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Sport

Újabb bajnoki cím,
kupagyőzelem és európai
szereplés előtt a City’us

A marosvásárhelyi bajnok és kupagyőz-
tes City’us teremlabdarúgó együttese
megkezdte a felkészülést a 2012-2013-
as bajnoki évadra. A klub történetének
eddigi, leghosszabb ideig edzőként tevé-
kenykedő vezetője, Kacsó Endre – 2003-
ban Románia legjobb teremlabdarúgója,
a hazai bajnokság többszörös gólkirálya
– két hétig kemény erőnléti edzéseket
tart a csapat játékosainak. 
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>>> 15. oldal

Társadalom

„Románia a korrupció 
olymposi magaslatán” .  Egy király pénze
Nincs új a Nap alatt. Száz éve sem volt másként,
akkor is fejőstehénként „kezelték” a frissen alakult
román államot. Az ország mai élősdijei, a mostani
nagy korruptak nem panaszkodhatnak: nagy hagyo-
mányra, jeles „elődökre” tekinthetnek vissza. Az
alábbi újságcikk a királyi ház ügyleteire világít rá.
Forrását és keltezését a szöveg végén szíveskedjenek
megtekinteni. 

Vélemény

Kánikula 
Kánikula van, ez egyértelmű. Ebben talán
még a politikacsinálók is megegyeznek.
Igaz, más egyébben nehezen. Többnyire
sehogy. A közember a gazdasági kilátás-
talanság, a rég tapasztalt szárazság, a lej
árfolyamának folyamatos csökkenése, a
növekvő munkanélküliség következmé-
nyeivel próbál megküzdeni, a politikusok
pedig... elvannak a közös homokozóban.

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

>>> 3. oldal Hír és hírháttér

„Szomorú, hogy 
magyar rúg a magyarba”
Három éve harcolnak a székelykakasdiak a
hulladékválogató, -átrakó és -komposztáló
állomás létrehozása ellen, ugyanis ezt lakó-
házaiktól mindössze 500 méterre tervezik
kialakítani. Viszont most már a hatóságok a
tettlegesség mezejére léptek, és a szemét-
tározóhoz vezető út megépítéséhez szüksé-
ges földterületek kisajátítását is elkezdték.

>>> 4. oldal

Humor

Miért nem 
dzsanáztunk szavazni?

Kelemen Hunor tudja! A romániai ma-
gyarság számára nem volt közvetlen
tétje a Traian Basescu államfő leváltásá-
ról szóló népszavazásnak, ezzel magya-
rázható a magyar választók alacsony
részvétele – mondta Kelemen Hunor a
referendumnak becézett sikertelen(?) ál-
lamcsíny-kísérlet másnapján.

>>> 7. oldal

>>> 4. oldal

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

Egyházi-politikai 
háború Marosbogáton

Marosbogáton, a Marosludastól nem messze
fekvő, 400 református magyart számláló fa-
luban szappanoperába illő, tarthatatlan álla-
potok uralkodnak. A főszereplők: a helyi
református lelkész, Molnár Károly és a maros-
bogáti RMDSZ, de főleg annak elnöke, Sepsi
László. Hogy a konfliktus alapja politikai, egy-
házi, anyagi vagy személyes töltetű nem tel-
jesen egyértelmű, de valószínűsíthető, hogy
mind a négy tényező hozzájárult a faluban ki-
alakult tűrhetetlen helyzet kialakulásához. 

>>> 5. oldal
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Névnapok
Augusztus 8. László, Gusztáv, Hartvig, Eszmeralda
Augusztus 9. Emőd, János, Roland, Román
Augusztus 10. Lőrinc, Lóránt, Csilla, Roland, Blanka, Bianka
Augusztus 11. Zsuzsanna,  Lujza, Tarján, Tibor, Klára
Augusztus 12. Klára, Hilda, Larina, Hiláriusz
Augusztus 13. Ipoly, Gerda, János, Gertrúd, Ibolya
Augusztus 14. Marcell,  Menyhért, Özséb, Miksa

Ajánló

Kos: Feladatokkal teli hét vár önre mind a magánéletében,
mind a munkájában. Nem kizárt, hogy kellemetlennek tűnő
érzelmi ügyek kerülnek elő a múltból. Kénytelen foglalkoznia
velük, akkor is, ha szívesebben söpörné a szőnyeg alá. Ne aka-
dálynak, hanem lehetőségnek fogja fel mindezt.
Bika: Eseménydús hétre számíthat, mely baráti meghívásokkal
lesz teli, de lehet, hogy egyedül vonul el az erdőbe. Szánjon
időt a pihenésre és a feltöltődésre. Azonban nem árt, ha út-
közben figyelmes, és ha szórakozni megy, akkor is mindent
megtesz, hogy biztonságban érezhesse magát.
Ikrek: Nem kizárt, hogy a párjával kapcsolatos aggodalmai
törnek felszínre, vagy úgy érzi, valami nem stimmel önök
között. Ez azonban nem a legalkalmasabb időszak, hogy meg-
beszéljék a dolgokat. Lépjen hátra néhány lépést, találkozzon
a barátaival, és aludjon néhányat, mielőtt arról dönt, mi legyen. 
Rák:Vidám napok várnak önre, és a jókedve kitarthat, ha nem
kezdi el azt keresni, hogy mivel lehet elégedetlen. A párkap-
csolatában harmonikus hétre számíthat, és ha nincs párja,
könnyen találkozhat egy izgalmas személyiséggel. Egy csa-
ládtagja felől kaphat híreket.
Oroszlán: A héten a szabadság és a kötöttségek közti egyen-
súlyozás jelent kihívást az életében. Nehezen viseli élete meg-
szokott kereteit, akár a munkáról, akár a párkapcsolatról van
szó. Ne borítson mindent hirtelen maga körül, most lépéseket
tehet azért, hogy elérje a vágyott életformáját.
Szűz: Feszülten indul ön számára a hét, mivel azt tapasztalja,
nem jutott előrébb a párkapcsolati problémák megoldásában.
Azonban a görcsösség most sem vezet eredményre. Inkább
utazzanak el valahová, a környezetváltozás jót fog tenni mind-
kettejüknek.
Mérleg: Régen parkolópályára tett tervei most új lendületet
kaphatnak, és ezúttal eredményesen végződnek. Új találko-
zásokat és izgalmas eseményeket is tartogat ez a hét. Ha még
nincs párja, járjon nyitott szemmel ezekben a napokban, mert
lehetséges, hogy a jövendőbelijébe fut bele.
Skorpió: A héten rendkívül nagy szabadságvágy törhet önre,
amit nem mindenki néz jó szemmel. Különösen a munkahelyén
nem árt, ha nem feszegeti a határokat. A párja sem örül annak,
ha tőle külön akarja tölteni ideje javarészét. Ha párt keres, hó-
dolók vehetik körül a héten, önnek csak válogatnia kell.
Nyilas: Megkönnyebbülést hoz számára a hét. Persze ez nem
mentesíti az alól, hogy lépéseket tegyen a megoldásért, de
már látja a fényt az alagút végén, és segítséget is kap. Nem
árt, ha tudatosan is próbál az életében a jó dolgokra figyelni,
így javíthat az életminőségén.
Bak: A héten akaratlanul is konfliktust szíthat, ezért minél kö-
rültekintőbben fogalmazza meg az észrevételeit. Lehet, hogy
valakit nagyon szeretne meggyőzni a saját igazáról, de amíg
nem fogadja el, hogy ő másképp gondolkozik, nem jár sikerrel.
Tanulási lehetőséget kap, ne habozzon kihasználni az alkal-
mat.
Vízöntő: A héten több kellemes meglepetés is várja, elsősorban
az anyagi ügyeiben várható fellendülés. Lehet, hogy nyeremény
formájában jut pénzhez, vagy értékes vagyontárgyat sorsolnak
önnek, esetleg egy korábbi munkájáért kapja meg a jutalmát. 
Halak: Az elkövetkező napokban átélt élményei hatására szinte
észrevétlenül megválhat néhány szorongásától és nyomasztó
gondolatától, ami az életében is megmutatkozó változásokat
eredményez. Jó híreket kap egy eltűntnek hitt ismerősétől.

Horoszkóp

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

A Maros Megyei Könyvtár kö-
vesdombi fiókja a NagyiNet
program keretében kirándulást
szervez ebben a hónapban To-
rockóra, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak. A
kirándulás napját a továbbiak-
ban szögezik le, de máris fel
lehet iratkozni a kövesdombi
könyvtárban.

Folytatódnak 
a mesedélelőttök

Ezen a héten is lesz meseolva-
sás a Maros Művészegyüttes
kövesdombi székhelye előtti
játszótéren. A Maros Megyei
Könyvtár kövesdombi fiókjá-
nak önkéntesei csütörtök dél-
ben 12 órakor olvasnak a
gyerekeknek.

Nyáresti 
orgonahangverseny

A héten folytatódik Molnár
Tünde orgonaművésznő Nyár -

esti orgonahangversenyek
című sorozata. Augusztus 9-én,
csütörtökön 19 órától a Keresz-
telő Szent János-plébánián lép
fel a művésznő, ahol a Mooser
Ludwig-orgonán Fr. Couperin-, S.
Scheidt-, J. S. Bach-, Liszt Fe-
renc-műveket játszik.

Mit gondolsz, 
mikor boldog a gyermeked?

Marosvásárhelyen várják a csa-
ládokat pénteken délutánon-
ként a Somostetőre: míg a
gyermekek izgalmas játékokba
kapcsolódhatnak be, addig

szüleik tájékozódhatnak a
gyermeknevelés labirintusá-
ban, megismerkedhetnek a
szervezet által családoknak,
gyermekeknek kínált progra-
mokkal.

Árnyékok

A Mikházi Csűrszínházban au-
gusztus 11-én, szombaton este 8
órától tekinthető meg Dénes Előd
műsora: József Attila Árnyékok –
versben, dalban és prózában.
Közreműködnek: Benke Júlia,
Berekméri Melinda, Ruszka Sán-
dor. Helyfoglalás a 0741-469-
628-as telefonszámon.

Koncertek a Dzsesszben

Augusztus 9-én, csütörtökön a
Hangover zenekar lép szín-
padra és biztosít minőségi live
bulit a marosvásárhelyi Jazz &
Blues Clubban. Az őszi szezon
egyik nagy koncertjére szep-
tember 2-án kerül sor, amikor
az LGT-emlékzenekar koncer-
tezik.
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Nincs új a Nap alatt. Száz éve sem volt másként, akkor is fejőstehénként „kezelték” a frissen alakult
román államot. Az ország mai élősdijei, a mostani nagy korruptak nem panaszkodhatnak: nagy hagyo -
mányra, jeles „elődökre” tekinthetnek vissza. Az alábbi újságcikk a királyi ház ügyleteire világít rá. For-
rását és keltezését a szöveg végén szíveskedjenek megtekinteni.   

Kánikula 

Kánikula van, ez egyértelmű. Ebben talán még a
politikacsinálók is megegyeznek. Igaz, más egyébben
nehezen. Többnyire sehogy. A közember a gazdasági
kilátástalanság, a rég tapasztalt szárazság, a lej árfo-
lyamának folyamatos csökkenése, a növekvő munka-
nélküliség következményeivel próbál megküzdeni, a
politikusok pedig... elvannak a közös homokozóban.

Miután napokon keresztül arról hallhattunk épüle-
tesnél épületesebb okfejtéseket, hogy mennyi is az
annyi – természetesen mindig más eredményre jutot-
tak, attól függően, ki számolt –, újabban kormányát-
alakítósdit játszanak. Ezáltal – igaz, nem ez volt a céljuk
– most újra szájára vette Romániát a világsajtó. Hétfőn,
a belügyi és a közigazgatási tárcák vezetőinek lemon-
dása után – hogy milyen külső és belső „kényszerek”
hatására tették, arról még sokáig folynak majd a talál-
gatások –, a Plagizátor további, a külügyi, az igazság-
ügyi és a parlamenti kapcsolatokért felelős tárcákat
érintő cserékre szánta el magát. A szándékot tett is kö-
vette, estére már be is iktatták az új tárcavezetőket, ki-
véve egyet. Az igazságügyi tárca élére kiszemelt „nacs-
asszony” kinevezésének nem voltak meg a feltételei.
Hogy „tanult kollegái” épp ezzel a jogi akadállyal nem
számoltak, azt hiszem, sok mindent elárul felkészült-
ségükről. Illetve arról, hogy mennyire adnak a jogkövető
magatartás látszatára. A kánikulai melegre való tekin-
tettel, mely köztudomásúlag nem kedvez a szellemi
erőkifejtésnek, megmondom: semennyire. 

Az újonnan kinevezettek névsorán végigfutva – a
belügyi tárca vezetésével az egykori maroshévízi pol-
gármestert, Hargita megye volt románvédő prefektusát
bízták meg – nyilvánvalónak tűnik, nem fognak világ-
rengető hőstetteket véghezvinni. Pozitív értelemben
semmiképp. Dehát nem is ezt várják el tőlük gazdáik,
annál inkább a fölösleges akadékoskodás, az ellenvetés
nélküli végrehajtást. Ez idő szerint Romániában nem
felelős miniszterekre, hanem fejbólintó jánosokra van
inkább szükség. Egyáltalán volt-e ez másként a Dim-
bovica partján? – kérdezheti bárki.  

S miután mindezeket így felsoroltuk, nem kerül-
hetjük meg a kérdést: mire volt jó az egész? A minisz-
terelnök szerint a kormánynak „világos” stratégiaváltásra
van szüksége, arra, hogy a lakosság és a külföld felé is
a stabilitás és kiszámíthatóság üzenetét sugározza.
Vagy legalább annak látszatát. Volt-e a kormánynak
egyáltalán stratégiája, valamiféle világos elképzelése
arról, mit is szeretne, mihez is kellene kezdenie az ölébe
hull(ajtot)t hatalommal? Aki felfedezett valamiféle ha-
sonlót, kérem, jelentkezzen. 

S akkor mire volt jó az egész? – tesszük fel ismételten
a kérdést. Talán nem állunk messze a helyes választól,
ha azt feltételezzük, hogy a hirtelen minisztercserék,
különösen a belügyi és a közigazgatási tárcák vezetőinek
önkéntes távozása valamiféle belső szakadást jelez. A
szoclibek mértéktelen hatalomvágya, az államelnök
menesztésére tett sikertelen kísérlet lassan éket vert a
posztkommunista táborban, aláásta a pártelnök kor-
mányfő hatalmát. Előrelátható, hogy – különösen, ha
a referendum, minden hatalmi erőlködés dacára, 
mégiscsak érvénytelennek bizonyul – rövidesen egymás
ellen fordulnak majd, legalább olyan dühvel, mint ami-
lyennel most Basescu ellen acsarkodnak.     

Mindez csak újfent alátámasztja az állítást, miszerint
a hatalomért egyesek mindenre képesek. Sőt, még an-
nál is többre. 

Szentgyörgyi László

Első Károly király egy Hohen-
zollern-sarj, a sigmaringeni ka-
tolikus ágból. Amióta Románia
trónján ül, nagyon meggazda-
godott, úgy mondják, a világ leg-
gazdagabb fejedelmei közül való.
De 1866-ban szegény princ volt
még, s édesapja, Hohenzoller
Antal Károly herceg bizony nem
látta el a fiát bőséges útravalóval,
amikor ez elindult királynak, azaz
akkor még csak fejedelemnek. 

Bratianu János, az oláhok
Andrássy Gyulája, akit szeretnek
a Kelet Bismarckjának is nevezni,
úgy lopta be a fiatal herceget Ro-
mániába. Amikor 1866-ban az
oláhok elzargatták Cuzát, a feje-
delmüket, hosszas keresgélés
után megállapodtak a Hohen-
zollern-Sigmaringen Károly her-
ceg személyében. Az jó lesz ural-
kodónak, német, szigorú, jó
katona – főhadnagy volt, Gar-
dekürasser –, takarékos: elküld-
ték hozzá Bratianut, beszélje rá
az iú princet a román trónra.
Hát nem kellett sok ékesszólást
pazarolni: a jelölt két kézzel ka-
pott az ajánlaton. S ment is
mindjárt. Csakhogy a porosz ak-
kor éppen háborút viselt az oszt-
rák ellen, és félő volt, hogy azok-
ban a városokban, amelyeken át
kell utazni, felismeri valaki, akkor
aztán időnek előtte kisül a dolog.
A politikusok a megmondhatói,
miért nem szabadott ezt a stá-
tusakciót senkinek se tudni: de-
nikve (szóval, tehát, sz. m.) a her-
ceget nem eresztették volna át
soraikon az osztrákok. Tehát Bra-
tianu szerzett magának egy
svájci útlevelet, amely szerint ő
inasával utazik. És bizony úgy is
utazott: az inasával, aki talán
nem viselt éppen paszomántos
libériát, de azért az oláh állam-
férfi szolgája gyanánt szerepelt
az egész úton. Román földön,
Turn-Szeverinnél aztán megvál-
toztak a szerepek, ott Bratianu
ünnepélyesen hódolt fejedelmé-
nek.

Rosszakat nem lehet Károly
királyról beszélni. Vagy lehetni
lehet, de nem igazságos dolog.
Mert szigorú, savanyú, fösvény,
nagy pénzszerző és minden jó
katona volta mellett is kitűnő üz-
letember.

A népe nem szereti, de tisz-
teli. Azt mondja róla, hogy „Re-
gele a venit cu un ismene in tara”,

azaz hogy a király egy szál ga-
tyában érkezett az országba, ma
pedig sok millió privát vagyona
van. Ez pedig nem olyan tulaj-
donság, amiért meg kellene sze-
retni valakit. Meg aztán sohasem
ad semmit. Senkinek. A szegé-
nyeknek se, leégett, árvizes falv-
aknak se. A románok kinevettek,
amikor egyszer megemlítettem,
hogy a mi királyunk (Ferenc Jó-
zsef, sz. m.) ilyenfajta kiadásai
évenként százezrekre rúgnak.

Hanem nagy üzleti elme.
Szokatlan dolog, hogy egy ko-
moly királynak posztógyárai, sör-
főzői legyenek, de Carol királynak
vannak. Pálinkafőzői is, a jószá-
gain. Mert Románia legszebb,
legnagyobb, legtermékenyebb
földjei a király birtoka. Úgy sze-
rezte apránkint, aztán bérbe
adta, és adminisztráltatja Calin-
dero Jánossal. Ma már saját ki-
rályi kezelésben vannak a jószá-
gok, és negyven-hatvan
percentet hajtanak. Gyönyörű
szántóföldek, erdők, legelők, cu-
korfinomítók, szőlők, pálinkaé-
getők, ez mind koronauradalom.
Nem rágalom, és elvégre nem is
valami borzasztó bűn, de min-
denesetre nem sablon, a király
előtt a tőzsdének nincsenek tit-
kai. Nem éppen elméletből is-
meri azokat. A titkára, Louis Bas-
set úr, egy öreg, kellemetlen
svájci, egyszer sokat mesélt erről
a témáról. Nem volt egészen jó-
zan, igaz. De borban az igazság.

Ez a Basset a Károly király üz-
leti tótumfakja (totum factuma,
mindenese, sz. m.). Nála vannak
a király részvényeinek a letéti
jegyei, ő végzi a berlini Diskonto-
Gesellschafttal és a Bleichroe-
derrel való levelezést: ez pedig
eléggé terjedelmes. Ő tudja a ki-

rály minden dolgát, és ő az, akire
ráfogták a sajtószabadságban
szinte tobzódó román lapok,
hogy a törleszthető állami jára-
dékok hamisított címletsorsolá-
sain százezreket nyert, de nem
magának.

Pedig dehogy nem. Magának
is. Ez a sorsolási hamisítás is fur-
csa dolog: igazán csak Románi-
ában eshetik meg, a korrupció
olymposi magaslatán álló orszá-
gában. Egész Európa tudja, hogy
miféle csalások fordultak elő a
járadékhúzások körül: hogy
nagyállású pénzügyminiszteri
tisztviselők, maga a pénzügyi ál-
lamtitkár, maguk az utolsó húsz
év összes pénzügyminiszterei,
aktív részesei a leghajmeresz-
tőbb manipulációknak. Összevá-
sároltak nagy összegű 4 és 5 szá-
zalékos román járadékot, amely
körülbelül tizenöt, illetve öt-hat
percenttel áll parin alul, de ame-
lyet az állam parin tartozik visz-
szaváltani, ha kisorsolódik. És
gondoskodtak róla, hogy hogy
éppen ama címletek számai „jöj-
jenek ki”, amelyek az imént fel-
sorolt uraságok birtokában vol-
tak. A számadás tiszta. Ha 85-ös
árfolyamon veszek járadékot, és
teljes névértéken, azaz 100-on
váltják azt nekem be: nyerek
minden százon tizenötöt. Én itt
nem óhajtok közismert dolgokat
pertraktálni, csak gyengésen jel-
zem, hogy – megbízhatatlan és
rosszakaratú források szerint –
a királynak nagyon sokszor húz-
ták ki a címletszámait. Egyszer
Basset ilyesfélét ki is kottyantott
a szeretője előtt, aki egy buka-
resti nagykereskedő felesége:
azóta az asszony egész családja
hintón jár, pedig csupa szegény
zsidó volt azelőtt.

A király tehát ma nagyon
gazdag, még királynak is. Első a
cár, második a szultán, harmadik
a mi királyunk (Ferenc József, sz.
m.), Carol király a negyedik. De
rengeteg millióiból keveset költ,
hiszen nagyon fösvény. Amit
most állítani fogok, az szent igaz-
ság: a király nemcsak a waffen-
rokkjait (hosszú díszkabát, sz. m.)
fordíttatja meg, de a sapkáit is.
Ezzel állítólag példát akar adni a
szertelenül pazarló tiszteknek.
De a hajlama is ráviszi. Csak
egyetlen dologra költ sokat: az
öccse adósságaira, amelyeket ő
kénytelen fizetni. Igenis kényte-
len. Mert az öccse, pontosan: a
bátyja fia, Románia trónörököse
–, a királynak nem lévén proge-
nitúrája (ivadéka,  sz.m.). Neve:
Ferdinánd, de az elmebeli képes-
ségei miatt „jóakarói” egy nagy
P betűt ragasztanak elé. Elvette
az edinburgi herceg Mary lányát
( a későbbi Mária királynét, sz.
m.). Csak a pénze kevés. A trón-
örökösé apanázsa csekély, igé-
nyei nagyok. Főleg pezsgőre és
lóra kell sok, de a román parla-
ment nem emeli a járulékot;
maga a király is csak körülbelül
kétmillió frank civillistát* kap.
Hát a trónörökös csinál adóssá-
got, amelyet aztán királyi nagy-
bátyja kénytelen fizetni, a repu-
táció miatt. 
(Jövendő. Irodalmi és politikai új-
ság. Első évfolyam, 1903. szeptem-
ber 30. Harminckettedik szám. Szer-
keszti: Bródy Sándor. Főmunkatárs:
Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza)  

*civillista – az állami költ-
ségvetésbe az uralkodó és csa-
ládja költségeire felvett összeg

Összeállította: B. D.

„Románia a korrupció olymposi magaslatán” 

Egy király pénze



Július 23-án a földterületek
kisajátításával foglalkozó szak-
bizottság elbírálta, hogy milyen
összeget kell adni a kisajátí-
tandó területekért. Csakhogy
azon személyek közül, akik sze-
repelnek abban a tavalyi önkor-
mányzati határozatban, amely-
nek értelmében 16 személytől
területet sajátítanak ki, 14-en
elhunytak. „A bizottság elbírálja,
kinek mennyi pénzt kell adni,
és az érintettek nevére bank-

számlákat nyitottak és oda
akarják utalni a pénzt, de többe
kerülne a leves, mint a hús,
mert a leszármazottak kapná-
nak 150–180 eurót, ha 800–
900 euróért elintézik a papíro-
kat az örökösödési eljáráshoz”
– mondta el a szeméttározó ki-
alakítása ellen fellépő Pro Veri-
tas Székelykakasdért Egyesület
elnöke, Csegzi Attila.

Tudatta, hogy a cölöpöket
nem csak a tározóhoz vezető út

egyik felén állították fel – aho-
gyan erről szó volt – hanem az
út mindkét felén területeket sa-
játítanak ki, csak éppen ezekre
az ingatlanokra nincs kisajátítási
joguk, és emiatt az egyesület
tagjai – egy, már elindított per
mellett – újabb bírósági eljárást
indítanak, amelyben Kincses
Előd fogja őket képviselni. A
másik probléma Csegzi szerint,
hogy a 8 méter széles út tulaj-
donképpen legalább 10 méter
szélességű területet fog igé-
nyelni, mert a munkagépek az
út szélén még legalább 2 mé-
teres területen a földet hasz-
nálhatatlanná teszik, nem be-
szélve arról, hogy az út széleire
sáncot is kell ásni, ezekre a tel-
kekre pedig szintén nincs kisa-
játítási engedélyük. 

Ígéretek Dobrétól 
és Floreától is

„A Pro Veritas Székelykakas-
dért Egyesület nevében levél-
ben kértük Dorin Florea polgár-
mestert és Ciprian Dobre
megyei tanácselnököt, hogy

hozzunk össze egy közös talál-
kozót és beszéljük meg az
ügyet, ne csak egymásra mu-
togatva hárítsák a felelősséget.
Így Csegzi Sándor és Radu Sabin
megígérte, hogy e hét folyamán
egy időpontjavaslattal jönnek,
amikor közösen megoldást ke-
resünk a problémára” – mondta
el az egyesület elnöke. A kakas-
diak megkeresték Alexandru
Petru Fratean prefektust is, aki
megígérte, hogy a határozatok
törvényességét végigköveti.
Dobre pedig azt ígérte, hogy ké-
pes megállítani a tervet, hogyha
a város – mert az ő tulajdona a

föld – beleegyezik a kakasdiak
által ajánlott telekcserébe, sőt
Florea is hajlandó egy optimális
megoldást találni.

Kérdésünkre, hogy a magyar
szervezetekhez fordulnak-e,
Csegzi kiábrándultam nyilatko-
zott. „A komposztáló megépí-
tésének kezdeti szakaszában az
RMDSZ illetékeseihez fordul-
tunk, akik az elején hitegettek,
utána meg semmit nem tettek
értünk. Borbély Lászlótól mi-
nisztersége alatt sem kaptunk
választ, nem beszélve arról,
hogy Lokodi Edit Emőke, volt
RMDSZ-es tanácselnök asszony-

nak <<köszönhetjük>> en-
nek a beruházásnak az enge-
délyeztetését” – szögezte le.
Hozzátette azt is, hogy az exta-
nácselnök asszony a konfliktus
kirobbanásakor még a szemé-
lyes találkozást is elutasította,
csak ellentmondást nem tűrő
hangon kijelentette, hogy „a
komposztáló állomásnak meg
kell lennie”. „Szomorú, hogy ép-
pen a magyar rúg a magyarba,
de már lemondtunk arról, hogy
tőlük várjunk megoldást” – ösz-
szegzett Csegzi Attila.

Pál Piroska

4. oldal >> Hír és hírháttér augusztus 8–14.

Három éve harcolnak a székelykakasdiak a hulladékválogató, -átrakó és -komposztáló állomás létrehozása ellen, ugyanis ezt lakóházaiktól mindössze 500
méterre tervezik kialakítani. Viszont most már a hatóságok a tettlegesség mezejére léptek, és a szeméttározóhoz vezető út megépítéséhez szükséges földterületek
kisajátítását is elkezdték. A hab a tortán, hogy az ominózus területek nagy része elhunyt személyek nevén van, amely a kisajátítás procedúráját megnehezíti,
ugyanakkor a tulajdonosok leszármazottjai bonyolult, időigényes és költséges örökösödési eljárás után juthatnának csak hozzá a telkek ellenértékéhez.

„Szomorú, hogy magyar rúg a magyarba”

– Jó napot, Sajókám! Citius,
altius, fortius!

– Miciusz?
– Műveletlen, mint a pityó-

kaföld! Ez az olimpiai jelszó. Azt
jelenti: gyorsabban, maga-
sabbra, erősebben!

– Akár az én jelszavam is le-
hetne. Valahányszor betoppan
hozzánk anyósom, vagy RMDSZ-
es kretént látok nyilatkozni a té-
vében, pont így emelkedik a vér-
nyomásom: gyorsabban,
magasabbra, erősebben.

– Hagyjon a politikával, he-
rótom van az egésztől! Mit szól
a kis kínai úszópinkó teljesítmé-
nyéhez?

– Melyikéhez? Mind egyfor-
mák, pláné gumisapkában.

– A 16 éves Je Si-Venről be-
szélek, aki úgy úszott elképesztő
világrekordot 400 vegyesen,
hogy az utsó ötven méteren még
az amerikai Ryan Lochte idejénél
is jobb volt, aki aranyat szerzett
a férfiaknál, ugyanebben a ver-
senyszámban, a világ második
legjobb idejével!

– Meg kellett volna dopping-
vizsgálni a rányit. Én láttam egy
ecuadori súlyemelőmacát, aki

még súlykinyomás közben leadta
a vizeletmintát: becsurgatott az
erőlködéstől. Szerintem a barna-
medve is kiköszönt, de szeren-
csére csak a pisi ment át a ga-
tyón.

– Pont ez benne a pláné! Az
ellenőrök eszik a kefét, mert dop-
pingnak nyomát se találták a
szervezetében. Pedig nem csak
vizeletmintát vettek tőle, hanem
vizsgálták a székletét, a verejté-
két, a nyálát, a könnyét, a csipá-
ját, a fülzsírját, mindent. Zéró
öröm.

– Kár, hogy a magyar úszó-
lányt, Jakabos Zsuzsannát nem
kellett vizsgálgatni…

– Igen, ellenben őt a sport-
újságírók kikiáltották minden
idők legszebb, legdögösebb
olimpikonjának!

– Csakhogy egy úszónál vagy
egyéb sportolónál a szépség
kábé annyit ér, mint a Miss World
versenyen az, hogy a csámpás-
királynő-aspiráns milyen gyorsan
tud futni vagy úszni. Lehet egy
atlétanő olyan rusnya, hogy a
cukorbeteg ló nem veszi el tőle
az inzulint, kizárólag az számít,
hogy milyen gyorsan, milyen

magasra vagy milyen messzire.
– Sportesztéta is újabban? A

magyar lányok a legszebbek, és
kuss! Ott van például a szolnoki
cselgáncsozó kislány is, Karakas
Hedvig, akit a dzsúdó Anna Kur-
nyikovájaként emlegetnek azóta.

– Apropó, cselgáncs: olvas-
tam, hogy az ezüstérmes román
dzsudoka, Alina Dumitru örömé-
ben piros-sárga-kékre festette
kis körmeit a verseny után.

– Nem tudja véletlenül, csak
fővárosok rendezhetnek olim-
piát?

– Tudtommal nincs ilyen
megszorítás, az 1996-os olimpia
Atlantában volt, a rákövetkező
Sydneyben, egyik se főváros.

– Akkor jó. Az jutott eszembe
a minap, hogy mink is rendez-
hetnénk olimpiát.

– Itt, Vásárhelyen?!
– Miért ne? Már azt is kita-

láltam, hogy Nyárádtőn vagy
Ákosfalván kapna helyet az olim-
piai falu, a Kövesdombon, a Billa
fölött égne az olimpiai láng, és
Jócka lenne a maszkota.

– Mennyit ivott ma? Ahhoz
még szükségeltetne néhány
apróság, először is egy olimpiai

méretű stadion, mert a Bolyai
sportpályáján kissé bajos volna
lezavarni az atlétikai versenyeket,
és a Turbina is meglehetősen kes-
keny az evezős versenyszámok
lebonyolításához. Momentán
egyedül a maratoni futás meg-
oldott logisztikailag: elszaladná-
nak Gyulakutáig s vissza, az fix
42 kilométer.

– Nem a következő olimpiára
gondoltam, pókarc, az Rióban
lesz, és a 2020-asra is már rég le
kellett adni a pályázatokat, ha-
nem a 2024-esre. Lenne bő ti-
zenkét évünk összeeszkábálni a
szükséges sportlétesítményeket.

– Hát, ha azt vesszük alapul,
hogy azt a parasztköpésnyi alul-
járót is huszonhárom évig tak-
nyolták, akkor 2224-re talán el-
készülnénk a felével.

– Az késő. De egy halvány re-
ménysugár csak pislákol…

– Éspedig?
– Hátha ősszel beveszik az

RMDSZ-t a kormánykoalícióba,
és megint Borbély lesz a terület-
fejlesztési miniszter!

Molnár Tibor

Politikai 
„huncutságok” 

Én már semmit sem értek. 
A nép jelölt, vagy önjelölt vezetőket választ demok-

ratikus úton soraiból éppen, azért mert egyik, vagy másik
politikai alakulat, párt tagjai közül valók. Annak ideoló-
giáját vallják, annak színeiben indulnak a választásokon.
A jó nép naivan hisz abban, hogy valaki éppen ettől jobb,
mint a másik és neve mellé üti a pecsétet. Na, most már
miként van az, hogy valakik választott honatyáink közül
merik venni a bátorságot és a mandátumuk lejárta előtt
– pü-pü nem játszom alapon – átigazolnak egy másik
pártba. Hogy van az, hogy ma narancssárga vagyok, hol-
napra meg vörössé válok? Milyen emberek ezek? Nincs
bennük gerincesség, önbecsület, kitartás, hűség? Hogy
lehet akkor megbízni bennük? Hogy lehet őket újabb
megbízatásban részesíteni, újabb mandátumra feljogo-
sítani? 

Egyre több élenjáró intézményvezetőnket, csúcspoli-
tikusunkat vádolják meg azzal, hogy plagizált, vagy sik-
kasztott, vagy lopott, vagy visszaélt a hatalmával. Hogyan
van az, hogy ha bizonyítást is nyer, hogy ez nem csak
mocskos rágalom, befeketítési kísérlet vagy aljas politikai
húzás, mégis foggal-körömmel ragaszkodik a bársony-
székéhez? Hogyan van képe ahhoz, hogy megmaradjon
a pozíciójában, és ne mondjon le, hanem bitorolja vala-
kinek a helyét? 

Hogyan van az, hogy egy demokratikusnak mondott
európai államban valaki, vagy valakik abból harácsolnak
politikai hatalmat, hogy a kisebbségek ellen uszítanak?
És ha hatalomra kerülnek, az első látványos megvalósí-
tásuk az, hogy azok demokratikus jogait törik le, vagy a
jogok érvényesítését akadályozzák meg. 

Hogy van az, hogy mindenek ellenére a kisebbség ér-
dekeit képviselő csúcspolitikusok mégis ezek kegyeit ke-
resik? Vagy ez az úgynevezett érdekképviselet csak egy
szűk csoport érdekeit képviseli? Hogyan lehet az, hogy
miután lealázták, legyalázták, lemocskolták, le… őket,
még egy asztalhoz ülnek velük tárgyalni? 

Hogyan történhetnek meg mindezek a dolgok? Vagy
ezt jelenti a politika? Ezt jelenti politizálni? Hazudni,
csalni, lopni, megalkudni, megalázkodni? A parlamenti
mentelmi jog meg mindent eltakar, mindent elsimít?

Én már semmit sem értek. 

Nemes Gyula

Hacsek és Sajó



A történet akkor kezdődött, amikor
az addig Molnár mellett főgondnok-
ként dolgozó Sepsi László, egyik napról
a másikra, lemondott tisztségéről egy
– legalábbis a lelkész szerint – vélt,
valótlan sérelem miatt, és egy áprilisi,
az MPP alelnök, Kiss István áltat tett
látogatásban csúcsosodott ki. A konf-
liktusban részt vevő felek nyilatkozatai
között totális ellentét feszül, és e cikk
sem vállalkozik állást foglalni az
ügyben, csupán objektíven bemutatja
a felek és a konfliktust megoldani kí-
vánó Ötvös József esperes álláspont-
ját.

Lopással és 
agresszióval 
vádolják a lelkészt

Molnár Károly lelkészt – állítása
szerint – az áprilisi MPP-látogatás óta
sorozatos támadások érik a helyi
RMDSZ, és főleg Sepsi László RMDSZ-
elnök részéről. Előbb testi bántalma-
zással fenyegették, majd alaptalan vá-
dakkal is illették a lelkészt, miszerint
eltulajdonította volna az egyház au-
tóját, hogy az egyház földjét eladta
volna, hogy az igazgatósága alatt mű-
ködtetett Gyermekotthonban bántal-
mazta a gyerekeket, illetve nem biz-
tosított nekik megfelelő
körülményeket, sőt, a helyi RMDSZ
írásban fordult az Esperesi Hivatalhoz,
amelyben egyházi szempontból kifo-
gásolhatónak tartják a lelkészt, és kér-
ték, távolítsák el a marosbogáti gyü-
lekezet éléről. A fenyegetések
személyeskedésbe és trágárságba is
átcsaptak, olyannyira, hogy az elmúlt
vasárnapra – Molnár állítása szerint
– az RMDSZ tiltakozást és a templo-
majtó elbarikádolását tervezte, de a
lelkész értesítette az esetről a rendőr-
séget, és a hatósági nyomás miatt a
tüntetés elmaradt. „Az MPP alelnöke,
Kiss István valóban járt nálunk ápri-
lisban, de semmiféle nyilvános sze-
replési lehetőséget nem biztosítottunk
neki, csupán elmondta, hogy melyek
a párt célkitűzései, és hogyha érde-
keltek vagyunk, akkor keressük meg
őt. Azóta kezdődtek ezek a fenyege-
tések. Én emiatt Kelemen Atillához,
az RMDSZ megyei elnökéhez fordul-
tam, aki szerint a bogáti RMDSZ túllépi
hatáskörét, amikor engem el próbál

távolítani az egyház éléről, és meg-
ígérte, hogy beszélni fog velük, de
azóta sem történt semmi változás a
magatartásukat illetően” – mesélte
Molnár. Elmondta azt is, hogy ezt a
csatározást legfőképp a hívek sínylik
meg, akiknek több mint felét a hatal-
mon levő RMDSZ megfélemlíti és zsa-
rolja, másik részét pedig Sepsi László
a tulajdonában levő vendéglátóipari
egységben szó szerint lekenyerezi,
emellett a polgármester privilégiumo-
kat biztosít az ő pártján álló lakosok-
nak. Így a falu kis magyar közössége
két táborra oszlott, az egyik a lelkész-
párti, másik az RMDSZ-párti csapat.
„Hogyha nem változik a helyzet rövid
időn belül, akkor lelkészi állást fogok
váltani, mert ez rendkívül negatív ha-
tással van a hívekre, és szerencsétlen
eset, hogy épp az egyházban történik
ez, ahol békességnek kellene honolnia”
– fakadt ki Molnár tiszteletes.

Elmondta, hogy a fenyegetések
nem csak őt érték, hanem a maros-
bogáti iskolában igazgatónőként dol-
gozó feleségét is minden erővel el sze-
retnék távolítani, helyébe egy tanári
fokozatok nélküli és kevésbé megfelelő
RMDSZ-es politikus feleségét helyezni,
mindezt Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettes közbenjárásával. Ugyanakkor
a bogáti RMDSZ-es polgármester bí-
rósági perrel akadályozza abban is,
hogy az iskolát egykori tulajdonosá-
nak, az egyháznak szolgáltassák visz-
sza, sőt, a román lakosságot mondva-
csinált érvekkel felbujtották, hogy
tiltakozzanak a visszaszolgáltatás ellen
– állítja Molnár.  „Kampányfogásként
is rúgtak egyet belém és a református
egyházba, amikor arra bíztatták a la-
kosokat, hogy szavazzanak az RMDSZ-
re, mert én MPP-aktivista vagyok, és
szét akarom verni a magyarságot a fa-
luban, sőt, erkölcsileg nem vagyok
megfelelő a lelkészi hivatásra, szerin-
tük azért, mert nem támogatom az
RMDSZ-t. Nekik márpedig egy olyan
pap kell, aki feltételek nélkül ezt teszi”
– mondta. A fenyegetőzések és mocs-
kolódások a Szövetség szempontjából
sikeresen záruló választások után is
folytatódtak, és Molnár úgy gondolja,
hogy a négy év múlva sorra kerülő
helyhatósági választásokkor megpá-
lyázandó helyüket féltik.

Kiss István, az MPP alelnöke szerint
politikai nyomásgyakorlásról van szó,

és kifejtette, hogy az ügyben Lokodi
Edit Emőkének és Szabó Árpádnak is
oroszlánrésze van, hisz nem tudják el-
fogadni, hogy néhányan másképp
gondolkodnak, mint a helyi RMDSZ-
vezetők.

„Nem nevezhető 
lelkésznek ez az ember”

Sepsi Lászlót, a marosbogáti
RMDSZ elnökét is megkérdeztük az
esetről: „Minden fent említett vád igaz,
és bizonyítékaink is vannak rá. Ugyan-
akkor 249 aláírást gyűjtöttünk 2 nap
alatt, amely hívek kézjegyei arról ta-
núskodnak, hogy menesztenék Molnár
Károlyt az egyházközség éléről” -
mondta. Sepsi állítása szerint Molnár
„éjszaka hozta el a faluba az MPP-se-
ket, gyülekeztek, mint a vakondok,
emellett ellenünkben román polgár-
mester-jelöltet támogatott. Továbbá

bizonyítékaink vannak arról, hogy el-
lopta az egyház autóját, gyereket bán-
talmazott az általa működtetett árva-
házban, akiket cukros vízzel és zsíros
kenyérrel etet, és nem biztosít meg-
felelő higiéniai körülményeket nekik.
Emiatt mi írásban fordultunk az Espe-
resi Hivatalhoz, hogy a pap ellen ki-
vizsgálás induljon” – ecsetelte Sepsi.

„Molnár szétzilálta a falu közössé-
gét, de sajnos az Esperesi Hivatal az ő
pártján áll, hisz holló hollónak nem
vájja ki a szemét” – érvel. Hozzátette:
a lelkész azt állította, hogyha a hívek
10 százaléka ellene foglalna állást, ak-
kor távozna, de ezt nem tette meg.
„Csak azért marad itt, mert sehol más-
hol nem fogadják el lelkészként, és fő-
leg, mert ragaszkodik a Gyerekotthon
által kezére juttatott, külföldről érkező
zsíros összegekhez. Sok minden van
ennek a papnak a számláján. Emellett
istentiszteletek után kalácsot, üdítőt,
kávét osztogat a híveinek, ezzel pró-

bálja megvesztegetni őket, visszacsa-
logatni a templomba. Ezt az embert
nem lehet lelkésznek nevezni” –
mondta felháborodottan egy nevét
nem vállaló RMDSZ-es.

„A vádak nem állják meg a
helyüket, ám ártalmas a
feszültség a faluban”

Ötvös József, generális direktor, es-
peres elmondta, hogy kiszállt a faluba,
hivatalosan kivizsgálni az ügyet, és ki-
jelentette, hogy egyelőre nincs bizo-
nyított tény, amivel a lelkészt el le-
hetne az egyházközség éléről
távolítani, márpedig törvényesen me-
neszteni csak akkor lehet, ha találnak
konkrét fegyelmi kihágást. Ám szerinte
az összegyűjtött aláírások kérdéseket
vetnek fel, hisz a hívek érdekei nem
sérülhetnek. „Nem tudni, hogy melyik
oldalon van az igazság, hiszen ellen-
tétes nyilatkozatokkal állunk szemben,
így az egyházmegye eldöntötte, hogy
fegyelmi kivizsgálást indít a lelkész el-
len, amely során tanúkat fogunk meg-
hallgatni. A szabály szerint 30 napon
belül döntésnek kell születnie az
ügyben” – nyilatkozta Ötvös. Hozzá-
tette, hogy az biztosan hamis állítás,
hogy a lelkész autót lopott volna, hisz
nem is volt személygépkocsija az egy-
háznak, a földterület átjátszása sem
igaz, mert azt az ingatlant bérbe adta,
nagyon jó áron, hogy az egyháznak
nyeresége legyen abból. Ötvös kie-
melte: a vádak nem álljak meg a he-
lyüket, alaptalanok vagy könnyen cá-
folhatóak, de nagyon nagy a feszültség
és az ellentét a faluban, amely rom-
boló hatással van a közösségre. „Nem
is annyira politikai, anyagi ellentétek
állnak a háttérben, mintsem kibékít-
hetetlennek tűnő személyes sérelmek.
Az a gyanúm, hogy van közöttük (Sepsi és
Molnár-sz.m.) valami személyes konfliktus,
amelyet egyikük sem akar elárulni, a helyzet
viszont tarthatatlan, és úgy gondoljuk, igaza
van a lelkésznek abban, hogy legjobb lenne,
ha elmenne a faluból, mert úgy tűnik, a fe-
szültség megoldhatatlan, és ennek követ-
kezményeként tönkremegy a gyülekezet”
– vélekedik az esperes. 

Részletekkel visszatérünk.

Pál Piroska

5. oldalHír és hírháttér <<augusztus 8–14.

Marosbogáton, a Marosludastól nem messze fekvő, 400 református magyart számláló faluban szappanoperába illő, tarthatatlan állapotok uralkodnak. A
főszereplők: a helyi református lelkész, Molnár Károly és a marosbogáti RMDSZ, de főleg annak elnöke, Sepsi László. Hogy a konfliktus alapja politikai, egyházi,
anyagi vagy személyes töltetű nem teljesen egyértelmű, de valószínűsíthető, hogy mind a négy tényező hozzájárult a faluban kialakult tűrhetetlen helyzet
kialakulásához. 

Egyházi-politikai
háború Marosbogáton



Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott a közelmúltban egy sajtótájékoztatón, hogy hitelből
nem lehet bért emelni. Egészen pontosan úgy hangzott a kijelentés, hogy a kormány nyitott a
bérek emelésére, de határozott álláspontja: hitelből nem lehet sem béreket emelni, sem szociális
rendszert építeni. Mindebből egyértelműen kiderül, hogy a miniszterelnök szerint valójában
lehetne ugyan, de nem szabad bért emelni hitelből, és ebben az a feltételezés is benne rejlik, hogy
más sem szabadott volna, de voltak kormányok, amelyek megtették, de ő nem teszi meg. 

6. oldal augusztus 8–14.>> Társadalom 

Novák
Előd világa
Ha a rideg tényeket nézzük, nem kevesebb derült ki
tegnap a HVG.hu közlése nyomán a magyar radikális
jobboldal iú csillagáról, mint hogy egy zsidó szárma-
zású politikustársa révén részesült az Európai Unió
pénzéből.

Vagyis Novák Előd közvetve olyan szervezettől kapott
munkabért, amelyből a Jobbik programjának sarokpontja
szerint azonnal ki kellene lépnünk. Mondhatja persze a Job-
bik hivatalos lapjának, hogy nincs ebben semmi különös, az
információ amúgy is nyilvános volt; a bőszen elégetett uniós
zászló lángjának fényében ez bizony elég kínos, karakter-
romboló információ. Egy vérbeli kuructól nagyobb önérzetet
várunk.

Persze azt is tudjuk Novák Elődtől, hogy ha köztudott lett
volna Szegedi Csanád származása, akkor ő aligha lett volna
alelnöke és európai parlamenti képviselője a Jobbiknak. (És
így a brüsszeli keretéből sem részesül senki, tehetjük hozzá.)
Egyenes beszéd. Csakhogy akkor érthető Szegedi magatar-
tása is, hogy mindenáron megpróbálta eltitkolni társai elől
a nagymama származását. Hiszen pontosan tudta, hogy
abban a közegben ez az információ gátja az előrejutásnak,
támadási felület. Maga a befejezett karaktergyilkosság. Az
eltitkolás érdekében alkalmazott módszerek aztán jó ürügyet
szolgáltattak a politikus eltávolításához, aki méltatlan hely-
zetbe került már azzal is, hogy nemrégiben a pártlapnak nyi-
latkozva kellett felfednie származásának titkát. Szegedit
azonban csak annyiban tekinthetjük áldozatnak, mint egykor
Rajk Lászlót, akit szintén az a gépezet taposott el, melynek
beüzemelésében előzőleg kulcsszerepet vállalt.

Hinnénk, a Szegedi-ügy példa nélküli jelenség a legújabb
kori magyar történelemben. Ám ez tévedés, csak a szélsősé-
gek összeérésének lehetünk most a tanúi. Az úgynevezett
SZDSZ-ről vallotta be sok évvel ezelőtt az egyik meghatározó
figurája, hogy bizony náluk sem csupán a rátermettség, a
származás is befolyásolta az előrejutást. Így lett a szabad de-
mokratákat ténylegesen vezető informális értelmiségi cso-
port akaratából a zsidó felmenőkkel nem rendelkező Kuncze
Gábor 1993-ban frakcióvezető és miniszterelnök-jelölt, ké-
sőbb pártelnök is. A döntés egyébként nem váltotta be a re-
ményeket, hiszen irányítása alatt vált kis párttá az egykor
meghatározó rendszerváltó erő.

Bár a hivatalos álláspont szerint a Jobbik nem antiszemita
párt, valamiért a hosszú éveken át a legszűkebb vezető kö-
rükhöz tartozó politikusuk úgy érezte, hogy zsidó származása
véget vethet a karrierjének. Végül igaza is lett. Nem gondo-
lom, hogy Vona Gábor vagy a párt széles szavazótábora vér-
gőzös antiszemita volna. De az a szubkultúra, amely a párt
köré épült, s amellyel már-már szimbiózisban élnek, a gyű-
löletet fröcsögi magából. S ez a világ időnként a frakcióban
is megsuhintja karikás ostorát, például amikor az egyik job-
bikos képviselő következmény nélkül veszi elő a tiszaeszlári
vérvádat a parlamentben.

Szegedi Csanádot ez a világ vetette ki magából, ezért
nincs helye többé a Jobbikban. A történetet különösen gyo-
morforgatóvá teszi, hogy eltávolítását régi harcostársa, az
uniós képviselői keretéből is részesült Novák Előd szorgal-
mazta leginkább. Gusztustalan, de hasznos botrány ez: még
világosabban láthatjuk, kik is ezek az emberek.

Szerető Szabolcs

Pusztító hazugság 

Mivel a bér a népesség
döntő többségének, (és egyút-
tal a népesség legkiszolgáltatot-
tabb részének) egyetlen anyagi
létalapja, így a kérdés társada-
lomstratégiai jelentősége aligha
vitatható. Ezért kellene igen ala-
posan elgondolkodni Orbán ki-
jelentésén. Az első, amit le kell
szögeznünk, hogy nemcsak ő,
de senki más sem emelt béreket
hitelből, és nem feltétlenül
azért, mert nem akart, hanem
azért, mert ez az elképzelés ér-
telmezhetetlen. Hogy miért,
annak jobb megértéséhez
szembe kellene nézni azzal a
megrendítő ténnyel, hogy az or-
szág közvéleményének döntő
többsége (politikai hovatarto-
zástól függetlenül) osztja azt a
közkeletű állítást, hogy a Kádár-
korszak gulyáskommunizmusá-
nak csődjét pont az jelentette,
hogy az ország nyugati hitelek-
ből fedezte a hazai életszínvonal
emelését. Nos, ez az állítás tö-
kéletesen hamis, sőt veszélye-
sen hazug, és ezt könnyen
bizonyíthatjuk. 

Az eladósodás, pontosabban
a tudatos eladósítás időszaká-
ban, vagyis 1970 és 1990 között
a magyar társadalom életszín-
vonalának emelésére, illetve
megtartására, magyarán a fo-
gyasztásra körülbelül 1200 mil-
liárd mai dollárnak megfelelő
összeget költött. Abban az idő-
szakban mai értékben kifejezve
nagyjából hatvanmilliárd dol-
lárnyi adósságot halmozott fel a
magyar állam. Ám ennek az
összegnek a kilencven százalé-
kát valójában már az úgyneve-
zett árfolyamveszteség, illetve a

kamatok tették ki, tehát a tény-
leges hitel hatmilliárd dollár le-
hetett az 1970-től 1990-ig tartó
húsz esztendő során. Ezt akár
életszínvonal-növelésre is for-
díthatta volna az ország, de
ehelyett különböző nyugati ter-
melési technológiákat vásárolt
belőle. Többnyire elavult tech-
nológiákat, úgy, hogy a kudarc
eleve borítékolva volt. Viszont
ezeken keresztül ezermilliárdo-
kat lehetett kifolyatni a pártkö-
zeli kedvezményezetteknek,
valahogy úgy, ahogy tették ezt
1990 után az autópálya-építé-
seknél. De még ha életszínvo-
nal-növelésre fordítottuk volna
is ezt az összeget, az az összes
fogyasztás fél százalékát jelen-
tette volna csupán. Ez alig érzé-
kelhető mérték. Sőt nemcsak,
hogy nem fordítottuk életszín-
vonalra, hanem az életszínvonal
meghatározó elemét jelentő
élelmiszer-termelésünk igen je-
lentős részét Nyugatra exportál-
tuk, hisz akkor ez volt
Magyarország legfőbb deviza-
bevétele. 

Azért olyan elgondolkodtató

mindez, mert nemcsak arról van
szó, hogy a magyar társadalom
alapvető többsége úgy fogad el
egy pusztító hazugságot évtize-
dek óta, hogy soha nem is vizs-
gálta annak
megalapozottságát, hanem azt
sem észleli, hogy ezzel valójá-
ban saját magát alázza meg.
Méghozzá azért, mert annak
feltételezésével, hogy viszony-
lagos jólétének alapját a nyu-
gati hitelek képezték, azt ismeri
el, hogy igazak a gyanúsítgatá-
sok, amelyek szerint bajaink fő
okát a magyar társadalom lus-
tasága, hedonizmusa, naplo-
pása okozza. Vagyis, hogy Orbán
Viktor egy másik kijelentésével
éljünk, „félázsiai népség” va-
gyunk, amellyel csak az „erő
nyelvén” lehet beszélni, tehát a
pedagógia és a szigor eszközei-
vel kell jobb belátásra bírni.
Kádár János 1978-as híres kije-
lentése óta („Elvtársak! Már
megint tovább nyújtózkodtunk,
mint ameddig a takarónk ér.”)
minden nagy magyar megszo-
rító kormány az ő logikáját kö-
veti. 

Mondván: válság van, s hogy
ennek oka a magyar társadalom
felelőtlen „túlfogyasztása”, ezért
kell visszavenni az „illetéktele-
nül” megszerzett jövedelmeket,
(ez maga a megszorítás), és
aztán a végén mindenki meg-
ígéri, hogy így „majd jobb” lesz.
Ez így megy már több mint har-
minc éve, és valószínű, hogy így
fog menni a jövőben is. Ami
azért érdekes, mert ez azt je-
lenti, hogy az aktív korosztályok
lassan mindegyike csak ezt hal-
lotta/hallja. 

Ehhez képest az egy keresőre
jutó reálbér most is a 34 évvel
ezelőtti, 1978-as szinten van, és
egyre nagyobb a valószínűsége,
hogy 2018-ban sem fogja azt
jelentősen meghaladni. Talán az
is elárul egyet és mást, hogy
1978-ban a legfejlettebb nyu-
gat-európai országok dolgozói-
hoz képest 48 százalékon állt
egy magyar munkás teljesítmé-
nye, a bére azonban csak 36 szá-
zalékon. Mára a magyarok
teljesítménye a nyugati szint 66
százalékára nőtt, a bérei azon-
ban a nyugati szint 22 százalé-
kára estek vissza! Azaz relatíve
több mint kétszerese lett a ki-
fosztottsága, hiszen akkor a tel-
jesítmény és bérolló elnyílása
133 egység volt, ma pedig 300
egység! 

Ebben a helyzetben nem
igazán illendő újra csak a ma-
gyar munkavállalókat gyanúsít-
gatni azzal, hogy „mértéktelen”
bérköveteléseikkel felelőtlenül
arra kényszerítenék a kormányt,
hogy „hitelből” fedezze a bérigé-
nyüket. Sőt inkább talán azon
kellene elgondolkodni, hogy
hová is tűnt az a több százmilli-
árd dollár, amit a fenti drámai
bérlemaradás testesít meg. És
itt bizony logikailag sem jutha-
tunk más következtetésre, mint
arra, hogyha nem a munkavál-
lalók zsebébe csorgott ez a
pénz, akkor csakis a tőkésekhez
kerülhetett. Vizsgálni tehát in-
kább azt kellene, hogy miért le-
hetett s lehet ma is zavartalanul
és következmények nélkül tőkét
és profitot növelni – hitelből!
Ráadásul úgy, hogy annak min-
den pusztító terhét a magyar
dolgozókra, munkavállalókra
hárítjuk. 

Bogár László
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Ne fűrgyé’ le!

OLIMPIA
- kérdések, amelyek megválaszolásra várnak  -

☻ A pillangóúszást miért nevezik pillangóúszásnak, holott a
pillangó nem is tud úszni?
☻ Was ist das vertikális Heil Hitler, amit a tornászok csinálnak
minden gyakorlat előtt, kinyújtott, magasba lendített karral?
☻ A párbajtőrözők miért nem átlátszó plexi sisakban vívnak
méhészálarc helyett, hogy látnánk az arcukat is közben?
☻ A tizenegyesrúgásnál miért nem szabad szívatni a kapust,
ahogy kézilabdában a hétméteresnél (amikor a játékos úgy tesz,
mintha dobna, de mégse)?          
☻ A cselgáncsozó csajok miért nem bikiniben ráncigálják egy-
mást a mindent takaró dzsúdós szerelés helyett? Nem mintha
kíváncsiak lettünk volna a Karakas Hedviget (bírói csalással) ki-
ejtő végig passzív, veszett görényként vicsorgó mutáns, Corina
Caprioriu szutykos hajlataira, ellenben a gyönyörű, vadítóan
szexi és ezzel együtt végtelenül szerény Hédike domborulataira
annál inkább.
☻ A talajtorna uncsi, miért nem teszik érdekesebbé? Például
azzal, hogy az összes tornász/tornászlány egyszerre mutatná be
a gyakorlatát, ahogy a táncversenyeken.
☻ Az asztalitenisz-edző vajon milyen tanácsokat ad két szett
között a játékosnak? Mozogj többet, mindig a labdát figyeld, ne
üss mellé s ilyenek?
☻ Miért nincs gátúszás? (Akadályúszás egyébként volt régebbi
olimpiákon: a versenyzőknek az útjukban lévő csónakok alatt
kellett átúszni vagy átmászni rajtuk, a célba éréshez pedig fel
kellett mászniuk egy oszlopra a végén.)
☻ Miért nem élő galambokra lőnek agyaggalambok helyett?
(Ilyen is volt, nem vicc! Az 1900-as párizsi olimpián szerepelt,
és a korszellemhez méltón élő galambokat eresztettek ki, hogy
a versenyzők aztán minél többet kilőjenek közülük. A szemtanúk
beszámolója szerint a versenyszámnak közel háromszáz galamb
esett áldozatul, az egész pályát vér, madárbelsőségek és tollak
borították. Aranyérmet huszonegy galamb lelövésével lehetett
nyerni.)
☻ A lólengésnél miért kapkodják úgy a kezeiket a csávók, forró
vagy ráz?
☻ Ha van gyaloglóverseny, akkor miért nincs álló-, ülő- és fek-
vőverseny is? Azok se volnának kevésbé ingerszegények.
☻ Sziámi ikrek miért nem indulnak páros műugrásban és
szinkronúszásban?
☻ A vízilabdabírók miért nem a medencében vezetik a mér-
kőzéseket? Van ám vízisíp is!
☻ A fingóversenyeken (súlyemelés) miért nem nehezítenek
egy cseppet? Például nem három másodpercig kéne kitartani a
súlyt, hanem ameddig bírják.
☻ A gerendáról sűrűn lepotyognak a tornászlányok, miért nem
teszik látványosabbá? Ne egy méter magas legyen, hanem,
mondjuk, négy.
☻ A triatlon (úszás, kerékpározás és futás) mellé miért nem ve-
zetik be a biatlont is? Két próbából állna: futás és vízibiciklizés.
☻ Strandröplabda van az olimpián, strandkosárlabda miért
nincs?
☻ Hegyikerékpár, országúti kerékpár, pályakerékpár – ezek is
mind olimpiai sportágak. A szobakerékpár miért nem? Még
sisak se kéne hozzá.
☻ Ha van sportlövészet, miért nincs sporthorgászat is? Akár
több számban: műlegyezés, váltósúlyú fenekezés, szinkronpa-
ducászás, ritmikus pontyozás, csapatharcsázás, trambalin,
kúszó-úszózás, vadvízi pergetés, tonmaraton, ötcsuka.

Miért nem dzsanáztunk
szavazni? Kelemen Hunor
tudja! A romániai magyarság
számára nem volt közvetlen
tétje a Traian Basescu államfő
leváltásáról szóló népszavazás-
nak, ezzel magyarázható a ma-
gyar választók alacsony
részvétele – mondta Kelemen
Hunor a referendumnak becé-
zett sikertelen(?) államcsíny-
kísérlet másnapján. Kifejtette:
azért nem volt közvetlen tétje
a magyarok számára a népsza-
vazásnak, mert nem volt ma-
gyar jelölt.
Te Jószagú Atya Úr Isten! Hát
hol élünk, Degeneráciában,
Kreténiában? Vajon hány órát
agyalt Hunor boy, amíg ezt a
pusztító égbekiáltóságot bele-
deklamálta a pofánkba?
Habár ki tudja, lehet, neki van
igaza, nem ástak erre vonat-
kozó közvéleménykutat. De re-
mélhetőleg vagyunk
néhányan, akik nem ennek
okán hagytuk ki a bulit. Még
csak nem is azért, mert Orbán
Viktor, Tőkés vagy Szász Jenő
non-participálásra buzdított.
Hanem egyszerűen azért, mert
nem óhajtottuk a hatalomé-
hes, nacionalista, sovén Ponta-
Antonescu brant-tandemet
támogatni azzal, hogy Basescu
ellen szavazunk. Szerintem.

Borbély László esete az elv-
szerűséggel. A DUHR (De-
mocratic Union of Hungarians
in Romania) politikai wise- és
vájszprezidentje szerint „nem
lett volna elvszerű” a referen-
dum bojkottálására agitálni
bennünket.

Ó, László! Laci, te! Hallod-e?
Bárki más böffent ilyet, bizton
zokon vettük volna, de így
nem. Hiszen uraságod a kezde-
tektől fogva oszlopos tagja
eme szervezetnek (valahogy
idekívánkozik az a Potemix-
reklám, amikor a mámi meglát
egy oszlopot, és felmobiltele-
fonálja kedvesét: „nincs semmi
mondanivalóm, csak eszembe
jutottál…”), amelyről csupán-
csak azért nem mintázták meg
mostanáig az elvszerűség, a
moralitás, az egyenesség, a ge-
rincesség, az erkölcsi tartás, a
szavahihetőség meg satöbbi-
ség márványba konkretizált
hasonmását, mert nem talál-
tak olyan fehéret, mely méltó
lenne e szűzies tisztaság szim-
bolikus reprodukálására.

Toró elégedett. Aki azt hiszi,
hogy a tökkelütöttség valami-
féle RMDSZ-es kiváltság, nos,
az tévedni méltóztatik. Toró T.
Tibor, az Erdélyi Magyar Nép-
párt elnöke a Krónikának úgy
nyilatkozott, elégtételt jelent
számára, hogy az erdélyi ma-
gyar közösség jelentős része
egyetértett alakulata állás-
pontjával, és nem vett részt a
referendumon.
Tibi! Számunkra is orbitális
elégtételt jelent, hogy az ala-
kulatod egyetértett az erdélyi
magyar közösség jelentős ré-
szének álláspontjával! Jár a
pont!

Erdély visszacsatolása – né-
hány hónap kérdése! Ami-
kor a Nagy Vasárnap
délutánján – az exitpulás fel-

mérések alapján – egyre evi-
densebbé vált, hogy a magyar
nemzetiségű románok egyéb
szórakozási lehetőségek után
néztek pöcsételgetés helyett,
pánikkeltő SMS-ek kezdtek cir-
kulálni, többek közt egy olyan
is, amely azzal igyekezett befo-
satni a derék dákokat, hogy
Orbán és Basescu megegye-
zett: 2013. január elsején Ro-
mánia visszaadja Erdélyt
Magyarországnak. 
Ez tetszik. Ez nagyon tetszik.
Kiváltképp az igekötő: vissza-.

Barack bátya kunyhója - af-
rikai rabszolgák leszárma-
zottja Obama? Afrikai
rabszolgák leszármazottja
lehet Barack Obama amerikai
elnök az Ancestry.com család-
fakutató szervezet szerint.
Obika fekete apától és fehér
anyától származik, a papa Ke-
nyából költözött az Egyesült Ál-
lamokba, míg édesanyja
Kansas állambeli volt. Koráb-
ban több ízben cáfolták, hogy
Obama felmenői között rab-
szolgák lettek volna. A Utah ál-
lamban működő Ancestry.com
most viszont azt állítja, kutatók
egy csoportja bizonyítékkal
szolgált arra, hogy Obama any-
jának családja etnikailag ve-
gyes, és történetét egészen az
Amerikában dokumentált
egyik első afrikai rabszolgáig
lehet visszavezetni. Az új infor-
mációk alapján a családfakuta-
tók állítják: az amerikai elnök
11. fokú dédunokája egy Virgi-
niába hurcolt rabszolgának,
John Punch-nak; ő volt az első
rabszolga, akit „bejegyeztek"

Virginiában. Egy ízben meg-
próbált szabaddá válni, de a
kudarcba fulladt 1640-es szö-
kési kísérlete után örök életére
rabszolga maradt. Shit!
Ezzel kapcsolatos vicc: Sam bá-
csival, az Egyesült Államok leg-
idősebb emberével
tévéinterjút készítenek nem
sokkal az elnökválasztás után:
- És mondja, Sam bácsi, Ön is
büszke arra, hogy egy afro-
amerikai lett az Egyesült Álla-
mok elnöke?
- Mi az hogy! Nagyon örülök, és
büszke vagyok. De mondok én
magának valamit: milyen
büszke lehet most ennek a né-
gernek a gazdája!

Kés alá küld a Facebook! Hi-
hetetlen, de sokan azért for-
dulnak plasztikai sebészhez,
mert „szörnyen néznek ki a Fa-
cebook-os képeken”. Önértéke-
lési problémái szinte
mindenkinek vannak, de a kö-
zösségi oldalak népszerűvé vá-
lása óta egyre durvább a
helyzet. Kiderült, hogy a Face-
book megjelenése óta világ-
szerte 40%-kal nőtt azok
száma, akik a plasztikai műté-
tet választják, mert nincsenek
megelégedve magukkal. Ám
nem azért keresik fel szépészt,
mert évek óta problémájuk van
a pofázmányukkal, amikor be-
lenéznek a tükörbe; elég
egyetlen fotó valamelyik kö-
zösségi oldalon, és már rohan-
nak is az orvoshoz.
„Nagy gyakorisággal érkeznek
hozzám olyan páciensek, akik
bejönnek, és azt mondják: a
tükörben eddig nem vettem
észre ezt vagy azt, de aztán lát-
tam egy képet a Facebookon...
A tükörben az ember értelem-
szerűen a tükörképét látja. De
aztán felkerül egy fotó egy kö-
zösségi oldalra, és hirtelen a
szemük elé tárul, hogy mások
hogyan látják őket. És ez na-
gyon sokszor nem tetszik” –
nyilatkozta egy amerikai plasz-
tikai sebész.
Ám nem csak a Facebook-fel-
használók folyamodnak ilyen
drasztikus eszközökhöz: a mű-
tétre várók egy másik részének
az nem tetszik, ahogy a video-
cseten kinéz.
Jól nézünk ki!
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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 
Iskolaigazgatóság 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

Betöltendő szakfelügyelői állások

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
Versenyvizsgát hirdet meghatározott időre szóló SZAKFELÜGYE-
LŐI állások betöltésére az adminisztratív és szabadidős övezetek
részlegére a városi közszolgálati osztály keretében.
Részvételi feltétel:
- felsőfokú végzettség licencvizsgával
A versenyvizsgára 2012. szeptember 14-én 10 órakor kerül sor a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székházában.
A beiratkozási dossziét augusztus 13-án 12 óráig a 87-es irodában lehet benyújtani. Szükséges iratok:
- kérvény
- a személyazonossági igazolvány fénymásolata
- a végzettséget és szakképesítést igazoló oklevelek fénymásolata
- a munkakönyv, esetenként a régiséget igazoló bizonylat fénymásolata
- a megfelelő egészségi állapot igazolása
- önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- esetenként a katonakönyv fénymásolata
- más, a versenyvizsgához szükséges releváns iratok
Bővebb felvilágosítást a Kommunikációs, nemzetközi finanszírozású pályázati és személyzeti
osztályon nyújtanak naponta 8-14 óra között a 39-es irodában, telefon: 0365-801.866.

Dr. Dorin Florea polgármester

A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÁT
FELÜGYELŐ RENDSZER 

A projekt elnevezése: 
A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÁT FELÜGYELŐ RENDSZER
Haszonélvező: Marosvásárhely Megyei Jogú Város
Regionális Operációs Program 2007-2013
Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium
Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség
A projekt összértéke: 3.511.549,60 lej
Vissza nem térítendő finanszírozás: 2.683.252,25 lej

A LAKOSSÁG BIZTONSÁGÁT FELÜGYELŐ RENDSZER elnevezésű projekt, amelyet a Regionális Ope-
rációs Program 2007-2013 által finanszíroznak, és amelyet országos szinten a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal implementál, 3.511.549,60 lej összértékű, ebből 2.683.252,25 lej vissza
nem térítendő finanszírozás. A Regionális Operációs Programot országos szinten a Regionális Fej-
lesztési és Turisztikai Minisztérium implementálja Igazgatói Hatósági minőségében, regionális
szinten pedig az ADR (Központ), egy közvetítő szervezet, amely felügyeli e program implementá-
lását.A RÉGIÓ projekt célja a marosvásárhelyi állampolgárok életminőségének és biztonsági foká-
nak javítása azon városi övezetek felügyelése mellett, amelyek szociális veszélyt jelentenek, és
magas bűnözési rátát mutatnak.
A lakosság biztonságát felügyelő rendszer befejeztével 25 övezetet fognak ellenőrizni, amelyek
magas bűnözési kockázatot jelentenek Marosvásárhely municípiumban. Ily módon javítani fog-
ják:
-          a polgárok biztonságát a gépjárművekből való lopások, a szélhámosok, a zsebmetszők szá-
mának csökkentésével
-          a marosvásárhelyi vasútállomás utasainak biztonságát
-          a gyerekek biztonságát az iskolákban, óvodákban és a kevésbé biztonságos övezetekben

Felsőfokú referens a
Gyámhatósági osztályon

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet
a Jogi Igazgatóság keretében működő Gyámhatósági osztályon
ideiglenesen megüresedett felsőfokú referens végrehajtó
köztisztviselői 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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23 ezer kilométer 
Melbourne-ből 
Szentpétervárig

Rainer Zietlow és csapata Melbourne-ből Szentpéter-
várig tervez autózni egy szériamotorral hajtott Volk-
swagen Touareg modellel.

Rainer Zietlow és csapata új rekordkísérletre indult: a
hosszú kalandok specialistája ez alkalommal Melbourne-ből
Szentpétervárig mintegy 23 ezer kilométert tervez autózni,
mégpedig egy szériamotorral hajtott Volkswagen Touareg
modellel. Zietlow a Föld legdélebbi egymillió lakos feletti vá-
rosából kevesebb, mint három hét alatt szeretne a hasonló
paraméterű, ám legészakibb nagyvárosba jutni.

Olyan különleges felszerelésekkel, mint a masszív boru-
lásvédő keret és a kiegészítő üzemanyagtartály, Zietlow múlt
hét csütörtökön indult útnak a Touareggel Melbourne-ből.
Jelenlegi túrája során a kalandok mestere számos éghajlati
és növényzeti zónát szel majd át, mely során extrém hőséggel
és özönvízszerű esőzésekkel éppúgy meg kell majd küzdenie,
mint homokviharokkal és jelentős tengerszint feletti magas-
ságkülönbségekkel.

A Volkswagen Touaregnek pedig mindezen igazi kihívást
jelentő körülmények közepette kell bizonyítania képességeit
és tartósságát a rendkívül hosszú úton. A gazdaságosság
szintén komoly szerepet játszik majd e nem mindennapi
túrán, ám a Touareg kimondottan környezetkímélő, három-
literes V6-os TDI Clean Diesel erőforrásának (az amerikai
egyesült államokbeli kivitel teljesítménye 165 kW/225 LE)
köszönhetően Rainer Zietlow csapata e tekintetben is kivá-
lóan felkészülten vághat az útnak. E kategória más, benzin-
motoros modelljeihez viszonyítva ugyanis a terepes
Volkswagen üzemanyag-fogyasztása mintegy 30, míg szén-
dioxid-kibocsátása pedig akár 25 százalékkal is alacsonyab-
ban alakulhat.

Rainer Zietlow a régi futárokhoz hasonlóan Melbourne
polgármesterének levelét viszi Szentpétervár vezető tiszt-
ségviselőjének. Melbourne idén ünnepli névadásának 175.
évfordulóját, Szentpétervárral pedig 1989 óta ápol kapcso-
latot. A csapat pillanatnyi helyzetét 30 percenként rögzítő,
korszerű GPS-rendszernek köszönhetően a www.touareg-
russtralia.com oldalon minden érdeklődő szorosan követheti
a rekordtúra útját.

A terepjáró-rajongó és csapata nevéhez már fűződik re-
kord: tavaly egy Volkswagen Touareg V6 TDI modellel a leg-
rövidebb idő, 11 nap, 17 óra és 22 perc alatt hajtott végig
Alaszkától a Tűzföldig (Tierra del Fuego) a híres Pan-American
útvonalán.

Bacskai Richard 
Forrás: Bevezetem.hu

Szétégette
az asszonyt
a dezodor 
Perelni készül az a brit
nő, aki másodfokú égési
sérüléseket szenvedett
egy izzadsággátlótól. 

A 34 éves Stacey Robin-
son nem gondolta volna,
hogy új dezodorja elvisel-
hetetlen fájdalmat fog
okozni neki. Az érzékeny
bőrű nő, direkt azt az izzad-
sággátlót választotta, ame-
lyik teljesen alkoholmentes
és kifejezetten kényes bő-
rűeknek javasolják – írta
meg a The Sun.

Mégis miután bekente
magát a szerrel, hamar
égető, kínzó fájdalmat ér-
zett a hónaljában. Azonnal
lemosta a dezodort, de már
nem úszta meg, hogy az
maradandó sérüléseket
okozzon. Az asszony hónal-
jában másodfokú égési sé-
rülések keletkeztek.

Az nő jelenleg pert fon-
tolgat a terméket készítő cég
ellen, hiszen dezodorjuk he-
tekig tartó fájdalmat és örök
hegeket hagyott maga után. 

Forrás: Borsonline.hu

Professzor lesz 
Arnold Schwarzenegger

Az egykori izomember és Terminátor, Arnold Schwarzenegger a politikatudomány világában látja a
jövőjét és a Dél-Kaliforniai Egyetemen megalapította az ő nevét viselő állam- és globálpolitikai in-
tézetet - közölték amerikai sajtóforrások.

A paradicsom rákot
gyógyít és fiatalít
A friss zamatú, savszegény
magyar paradicsom fogyasz-
tása önmagában is mennyei
élvezet. Hát még hogy kide-
rült egyedülálló csodatévő
ereje! Nem csupán fiatalít,
de a rák veszélyét is csök-
kenti.

Óriási tévedés volt anno eltil-
tani a paradicsomot rákbetegek-
től. Tudományos kutatások
ugyanis éppen azt bizonyították
be, hogy a paradicsom szín-
anyaga csökkenti a daganatos
betegségek kockázatát. A felfe-
dezésre a jeruzsálemi egyetem
biokémikusa, Betty Schwartz és
munkatársai laborkísérletek
során úgy jutottak, hogy a para-
dicsomot vérvörösre színező, s a
görögdinnyében is megtalálható
lycopin jelentősen csökkentette
a daganatos sejtek szaporodását.

Az említett kísérletben az
ajakrák sejtkultúrájának kezelé-
sét végezték, hogy az oxidációs
folyamatokat lassítsák. Eközben
történt, hogy a színanyag a tu-
morcellákkal kapcsolatba ke-
rülve azok gyors pusztulását
okozta. Korábbi elképzelések
igazolódtak tehát, hiszen a para-
dicsom jótékony hatását már
régen gyanították. Ezek szerint a

paradicsom rendszeres fogyasz-
tása a rák kialakulásának kocká-
zatát jelentősen csökkenti. Főleg
a hasnyálmirigy-, emlő-, prosz-
tata- és bélrák kialakulása előz-
hető meg vele.

Miután az már korábban ki-
derült, hogy vegyszer nélkül ter-
mesztett paradicsomok 35–45
százalékkal több színanyagot
tartalmaznak, mint a hagyomá-
nyos paradicsomok, érthető az
is, hogy a mi éghajlati viszonya-
ink mellett bőségesen elegendő
lycopint tartalmaznak. Egy
egészséges felnőtt ember heti
1–1,5 kg ökoparadicsommal
már sokat tehet az fittségéért. 

A paradicsomlé is egészsé-
ges, ám a színanyagokat a rost-
tartalommal ötvöző héj
különösen értékes. Az ökopara-
dicsom esetében ugyanis nem a
vegyszer bújik meg a héj alatt,
hanem a lycopin. Hasonló hírről
számolt be egyébként detroiti

Wayne Állami Egyetem is. Egy ti-
zenkét tagú kísérleti csoportot
prosztataműtét előtt három hét-
tel lycopin-kúrára fogtak. Az
operáció előtt konstatálták, hogy
a csoport kétharmadánál a da-
ganat nem növekedett.

Ám a paradicsom csodájáról
más is kiderült: karlsruhei pro-
fesszorok szerint fiatalít is. A
lycopin ugyanis rendkívüli mér-
tékben köti meg a szabad gyö-
köket. Ez a vegyileg hiperaktív
anyag a sejtzsírokat blokkolja, az
enzimeket lebonthatatlanná
teszi és így a sejt örökítő sajátsá-
gát károsítja. Mellesleg szólva a
szabad gyökök a legtöbb elfaju-
lás, így a rák okozói is.

Közismert, hogy a korral a
védekezőképesség természet-
szerűleg gyengül, ezt sok zöld-
ség és gyümölcs fogyasztásával
lehet ellensúlyozni. Ebben a fo-
lyamatban játszik kiemelkedő
szerepet a paradicsom. A kutatók
szerint a paradicsomlé mint élet-
elixír működik. A paradicsom vé-
dőmolekulái rendkívül stabilak,
még a ketchupban is fellelhetők.
A bioparadicsom pedig áldásos
élettani hatását – vegyszeres
beavatkozás hiányában – töké-
letesen megőrzi.

Forrás: Borsonline.hu

Schwarzenegger, aki a poli-
tikában egészen Kalifornia állam
kormányzóságáig vitte, tanítani
is fog az egyetemen és ő lesz az
intézet tanácsadói testületének
elnöke - vált ismertté csütörtö-
kön. Az intézmény, amely alap-
vetően a felelős vezetés tudato-
sítására és a pártos
megosztottság meghaladására
törekszik majd, az oktatás, az
energia és környezetvédelem, a
pénzügyi és a gazdaságpolitika,
az egészségügy és a wellness,
valamint a politikai reform terén
kívánja előmozdítani a kutatá-
sokat.

A volt testépítő világbajnok,
filmsztár és politikus 20 millió
dollárt ajánlott fel az intézet szá-
mára a magánvagyonából, va-

lamint az általa szervezendő
adománygyűjtések bevételeiből.
Schwarzenegger csapata először
szeptember 24-én mutatkozik
majd be, egy olyan szimpózium-
mal, amelynek a pártosságon
túli világgal foglalkozik majd a
politikai döntéshozatalban.

„Ha visszagondolnak arra,
amit tettem – a body buildingtől
és az emberek edzésétől kezdve
a táplálkozásról és a táplálék-ki-
egészítőkről szóló írásaimon át
a filmek és a szórakoztatás pro-
móciójáig – mindig az érdekelt,
hogy mások hogyan hasznosít-
hatnák a tapasztalataimat” - nyi-
latkozott Schwarzenegger.

„És most ezzel (az intézettel)
is ugyanez a helyzet. Kár lenne,
ha mindaz, amit a hét évig tartó

kormányzásom alatt megtanul-
tam a problémamegoldásról,
most ott heverne parlagon és
senki sem hasznosíthatná” - tette
hozzá.

Schwarzenegger több szállal
kötődik a Dél-Kaliforniai Egye-
temhez. 2009-ben díszdoktori
címet kapott az oktatási intéz-

ménytől, de tavaly ott végzett
lánya, Katherine és a következő
tanévben itt lesz gólya a fia, Pat-
rick is.

Az NPR közszolgálati rádió
szerint Schwarzenegger profesz-
szor decemberben tarja meg első
előadását.

Forrás: MTI
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m1

06:25 Hajnali
gondolatok

06:30 A rejtélyes XX.
század

07:00 Híradó
07:30 Rondó
08:30 Híradó
09:00 Balatoni nyár
10:10 Útravaló
10:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:01 Híradó
13:17 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

00:35 Palo Alto,
Kalifornia (am.
rom. dráma,
2007) 

02:05 Rocca
parancsnok (s.)

Szerda

00:35 
Palo Alto, Kalifornia

m2

09:45 A kör
négyszögesítése

11:00 Motorsport
magazin

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

11:55 Atlétika,
selejtezők

13:01 Híradó
13:20 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:00 Asztalitenisz
16:00 Férfi röplabda

negyeddöntő  
17:50 Férfi vízilabda

negyeddöntő
18:15 Kosárlabda
20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

22:30 Férfi
kosárlabda
negyeddöntő

22:30 
Férfi kosárlabda negyeddöntő

RTL Klub

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 Riadó a

fedélzeten (am.
családi film,
2004) 

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 ...és megint

dühbe jövünk
(olasz vígj.,
1978) 

23:30 A szellemhajó
(am.-auszt.
horror, 2002) 

01:30 Reflektor
01:50 Hülyeség nem

akadály (s.)

21:05
...és megint dühbe jövünk

TV2

07:00 Babavilág (s.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:45 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:05 Teleshop
12::10 EZO.TV
13:45 Túlvilági papa

(am. vígj., 1990) 
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 Ezek

megőrültek! 
23:05 Hollywoodi

őrjárat (am.
akció-vígj.,
2003) 

01:05 Aktív (ism.)
01:35 Tények 
02:10 EZO.TV
02:45 Hollywoodi

őrjárat (am.
akció-vígj.,
2003)  (ism.)

23:05 
Hollywoodi őrjárat

Viasat 3

08:50 A nagy
házalakítás 

09:45 Gyilkos sorok 
10:40 Doktor 

House (s.)
11:30 Fergie és

Andrew -
Botrány az
udvarban(am.
rom. film, 1992)

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 Candy (auszt.

rom. dráma,
2006)

00:20 Jackie nővér (s.)
00:55 Lépéselőnyben

(s.)
01:45 Személyes

vonatkozás
(am. dráma,
2009)

22:20 
Candy

Duna 

10:30 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12::00 Nyelvőrző
12::30 Térkép
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Standard és

Tíztánc 
16:05 Talpalatnyi

zöld(ism.)
16:35 Magyarország

tájegységei (s.)
16:55 A világ

felfedezése (s.)
17:50 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:40 Kárpát Expressz
20:10 Ízőrzők (s.)
20:40 Sophie szerint

a világ(s.)
21:10 Sobri a betyár (s.)
22:10 Híradó
22:15 Dunasport
22:35 Agatha Christie

apró gyilkosságai:
Zátonyok
között (francia-
svájci krimi,
2011)

22:35 
Agatha Christie apró gyilkosságai
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Műsormelléklet 

m1

06:30 A rejtélyes XX.
század

07:00 Híradó
07:30 Rondó
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
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

00:35 Tűzveszély
(francia-angol-
dél-af.
filmdráma,
2006) 

02:10 Rocca
parancsnok
(olasz tévéfilm
sor., III./8. rész)

Csütörtök

00:35
Tűzveszély

m2

09:55 Az admirális
11:10 Magyar elsők (s.) 
11:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

11:30 BMX döntő
12::00 Női

toronyugrás 
13:01 Híradó
13:20 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

14:00 Hosszútávúszás:
Női döntő 10 km

15:00 Labdarúgás: női
bronzmérkőzés

17:00 Röplabda női
elődöntő 

18:30 Női ökölvívás
döntők  

19:00 Kosárlabda: 
női elődöntő 

20:20 Gent –
Videoton,
Labdarúgó
mérkőzés

22:35 Híradó
23:07 Kulturális

Olimpia 2012

11:30 
BMX döntő

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Fókusz Reggel
08:30 Reflektor
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike -

Reality
komédia

11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14::10 Az éden titkai (s.)
15:15 Macskafogó 2. -

A sátán
macskája
(magyar anim.
f., 2007) 

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Micsoda nő!

(am. vígj., 1990) 
23:30 A határvonal

(mex.-am.
akcióf., 2008)

01:35 Reflektor

15:15 
Macskafogó 2

TV2

07:00 Segíts
magadon!
(ism.)

07:25 Tények
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 Ezek

megőrültek! 
23:05 A dögös és a

dög (am. rom.
vígj., 2008) 

00:55 Aktív (ism.)
01:25 Tények Este
02:00 EZO.TV

23:05
A dögös és a dög

Viasat 3

09:50 Gyilkos sorok (s.)
10:50 Doktor House (s.)
11:40 Columbo:

Testvéri
szeretet (am.
krimi, 1995)

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.)
23:20 Nikita (s.)
00:10 Jackie nővér (s.)
00:45 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
01:40 Nikita (s.)
02:30 Lépéselőnyben

(s.)
03:15 Zsírégetők (s.)
04:05 Dawson és a

haverok (s.)
04:50 Jackie nővér (s.)

21:30
Doktor House

Duna 

09:35 Olimpia 2012 -
London
Stúdióműsor

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

expressz 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? (s.)
16:05 Szerelmes

földrajz (s.)
16:45 A világ

felfedezése(s.)
17:40 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:20 Életképek(s.)
19:00 Híradó
19:40 Kárpát Expressz
20:10 Ízőrzők: Tihany

(magyar ismerett.
film, 2007)

20:40 Sophie szerint a
világ (s.)

21:10 A falu jegyzője (s.)
22:20 Híradó
22:25 Dunasport
22:40 Csinibaba

(magyar zenés
vígj., 1997) 

22:40
Csinibaba

m1

06:25 Hajnali
gondolatok

06:30 Optika - 
Kiégő Izzók

07:00 Híradó
07:30 P'amende
08:00 Esély
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
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

00:35 Borvacsora
01:30 Maupassant

történeteiből
(francia filmsor.,
2008)  - Két jó
barát

Péntek

21:04
Kulturális Olimpia 2012

m2

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

London
(sportműsor,
2012) (élő)

11:30 Női kosárlabda
elődöntő

13:01 Híradó
13:20 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

14:00 Hosszútávúszás:
Férfi 10 km döntő

17:00 Férfi és Női BMX
döntő 

19:00 Kosárlabda: férfi
elődöntő 

20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

21:30 Röplabda: férfi
elődöntő 

22:30 Kézilabda: férfi
elődöntő

00:45 Kosárlabda: férfi
elődöntő

22:30 
Kézilabda: férfi elődöntő

RTL Klub

07:05 Fókusz 
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.)
15:10 Légcsavar (am.

akcióf., 2005)
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.)

15:10 
Légcsavar

TV2

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
18:25 Tiltott 

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

megőrültek! 
23:05 Vadászat a Sas

Egyre 2:
Robbanáspont
(am. akcióf.,
2006) 

00:50 Aktív (ism.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:55 Vadászat a Sas

Egyre 2:
Robbanáspont
(am. akcióf.,
2006)  (ism.)

22:05
Ezek megőrültek!

Viasat 3

08:35 A nagy
házalakítás 

09:35 Gyilkos 
sorok (s.)

10:25 Doktor 
House (s.)

11:20 Karácsonyi
csoda (am.-kan.
családi vígj.,
2007)

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 Nyílt seb

(auszt.-am.-
angol thriller,
2003)

00:30 Jackie nővér (s.)
01:05 Candy (auszt.

rom. dráma,
2006)

03:00 Zsírégetők (s.)
03:45 Dawson és a

haverok (s.)

22:20
Nyílt seb

Duna 

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

(ism.)
12::30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 Önök kérték!
(ism.)

16:05 Hagyaték (s.)
16:35 Varázslatos

tanúhegyek
(magyar
ismerett. film,
2002) 

17:15 Ízőrzők 
17:45 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:40 Kárpát Expressz
19:55 NB1-es

labdarúgó-
mérkőzés OTP
Bank Liga

22:00 A névtelen vár (s.)
23:05 Híradó
23:10 Dunasport

16:35 
Varázslatos tanúhegyek
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Műsormelléklet

m1

06:30 Erdőjárók
06:55 Magyar gazda
07:25 Zegzugos

történetek 
07:55 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:01 Hírek
13:05 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Szerencse

Szombat
21:45 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

00:35 Válaszcsapás
(angol
akciófilm-sor.,
I./3. rész, 2010)
- Afganisztán

02:00 Nagyon zene
Intim Torna
Illegál

Szombat

21:10 
Szerencse Szombat

m2

09:10 Rajzfilmek
10:30 A Csillagszemű (s.)
11:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

11:30 Férfi röplabda
elődöntő 

12::30 Labdarúgás férfi
bronzmérkőzés
összefoglaló

12.30 Röplabda: női
bronzmérkőzés 

15:00 Hegyikerékpár:
női döntő 

16.00 Labdarúgás:
férfi döntő 

18.00 Kosárlabda: női
bronzmérkőzés

20:30 Híradó
21:03 Kulturális

Olimpia 2012
21:08 Olimpia 2012 -

London  (élő)
21:30 Női röplabda

döntő 
22.00 Kosárlabda: női

döntő
01:10 Férfi

toronyugrás
döntő 

15:00 
Hegyikerékpár: női döntő

RTL Klub

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

anim. sor., 1997)
11:25 Asztro Show
12::20 Törzsutas (s.)
12::55 Autómánia
13:30 Jópofa kofa (s.)
13:55 Míg a halál el

nem választ (s.)
14::30 Édes, drága

titkaink (s.)
15:30 Chuck (s.)
16:30 A remény

bajnoka (am.
életr. drám.,
2005) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Szuper

felsőtagozat
(am. családi
vígj., 2005) 

22:30 Háborgó
mélység (am.-
auszt. akcióf.,
1999) 

00:35 Sorsvonat (am.
filmdráma,
2007)

22:30 
Háborgó mélység

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Beyblade 

(kan.-japán
anim. sor.,
2002)

11:20 EZO.TV
11:50 Babavilág 
12:20 9 hónap 
12:50 Tequila és

Bonetti
legújabb
kalandjai (s.)

13:50 Duval és
Moretti (s.)

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

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:50 Rejtélyek
kalandorai (s.)

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

(német-angol
akcióf., 2008) 

22:35 Jóbarátnők
(am. rom. vígj.,
2006) 

20:35 
A vörös báró

Viasat 3

08:55 Zsírégetők 
09:45 Gordon

Ramsay - A
konyha ördöge (s.)

10:40 Columbo:
Testvéri
szeretet (am.
krimi, 1995)

12::20 Visszatérés a
Paradicsomba
(am. rom.
dráma, 1998)

14::20 A nagy csapat
2. (am. vígj.,
1994)

16:15 Bomba bébi
(am. vígj., 1987)

18:10 Két cowboy
New York-ban
(am. akció-vígj.,
1994)

20:15 Ace Ventura 2. -
Hív a természet
(am. vígj., 1995)

22:00 Veszett kutya
és Glória (am.
vígj., 1993)

23:50 Halálos
szenvedély (angol
filmdráma, 1998)

22:00 
Veszett kutya és Glória

Duna 

10:30 Az állatok
világa (s.)

11:00 Élő egyház 
12:00 Új nemzedék (s.)
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó
13:15 Lyukasóra
13:45 Mindennapi

hősök 
14::10 Heuréka! 
14::40 Sírjaik hol

domborulnak... (s.)
15:05 Talpalatnyi zöld
15:35 Pannon

expressz
16:05 Magyar elsők (s.)
16:25 Táncvarázs 
17:20 Éretlenek

(francia vígj.,
1980) 

19:00 Híradó 
19:55 NB1-es

labdarúgó-
mérkőzés 

21:50 Kultikon +
22:45 Dunasport
23:00 Akira

Kurosawa:
Álmok (am.-
japán
filmdráma)

23:00 
Akira Kurosawa: Álmok

m1

06:25 Hajnali
gondolatok

06:30 Magyar gazda
06:55 Esély
07:25 A világ közepe -

Tusványos 2012
07:55 Balatoni nyár
09:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

13:01 Hírek
13:05 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

20:30 Híradó
21:04 Kulturális

Olimpia 2012
21:10 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

23:00 Olimpia 2012 -
London
(sportműsor,
2012) (élő) -
Záróünnepség

Vasárnap

23:00 
Olimpia 2012  (élő) - Záróünnepség

m2

09:10 Az én nevem
Jimmy (s.) 

09:25 Rest Miska
(magyar
tévéjáték, 1981) 

10:30 A Csillagszemű (s.) 
11:30 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

10.30 Röplabda: férfi
bronzmérkőzés 

12.00 Kosárlabda: férfi
bronzmérkőzés 

14.00 Röplabda: férfi
döntő 

16.00 Kézilabda: férfi
döntő 

15.35 Öttusa: női
lovaglás 

19:20 Kosárlabda: férfi
döntő

20:30 Híradó
21:03 Kulturális

Olimpia 2012
21:08 Olimpia 2012 -

London
(sportműsor,
2012) (élő)

10:30
A Csillagszemű

RTL Klub

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

(2011) 
13:10 Dáridó Lajcsival

(szór. műsor)
14::00 Tuti gimi (s.)
15:05 Ütős játék (am.

filmdráma,
2005) 

16.00 Hatoslottó-
sorsolás

17:40 Scooby-Doo - A
nagy csapat
(am.-auszt.
kalandf., 2002) 

19:30 RTL Klub
Híradó

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

A két torony (s.)
00:40 Emberrablók

városa (venez.
akcióf., 2005)

02:15 Hülyeség nem
akadály (s.)

17:40
Scooby-Doo - A nagy csapat

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:00 Nagy Vagy,

Balaton!
11:30 EgészségMánia 
12::00 EZO.TV
12::30 Kalandjárat
13:00 Borkultusz

(magyar kult.
mag.)

13:30 Stahl konyhája
14::00 Több mint

TestŐr
14::30 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:30 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:30 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:30 A vörös báró
(német-angol
akcióf., 2008)
(ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 A múmia

visszatér (am.
kalandf., 2001) 

23:25 A titkok kulcsa
(am. thriller,
2005) 

21:05 
A múmia visszatér

Viasat 3

09:00 Véznák kontra
dagik

10:00 Álomgyári
feleség (s.)

10:50 Szerelem
nyilasa (s.)

11:35 Szex és New
York light (s.)

12::35 A nagy
házalakítás (s.)

14::25 Két cowboy
New York-ban
(am. akció-vígj., 1994)

16:25 Vadnyugati
Casanova
(olasz-sp.-francia
western-vígj.,
1972)

18:25 Bosszúból jeles
(am. thriller,
1999)

20:10 ÁlomÉpítők 
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Ace Ventura 2. -

Hív a természet
(am. vígj., 1995)

00:30 Paranoia 1.0
(am.-román-izl.
misztikus film)

22:50
Ace Ventura 2.

Duna 

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:15 Élő népzene
13:45 Akadálytalanul 
14::10 Határtalanul

magyar 
14::50 Hazugság

nélkül (ff.,
magyar játékf.,
1945) 

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

18:25 Hazajáró (s.)
19:00 Híradó
19:40 Önök kérték!
20:35 Jane Austen

magánélete
(angol-am.-ír
életr. drám.,
2007) 

22:35 Dunasport
22:55 Az éj hangjai

(sp.-olasz
filmdráma,
2003) 

00:35 Makám-
koncert

01:45 Vers
01:50 Himnusz

20:35 
Jane Austen magánélete
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Műsormelléklet

m1

09:25 Kamera
Korrektúra
2012

10:00 Balatoni nyár
12:00 Az Ushuaia

expedíció (s.) 
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14::25 Budapest

természeti
értékei 

14::55 Az én Afrikám
(1. rész)  -
Fokváros

15:15 A kitüntetés
16:10 A király kalóza (s.)
17:05 Balatoni nyár
18:30 A korona

hercege (s.) 
19:40 Everwood (s.) 
20:30 Híradó
21:15 A Wendell

Baker balhé
(am. vígj., 2005) 

22:55 Munkaügyek -
IrReality Show (s.) 

23:55 Aranyfeszt
2012

00:25 Valaki (magyar
ism. műsor)

Hétfő

21:15 
A Wendell Baker balhé

m2

10:00 Karinthy
Frigyes 125

10:25 Karinthy-est (ff.,
magyar játékf.,
1962)

11:55 Elrejtett tájak (s.) 
12::05 Gasztroangyal
13:01 Híradó
13:25 Magyar rock
14::22 Már egyszer

tetszett! 
15:15 Mesélő

cégtáblák (s.) 
15:40 Magyar

Tudományos
Afrika
Expedíció (s.) 

16:10 Klipperek (s.) 
16:35 MacGyver (s.) 
17:25 Futótűz (s.) 
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.) 
18:35 Rudi, malac a

családban (s.) 
19:05 Rajzfilmek
19:35 A király kalóza (s.) 
20:30 Híradó
21:12 Az asszony

beleszól
(magyar
tévéjáték) 

18:10
Sarah Jane kalandjai

RTL Klub

07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

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

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (arg.
filmsor., 193.
rész, 2005)

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

vígj., 2000)
17:15 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Nagy durranás

2. - A második
pukk (am. akció-
vígj., 1993) 

22:55 CSI: A
helyszínelők (s.)

00:05 Kígyóharapás
(am. horror)

21:05 
Nagy durranás 2.

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12::05 EZO.TV
13:40 Az égből

pottyant család
(am. filmdráma,
1996) 

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 Ezek

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

23:05 NCIS (s.)
00:05 NCIS: Los

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

13:40
Az égből pottyant család

Viasat 3

08:35 Gyilkos 
sorok (s.)

09:30 Zsírégetők 
10:20 Doktor 

House (s.)
11:10 Három

kívánság (am.
filmdráma,
1995)

12:50 Judy Garland:
Én és az
árnyékaim
(am.-kan.
filmdráma,
2001)

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 Sellők (am.

vígj., 1990)
00:20 Jackie nővér (s.)
00:55 Paranoia 1.0

(am.-román-izl.
misztikus film,
2004)

22:20
Sellők

Duna 

10:20 Életképek (s.)
11:05 Család-barát
12::00 Lyukasóra

(ism.)
12::30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Költők

társaságában
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs 
16:05 Munka-Társ (s.)
16:35 Heuréka!

Megtaláltam!
(ism.)

17:00 Mindennapi
hősök 

17:30 Magyar
történelmi
arcképcsarnok 

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők (s.)
20:35 Sophie szerint

a világ (s.)
21:05 Petőfi (magyar

tévéfilm sor., 1.
rész, 1977) 

17:45
Mesélő cégtáblák

m1

08:05 Másfélmillió
lépés
Magyarországon 

09:00 Híradó
09:30 Szemtanúk -

Magyar
fotográfia
Londonban

10:00 Balatoni nyár
12:10 Az Ushuaia

expedíció (s.) 
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14::30 Budapest

természeti
értékei 

14::55 Az én Afrikám (s.) 
15:15 DTK Arcok (talk

show)  
16:10 A király kalóza (s.) 
17:15 Balatoni nyár
18:30 A korona

hercege (s.) 
19:40 Everwood (s.) 
20:30 Híradó
21:15 A Pogány

Madonna
(magyar akció-
vígj., 1980) 

Kedd

21:15
A Pogány Madonna

m2

09:30 Kölyökidő
10:00 Rajzfilmek
10:50 Futótűz (s.) 
11:35 Sarah Jane

kalandjai (s.) 
12::00 Rudi, malac a

családban (s.) 
12::30 Most a Buday!
13:01 Híradó
13:25 Magyar pop
14::20 2-es Retro
14::22 Az asszony

beleszól (magyar
tévéjáték) 

16:05 Klipperek (s.) 
16:30 MacGyver (s.) 
17:20 Futótűz (s.) 
18:05 Sarah Jane

kalandjai (s.) 
18:30 Rudi, malac a

családban (s.) 
19:00 Rajzfilm
19:25 A király kalóza (s.) 
20:30 Híradó
21:12 Színész múzeum:

Jávor Pál
22:15 A korona

hercege (s.) 
23:25 A Wendell

Baker balhé
(am. vígj., 2005) 

21:12 
Színész múzeum: Jávor Pál

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.)
15:20 Nagy durranás

2. - A második
pukk (am.
akció-vígj.,
1993)

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

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:05 Castle (s.)
22:05 A mentalista (s.)
23:05 Döglött akták (s.)
00:15 Reflektor
00:35 Doktor 

Addison (s.)

15:20
Nagy durranás 2.

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12::05 EZO.TV
13:40 Parányi

varázslat (kan.
családi film,
2009) 

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 Ezek

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

23:05 Hiába futsz
(am. akcióf.,
1993) 

00:55 Aktív (ism.)
01:25 Tények Este

13:40
Parányi varázslat

Viasat 3

09:30 Zsírégetők 
10:25 Doktor 

House (s.)
11:15 Vadnyugati

Casanova
(olasz-sp.-
francia
western-vígj.,
1972)

13:15 A nagy
házalakítás 

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 (am.
krimisor., I./11.
rész, 2011)

00:05 Terepen (s.)
00:55 Jackie nővér (s.)
01:30 Doktor 

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

nyomozók (s.)
03:10 Terepen (s.)

11:15
Vadnyugati Casanova

Duna 

10:20 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12::00 Akadálytalanul 
12::30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Kortárs magyar líra
13:20 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 Táncvarázs 
16:30 Magyar

történelmi
arcképcsarnok (s.)

16:50 A világ
felfedezése (s.)

17:50 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők (s.)
20:35 Sophie szerint

a világ (s.)
21:05 Öregberény(s.)
22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 Kasszandra

álma (am.-
angol krimi,
2007)

22:20
Kasszandra álma
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A marosvásárhelyi bajnok és kupagyőztes City’us teremlabdarúgó együttese megkezdte a felkészülést a 2012-2013-as bajnoki évadra. A klub történetének
eddigi, leghosszabb ideig edzőként tevékenykedő vezetője, Kacsó Endre – 2003-ban Románia legjobb teremlabdarúgója, a hazai bajnokság többszörös
gólkirálya – két hétig kemény erőnléti edzéseket tart a csapat játékosainak. 

Újabb bajnoki cím, kupagyőzelem
és európai szereplés előtt a City’us

Az első edzéseket követően a szak-
vezető felbecsülte az csapat játékosai-
nak a jelenlegi állapotát, értékelte az
elmúlt bajnoki idényt, és szólt a csapat
jövőbeli célkitűzéseiről is. 

– Mikor kezdtétek meg a felkészülést
a 2012-2013-as idényre?

– Augusztus 1-én volt az első ed-
zésünk Marosvásárhelyen, a Sportcsar-
nok mögötti műfüves pályán, mivel a
Sportpalota felújítás alatt volt. Az első
edzés alkalmával két csapatra osztot-
tam a játékosokat, majd 2x30 perces
kispályás mérkőzést játsztak, amit 2x5
perces hosszabbítás követett. Mond-
hatom, a nyári vakáció utáni első edzés
kimerítő volt a játékosok számára, vi-
szont a neheze csak ezután következik.

– Mint láttam, így is alaposan meg-
izzadtak a játékosok. Mit jelent az, hogy
a neheze csak ezután következik?

–Azt, hogy naponta két edzésben
lesz részük a fiúknak. Az első két hét-
ben a fizikai edzésekre fektetjük a
hangsúlyt, augusztus második felében
már a taktikai felkészülésre koncent-
rálunk majd. A fizikai edzésekre a haj-
dani, ligetbeli pályán, meg a
Somostető szomszédságában lévő fu-
tópályán kerül majd sor. Nehéz lesz ez
a hónap, viszont szükséges a szeptem-
beri, európai kupaszereplésre, majd a
kezdődő bajnokságra való tekintettel.

– Mint láttam, a keret legiabb játékosai
– Cristi Velcherean, Mircea Muntan, Bogdan
Covaci, Dániel Rajmond, Aszalos Csongor – is
felnőttek a kezdő, stabil kerettagok szintjére és

számítani lehet rájuk majd tétmérkőzéseken
is. Így van ez?

– Persze. Én már rég terveztem,
hogy a hazai, tehetséges fiatalokra tá-
maszkodjak a már meglévő, biztos ke-
rettagok mellett, és nem a külföldiekre
építem a csapatot. Ügyes, tehetséges
játékosok a fiatalok is, akikben meg-
van a fejlődés lehetősége. Bennük
látom a jövőt, ők az együttes jövendő-
beli alapemberei.

– Az első edzéseken nem vett részt a
két László, Klein Laci meg Szőcs Laci.
Miért?

– Mindkettőjüket személyes prob-
lémáik elintézése érdekében enged-
tem el augusztus 6-ig, hétfőig, de már
ők is részt vesznek a felkészítőn. 

– Mi az együttes célkitűzése a soron
következő bajnoki évadban?

–A City’us célkitűzése csak egy
lehet: azaz a bajnoki cím és a kupagyő-
zelem. Emellett az idén is helyt szeret-
nénk állni a Champions League
csoportküzdelmeiben is. 

Az előző évekhez hasonlóan, az
idén is selejtező, alap és elit csoport-
köröket szerveznek, a földrész négy
legjobb együtthatóval rendelkező csa-
pata csak az elitkörben, a következő 17
az alapkörben kezd. Az utóbbiak között
található a marosvásárhelyi City’us is.
A maradék együttesek selejtező kört
vívnak.

Az alapkör mérkőzéseit négyes cso-
portokban szeptember 4-9. között
játsszák, együttesünket a csehországi
Chrudimban rendezett csoportba so-

rolták, ahol a házigazda Era-Pack, az
ukrán Energia Lviv, valamint az A se-
lejtező csoportgyőztese lesz az ellen-
fele. Utóbbi nagy valószínűséggel a
bosnyák Leotar Trebinje lesz, amely
házigazdaként fogadja a selejtezőben
a moldvai bajnok Lexmax Stăuceni és
a máltai Balzan Youths csapatait.
Nehéz csoportba vagyunk sorsolva, de
optimistán utazunk majd oda, ahol
helyt szeretnénk állni, ahogyan a ta-
valy is, tehát bízom a játékosokban.

– A City’us történetének leghosz-
szabb időszakot megért edzője vagy,
akinek a keze alatt az együttes a legjobb
hazai és nemzetközi sikereit érte el. Mire
is jogosít fel ez az elismerés?

– Örvendek annak, ha ilyen elisme-
résben van részem, de megmondom

őszintén, én nem a statisztikákból
edzem a csapatot.  A lényeg, hogy ez-
után is az eddigiekhez hasonló ered-
ményeket kell elérnünk. 

S ami a legfontosabb, hogy ezután
is a vezetőség anyagi és szellemi támo-
gatását érezzük. Gondoljunk csak arra,
hogy tavaly novemberben, az UEFA
Futsal Cup Elite Round mérkőzéseinek
megrendezése után, együttesünket
Európa tízedik legjobb teremlabda-
rúgó együttesének választották meg,
amely a klub történetének, eddigi leg-
jobb helyezését jelenti. Amit a vezető-
ség támogatása nélkül nem érhetett
volna el… 
A City’us eredményei 
az utóbbi 5 évben: 
2007/2008 Románia Kupa
2008/2009 Románia Kupa
2009/2010 Román bajnoki cím, Romá-
nia Kupa, Szuper-kupa
2010-2011 Román bajnoki cím, Romá-
nia Kupa
2011-2012 Román bajnoki cím, Romá-
nia Kupa
Emellett a City’us a 2007/2008 és
2008/2009-es bajnoki évadban kétszer
játszott Szuper-kupa döntőt. 

A londoni nyári olimpia magyar érmesei:

ARANY: 
Szilágyi Áron, kard (egyéni)
Gyurta Dániel, úszás (200 m mell)
Berki Krisztián, torna  (férfi lólengés) 
Pars Krisztián, Atlétika (kalapácsvetés)
EZÜST: 
Ungvári Miklós, cselgáncs (66 kg)
BRONZ: 
Csernoviczki Éva, cselgáncs (48 kg)
Cseh László, úszás (200 m vegyes)
Módos Péter (kötöttfogású birkózás, 55 kg)

A londoni nyári olimpia román érmesei: 

ARANY: 
Alin Moldoveanu, céllövészet (10 m sűrí-
tett levegős puska) 

Sanda Izbasa, torna, (ugrás )
EZÜST: 
Féri tőrvívó csapat
Alina Dumitru, cselgáncs (48 kg)
Corina Caprariu, cselgáncs (57 kg)

Roxana Cocos, súlyemelés (69 kg)
BRONZ: Női torna csapat
Razvan Martin, súlyemelés (69 kg)

A londoni olimpia éremtáblázatán Ma-
gyarország a 10., Románia a 16. helyet
foglalja el.

A marosvásárhelyi Trandafir Norbert
Londonban, a 100 méteres férfi gyorsúszás
előfutamai után, az első kieső helyen sze-
repelt. Norbert európa-bajnoki bronzér-
mesként érkezett az angol fővárosba, an-
nak ellenére, hogy Debrecenben, az Eb-n
nem tudott A szintet teljesíteni, így csupán

B szinttel, meghívásos alapon indulhatott. 
Az 5. futamban indult, s 49,02 másod-

perccel, idei legjobb eredményét meg-
előzve futamgyőzelmet aratott. Utána
azonban még három futamot rendeztek,
s pontosan 16-an tudtak nála jobb időt
úszni. Az utolsó bejutó, a kajmán-szigeteki
Shaune Fraser 48,99-est teljesített, azaz

három századmásodperccel előzte meg.
A négyes pályán úszó Norbert mellett
senki nem tempózott, hisz sem az ötösre
rendelt Kozma Dominik, sem a hármason
a kínai Li Csi-vu nem indult, így nem volt
gyorsabb iramra ösztönző vetélytársa. Ta-
lán ha nem „egyedül” úszik, továbbjutha-
tott volna. 

Az 50 méteres gyorsúszás versenyszá-
mában sikerült a legjobb tizenhat közé
kerülnie. Nobert a nyolc közül a hatodik
futamban állt rajtkőre, s 22,22 másodper-
ces eredménnyel új országos csúcsot fel-
állítva a futam 5. helyén érkezett célba.
Mivel a két utóbb rendezett futamban is
csak tízen tudtak jobb eredményt teljesí-
teni, Norbert a 15. legjobb idővel jutott
elődöntőbe az 58 induló közül, olyan ne-
veket hagyva maga mögött, mint a francia

Leveaux, az olasz Orsi, vagy az orosz Fe-
szikov, akik nem jutottak tovább. 

Az elődöntőben az utolsó, 16. helyen
végzett (22,30 mp), s szintén kiesett. 

Ezzel a kiváló eredménnyel, városunk
minden idők egyik legjobb úszójaként el-
könyvelt Trandafir Norbert, a legértéke-
sebb olimpiai eredményét érte el, ami pá-
lyafutásának a csúcsát is jelenti egyben. 

A versenyszámok után a következőket
nyilatkozta a sajtónak Londonban:

– Nagyon reméltem, hogy beférek a
legjobb tizenhat közé, mert már 100 mé-
teren is csak kicsivel maradtam le a kö-
zépdöntőről. Igazából a hosszabb távon
éreztem esélyt arra, hogy továbbjuthatok,
mert 50-en csak nagyon kevés dönt, de
most már mindegy, ugyanúgy örülök en-
nek is.

Kacsó Endre
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Gyermekkorok c. rejtvényünk helyes megfejtése: – A nagyapával nagyon sok baj van! Képzeld, állandóan a szájába tömi a homokot!

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


