, hogy a terrorizmus
igen komoly és elterjedt prob-
léma napjainkban, de emiatt
nem mindenki terrorista, így az
illetékes szervek másfajta, ke-
vésbé megalázó módozatot kel-
lene kitaláljanak ennek
kivédésére, az állampolgárok és
az ország óvására, mint azt, hogy
mindenkit eleve gyanúsítottként
kezelnek. Minden ember ártatlan
egészen addig, míg bűnössége
bizonyítást nem nyer! Viszont itt
a fordított logika működik: min-
denkiről feltételezik, hogy bűnös,
és emiatt megfigyelik.

– A civil társadalom által bírált
jogszabály első változatát 2009-
ben az Alkotmánybíróság gán-
csolta el, azóta milyen irányelvbeli
módosításokat eszközöltek a tör-
vényben?

– Két módosítás történt: az
egyik az, hogy amennyiben va-
laki ellen eljárás indul, a hatósá-
goknak 48 órán belül
tájékoztatniuk kell erről az érin-
tett személyt, de itt is van egy ki-
vétel: hiszen ha az illetőt a
nemzetbiztonság veszélyezteté-
sével gyanúsítják, akkor nem kell
értesíteniük erről. A másik válto-
zás, hogy a törvényben szereplő
eredeti egy éves megőrzési ha-
táridőt hat hónapra csökkentet-
ték.

– Mit gondol, milyen előnyök-
kel járhat ez a jogszabály?

A magánszemélyeket illetően
az egyetlen előny, hogy amit
eddig nem hivatalosan tettek
meg – hisz a híváslista például
eddig is rögzítésre került –, azt
most törvényesen teszik, és tuda-
tában vagyunk annak, hogy min-
den egyes mozdulatunkat
figyelik. A hatóságok számára vi-
szont előnyt jelent, hogy minden-
kit ellenőrizhetőnek vélnek, és

plusz adataik vannak, amelyekkel
valakinek a bűnösségét alátá-
maszthatják.

– És milyen hátrányokkal?

– Igen komoly hátrányt jelent
a törvény alkalmazása a szolgál-
tatók számára, hisz ez plusz adat-
rögzítő eszközöket igényel, amely
többletkiadást jelent. Az egyes
személyekre nézve is hátrányt je-
lent, ha illetéktelen kezekbe ke-
rülnek ezek a rögzítési listák, és
ha ezeket reklám vagy kampány
céljából használják fel. Manapság
egyre agresszívebbek a digitális
kampányok, ha valakiről valami-
lyen adatot – e-mail címet, tele-
fonszámot – megszereznek,
azonnal bombázni kezdik ter-
mékreklámokat vagy politikai
szövegeket tartalmazó SMS-sek-
kel, levelekkel, telefonhívásokkal,
és általában felszólítás esetén
sem hagyják abba ezeket.

Nagy hátrány az (oknyo-
mozó) újságírók számára is az,
hogy nyomon követhetők lesz-
nek az informátoraik, ezentúl
nem lehet majd névtelen forrá-
sokra hivatkozni, és senki sem
kérheti, hogy megőrizzék anoni-
mitását.

– Milyen emberjogi problé-
mákat vet fel a törvény?

– Számos olyan emberjogi
kérdést sért, amelyet különben
az Alkotmány szavatol. Példaként
említeném, hogy a német Alkot-
mánybíróság is elutasította ezért

a törvényt, de a román taláros
testület is visszaküldte már egy-
szer a Parlamentbe újratárgya-
lásra. Ilyen emberjogi problémát
képez a levéltitokhoz, a magáné-
lethez, a névtelenséghez, a sza-
bad véleménynyilvánításhoz való
jog. Arról nem is beszélve, hogy
a távközlési vállalatok általában
nagy multinacionális cégek, így
semmi nem garantálhatja azt,
hogy a megőrzött információk ne
hagyják el az országhatárt, és
ezek könnyen nemzetközi
„kémek” kezére is kerülhetnek.
Különösen vonatkozik – a konku-
rencia szempontjából – ez a ve-
szély a jogi személyek adataira.

– A törvény szerint a szolgál-
tatók csak a hívások, levelezések,
sms-ek időpontját, feladóját, cím-
zettjét, stb. rögzíthetik, de a be-
szélgetés/levél tartalmát nem. Így
hogyan lehet (perdöntő) bizonyí-
tékként felhasználni az adott be-
szélgetést/levelet? Vagy tartalmat
is rögzítenek?

– Pontosan itt van a kutya el-
ásva. Egy normálisan működő
igazságszolgáltatás esetén nem
lehet perdöntő bizonyíték az,
hogy X felhívta Y-t egy adott idő-
pontban, vagy netán SMS-t kül-
dött neki. Föltétlenül szükség van
a kommunikáció tartalmára is,
hisz abból derül ki a bűnösség, mi
több, szükség van magára a tett
bizonyítására is. A jogszabály ezt
nem rögzíti, de a logika azt köve-
teli meg, és véleményem szerint

úgy működne az egész, hogy
megelőzés céljából mindenkit
megfigyelnek – ki kivel kommu-
nikál stb., ezt elemzik –, és ha va-
lami gyanús, vagy közvetlenül
köthető valamilyen bűncselek-
ményhez, akkor kikérik az adato-
kat és újabb, most már jóval
szigorúbb megfigyelés alá helye-
zik a gyanúsítottakat, és itt már
a kommunikáció szövegét is rög-
zítik. Csak ez lehet bizonyítékként
felhasználható, és perdöntő
akkor, ha természetesen mindez
törvényesen volt végrehajtva.

– A rögzített kommunikációs
metaadatokhoz való hozzáférést
biztosítani kell az „illetékes ható-
ságok” számára. Kik is az „illetékes
hatóságok”? Mi az esélye annak,
hogy „nem megfelelő kezekbe” ke-
rülnek ezek az információk?

– Az illetékes hatóság a bíró-
ság kell legyen minden esetben.
A jogállam alapja a hatalmi ágak
szétválasztása, és egyértelműen
egy független bíróság dönthet
arról, hogy valaki, vagy valakik
bűnösök-e a törvények értelmé-
ben vagy sem. Sajnos „törékeny”
demokráciánkban nagy az esélye
annak, hogy „nem a megfelelő
kezekbe” kerülnek az informá-
ciók. Nem egyszer beigazolódott,
hogy az igazságszolgáltatás is alá
van rendelve a politikai erőknek,
és főleg a gazdasági szereplők-
nek, és sajnos az is könnyen el-
képzelhető, hogy a szolgáltatók
azonnal a titkosszolgálatok ke-

zébe juttatják ezeket az adatokat.

– Ellenőrzi-e valaki, hogy 6
hónap után törlik-e az adatokat?

– Valószínűleg nem. Hisz
ehhez egy új hatóságot kellene
létrehozni, vagy egy meglévőt
felruházni ezzel a jogkörrel.
Mindkettő pénzbe és időbe
kerül, s gondoljunk bele, ez gya-
korlatilag azt jelentené, hogy
december 21-től kezdve végig
kellene járni az összes szolgálta-
tót és naponta leellenőrizni,
hogy megsemmisítették-e –
hisz így áll a törvényben – az
éppen hat hónapot meghaladó
adatbázisokat. A megsemmisí-
tés valamivel többet jelent, hisz
a törlés az sokszor csak logikai
törlést jelent, s az adatok részben
vagy teljesen később visszaállít-
hatók. Vagy történhet az is, hogy
ha egyszer egy ügy kapcsán ki-
derül, hogy valamelyik szolgál-
tató nem tett eleget ennek a
kitételnek, akkor megbüntetik,
de ettől az adatok megmarad-
nak és felhasználhatók.

– Ki finanszírozza az adattá-
rolást? A szolgáltató? Az állam –
azaz a mi adólejeink kerülnek
oda?

– A piaci logikát követve, ha
az állam nem támogatja anyagi-
lag az adattárolást, akkor a fel-
használók fogják azt
finanszírozni, mert a szolgáltató
biztos nem fogja ezzel pénzeli az
államot – neki ez nem jelent pro-
fitot és nem is tudja profitszer-

zésre felhasználni –, habár a tör-
vény azt mondja ki, hogy a szol-
gáltató kötelessége ezt
finanszírozni, de ez biztos, hogy
a szolgáltatás drágulásához fog
vezetni. Ha az állam finanszírozza
az adattárolást, akkor azt szintén
a felhasználók fizetik ki közvetet-
ten, hisz biztos egy újabb adót
fognak kivetni erre, mert az ál-
lamnak más jövedelmi forrásai
nincsenek, hacsak külön erre a
célra nem nyomtat időnként
pluszba egy kis pénzt, amely
azonban inflációhoz vezetne.
Tehát akárhogyan is legyen, a
megfigyelést maga a megfigyelt
fogja kifizetni.

– Független bloggerek már
publikáltak arról, hogyan lehet
„megkerülni” a Nagy Testvér-tör-
vényt (pl. független szerverek,
Orange, vagy egyéb román tele-
fonhálózat helyett, Skype, RDS,
UPC, Romtelecom internetszolgál-
tatók által ajánlott e-mailezési for-
mák helyett Yahoo, Gmail). Mit
ajánlana ön, mit tegyen a minden-
napi telefon- és internetfelhasz-
náló, hogy kevésbé „vájkáljanak”
a magánszférájában?

– A fenti módszerek mellett
hangsúlyt kellene fektetni a titko-
sításra. Ez egyszerűen úgy mű-
ködne, hogy mielőtt elküldenénk
egy levelet, vagy SMS-t, először
valamilyen titkosítási módszer se-
gítségével kódoljuk, így biztosak
lehetünk abban, hogy csak a cím-
zett személy, aki dekódolni tudja,
az tudja elolvasni, más senki. Ma-
napság már léteznek nagyon jó
titkosítási módszerek, olyanok is,
amelyek nyilvános kulcson ala-
pulnak, tehát a két félnek nem is
kell találkoznia egymással a kulcs
kicserélése érdekében, s szép
számban akadnak olyanok is,
amelyek matematikai hátterük
lévén egyelőre feltörhetetlenek.
Igen, meg kell szokni a PGP-t
(Pretty Good Privacy), a Tru-
ecrypt-ot, vagy akár saját mód-
szereket is kifejleszteni, Proxy-kat
kell majd használni, esetleg a Tor
szolgáltatást, amely online név-
telenséget biztosít.

Pál Piroska

Sajnos „törékeny”
demokráciánkban
nagy az esélye
annak, hogy
„nem a megfelelő
kezekbe” kerülnek 
az információk. 



Meglehetősen sötét képet festett Európa és az úgynevezett fejlett világ aktuális állapotáról
Tusnádfürdőn tartott előadásában Orbán Viktor. Az eszmefuttatás alaptételével aligha lehet vi-
tatkozni. Európa mély gazdasági és morális válsággal küzd, s az egykori álom, a közös pénz
megteremtése kezd rémálommá válni. 

6. oldal augusztus 1–7.>> Társadalom 

Újratervezés 
Vasárnap Tusnádfürdőn elhangzott az, amit az erdélyi
magyar közélet, de legalábbis annak egy jelentős
része már az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 2011
végi bejegyzése óta remél: az Orbán Viktor vezette
magyar kormány stratégiai szövetségesének nevezte
meg a Tőkés László védnöksége alatt létrejött friss po-
litikai alakulatot.

Korábban, az ugyancsak a korábbi református püspök vezette
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vonatkozásában, már
hangzottak el hasonló tartalmú kijelentések, miután azonban az
EMNT természeténél fogva mégiscsak civilszervezet, és a június-
ban lezajlott romániai önkormányzati választásokon a Fidesz egyik
része a Tőkésékkel – s így az orbáni nemzetpolitikával – számos
alkalommal szembemenő Szász Jenő vezette Magyar Polgári Párt
(MPP) mellett, míg egy másik – kevésbé hangos – vonala az
EMNP-t támogatva kampányolt, az ilyen módon előállt zavart va-
lahogyan meg kellett szüntetni.

Ezért rendkívül fontosak Orbán Viktor mostani, a 23. bálványosi
szabadegyetemen elhangzott kijelentései. Sőt az is számottevő,
amiről egyáltalán nem beszélt. A miniszterelnök egyszer sem em-
lítette az MPP nevét, azt azonban kiemelte: „idegen pálya” szá-
mára, amikor különbséget kell, hogy tegyen határon túli magyar
pártok között. „Amikor az RMDSZ-hez való viszonyomat kérdezik,
akkor számomra nem egyértelmű, hogy mi is az RMDSZ: gondol-
jak annak elnökére, a neptunosokra vagy arra a nyolcvanszázalé-
kos támogatásra, amit leadtak önök? Nekem tehát az RMDSZ ilyen
értelemben nem egy önöktől független valami, hanem önök egy
adott pillanatban kifejezett, politikai döntéséből létrejött és létező
képződménye. Ezért ne kérjék soha a magyar miniszterelnöktől,
hogy abba a politikai mezőbe helyezze viszonyát az erdélyi magyar
politikai pártokhoz, ahogyan önök viszonyulnak az Erdélyben lé-
tező magyar politikai erőkhöz. Nekem az egységet kell valahogy
létrehoznom, nem pedig egyik vagy másik szervezet mellett állni”
– magyarázta Orbán, majd hozzátette, nem azért stratégiai szö-
vetséges Tőkés Lászlóval és az EMNP-vel, mert szimpatizál velük,
hanem azért, mert azt látja, hogy néhány „rendíthetetlen” nemzeti
cél – például az autonómia – szövetséget hoz létre közöttük. „Kí-
vánom a néppárt politikai sikerét, de nem óhajtok konfliktusba
kerülni azzal a nyolcvanszázaléknyi magyarral, aki az RMDSZ-re
szavazott” – mondta a kormányfő, megjegyezve: nem tudja vi-
szont elfogadni az erkölcsi szempontok figyelmen kívül hagyását
a nagyobbik magyar párt politikájában.

Tusványoson az EMNP vezetői részéről az elmúlt héten több-
ször is elhangzott: ha az MPP őszi kongresszusán elsimulnak a
személyi kérdések okozta hullámok, akkor megnyílik az út a két
párt fúziója előtt, s a parlamenti választások előtt ebben az eset-
ben csak a két alakulat képviselői kell, hogy egyeztessenek az
együttműködésről.

Látható, hogy Orbán Viktor sem kívánja bagatellizálni az
RMDSZ választóinak erejét s azt, hogy az erdélyi magyar voksolók
többsége képtelen elszakadni sztereotípiáitól, amikor a szövetsé-
get preferálja az RMDSZ számos megalkuvó bukaresti húzása el-
lenére. Ez utóbbiak az erkölcsi szempontok, amelyeken azonban
a kormányfő sem kíván és nem akar túllépni. Mégis, a miniszter-
elnök is azt szeretné, hogy létrejöjjön Erdélyben az új egység,
amely nélkül Romániában a magyarságnak nem lesz hatékony
parlamenti érdekérvényesítő ereje. Az RMDSZ – magyar szocialista
és szabad demokrata kapcsolatokból (is) táplálkozó – gőgösen
fölényeskedő s a Fideszt mélységesen megvető első és második
vonalas politikusaitól azonban nem várhatunk semmi biztatót az
oly sürgető kiegyezés valószínűségét illetően. Az viszont árulkodó,
hogy a szövetség politikai alelnöke és a fiatalabb nemzedékhez
tartozó önkormányzati vezetői a kezdeti vonakodások ellenére
megjelentek a tusnádfürdői táborban.

A hallgatóság és a miniszterelnök párbeszédét moderáló Né-
meth Zsolt külügyi államtitkár összegző szavaiban a navigációs
eszközök működésére utalva elmondta: mivel Európa, Közép-Eu-
rópa és a határon túli magyarság új helyzetbe került, újraterve-
zésre van szükség. Úgy vélte, Tusványos keretében Tőkés László és
Orbán Viktor néhány navigáló műholdat azonosított. 

Kérdés, hogy az erdélyi magyar érdekérvényesítésben utazók
valóban letérnek-e eddigi rögös útjaikról, vagy valóban követik
az említett műholdak új irányokat felkínáló jelzéseit. Ha így tesz-
nek, remélhetőleg nem jól ismert opportunizmusuk vezérli majd
döntésüket, hanem a nemzettársaink érdekei. 

Kristály Lehel 

Nemzeti reneszánsz

Ez a válság alapvetően az
egyre személytelenebb, saját
bürokráciájába fulladó, a helyét
és működőképes modelljét ke-
reső Európai Unió válsága. Az
európai egység megtört. Maga
a gondolat mára dogmává vált,
s a demokráciával együtt sok-
szor ideológiai bunkósbotként
használják mindazok ellen, akik
megpróbálnak a kánontól el-
térő gondolatokkal előállni.
Nem az egységet erősíti az sem,
hogy az unió nyugati országa-
iban a közép-európaiakkal kap-
csolatban évtizedek alatt kiala-
kult gazdasági és szellemi
fölény érzete tovább él. 

Tény, hogy régiónk sem néz
már olyan áhítattal a Nyugatra,
mint két évtizede, amikor a
rendszert váltók abban ver-
sengtek, ki tudja jobban és
gyorsabban másolni a Lajtán

túli modellt. Ez a modell azon-
ban mára már jelentős mérték-
ben kiürült, elfáradt, felemész-
tette az elkényelmesedett
fogyasztói társadalom. Ebben
a helyzetben nem lehet azon
sem csodálkozni, hogy az eu-
rópai nemzetek nem nagyon
akarnak összeolvadni egymás-
sal, a válság kiteljesedése pedig
egyenesen a nemzeti érzés re-
neszánszát hozta el. 

Helyesen látja a kormányfő
azt is, hogy az atlanti összefo-
gással is baj van. Egyrészt az
Egyesült Államok szintén vál-
sággal küzd, ezért aztán gaz-
dasági értelemben a korábbi-
aknál is kevésbé érdekli Európa,
s inkább a rohamléptekkel elő-
retörő Ázsia felé fordul. Így hát
a német példát látva szép las-
san a legelkötelezettebb atlan-
tisták is belátják, hogy az Eu-

rópai Unió akkor erősödhet, ha
szorosabban együttműködik
Oroszországgal. Ennek hallatán
persze még mindig sok közép-
európai gyomra rándul össze,
ám a világ kérlelhetetlenül
efelé halad. S ha mindehhez
hozzávesszük, hogy eközben
Romániával egyetemben Ma-
gyarországnak manapság azért
kell küzdenie, hogy Közép-Eu-
rópával képes legyen tartani a ver-
senyt, csak kalapot emelhetünk
e már-már kíméletlenül őszinte
és reális helyzetértékelés előtt.

Korántsem ilyen egyértel-
műek azonban a levont követ-
keztetések. Azzal teljes mérték-
ben egyetérthetünk, hogy az új
helyzetbe került Európának – a
miniszterelnöki fellépést mo-
deráló Németh Zsoltnak az au-
tós navigációs eszközök szótá-
rából vett hasonlatával szólva

– egyfajta újratervezésre, ön-
maga árnyékát átlépve a vágá-
nyok átállítására van szüksége.
Ellenkező esetben maradék glo-
bális súlyát is elveszti. Az is
rendben van, hogy egyedi prob-
lémák kezeléséhez egyedi re-
ceptek kellenek, s Magyaror-
szágnak sajátos helyzetében a
manőverezéshez szüksége
volna a nagyobb mozgástérre,
az előadás végkicsengése azon-
ban talán túlságosan is a külö-
nutasságot erősítette. 

Az integráció elmélyítése
nélkül azonban az Európai Unió
semmiképpen sem lehet világ-
hatalmi pólus, és marginalizá-
lódásra van ítélve. Ezt Orbán
Viktor sem akarja, hiszen talán
érezve, hogy helyzetértékelé-
sének hangszereléséből esetleg
még táborának egy része is
helytelen következtetést von-
hat le, óva intett a Nyugattal
való szakítás gondolatától.
Mint fogalmazott, egy csónak-
ban evezünk, s nem gondolnak
a következményekkel, akik pél-
dául az euró összeomlásáért
szorítanak. Ez a minimális kö-
zös nevező az oly vágyott szo-
rosabb közép-európai összefo-
gásban is, amely aligha lehet
sikeres, ha az érintettekben túl-
teng a nemzeti reneszánsz, s
nem találják meg az arany kö-
zéputat a nemzeti és a közös
érdekek között. Nem túl jó jel,
hogy Tusnádon e kérdésről nem
párbeszédet, hanem sajnos
csupán monológot hallhattunk. 

Stier Gábor
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

A lustaság netovábbja: amikor azt
álmodod, hogy nem csinálsz semmit.

Világnap 
- az alant felsorolt világnapok 

nem kitalációk, egytől egyig léteznek -

Február 14. – az epilepszia világnapja. A Nemzetközi
Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-ére hirdette
meg az epilepsziával élők első világnapját. Az alapokmány
közös aláírása csak sokadjára sikerült, mert valakire mindig
rájött a roham.

(Ugyancsak) február 14. – Bálint-nap, a szerelmesek
világnapja. Egy élelmes virágárus találta ki.

Március 3. – a békéért küzdő írók világnapja. A Nemzet-
közi Pen Club hirdette meg 1984 júliusában. Tiszteletbeli
posztumusz védnöke a Búcsú a fegyverektől szerzője, a csík-
szentdomokosi származású Hemingway Ernő.

Március 15. – Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap. Az
eszkimók e napon rozmártokányt és jegesmedvepörköltet
esznek.

Április 11. – a Parkinson-kór világnapja. Magyar ember
nem tartja, mert egybeesik József Attila szülinapjával, amely
egyben a Magyar Költészet Napja is. De lájtos utalásként Pe-
tőfi: Reszket a bokor, mert… című versezete is el szokott
hangzani a különféle rendezvényeken.

Április 24. – a kísérleti állatok világnapja. A patkányok
aznap ennek tiszteletére dupla adag kaját és feleakkora su-
gárdózist kapnak.

Május 17. – Homofóbia-ellenes világnap. Csak hogy ne-
hogy hiányérzetünk támadjon két melegfelvonulás között.

Június 17. - A sivatagosodás és aszály elleni küzdelem
világnapja. Minden évben összecsődülnek, konstatálják,
hogy nem tehetnek az égvilágon semmit ellene, de ennek
dacára újra és újra megtartják.

Július 20. – a Hold napja. Annak emlékére, hogy az 
Apolló-program keretében az Apolló–11 legénységének két
tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin 1969-ben ezen a napon
lépett a Holdra. Sajnos a Holdnak erről nem szóltak, pedig
ha tudná, biztos korábban kelne fel aznap.

Augusztus 16. – a hontalan állatok világnapja. Néhány
hobbigeci csiga mindig megzavarja a rendezvényeiket.

Szeptember 16. – az ózon világnapja. 1987. szeptember
16-án 46 ország írta alá a sztratoszférikus ózonréteg védel-
mét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Mára több mint 189
ország csatlakozott hozzá. Ugyanezen a napon kérte meg
Ózonlyuk a későbbi felesége, Ózonné Ultra Ibolya kezét.

Október 4. – az állatok világnapja. Néhány kivételtől el-
tekintve illik felköszönteni ismerőseinket.

Október 15. – a falusi nők világnapja. El ne felejts vi-
rágot venni anyádnak!

Október 24. – az origami világnapja. Kevesen mennek
el a rendezvényeikre, mert kurva nehéz kibontani a meghívót.

November 1. – a halottak és a sült gesztenye napja. Az
ember ilyenkor családostól kivonul a temetőbe elhunyt fel-
menői sírjához, gyertyát gyújt, öt percig mozdulatlanul és
rezzenéstelen arccal állingál, és közben azon filózik, hogy
vajon hova parkolta le a kocsit.

November 19. – a WC világnapja. Nem tudjuk, és nem
is akarjuk tudni, hogyan ünneplik.

December 18. – az emigránsok nemzetközi napja. Sose
merik megtartani.

December 31. – a világnapok világnapja. Ekkor min-
denki ünnepel, még a világnap-ellenzők is (akiknek szintén
ezen a napon van a világnapjuk).

Kelemen Hunor leugatta
Frundát! Magánvéleménynek
minősítette Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke Frunda
György kijelentését, miszerint a
magyaroknak el kell(ett) men-
niük szavazni a (múlt) vasárnapi
népszavazáson, és Băsescu ál-
lamfő menesztésére kell(ett)
voksolniuk. A Mediafax hír-
ügynökségnek múlt csütörtökön
leszögezte: Frunda nem tagja az
RMDSZ vezetőségének, a Szö-
vetség hivatalos álláspontja pe-
dig továbbra is az, hogy a ma-
gyarok menjenek ugyan el
szavazni, de voksoljanak lelkiis-
meretük szerint. 
Biztos, hogy kellett ez az arcos-
kodás, Hunor boy? Nehogy új-
fent begorombuljon Jócka volt
osztálytársa, mert Vass Levi is
csúnyán ráfaragott, amikor el-
kezdte kóstolgatni…
A napbarnított iú férj még azt
is hozzáfűzte: „Frunda nem elő-
ször ugyan, de ismét elszalasz-
totta azt a lehetőséget, hogy
csapatszellemről tegyen tanúbi-
zonyságot (…) 22 éve folyama-
tosan azt mondjuk, hogy ott,
ahol döntés születik, ott jelen
kell lennünk”. Jelen voltatok ti
minden ellésnél, nem ezzel van
baj, hanem azzal, hogy a kisma-
mát előzőleg mindig másvalaki
csinálta fel, benneteket legfel-
jebb kénytelen-kelletlen meg-
hívtak ama házibuliba, ahol a
megtermékenyítés történt. 
Jó na, volt néhány gruppenparti
is.

Fafejű, renitens banda va-
gyunk – megint nem hall-
gattunk az RMDSZ-re! Habár
a referendum előtt az RMDSZ hi-
vatalos közleményben buzdí-
totta a magyar embereket, hogy
menjenek el szavazni (és vok-
soljanak belátásuk szerint), a
részvételi arányok alapján olybá
tűnik, néhányunk tojt a szövet-
ségi ukázra: míg az országos
részvételi arány 46,23%-os volt,
Hargita megyében a szavazópol-
gárok 11%-a, Kovászna megyé-
ben 20%-uk, Maros megyében
pedig 34%-uk ment el szavazni.
Ami az említett három megye
nemzetiségi összetételét figye-
lembe véve egyszerűen azt je-
lenti, hogy kizárólag a románok
járultak az urnákhoz, a magya-
rok (és a cigányok) nem.
Naná, hogy ránk fogják verni a
balhét! Victor Ponta, a.k.a. „a
rossz külsejű lókupec” (Bayer
Zsolt becézése) és Crin Anto-

nescu már a referendum estéjén
felváltva szidták az RMDSZ-t, az
erdélyi magyarokat és Orbán Vik-
tort, aki Kövér Lászlóhoz hason-
lóan szintén belekontárkodott
Románia belügyeibe (szerintük).
Amúgy – a majdnem végleges
eredmények ismeretében – ak-
kor sem érik el az érvényességi
küszöböt, ha a Székelyföldön is
az országos átlaghoz hasonló
lett volna a részvétel, aki nem
hiszi és nem rest, számoljon
utána.
Apropó, Liliomfi! Idézzük a sovén
kretén egy félmondatát: „…ce-
tăţenii de origine maghiară au
rămas acasă…”. Vagyis mi nem
magyarok vagyunk, kérem szé-
pen, hanem magyar származású
állampolgárok! Ezt már csak az
Aranykorszak-béli elnevezésünk
übereli, melyet Ceauşescu vala-
melyik udvaronca talált ki: ro-
mani de nationalitate maghiara.
Vai de szegény fejünk!

örERD tábor. A Bözödi-tó part-
ján eddig háromszor és idén ne-
gyedik alkalommal megszerve-
zett fiERD Tábor (Fiatalok
Erdélyért) sikerén felbuzdulva
szeptemberben örERD Tábort
(Öregek Erdélyért) is szerveznek.
A kínálatból:
–  koncertek: Hipokarma, Vad

Trotyik, Kotyogó Hónaljmirigy,
Intim Torma Illegál, Algocal-
min és a mókusok;

–  metálbulik: fellép többek közt
az Inkontinencia, az Érszűkü-
let, az Infúzió, a Trombózis, va-
lamint a Sztrók Tenors;

– világhírű lemezlovasok: DJ
Glaukóma, DJ Rokkant, DJ Os-
teoporosis, Topless Nyanya (DJ
Mummy), DJ Alzheimer, id. DJ
Hamvai hamvai;

– bácsi jumping;
– a Vérsátorban ingyenes vér-

nyomás-, vérsüllyedés-, vér-
zsírszint- és vércukorszint-mé-
rés. Ugyanott test- és
vérképfestés;

– esténként a Zakuszka-színpa-
don Bili-buli és jam session
(vidám zenés lekváreltevés);

– a Mamasátorban hajnalig
tartó fergeteges kukoricamor-
zsoló, zoknistoppoló és ke-
resztrejtvényfejtő partik;

– vizespongyola-verseny, rán-
cház, továbbá tyúkszem-, bü-
työk- és visszér-szépségver-
seny;

Médiapartnerek: Új Magyar
Szósz, Pépújság, Vásárhelyi Gríz-
lap, Rádió Mama.

Kínos román incidens az
olimpián: olajra léptek az
önkéntes dákok a felszere-
léssel. A román olimpiai csa-
patnak segítő négy román ön-
kéntes ellopta a nekik kiosztott
egyenruhákat és kommuniká-
ciós felszereléseket.
Az önkénteseket a londoni olim-
pia szervezőbizottsága válogatta
ki minden csapat számára, fel-
adatuk a különböző országokból
érkező sportolók és kísérőik te-
vékenységének támogatása. A
romániai csapat számára négy
Nagy-Britanniában élő románt,
egy franciát és egy indiai szár-
mazású brit állampolgárt jelölt
ki a testület. Valamennyien
egyenruhát, mobiltelefont és
utazási igazolványokat kaptak
ingyen. A négy román önkénte-
len azonban a felszereléssel
együtt megpattant, egy nappal
a romániai csapat megérkezése
előtt.
A Román Olimpiai Bizottság el-
nöke, Octavian Moraru azt
mondta: elküldi Románia lon-
doni nagykövetségének a négy
önkéntes nevét. 
Tényleg? És akkor… mi van?

Poliptól esett teherbe egy
asszony! 12 kis polipnak adott
életet az a dél-koreai nő, akit
evés közben termékenyített meg
egy oktopusz. A 63 éves dél-ko-
reai asszony polipot vacsorázott,
amikor éles szúrást érzett a szá-
jában. Azonnal kiköpte a falatot,
azonban a polipból származó
spermatofóra bekerült a szerve-
zetébe. A nőnek még napokkal
később is fájt a szája, és elmon-
dása szerint érezte, hogy vala-
milyen lény növekszik benne,
ezért orvoshoz ment.
Az orvosokat is sokkolta, amit
ezek után a mámi szájában ta-
láltak: nyelvéből 12 darab fejlő-
désnek indult bébipolipot mű-
töttek ki a kórház dolgozói!
A polipokon kívül szöcskéknél,
pókoknál és szalamandráknál
fordul elő a spermatofórával tör-
ténő szaporodás, ami azt jelenti,
hogy a hím egy kapszulában 
hímivarsejtek csomagját lövelli
a nősténybe.
Sose aludj el tátott szájjal a me-
zőn vagy egy pókhálós sarokban,
mert megszívod!

Örök élet – sajnos csak mil-
liárdosoknak. Néhány évtize-
den belül elérhetővé válik a hal-
hatatlanság a nagyon gazdagok
számára, állítja egy orosz vállal-

kozás. Az Avatar (bevallottan Ja-
mes Cameron sci-fijéből való a
név) projekt 2015-re ígéri a film-
hez hasonló, távolról irányítható
test megalkotását, 2020-ra a ro-
bottestbe átmentett emberi
agyat az ember élete végén,
2030-ra az ember személyisé-
gének, emlékeinek tovább élését
egy robot testében, 2040-re pe-
dig ugyanezt a fizikai helyett egy
hologramszerű virtuális testtel.
A projektet egy mindössze 31
éves orosz médiavállalkozó, Di-
mitrij Itskov vezeti, aki állítása
szerint a világ 30 vezető tudó-
sából verbuválja majd az Ava-
tar-projektet megvalósító kuta-
tócsoportot. Azt is elmondta,
hogy az örök élet és a robot-
testbe átmentett emberi tudat
egyáltalán nem sci-fi, a szüksé-
ges technológiák mind nagyon
közel vannak már a megvalósu-
láshoz. Szakértők szerint ez nem
feltétlenül van így, agy agyku-
tatás még babazokniban jár
ilyen feladatok megoldásához.
A jelenlegi tudásunk a gondo-
latokkal irányított robotokkal, il-
letve a gondolatok gépi olvasá-
sával kapcsolatos korai
kísérletekig ér.
Itskov a kutatócsoport felállítá-
sához és finanszírozásához a vi-
lág milliárdosaitól kért segítsé-
get, és a Forbes magazin éves, a
világ leggazdagabb embereit
rangsoroló listájának szereplőit
kereste meg az ajánlatával. Hogy
milyen visszajelzéseket kapott,
arról egyelőre nem beszélt a Glo-
bal Future 2045 nevű konferen-
cián, ahol bemutatta a projek-
tet.
Nos, válság ide vagy oda, min-
denki álljon neki spórolni, lehe-
tőségei szerint…
Ja, szinte kimaradt Dimitrij koma
mottója (hozzávetőleges fordítás
oroszból): „Bizony, bizony, mon-
dom néktek: aki bennem hisz,
az el nem vészen, hanem örök
élete lészen!”.

Gazsi meg az anyósa.
Alusznak a cigók, az egész család
egy szobában. Hajnal felé 
Gazsira rájön a kangörcs, meg-
fordul, és jól beakaszt az asz-
szonynak. Mikor befejezte, ész-
reveszi, hogy nem a felesége
volt, hanem az anyósa… 
- Há’ mé’ nem szólt, mama? 
- Tíz éve haragba’ vagyunk, more,
miért éppen most szóljak?
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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

Betöltendő állások a
Bölcsődeigazgatóságon
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát szervez a Bölcsődeigazgatóság
keretében betöltendő állásokra: 2009. évi 34-
es számú sürgősségi kormányrendelet 22. cikkelye (2^6) bekezdése
a) betűje előírásainak megfelelően)

1 munkavezetői állás

Részvételi feltételek:
-  Egészségügyi posztliceális tanulmányok
-  Legkevesebb 1 év régiség a szakmában

1 egészségügyi asszisztensi állás

Részvételi feltételek:
-  Egészségügyi posztliceális tanulmányok
-  Legkevesebb 1 év régiség a szakmában

- 5 ápolói állás

Részvételi feltételek:
-  középfokú vagy általános tanulmányok

- ápolói vagy gyerekgondozási tanfolyam elvégzése előnyt jelent

1 takarítói állás

Részvételi feltételek:
-  középfokú vagy általános tanulmányok

1 szakképzett munkás állás (szakács)

Részvételi feltételek:
-  középfokú vagy általános tanulmányok
-  attesztát szakácstanfolyam elvégzéséről

A versenyvizsgát 2012. szeptember 11-én 10 órától tartják a Bölcsődeigazgatóság
székhelyén (Munka utca).

A beiratkozási iratcsomókat 2012. augusztus 10-én 12 óráig a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal 87-es irodájában kell benyújtani, ezek a következő iratokat kell
tartalmazzák:

– kérvény
– személyazonossági irat fénymásolata
– a végzettséget és egyéb szakképesítést igazoló oklevelek másolata
– a munkakönyv másolata, valamint, esetenként, igazolás, amelyből kitűnjön a munka

mezején letöltött régiség
– a megfelelő egészségi állapotot tanúsító igazolás
– önéletrajz
– priusz
– a katonakönyv fénymásolata (adott esetben)
– a versenyvizsga lebonyolításában lényeges egyéb dokumentumok.
Egyéb információk a kommunikációs, nemzetközi támogatású projektek és

humánerőforrás-igazgatóságon, a 39-es irodában, telefon 0365/801-866, naponta 8-14 óra
között.
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Ügyvezető igazgató 
az Iskolaigazgatóságon

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet az Is-
kolaigazgatóság keretében megüresedett ügyvezető igazgatói állás
betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyén kerül sor: 2012. augusztus 28-án, 10 órától
tartják az írásbeli vizsgát, majd augusztus 30-án, 12 órától az interjút.
A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közlését követő 20 napon
belül kell benyújtani, az intézmény székhelyén, és ennek a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49.
cikkelye első bekezdésében foglalt iratokat kell tartalmaznia.
A versenyvizsgán való részvétel feltételeit és a könyvészetet az intézmény székhelyén függesztik ki.
Részleteket a 0653-801.866-os telefonszámon 8 és 14 óra között, valamint a www.tirgumures.ro
honlapon kaphatnak

Felsőfokú referens a
Gyámhatósági osztályon

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet
a Jogi Igazgatóság keretében működő Gyámhatósági osztályon
ideiglenesen megüresedett felsőfokú referens végrehajtó köz-
tisztviselői állás betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül
sor: 2012. augusztus 14-én, 10 órától tartják az írásbeli vizsgát, majd augusztus 16-án, 10
órától az interjút.
A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közlését
követő 8 napon belül kell benyújtani, az intézmény székhelyén, és ennek a 2008. évi 611-es
kormányhatározat 49. cikkelye első bekezdésében foglalt iratokat kell tartalmaznia.
A versenyvizsgán való részvétel feltételét, a beiratkozási dosszié iratait, valamint a könyvészetet
az intézmény székhelyén és a www.tirgumures.ro honlapon függesztik ki.
Részleteket a 0653-801.866-os telefonszámon 8 és 14 óra között kaphatnak.
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Nyolc év múlva
kezdődik a jégkorszak
Európában
Állítólag itt a vég kezdete: nyolc év múlva olyan ka-
tasztrofális mértékű lesz a klímaváltozás, hogy rend-
kívüli állapotot hirdetnek, és a hadsereget is be kell
vetni – áll egy amerikai kormánymegrendelésre ké-
szült jelentésben. 

A 2020-ig tartó időszakra vonatkozó, meteorológiai té-
májú előrejelzést az Egyesült Államok honvédelmi miniszté-
riuma rendelte meg két hivatásos jövőkutatótól, Peter
Schwartztól és Douglas Randalltól. A jóslatok félelmetesek.
A készítők jelentése szerint a klímaváltozás nyolc év alatt
olyan mértékű lesz, hogy nem csak a politikai erőviszonyokat
írja át az Államokban és Európában is, hanem éhínséget okoz,
és élet-halál harc kiváltója lesz a vízkészletek megcsappanása
miatt.

– A természet teljesen átalakul, hisz abszolút megsínyli
a változásokat. Európa, Ázsia és Észak-Amerika éghajlata
drasztikusan lehűl, a lakosság elviselhetetlen mértékben lesz
kénytelen megharcolni a fagyokkal, bolygónk déli féltekéje
viszont minden eddig tapasztaltnál kegyetlenebb mértékben
fog szenvedni a forrósságtól – állítja a két szakember. Sze-
rintük a folyamatnak már mostanság tapasztalhatók a félel-
metes előjelei.

– Ha csak az Egyesült Államokat figyeljük, világos, hogy
katasztrófa készülődik. A déli részeken idén nyáron heteken
át tartottak a negyven fok feletti hőségek, ennek már negy-
ven áldozata van, de lesz ez még sokkal rosszabb is – olvas-
ható a jelentésben, amellyel vélhetően jó néhány szakember
vitába száll majd.

A kutatók rémisztő prognózisát támasztja alá a Nemzet-
közi Energiahivatal által készített, nem sokkal korában 
napvilágot látott jelentés is. Az elmúlt száz év időjárási vál-
tozásait elemezve jutottak a kutatók arra a következtetésre,
hogy ha öt éven belül nem történik radikális változás a fosszi-
lis üzemanyag felhasználásának terén, fatális éghajlatválto-
zás következményeit szenvedi meg az emberiség. Az eddigi
előrejelzések ugyanis kétfokos emelkedést láttak, de a legú-
jabb szerint ez 2017-ig plusz 3,5 Celsius fok is lehet! A meg-
oldás látszólag egyszerű, de hihetetlenül sürgős: a légkörbe
szén-dioxidot okádó üzemanyagok helyett a lehető legrövi-
debb időn belül másokat kell találni. A hivatal két terv meg-
valósulását is sürgeti. Az első egy nemzetközi egyezményen
alapul, és a már meglevő, szén-dioxiddal szennyező források
kiiktatását, a másik pedig a források teljes és legsürgősebb
felszámolását szorgalmazza. A jelentés szerint nincs alterna-
tíva – különben legkésőbb 2035-ig globális szárazságok, ára-
dások, viharok, durva sugárzás pusztítja el a Földön az életet.

Vajna kaszinózni
vitte Bruce Willist

Másfél órán át
üldögélt a hulla 
a gyorsétteremben

Kellemetlen eset: szívro-
hamot kapott egy ven-
dég egy horvát gyorsét-
teremben, ám a hulla
másfél órán át ott ma-
radt.

A szerencsétlenül járt
vendég egy 49 éves nő volt,
aki rosszullétre panaszko-
dott nem sokkal azután,
hogy betért Sibenik városá-
ban az étterembe. Halálát
nagy valószínűséggel szív-
roham okozta. 

Az étterem személyzete
azonnal mentőt hívott az
ájult nőhöz, ám az orvosok
már nem tudtak segíteni a
boszniai asszonyon, és tá-
voztak, hátrahagyva a ha-
lottat a hullaszállítóknak. 

Az alkalmazottak az el-
hunytat az étterem egyik
sarkába ültették, arcára
szalvétát borítottak és dol-
goztak tovább. A horvát
média beszámolói szerint a
halott másfél órán át
„ücsörgött", míg végre el-
szállították.

Az étterem közlése sze-
rint a sajtó túloz, mert csak
az autósokat kiszolgáló rész-
leg működött zavartalanul
a halálesetet követően is, és
az étterembe nem engedtek
be vendégeket, amíg a ha-
lott is ott volt - írja az MTI
az austriantimes.at nyo-
mán.

Forrás: Neon.hu

Batman befejezi - a legsötétebb és 
legimádottabb szuperhős utolsó kalandja

Andy Vajnát és Bruce Willist
közel három évtizedes ba-
rátság fűzi össze, a kilenc-
venes években sokfelé
elmászkáltak Budapesten.

Úgy üdvözöltük egymást
Bruce Willisszel (57), mint két
régi ismerős, ami meg is felel a
valóságnak – emlékezett Andy
Vajna (66), aki nemrég elláto-
gatott a Die Hard 5 fővárosi for-
gatására. „Akkor este éppen
nagyon sokat dolgoztak, csak
pár percet tudtunk beszélni. Ér-
deklődtünk egymás életéről,
hogy mi történt addig, amíg
nem találkoztunk, és persze szí-
nészeket is felemlegettünk.
Látta-e őt meg őt?  Természe-
tesen gratuláltam neki az ápri-
lisban született kislányához.
Elújságolta, pompásan érzi

magát Budapesten, tetszenek
neki a forgatási helyszínek, és
nagyon kényelmes helyen
lakik. Azt is elmondta, még
mindig szereti John MacClane
szerepét, és élvezi a munkát“–
fűzte hozzá Vajna, aki hollywo-
odi producerként ismerkedett
meg Willisszel a 80-as évek
végén.

„A Rambo-filmek sikere
révén több filmsztárral is kap-
csolatba kerültem, köztük
Bruce-szal is, aztán amikor
1991 tavaszán három hétig a
fóti stúdióban forgatta a Hud-
son Hawk néhány jelenetét, fel-
hívott, segítsek neki eligazodni
Budapesten. Örömmel tettem
eleget a kérésének. Elsősorban
kaszinókba, de éttermekbe, és
szórakozóhelyekre is jártunk,

erre most is szívesen emléke-
zett, akárcsak én“ – mondta
Vajna. 1994-ben Bruce Willis
ügynöke kérte fel őt, legyen a
Die Hard 3 producere.

„Akkor már ismertük egy-
mást, mert egy évvel azelőtt ké-
szült az Éj színe című filmem,
amelynek Bruce volt a főszerep-
lője. Jóval a Die Hard 3 forgatása
előtt problémák adódtak az
anyagi megállapodással, és
Bruce ügynöke is azért hívott,
hogy ezt simítsam el.“

S hogy milyen szálak fűzik
Willishez? „Barátilag viszonyu-
lunk egymáshoz, de ez nem az a
fajta barátság, amit mindketten
folyamatosan fenntartunk „–
mondta Vajna.

Sz. Z. J.
Forrás: Blikk.hu

Legalábbis EZ a Batman befejezi - hisz a rendező Christopher Nolan és a főszereplő Christian Bale is
kijelentette, hogy nem készít több folytatást, A sötét lovag - Felemelkedés lezárja a trilógiájukat.
Már csak az a kérdés: túlélheti-e egy ennyire sötétre színezett történet befejezését a főhős? Kritika.

Amikor 2005-ben a korábban a Memen-
tóval feltűnt fiatal rendezőtehetség, 
Christopher Nolan elvállalta a Batman-fran-
chise újjáélesztését, vélhetően senki sem
számított arra, hogy hét év múlva ő lesz
Hollywood új királya, a denevéremberes fil-
mek pedig soha nem látott bevételi adatokat
és hisztériát generálnak majd maguk körül.
Még Nolan első Batmanje (Batman: Kezdő-
dik!) sem ígérte ezt: látványosan profi és
ambiciózus darab, ami újjáírta a főhős ere-
dettörténetét, és sokkal sötétebb, realistább
közegben gondolta őt újra - de ennyi, még
a fanyalgó kritikák sem voltak ritkák.

Aztán 2008-ban jött A sötét lovag, ami
nemcsak minden idők tán legjobb képre-
gényfilmje lett, de rekordokat döntött a
pénztáraknál is, Heath Ledger alakítása és
tragédiája pedig olyan hátborzongató
pluszt adott az amúgy is zsigeri élményt

nyújtó filmnek, hogy azóta példátlan mé-
retűvé nőtt a sorozatot övező rajongás. A
trilógia harmadik, a történetet lezáró da-
rabjáról a premier másnapján Amerikában
negatív kritikát írni merészelő újságírót ha-

lálos fenyegetések tömkelege érte, a den-
veri éjféli vetítésen elkövetett mészárlás
pedig Ledger halála után egy újabb szörnyű
mítosszal vette körül a Batman-filmeket.

Forrás: life.hu
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Heti 
tévéműsor> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <

m1

08:00 Ecranul nostru
08:30 Híradó
09:00 Balatoni nyár
10:10 Útravaló
10:30 Olimpia 2012

(élő) 
13:01 Híradó
13:17 Olimpia 2012

(élő)
16:10 Magyarország –

Kína, Női
vízilabda-
mérkőzés

17:20 Olimpia 
2012 (élő) 

20:30 Híradó
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 

2012 (élő)
00:05 Rablás olasz

módra (francia
akció-vígj.,
2008) 

01:45 Rocca
parancsnok
(olasz tévéfilm
sor., III./3. rész,
2001) - A
csontváz
rejtélye 1.

Szerda

16:10
Magyarország – Kína

m2

08:25 Klipperek (s.)
08:50 Magyar

válogatott
09:45 A kitüntetés
10:40 Magyarok

Cselekedetei 
10:45 Motorsport

magazin
11:10 Magyar 

elsők (s.)
11:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:01 Híradó
13:20 Olimpia 2012
20:30 Híradó
21:00 Időjárás-

jelentés
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 2012 
02:15 Bűvölet (s.)
03:10 Balatoni 

nyár
04:20 Kebelbarátnők

(angol
animációs
vígjáték, 1. rész,
2004) 

10:40 
Magyarok Cselekedetei

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor
08:40 Reggeli 

- Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:10 Jéghercegnő (s.)
17:15 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Különben

dühbe
jövünk(olasz-sp.
akció-vígj., 1973) 

23:10 Az alvajáró
(kan. krimi,
2004) 

01:15 Reflektor
01:30 Hülyeség nem

akadály (s.)

21:05 
Különben dühbe jövünk

TV2

07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 Winnetou és

Old
Shatterhand a
Halál
Völgyében (s.)

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 Hal a tortán
22:05 Jackie Chan: A

szépfiú (am.-
hongk.-kínai
akció-vígj.,
1999) 

00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Jackie Chan: A

szépfiú (s.)
03:15 Doktor 

House (s.)

22:05
Jackie Chan: A szépfiú

Viasat 3

09:00 A nagy
házalakítás (s.)

09:50 Gyilkos 
sorok (s.)

10:45 Doktor 
House (s.)

11:35 Egy szívesség,
egy óra és egy
nagyon nagy
hal (angol-
francia-am.
vígj., 1991)

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 Könnyed

erkölcsök
(angol vígj.,
2008)

00:05 Angel (angol-
belga-francia
rom. dráma,
2007)

22:20
Könnyed erkölcsök

Duna 

09:35 Olimpia 
2012 Stúdióműsor

10:30 Életképek (s..)
11:00 Család-barát
12:00 Élő népzene 
12:30 Térkép
13:10 Költők

társaságában
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs 
16:05 Talpalatnyi

zöld(ism.)
16:30 Magyarország

tájegységei (s.)
16:55 India és Nepál (s.)
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 Sobri a betyár (s.)
22:10 Híradó
22:15 Dunasport
22:35 Öt kismalac

(francia-svájci
krimi, 2011) 

22:35
Öt kismalac

fot
ó: 

ww
w.

sx
c.h

u
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Műsormelléklet 

m1

08:00 Kvartett
08:30 Híradó
09:00 Balatoni nyár
10:30 Olimpia 2012 
13:01 Híradó
13:17 Olimpia 2012 
16:30 Magyarország -

Horvátország ,
Férfi kézilabda-
mérkőzés

17:30 Magyarország -
Románia, 
Férfi vízilabda-
mérkőzés

18::40 Olimpia 
2012 

20:30 Híradó
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 

2012
00:05 A hölgy, 

aki túl sokat
tudott (am.
krimi, 1999) 

01:35 Rocca
parancsnok (s.)

Csütörtök

17:30
Magyarország - Románia

m2

09:55 A végzet
asszonya(magy
ar tévéjáték) 

10:55 MC - Magyarok 
11:00 Millenniumi 
11:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

20:30 Híradó
21:00 Időjárás-

jelentés
21:04 Abszolút

London
21:20 Videoton –

Gent, Európa-
Liga selejtező

22:30 Olimpia 2012 -
London
(sportműsor,
2012) (élő),
Benne: 

23:00 Férfi röplabda:
Brazília -
Egyesült
Államok

00:15 Férfi
kosárlabda:
Egyesült
Államok -
Nigéria

21:20
Videoton – Gent

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

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

dühbe
jövünk(olasz-
sp. akció-vígj.,
1973)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 A kölyök 

(am. vígj., 2000) 
23:10 Keménykötésűek

(am. akcióf., 2001) 
01:05 Reflektor

21:05 
A kölyök

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon!
(ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Rex felügyelő (s.)
15:25 Marina (s.)
16:25 Doktor House (s.)
17:25 Hal a tortán
18::25 Tiltott   szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Hal a tortán
22:05 Már megint egy

dilis amcsi film
(am. vígj., 2001) 

23:45 Propaganda
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Már megint egy

dilis amcsi film
(am. vígj., 2001)
(ism.)

03:15 Doktor House (s.)
04:10 Segíts

magadon! 

13:2
5 Rex felügyelő

Viasat 3

11:00 Doktor 
House (s.)

11:55 Columbo:
Gyilkosság
telefonhívásra
(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.)
23:10 Nikita (s.)
00:05 Jackie nővér (s.)
00:40 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
01:30 Nikita (s.)
02:30 Zsírégetők (s.)
2:20 Dawson és a

haverok (s.)
04:05 Lépéselőnyben (s.)
04:50 Jackie nővér (s.)

21:30
Doktor House

Duna 

10:30 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:15 Költők

társaságában
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? 
16:05 Arcélek (s.)
16:35 Magyarország

tájegységei (s.)
16:55 India és Nepál (s.)
17:50 Mesélő

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

ínyenceknek (s.)
20:40 Sophie szerint a

világ (s.)
21:10 A falu jegyzője

(s.)
22:15 Híradó
22:20 Dunasport
22:35 Az oroszlán

ugrani készül
(magyar vígj.,
1969) 

22:35
Az oroszlán ugrani készül

m1

09:00 Balatoni nyár
10:30 Olimpia 2012 
13:01 Híradó
13:17 Olimpia 2012 
16:10 Magyarország

Spanyolország,
Női vízilabda-
mérkőzés

17:20 Olimpia 2012 
20:30 Híradó
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 2012 

Atlétika,
birkózás, torna
ökölvívás,
asztalitenisz,
tollaslabda
szinkronúszás
(páros), szörf,
női vízilabda
negyeddöntők,
női kosárlabda,
kézilabda,
röplabda 

00:35 Borvacsora
01:30 Maupassant

történeteiből
(s.)

Péntek

21:04
Abszolút London

m2

08:45 Klipperek (s.)
09:15 Magyar

bulizene
10:10 A férj vadászik

(magyar
tévéjáték,
1984) 

11:10 Magyar elsők
(magyar ism.
sor., 2004)  - Az
első magyar
tornatanár

11:30 Olimpia 2012 -
London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:01 Híradó
13:20 Olimpia 2012
19:00 Olimpia 2012,

Magyar
vonatkozású
események
összefoglalója

20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Olimpia 2012 
02:00 Motorsport

magazin
02:25 Bűvölet (s.)
02:55 Bűvölet (s.)

11:10 
Magyar  elsők

RTL Klub

07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:15 Bagolyvédők

(am. családi
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.)
22:10 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:10 Gyilkos elmék (s.)
00:20 Helyszíni

szemle (s.)
01:20 Reflektor

21:05
Sziklaöklű szerzetes

TV2

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

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

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

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Hal a tortán
22:05 Vadászat a Sas

Egyre (am.
akcióf., 2006) 

23:55 Aktív (ism.)
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
02:00 Vadászat a Sas

Egyre (am.
akcióf., 2006)
(ism.)

03:25 Doktor House
(s.)

04:20 Alexandra
Pódium (ism.)

22:05 
Vadászat a Sas Egyre

Viasat 3

09:35 Gyilkos 
sorok (s.)

10:35 Doktor 
House (s.)

11:30 Columbo:
Összeesküvők(a
m. 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 Sok hűhó

semmiért
(angol-am. rom.
film, 1993)

00:30 Jackie nővér (s.)
01:05 Sok hűhó

semmiért
(angol-am. rom.
film, 1993)

03:10 Zsírégetők (s.)

22:20 
Sok hűhó semmiért

Duna 

10:30 Életképek (s.) 
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők

(ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 Önök kérték!
(ism.)

16:05 Hagyaték (s.)
16:35 Magyar elsők (s.)
16:50 Székely kapu 
17:20 Ízőrzök: Hévíz (s.) 
17:50 Mesélő

cégtáblák (s.)
18::25 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:40 Kárpát Expressz
19:55 NB1-es

labdarúgó-
mérkőzés OTP
Bank Liga

22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:20 A névtelen vár (s.)
23:25 Dunasport
23:40 Apa, hány éves

vagy? (magyar
portréf., 2012) 

17:20
Ízőrzök: Hévíz



13. oldalaugusztus 1–7.

Műsormelléklet

m1

07:55 Balatoni nyár
10:30 Olimpia 2012 
13:01 Hírek
13:05 Olimpia 2012
18:20 Szerencse

Szombat 
18::40 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

20:05 Ötöslottó
számsorsolás

20:20 Olimpia 2012 -
London
(sportműsor,
2012) (élő),
Magyarország -
Nagy-Britannia,
Férfi vízilabda-
mérkőzés

21:35 Híradó
22:09 Abszolút

London
22:15 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő),
Magyarország -
Spanyolország ,
Férfi kézilabda-
mérkőzés

Szombat

18:20
Szerencse Szombat

m2

08:05 Rajzfilmek
10:05 Az én nevem

Jimmy (s.) 
10:25 A hátvéd halála

és feltámadása
(magyar tévéf., 1980) 

11:30 Olimpia 2012 -
London
(sportműsor,
2012) (élő)

11:30 Férfi röplabda:
Németország -
Tunézia

13:15 Férfi kézilabda:
Dél-Korea -
Szerbia

15:00 Férfi vízilabda:
Montenegro -
Románia

16:00 Tenisz női
egyes döntő

16:30 Műugrás női 
17:30 Férfi

kosárlabda:
Egyesült
Államok -
Litvánia

19:00 Labdarúgás:
férfi
negyeddöntő

20:30 Híradó

10:25 
A hátvéd halála és feltámadása

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Boci és Pipi

(am. anim. 
sor., 1997) 

11:25 Asztro Show
12:25 Törzsutas

(2011) 
12:55 Autómánia
13:35 Jópofa kofa (s.)
14:05 Míg a halál el

nem választ (s.)
14:35 Édes, drága

titkaink (s.)
15:45 Chuck (s.)
16:50 Felhők közül a

nap (am. rom.
dráma, 1992)

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Vadkaland (am.

anim. f., 2006) 
22:05 Tűzparancs

(am. akcióf.,
1996) 

00:45 Messze fuss,
soká maradj!
(francia thriller, 2007)

03:00 Fókusz Plusz
(ism.)

16:50 
Felhők közül a nap

TV2

10:30 EZO.TV
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap 
11:50 Propaganda

(ism.)
12:50 Tequila és

Bonetti
legújabb
kalandjai (s.)

13:50 Duval és
Moretti (s.)

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

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:50 Rejtélyek
kalandorai (s.)

17:55 Sas kabaré
18::55 Activity (ism.)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Hajrá csajok,

újra! (am. vígj.,
2004) 

22:20 D-War –
Sárkányháború
(dél-kor.
fantasy, 2007) 

00:05 Luxusdoki (s.)
01:05 A médium (s.)

20:35 
Hajrá csajok, újra!

Viasat 3

11:25 Columbo:
Gyilkosság
telefonhívásra
(am. krimi,
1978)

12:50 Don Camillo
visszatér (ff.,
olasz-francia
vígj., 1953)

14:55 A nagy csapat
(am. vígj., 1989)

16:55 Óriási nyomozó:
1 uncia 395 dollár
(francia-NSZK-
olasz akció-vígj.,
1988)

18::45 Drágán add a
rétedet (am.
családi vígj., 2010)

20:30 Osztály,
vigyázz! (am.
vígj., 1996)

22:00 Még mindig
tudom, mit
tettél tavaly
nyáron (am.
thriller, 1998)

23:50 Dorian Gray
(angol
filmdráma,
2009)

23:50
Dorian Gray 

Duna 

10:30 Mundruc (magyar
dokumentumf., 1997)

11:00 Vallási híradó
12:00 Zarándokutakon (s.)
12:30 Munka-Társ (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Száműzött

magyar irodalom 
13:40 Vannak vidékek (s.)
14:10 Heuréka!

Megtaláltam!
14:35 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:35 Pannon

expressz 
16:05 Táncvarázs 
17:00 Családi

összeesküvés
(am. krimi,
1976) 

19:00 Híradó
19:55 NB1-es

labdarúgó-
mérkőzés OTP
Bank Liga

22:00 Kultikon +
22:50 Dunasport
23:10 A svéd szépség

(svéd
filmdráma)

23:10 
A svéd szépség

m1

07:55 Balatoni nyár
10:30 Olimpia 2012 
13:01 Hírek
13:05 Olimpia 2012 
20:30 Híradó
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő),
Benne: Atlétika,
birkózás, torna
(szerenkénti
döntők),
ökölvívás,
asztalitenisz,
tollaslabda
(döntő), tenisz
(döntők),
kerékpár,
műugrás (női
3m), röplabda
csoportmérkőz
ések

00:35 Éjszakai
rohanás (am.
kalandf., 1988) 

02:35 Nagyon zene 

Vasárnap

00:35
Éjszakai rohanás

m2

10:15 Az én nevem
Jimmy (s.)

10:35 Az utolsó budai
basa (ff., magyar
tévéjáték, 1964) 

11:30 Olimpia 
2012 - London
(sportműsor,
2012) (élő)

10.30 Női kézilabda:
Svédország -
Dél-Korea

12.30 Női röplabda:
Kína - Koreai
Köztársaság

15.00 Tenisz férfi
egyes döntő

15.50 Női vízilabda
negyeddöntő

17.45 Női kosárlabda:
Kína - Egyesült
Államok

20:30 Híradó
21:01 Időjárás-

jelentés
21:03 Abszolút

London
21:08 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

17.45 
Kína - Egyesült Államok

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas

(2011) 
13:15 Dáridó Lajcsival

(szór. műsor)
13:55 Míg a halál el

nem választ (s.)
14:25 Száguldás

gyilkosságokkal
(am. akció-vígj.,
1976)

16:55 Szerencse
dolga (am. vígj.,
2007) 

16.10 Hatoslottó-
sorsolás

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 A Gyűrűk Ura -

A Gyűrű
Szövetsége (új-
zél.-am. fant.
kalandf., 2001) 

00:35 Fekete víz (am.
horror, 2005)

02:30 Hülyeség nem
akadály (s.)

14:25 Száguldás
gyilkosságokkal 

TV2

06:45 Vallási magazin
07:15 Egzotikus Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
11:15 Nagy Vagy,

Balaton!
11:45
EgészségMánia(magazi
nműsor)
12:15 EZO.TV
12:45 Kalandjárat
13:15 Borkultusz 
13:45 Stahl konyhája
14:15 Több mint

TestŐr
14:45 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:45 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:45 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:45 Hajrá csajok,
újra! (am. vígj.,
2004)  (ism.)

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

kalandf., 1999) 
23:20 D-Tox (am.-

német
akcióthriller)

21:05 
A múmia

Viasat 3

09:10 Véznák kontra
dagik

10:10 Anya, csak egy
van!

10:35 Szerelem
nyilasa (s.)

11:25 Szex és New
York light (s.)

12:30 A nagy
házalakítás (s.)

14:20 Drágán add a
rétedet (am.
családi vígj.,
2010)

16:05 Krumplirózsa
(am. rom. vígj.,
1991)

18::15 Honey (am.
filmdráma,
2003)

20:10 ÁlomÉpítők 
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Ace Ventura -

Állati nyomozó
(am. vígj., 1994)

00:35 Manhattanre
leszáll az éj
(am. filmdráma,
1997)

22:50 
Ace Ventura

Duna 

10:30 Fejezetek
Magyarország 

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:15 Vers
13:20 Magyar elsők 
13:35 Akadálytalanul 
14:05 Határtalanul

magyar
14:30 Szerelmes

földrajz 
15:05 Maga lesz a

férjem (ff.,
magyar vígj.,
1937)

16:25 NB1-es
labdarúgó-
mérkőzés 
OTP Bank Liga

18::30 Hazajáró 
19:00 Híradó
19:40 Önök kérték!
20:35 A hercegnő

(angol-francia-
olasz
történelmi
dráma, 2008)

22:40 Dunasport
23:00 Vakációs könyv

(török
filmdráma,

15:05 
Maga lesz a férjem
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Műsormelléklet

m1

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

London
(sportműsor,
2012) (élő),
Benne: Atlétika,
birkózás, torna
(szerenkénti
döntők),
sportlövészet,
kajak-kenu,
asztalitenisz,
női labdarúgás,
kerékpár,
ökölvívás,
szinkronúszás
(páros),
vitorlázás,
strandröplabda,
férfi ,
kosárlabda,
kézilabda,
röplabda
csoportmérkőz
ések

11:30 Magyarország –
Szerbia, Férfi
kézilabda-
mérkőzés

13:20 Híradó

Hétfő

09:00
Balatoni nyár

m2

08:40 Klipperek (s.)
09:05 Magyar rock
10:00 Kutyakomédia

(magyar vígj.,
1982) 

11:10 Magyar elsők (s.)
11:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

11:30 Kajak-kenu
selejtezők

13:01 Híradó
13:15 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:20 Férfi vízilabda:
Görögország -
Ausztrália

16:00 Torna
szerenkénti
döntők

17:00 Szinkronúszás:
páros selejtező

19:00 Labdarúgás:
női elődöntő

20:30 Híradó
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 2012 -

11:30 
Kajak-kenu selejtezők

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai

(s.)
15:15 Ruffian, a

csodakanca
(am. kalandf.,
2007)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Bújj, bújj, szőke!

(am. akció-vígj.,
2004) 

23:05 CSI: A
helyszínelők (s.)

00:15 Az ördög

15:15
Ruffian, a csodakanca

TV2

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 Egy hét Pesten

és Budán
(magyar
filmdráma,
2003) 

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.)

13:40 
Egy hét Pesten és Budán

Viasat 3

09:00 A nagy
házalakítás (s.)

09:45 Gyilkos 
sorok (s.)

10:40 Doktor 
House (s.)

11:30 Honey (am.
filmdráma,
2003)

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 Személyes

vonatkozás
(am. dráma,
2009)

00:20 Jackie nővér (s.)
00:50 Dorian Gray

(angol
filmdráma,
2009)

02:55 Zsírégetők (s.)
03:40 Dawson és a

22:20 
Személyes vonatkozás

Duna 

10:30 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Száműzött

magyar
irodalom

12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 Hajdú Open
Nemzetközi
Táncverseny 

16:05 Munka-Társ 
16:30 Heuréka! 
17:00 Vannak 

vidékek (s.)
17:30 Magyar elsők 
17:45 Színes szürkék

(magyar
portréf., 2012) 

18::20 Életképek 
19:00 Híradó 
19:40 Kárpát Expressz
20:10 A Duna -

Utazás
ínyenceknek 

20:40 Sophie szerint
a világ (s.)

21:10 A Tenkes

17:45 
Színes szürkék

m1

06:25 Hajnali
gondolatok

06:30 Barangolások
öt kontinensen
- Hogyan lesz a
fenntarthatatlan
fejlődés
fenntarthatóvá?

07:00 Híradó
07:20 Sporthírek
07:25 Időjárás-

jelentés
07:30 Srpski Ekran
08:00 Unser

Bildschirm
08:30 Híradó
09:00 Balatoni nyár
10:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:01 Híradó
13:17 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

20:30 Híradó
21:00 Időjárás-

jelentés
21:04 Abszolút

London

Kedd

21:04 
Abszolút London

m2

09:00 Magyar pop
09:55 Telepódium
11:10 Magyar elsők

(magyar ism.
sor.)  - Az első
magyar
kerékpár

11:30 Olimpia 2012 -
London
(sportműsor,
2012) (élő)

12:00 Női kézilabda
negyeddöntő 

15:00 Női röplabda
negyedöntő 

16:30 Torna
szerenkénti
döntők

19:15 Női kosárlabda
negyeddöntő

20:30 Híradó
21:04 Abszolút

London
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

21:00 Súlyemelés:
Férfi +105 KG
Döntő, A-
csoport 

15:00 
Női röplabda negyedöntő

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai

(s.)
15:15 Az értelem

diadala (am.
filmdráma,
2004)

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

18::20 Teresa (mex.
filmsor., 116.
rész, 2010) 

19:30 RTL Klub
Híradó

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

akták (s.)

15:15 
Az értelem diadala

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Az élet iskolája

(kan.-am.
családi film,
2005) 

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! (s.)
22:05 Közönséges

bűnözők (am.
thriller, 1995) 

00:10 Aktív (ism.)
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
01:50 A kanyaron túl

(magyar játékf.,
2001)

13:15
Az élet iskolája

Viasat 3

08:10 Zsírégetők (s.)
08:40 A nagy

házalakítás (s.)
09:50 Gyilkos 

sorok (s.)
10:50 Doktor 

House (s.)
11:45 Osztály,

vigyázz! (am.
vígj., 1996)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

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

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

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

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

nyomozók (s.)
00:00 Terepen (s.)
00:55 Jackie nővér (s.)
01:30 Doktor 

House (s.)
02:20 New York-i

nyomozók (s.)
03:10 Zsírégetők (s.)
04:00 Dawson és a

19:35
Egy kapcsolat szabályai

Duna 

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

elsők (s.)
16:50 Agárdy Gábor

arcai (magyar
portréf.)

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

18::20 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 Öregberény (s.)
22:15 Híradó
22:20 Dunasport
22:35 Vicky Cristina

Barcelona (am.-
sp. rom. film,
2008) 

22:35 
Vicky Cristina Barcelona
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Minden idők legjobb vásárhelyi eredményét érték el nemrég a Torpi női vízilabdacsapat lányai, miután a július 22-én, Bukarestben megrendezett országos
döntőn másodikak lettek, 20-17 arányban alulmaradva a nagyváradi Crişullal szemben.  

Aranyos lányok nyakukban ezüstéremmel 

Színpompás és látványos megnyi-
tóünnepség után Jacques Rogge, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke
kérésére II. Erzsébet brit királynő, pén-
tek este hivatalosan is megnyitotta a
XXX. olimpiai játékokat Londonban.
Az ünnepség záró eseményeként a 
60 000 néző, a 7500 önkéntes és a 204
ország felvonuló képviselői előtt fel-
vonták az olimpiai zászlót, a játékok
résztvevői letették az olimpiai esküt és
hét fiatal sportoló meggyújtotta az
olimpiai lángot.

Ezen az olimpián a sajtó 21 000
képviselője lesz jelen, ami kétszer
több, mint 2008-ban Pekingben, kö-
zülük 10 000-en nem rendelkeznek

akkreditálással. A legnépesebb stábja
az Egyesült Államokbeli NBC televízió
társaságnak van, amely 2 700 mun-
kással dolgozik az események során.
Az angol BBC részéről is 765-en dol-
goznak az olimpiai parkban. 

A megnyitó ünnepségen felszerelt
színpad meg kellékei 34.5 millió eu-
róba kerültek, amit teljes egészében a
brit állam fedezett. A nyitóünnepélyt
az előzetes becslések szerint világ-
szerte egymilliárdan követték, a nyári
játékokat pedig négymilliárdan nézik
majd a televíziók előtt. A megnyitón
15 ezer négyzetméternyi színpadterü-
letet alakítottak ki a kelet-londoni
Stratford városrészben felépített olim-

piai stadionban, amelynek ötszáz
hangszórója egymillió watt erővel su-
gározott. Az előadásban 15 ezer ön-
kéntes vett részt, illetve külön
érdekesség, hogy 23 ezer jelmezt ké-
szítettek az eseményre.

Az Olimpia – tetszik, vagy nem –
gazdasági vállalkozás is: az óvatos
becslések szerint naponta több mint
350 ezer külföldi látogatót várnak,
akik több mint 11 milliárd fontot köl-
tenek majd el az ott tartózkodásuk

alatt. 
Egyébként a 2012-es Olimpia ren-

dezési jogáért olyan városok pályáz-
tak, mint Havanna, Isztambul, Madrid,
Moszkva, Lipcse, New York, Párizs, Rio
de Janeiro, illetve a győztes London.

London 2012

A szerdai edzésen az ezüstéremmel
a nyakukban és a második helyezett-
nek járó trikókban jelentek meg a lá-
nyok. 

A foglalkozás előtt először Fülöp
Tamás edzőt kérdeztük, aki készsége-
sen nyilatkozott lapunknak: 

– Az örömujjongásból is kitetszik,
hogy szeretik önt a lányok. Milyen is ez
a viszony a játékosok és az edző között?

– Valóban nagyon ragaszkodnak
hozzám, amit én is hasonlóképpen vi-
szonzok, hiszen az edzéseken kívül, a
mérkőzések, felkészítők alatt huzamo-
sabb időt töltünk együtt, így második
apának is beillő szerepköröm van, s
persze pedagógusként is felelősségtel-
jes feladat hárul rám. Egyáltalán nem
vagyok puhakezű edző, ezzel együtt
roppant türelmesnek kell lennem a lá-
nyokkal, és mindent a legfőbb célnak,
a sikernek alárendelve. 

– Hazai pályán sikerült legyőzni a 
házigazda, bukaresti Brenntag Karma együt-
tesét, viszont alulmaradtak a Crişul ellen. 

–Az eredmények tükrözik az erővi-
szonyokat, jelenleg mi a bukaresti lá-
nyok fölött vagyunk játéktudás
szempontjából, de a nagyváradi
együttes jobb nálunk is. Igaz, ők már
öt éve alakultak, az együttes több
tagja már líceumot végzett, a mi csa-
patunk meg 13-14 éves lányokból áll.
Az ők kapusuk is 20 év fölötti, a miénk
csak 13 éves, tehát itt is jelentkezett a
különbség. Egy biztos, a Torpi lányai
fejlődőképesek, a csúcs előtt állnak, de
sok munka van még előttük, de meg-
győződésem, idővel szép eredménye-
ket érhetnek el. 10-9 arányban
maradtunk alul a döntőben, de ilyen

körülmények között egyáltalán nem
volt szégyen a vereség, ezért büszke
vagyok a lányaimra.

– Gondolom, sokat jelentett az is,
hogy Marosvásárhelynek egy ilyen mi-
nőségű fedett uszodája van, ahol
magas szinten lehet felkészülni, úszó-
és vízilabdaedzéseket tartani, ami nél-
kül elképzelhetetlen manapság kima-
gasló eredményeket elérni. 

– Persze, hiszen a kiváló edzéslehe-
tőségek nélkül ma már nehéz eredmé-
nyeket produkálni. Ugyanakkor meg
szeretném köszönni mindazoknak az
önzetlen segítségét, akik támogattak

minket, s itt főleg a helyi önkormány-
zatra, a Városházára gondolok, de
ugyanakkor más támogatók érdeklő-
dését is várjuk, akik tenni szeretnének
a marosvásárhelyi női vízilabdáért.

Szeghalmi Krisztina, a csapat leg-
eredményesebb játékosa, a tavalyi ma-
gyarországi területi Gyermek II. vidéki
bajnokságban 198 gólt szerzett:

– Az első két negyedben vezettünk,
volt, hogy három góllal is. Csak az
egyik játékosunk megbetegedett, 40
fokos láza volt, és hiányzott, s ez meg-
látszott a játékunkon. A lányok ki is fá-
radtak, az egyenlítés után pedig egy

játékosunkat ki is állították. 
Sajnálom, hogy vesztettünk, de vere-
ségünk ellenére, tapasztalatszerzésre
kiváló alkalom volt ez a meccs. Bízom
abban, hogy jövőre bajnokok lehe-
tünk. 

Szeghalmi Andrea, az együttes leg-
idősebb játékosa, Krisztina édesanyja:

– Az, hogy lányommal játszom egy csa-
patban, külön önbizalmat ad nekem.
Gondolom, hogy ez kölcsönös érzés…

Moldovan Renáta, az együttes csa-
patkapitánya:
– Păltineanu Răzvan edzésein tanul-

tam meg úszni, majd Gagyi Csaba
kezei alatt formálódtam. Kemény fel-
készülésben volt részünk a bajnokság
előtt, ami főleg fizikai és taktikai ed-
zésekből állt. Az, hogy csapatkapitány
vagyok, plusz elszántságot ad szá-
momra, hogy morálisan és fizikailag is
irányítsam a csapat tagjait. Nagyon re-
mélem, hogy a szeptember 28-án
sorra kerülő Románia Kupán vissza-
vághatunk a nagyváradiaknak. Ha ez
sikerül, akkor nagyon elszántan fogunk
felkészülni a Szuper Kupára is. Mie-
lőbbi célunk a Románia Kupa elnye-
rése!
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"Kétnapos" üdülő c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Az egyik csak a külföldieknek süt euróért vagy dollárért!

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


