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Sport

Szőcs László 
visszatért Udvarhelyre

A székelyudvarhelyi SK-nál folytatja pá-
lyafutását Szőcs László, a marosvásárhe-
lyi City’us teremlabdarúgó együttesének
volt játékosa. Az 54-szeres válogatott, a
City’us csapatával kétszeres román baj-
nok és kupagyőztes Szőcsnek 2013-ig
szólt a szerződése Marosvásárhelyen.
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>>> 15. oldal

Társadalom

Megnyitja kapuját az új
ruhába öltözött Teleki Téka

A Teleki Téka épülete a közelmúltban
külső-belső felújítás alatt állt, ezért zárva
volt a látogatók előtt. A könyvtárban folyó
tevékenységről, a felújítási munkálatokról
és a közelgő megnyitó ünnepségről Lázok
Klárát, az intézmény osztályvezetőjét kér-
deztük. 

Vélemény

Piros, fehér, zöld

Az emberi viselkedést tanulmányozó ku-
tatók arra a következtetésre jutottak,
hogy mindannyian a minket körülvevő
testi- és lelki tényezők hatása alatt élünk,
tehát pszichoszomatikus lények vagyunk.
Ezáltal bebizonyosodott, hogy a testün-
ket gyötrő problémák a lelkünket is be-
folyásolják...

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

>>> 3. oldal Hír és hírháttér

„Brassai Zsombor 
kérjen bocsánatot!”
„Lezajlott a vásárhelyi RMDSZ újraszerve-
zése, amely során 8 körzetté vontuk össze
az eddigi 13-at, személycsere csak elenyé-
sző mértékben történt; van a helyi RMDSZ-
nek szervezete, és annak továbbra is én
vagyok az elnöke” – jelentette ki Benedek
István, eloszlatván az ezen ügyben 
elhangzó ellentmondásos nyilatkozatokat.

>>> 5. oldal

Humor

Vásárhelyi 
Magyar Napok – jövőre 

Az idén harmadik alkalommal megtartott
Kolozsvári Magyar Napok sikeréből „ta-
pasztalatot és bátorságot merítve” egy év
múlva, 2013 augusztusában Vásárhelyi
Magyar Napokat szervez(ne) az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete, a marosvásárhelyi Kossuth
Lajos Társaság és az Erdélyi Magyar Nép-
párt Maros megyei és marosvásárhelyi
szervezete.

Basescu visszatér! 

Az Alkotmánybíróság tegnapi ülésén ér-
vénytelenítette a június 29-i, az államfő
menesztéséről szóló referendumot, így
Traian Basescu visszatérhet hivatalába. A
döntés 6-3 arányban született, és az ülés
három órát tartott.

>>> 7. oldal

>>> 5. oldal
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Tévéműsor 
melléklet

Plágium-ügy: „Nem lehet
szőnyeg alá seperni!”

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nem csak a tanügyi törvény be nem tartása és a magyar oktatók és diákok
ellen irányuló diszkrimináció miatt vált hírhedté, hanem vezető tisztségben levő tanárok plagizálása is a vásárhelyi egyetemre
vonta az ország, de külföld figyelmét is. Az év elején a tanintézmény volt rektora, Constantin Copotoiu és rektorhelyettese, Brîn-
zaniuc Klára esetében merült fel a plágium gyanúja, de nem sokkal később a jelenlegi rektort, Leonard Azamfireit is más személy
szellemi tulajdonával való visszaéléssel vádoltak. Az ügy legfrissebb fejleménye, hogy – mivel a plágiumot vizsgáló bizottság, il-
letve az oktatási tárca nem reagált a vádakra – a Bolyai Kezdeményező Bizottság alelnöke, Hantz Péter büntetőfeljelentést tett
Azamfirei ellen, ugyanakkor a nemzetközi sajtó is cikkezett a román hatóságok sajátos hozzáállásáról. A BKB Azamfirei rektor
lemondását és megbüntetését, valamint Copotoiu volt rektor felelősségre vonását, és a Semmelweis Egyetemen szerzett dísz-
doktori címének visszavonását követeli. Az ügy előzményeiről, külföldi visszhangjáról és esetleges kimeneteléről Hantz Pétert
kérdeztük.

MOGYE

>>> 3. oldal
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Névnapok
Augusztus 22. Menyhért, János, Mária, Timót, Boglárka
Augusztus 23. Bence, Farkas, Fülöp, Szidónia, Zágon
Augusztus 24. Bertalan, Albert, Aliz, Alberta, Alicia
Augusztus 25. Lajos, Patrícia, József, Tamás, Elemér
Augusztus 26. Izsó, Margit, Natália, Cseke
Augusztus 27. Gáspár, Mónika, József, Cézár
Augusztus 28. Ágoston, Alfréd, Elemér, Mózes, László

Ajánló

Kos: A héten a párkapcsolati kérdések kerülhetnek fókuszba.
Érdemes eldöntenie, hogy mit akar valójában. Ha nemrég
kezdett bele egy kapcsolatba, talán döntési helyzetbe kerül,
hogy akarja-e folytatni, de akkor is megbeszélésre kerülhet a
sor, ha régóta vannak együtt.
Bika: A héten lendületet kap, és beindulnak az ügyei, melyek
egy ideje parkolópályára kerültek. Ehhez nagyban hozzájárul
az is, hogy végre a sarkára áll, és világosan elmondja, mit sze-
retne, mi a fontos önnek. Így megtapasztalhatja, hogy, ha segít
magán, az Isten is megsegíti.
Ikrek: Ha összevesztek a párjával, most békülésre kerülhet a
sor, és valószínűleg pozitívan alakulnak az eddig bizonytalan
dolgok. Ha teheti, vegyen ki néhány nap szabadságot, és menjen
el nyaralni, de legalább igyekezzen kikapcsolódni, illetve kiszel-
lőztetni a fejét.
Rák: Ezen a héten szinte ragyog, és optimista oldalát mutatja,
ami alaposan meglepheti a környezetét, ha az pesszimizmushoz
szokott. Megláthatja, hogy pozitív kisugárzása mennyi új barátot
vonz önhöz, és mindenki kedvesebb. Rendeződhet egy nyo-
masztó helyzet, melyből eddig nem látta a kiutat.
Oroszlán:A héten régi ismerősei bukkanhatnak fel, nem kizárt,
hogy egyikük olyan szakmai vagy kreatív ajánlattal áll elő,
melyre nehéz nemet mondani, ám, ha rábólint, alaposan át
fogja szervezni az életét. Valószínűleg nem bánja meg a változ-
tatást. Felbukkan valaki, aki elvarázsolja a jelenlétével, de még
ne ugorjon fejest az érzelmekbe.
Szűz: Úgy érezheti, semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezte,
de lehet, hogy a vége sokkal jobb lesz, mint ahogy kitalálta.
Valaki romantikusan igyekszik közeledni önhöz, ami fejtörést
okozhat, ha kapcsolatban él, talán el is bizonytalanítja. Ha nincs
párja, lehet, hogy hosszú távú társra talál benne.
Mérleg: Mindenképp engedélyezzen magának némi pihenést
és szórakozást, mielőtt kiég. Ha alkotó tevékenységbe fog, ki-
bontakoztathatja a kreativitását, és társakat is találhat a hobbihoz.
Ha nincs párja, egy régi flört jelenhet meg újra az életében,
akivel ezúttal komolyabbra fűzhetik a szálakat.
Skorpió: Úgy tűnik, kicsit túlszervezte magát, de a végsőkig
kitart, hogy semmit ne mulasszon el. Ennek a párja ihatja meg
a levét, aki talán türelmetlenül várja, hogy vele is foglalkozzon.
Találja meg az egyensúlyt a pörgés és a pihenés, a külvilág és
az otthoni élet között. Ha nincs párja, a héten remek lehetőségei
lesznek az ismerkedésre.
Nyilas: Hajlamos  túlfeszítenie a húrt, illetve kihajtania magát.
Ha ez a helyzet, a héten engedélyezzen magának több pihenést,
mielőtt a párján kezdené kiélni a feszültségét. Meglátja, ha lazít
egy kicsit, pozitívabban tekint a világba, és meglátja azokat a
lehetőségeket is, melyek eddig elkerülték a figyelmét.
Bak: Nem szívesen megy emberek közé, és érzékenyebbé válik
az apró ingerekre. Ám egy jó hír annyira felvillanyozza, hogy el-
feledkezik minden bajáról, és nagy lendülettel veti bele magát
az események menetébe. 
Vízöntő: Sok időt tölthet a barátaival és a szerelmével, és a
szakmai ügyei is lendületet kapnak, főleg, ha az elmúlt idő-
szakban azt érezte, elakadtak a dolgai. Ha még nincs párja,
nosztalgikus hangulatba kerülhet, és feléledhetnek az érzései
egy régi ismerőse iránt. Nem kizárt, hogy van nála esélye.
Halak: Derű és nyugalom uralja a hetét, de legalábbis képes
lesz megőrizni a lelki egyensúlyát. A szakmai életben új lehe-
tőségek kerülnek az útjába, és sikeresen nyélbe is üthet egy üz-
letet. Lehet, hogy olyan eredmények érkeznek, melyekre régóta
vár. 

Horoszkóp
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Nyári Irodalmi Játékok

Garaczi Lászlóval és Nagy Ildikó Noémivel,
a budapesti József Attila kör szerzőivel ta-
lálkozhatnak az irodalombarátok augusztus
22-én, szerdán 19 órakor a marosvásárhe-
lyi, Cuza Voda utca 33. szám alatti G. Café-
ban. A június végén indított Nyári Irodalmi
Játékok rendezvénysorozat legújabb meg-
hívottaival Demény Péter, a Látó szerkesz-
tője beszélget.

Félsziget fesztivál

Augusztus 23-án, csütörtökön rajtol és 26-
án, vasárnap zárul Románia legnagyobb
fesztiválja. A fesztivál gazdag kínálattal,
színvonalas koncertsorozattal, sportren-
dezvényekkel és civil programokkal várja
a vendégeket a Maros-partra, a Víkendtelep
szomszédságába. Csütörtökön többek kö-
zött a Defender, a Zdob si Zdub, a Republic
és a The Straits koncertezik. A fellépők név-
sorában szerepel a Vita de Vie, a Heaven
Street Seven, a Balázs Fecó Band, a Tinie
Tempah, az Electric Fence, Vama, a Ladány-
bene 27, illetve a Kistehén, Ákos koncertjén
szombaton bulizhatnak a fesztiválvendé-
gek, a Félsziget utolsó napján pedig többek
között a Trooper, a Subscribe, a Children of

Bodom, az ATB, Bárány Attila, Marcian Pet-
rescu & Trenul de Noapte gondoskodik a
hangulatról. A részletes program a
www.felsziget.ro honlapon tekinthető
meg.

Mesedélelőtt a játszótéren

Jövő héten is folytatódik a Maros Megyei
Könyvtár kövesdombi fiókja által a Maros

Művészegyüttes előtti játszótéren szerve-
zett szünidős programsorozat. A könyvtár
önkéntesei ezúttal is csütörtökön déli 12
órától olvasnak mesét a gyerekeknek

Losonczi Béla kiállítása 
a Museum Caféban

Losonczi Béla „re-creatio” című képzőmű-
vészeti tárlata augusztus 27-ig naponta 8
és 22 óra között látogatható a marosvásár-
helyi várban lévő Museum Caféban.

Művésznövendékek kiállítása

A MADISZ által szervezett Irsai Zsolt Iúsági
Képzőművészeti Alkotótábor munkáiból
rendeztek be kiállítást a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió termének elő-
csarnokában.

Imaalkalom 
a betegek gyógyításáért

Augusztus 29-én, szerdán, 18 órától a Kul-
túrpalotában az amerikai Jim Sanders misz-
szionárius gyógyító alkalmat tart, és a be-
tegek gyógyulásáért imádkozik. A részvétel
ingyenes.
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A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nem csak a tanügyi törvény be nem tartása és a
magyar oktatók és diákok ellen irányuló diszkrimináció miatt vált hírhedté, hanem vezető tisztségben
levő tanárok plagizálása is a vásárhelyi egyetemre vonta az ország, de külföld figyelmét is. Az év elején
a tanintézmény volt rektora, Constantin Copotoiu és rektorhelyettese, Brînzaniuc Klára esetében merült
fel a plágium gyanúja, de nem sokkal később a jelenlegi rektort, Leonard Azamfireit is más személy
szellemi tulajdonával való visszaéléssel vádoltak. Az ügy legfrissebb fejleménye, hogy – mivel a plágiu-
mot vizsgáló bizottság, illetve az oktatási tárca nem reagált a vádakra – a Bolyai Kezdeményező Bi-
zottság alelnöke, Hantz Péter büntetőfeljelentést tett Azamfirei ellen, ugyanakkor a nemzetközi sajtó
is cikkezett a román hatóságok sajátos hozzáállásáról. A BKB Azamfirei rektor lemondását és megbün-
tetését, valamint Copotoiu volt rektor felelősségre vonását, és a Semmelweis Egyetemen szerzett dísz-
doktori címének visszavonását követeli. Az ügy előzményeiről, külföldi visszhangjáról és esetleges
kimeneteléről Hantz Pétert kérdeztük.

Piros,
fehér, zöld

Az emberi viselkedést tanulmányozó kutatók arra
a következtetésre jutottak, hogy mindannyian a minket
körülvevő testi- és lelki tényezők hatása alatt élünk,
tehát pszichoszomatikus lények vagyunk. Ezáltal be-
bizonyosodott, hogy a testünket gyötrő problémák a
lelkünket is befolyásolják, de a lelki állapotunk is kiha-
tással lehet a fizikai egészségünkre. Ez a felfedezés
nem járt számottevő eredménnyel, ami a lakosság át-
lagéletkorát illeti, de új megvilágításba helyezte az or-
vostudományt, a betegségek megelőzését és azok gyó-
gyítását. Ha figyelembe vesszük a fenti megállapítást,
akkor a beteg kezelése során, a helyes orvosi beavat-
kozás mellett, ugyanolyan fontos lehet annak a lelki
környezetnek a megteremtése, amely hozzájárulhat a
gyógyulási folyamatokhoz, vagy közvetlenül a bajok
megelőzéséhez. Nehezen állapítható meg egy betegség
esetén a testi és a lelki okok káros hatásainak az aránya,
de sajnálatos módon nyugodtan kijelenthetjük, hogy
a „klasszikus” orvostudomány nem fordít kellő figyelmet
a pszichológiai komfortérzet megteremtésére, és az
esetek többségében csak a testi gyógyításra fektetik a
hangsúlyt. Így viszont könnyen előfordulhat, hogy hi-
ábavalónak bizonyul az orvosok munkája, mert a lelki
okok megszüntetése nélkül nem számíthatunk a beteg
felépülésére. Ugyanakkor a lélekkel kapcsolatos eset-
leges problémák annyira szubjektívek, hogy nehezen
lehet azokat egy jól meghatározott tudományos keretbe
belefoglalni, amelyek aztán támpontot adnának a kór-
házakra jellemző „ipari” beteggondozás ilyen irányú ki-
fejlesztéséhez. Összességében tehát levonhatjuk azt a
következtetést, hogy a világ legnagyobb csodája maga
az ember. A nagy igyekezet és odaadás ellenére sem
számíthatunk arra, hogy valakik majd képesek lesznek
az összes testi és lelki bajunk orvoslására. Ennek a tény-
nek az elfogadása már felér egy fél gyógyulással.

Addig, amíg a testet próbára tevő külső tényezőket
csak anyagi áldozatok árán lehet módosítani (például
higiénikusabb környezet, egészségesebb táplálék vagy
jobb életkörülmények által), addig a lélek állapotán
„ingyenes beavatkozással” is lehet javítani. Egy kedves
szó, egy bátorító mosoly vagy egy biztató ölelés is cso-
dákra képes. A felgyorsuló világunk egyre fokozottabb
lelki válságba sodorja a megélhetéséért küzdő, kétség-
beesett, „modern” embert. Alig győzzük követni életünk
eseményeit, magával sodor az ár, elveszítjük a lelki
egyensúlyunkat, vagy egy látszólagos szappanbubo-
rék-világba menekülünk. 

Ennek az állapotnak a bizonyítéka az a nagy lelke-
sedés, amellyel a magyar lakosság a szívébe zárta a
londoni Olimpián oly nagy sikereket elérő válogatott
sportolóit. Mintha életbevágóan nagy szükségünk lett
volna erre a lelki örömforrásra, amely nem változtatott
semmit az életünkön, de mégis jó közérzetet hozott a
lakásainkba. Ugyanígy a Szent István napi ünnepségek
éteren keresztüli követése, a Kolozsvári Magyar Napok
sikere, a nemzeti érzelmeket erősítő rendezvények nép-
szerűsítése, mind hozzájárulhatnak a lakosság „érzé-
kenyebb” részének a lelki egyensúlyához. Senki ellen
sem fordulva, csupán a saját nemzetünket szeretve.

Ferencz Zsombor

– Ön volt az, aki először nyil-
vánosságra hozta, hogy a MOGYE
vezető tisztségeket betöltő három
oktatója plagizált. Hogyan jött
erre rá? Milyen kutatómunka
előzte meg ezt?

– A MOGYE említett vezető-
inek csalásait Stefan Hobai bio-
kémikus, az egyetem volt okta-
tója leplezte le. Ez azonban csak
az első lépés volt a felelősségre
vonáshoz vezető rögös úton.
Nem sokkal a plágium ismertté
válása után magyar és román
professzorok kerestek meg azzal
a kéréssel, hogy vállaljam el az
ügy továbbvitelét. Egy maros-
vásárhelyi tudósnak nemcsak a
lehetőségei hiányoznak ehhez,
hanem azzal is szembe kell néz-
nie, hogy esetleg kirúgják az ál-
lásából, ahogy engem is kirúg-
tak a Babes-Bolyai
Tudományegyetemről. Brassai
Attilát, a MOGYE professzorát
meg is fenyegették azután, hogy
az egyetemen folyó törvénysér-
tésekről előadást tartott az Eu-
rópai Parlamentben. 

A plágium ténye számomra
első látásra nyilvánvaló volt. Sőt
azt is gyanítottam, hogy egyesek
nem létező betegek fiktív ada-
taival dolgoztak. Egy számító-
gépes vizsgálat után fölvettem
a kapcsolatot az eredeti cikkek
szerzőivel, akik válaszlevelükben
megerősítették a plágium té-
nyét, ezután pedig bejelentést
tettem az Oktatási Minisztéri-
umnál. Mivel ennek semmi fo-
ganatja nem volt – holott Ro-
mániában a plagizálás
bűncselekménynek számít –,
bepereltem az Oktatási Minisz-
tériumot és az Országos Tudo-
mányos Etikai Bizottságot, és
feljelentést tettem Azamfierei,
a MOGYE rektora ellen. A tör-
téntekről a Bolyai Kezdemé-
nyező Bizottság a nemzetközi

közvéleményt is értesítette. 

–  A romániai oktatási tárca,
illetve az Országos Tudományos
Kutatás Etikai Bizottsága eddig
nem javasolt megoldást. Mit gon-
dol, ki „tesz igazságot” az
ügyben?

– A feloszlatott Etikai Bizott-
ság tisztességesen végezte a
dolgát. A jelentést a határidő le-
járta előtt két héttel már elké-
szítették, de a korrupt román
politika már eredetileg is szá-
molt azzal, hogy esetleg egy-
egy ügyben kellemetlen ered-
mény születhet. Így a
bizottságnak megszabták, hogy
csak a minisztérium láttamozása
után adhatja ki munkája ered-
ményét. A jelentéseiket látva az
új kormány inkább gyorsan fel-
oszlatta őket, és bábokat rakott
a helyükre. 

A jelentés tehát nem nyilvá-
nos, de több részlet is kiszivár-
gott belőle. A volt elnök, Ganea
professzor asszony elmondta ne-
kem, hogy a bukaresti Elias kór-
ház beteglapjait is ellenőrizték,
és mindhárom esetben szank-
ciókat fogalmaztak meg. Marius
Echim, a feloszlatott etikai bi-
zottság alelnöke ennél tovább

mert menni: a Nature magazint
arról tájékoztatta, hogy mind-
három esetben megállapították
a plágium tényét, és fenntartá-
sok nélkül két oktató elbocsátá-
sát javasolták. Nem árulta vi-
szont el, hogy mely két oktatóról
van szó. 

A jelenlegi korrupt romániai
politikai és akadémiai vezetés
önszántából soha nem fog igaz-
ságot tenni. Akkor lesz majd
igazság, ha a külföldi nyomás,
és esetleg egy tisztességesen
dolgozó ügyész ezt kikényszeríti.
Ez nemsokára be fog következni,
és minél inkább próbálják ta-
kargatni a mocskot, annál sú-
lyosabbak lesznek a következ-
mények. De ennek így is kell
történnie.

– Külföldön – akadémiai ber-
kekben – milyen visszhangja van
az ügynek? 

– Úgy gondolom, hogy en-
nél sokkal fontosabbak a politi-
kai reakciók. A Nature és az FAZ
cikke után már mindenki szá-
mára nyilvánvaló, hogy az ügyet
nem lehet helyi szinten a sző-
nyeg alá söpörni. 

– A plágium gyanúja meg-

erősítést kapott éppen azoktól a
tudósoktól, akiknek munkájukból
másolt a három szóban forgó ok-
tató. A külföldi kutatók nem tud-
nak semmit tenni a plagizáló ta-
nárok megbüntetése érdekében?

– Külföldi tudósok nem fog-
lalkoznak román tolvajok hajku-
rászásával és megbüntetésével,
de ráirányítják a nemzetközi köz-
vélemény figyelmét a vásárhelyi
állapotokra, amelyek hűen tük-
rözik mindazt, ami az országban
folyik. Írásos nyilatkozatot is ad-
tak a plágium tényéről, amelyet
bárki megtekinthet a www.bo-
lyai.eu honlapon. 

– Hogyan vélekedik ön arról,
hogy Romániában – amely állí-
tólag jogállam – felelős tisztséget
betöltő személyek büntetlenül
plagizálhatnak?

– Románia nem jogállam,
hanem a korlátlan lehetőségek
országa. A román politikai elit
szemlátomást keresztülgázol a
törvényeken és az elemi tisztes-
ségen, de elfelejtik, hogy egy
nemzetközi botrány még rajtuk
is keresztül tud gázolni.

Pál Piroska 

MOGYE 

Plágium-ügy: „Nem lehet
szőnyeg alá seperni!”

„Marius Echim, a
feloszlatott etikai
bizottság alelnöke
szerint mindhárom
esetben
megállapították a
plágium tényét, és
fenntartások nélkül
két oktató
elbocsátását
javasolták.” 



4. oldal >> Hír és hírháttér augusztus 22-28.

Harminc napos szünet után, augusztus 13-ától újra működik az Azomaros vegyi kombinát. Befejeződtek a műszaki vizsgálatok és ismét teljes ütemben folytatódhat
a műtrágyagyártás.  A vizsgálatok során górcső alá vették azokat a felszereléseket, amelyek elengedhetetlenek a folyamatos termeléshez. 

– Jó napot, Sajókám! Mondjon va-
lami érdekeset, csak ne legyen sporttal
kapcsolatos, mert kétoldali olimpia-
mérgezésem van.

– Parancsoljon: olvastam, hogy hu-
szonöt térfigyelő kamerát szereltek fel
a város forgalmasabb pontjain.

– Ez aztán a brékingnyúz! Már au-
gusztus elején fölroppintották őket,
nem tudta?

– Nem. De milyen dolog az, hogy
csak úgy kamerázgatják az embert?
Vannak ám személyiségi jogok is!

– Ja, elvileg vannak. De erre nem
vonatkoznak, közterületen bárkit le
szabad filmezni, még Lady Gagát vagy
Dancs Annamarit is. A személyiségi jo-
gait mások sértegetik…

– Kik?
– Akik figyelik az e-maileit, a

Skype-os beszélgetéseit, a Yahoo Mes-
sengeres csevegéseit, a Facebook-os
posztolgatásait és hozzászólásait, a te-

lefonbeszélgetéseit, az SMS-eit és így
tovább. Illetve, egy ilyen nímandét val-
szeg nem, de lényeg az, hogy megte-
hetik, ha akarják.

– Ez komoly?
– Bizony! Sőt, még az aktuális tar-

tózkodási helyét is méteres pontosság-
gal be tudják lőni a mobilján keresztül.

– Na meglőtt! Nem hiszem!
– Nem? Akkor küldjön valakinek

egy SMS-t, hogy, teszem azt, készül ki-
gittelni Basescut, halám, lesz-e ideje
meginni azt a fél korsó sörét, mielőtt a
kommandós csávók ideérnek.

– Szerintem túl sok akciófilmet
néz. De apropó, Basescu: mondták a
hírekben, hogy bocsánatkérést vár egy
orosz rádiótól, amely azt állította, hogy
titkos paktumot kötött Orbán Viktorral
Székelyföld területi autonómiájáról,
ezért támogatta őt a jó Viktor a nép-
szavazáson azzal, hogy Tusványoson
távolmaradásra buzdított.

– Nehogy Torót is számon kérje a
KGB, mert ő szintén ezt javasolta. Ezért
is mentünk el oly kevesen.

– Nyilatkozgatni, azt tudnak! Pél-
dául Titus Corlatean, a román kül-
ügyminiszter is, aki aggodalmát fejezte
ki a miatt, hogy Magyarország rosszab-
bul bánik az ottani román kisebbség-
gel, mint Románia a magyarral.

– Ez úgy baromság, ahogy van. És
az benne a szép, hogy nemcsak Répás
Zsuzsi, a nemzetpolitikai helyettes ál-
lamtitkár cáfolta ennek a Flúgovics Ti-
tusznak a kijelentését, hanem bizonyos
Kreszta Traian, a Magyarországi Romá-
nok Országos Önkormányzatának el-
nöke is.

– Ha már aggodalmaskodni akar,
akkor szerintem ne azért a maroknyi
gyulai dák miatt rágja a körmét,
hanem például a román vendégmun-
kanélküliekért, akik végiglopják-rabol-
ják-kunyerálják egész Nyugat-Európát,

mert Romániának az a maradék han-
gyapucányi hitele is úgy fogy miattuk,
mint a vásárhelyi RMDSZ-körzetek.

– Hogyhogy?
– Bejelentették egy múlt heti sajt-

tájon, hogy tizenhárom helyett már
csak nyolc RMDSZ-körzet maradt.

– Miért, babonásak lettek?
– Nem. Fáradtak. Elfáradtak. Már-

mint a megszüntetett, illetve össze-
vont körzetek vezetői. Nem én találtam
ki, ők mondták.

– Nagyapám meg azt mondta,
hogy a semmittevéstől jobban el lehet
fáradni, mint a kőtöréstől vagy az 
árokásástól. Igaza volt ezek szerint.
Még mondott valamit a halálos ágyán,
amire jó lett volna, ha figyelek…

– Mit?
– Nem tudom, nem figyeltem.
– Marha!
– Erről jut eszembe: a megyei ve-

zetőség javaslata szerint szükség volna

legalább háromszáz fiatal önkéntesre.
Nem megy?

– Nem! Már csak azért sem, mert
nem vagyok már fiatal.

– Attól függ, honnan nézzük. Mert
ha az RMDSZ bázis-szavazóinak átla-
géletkorából indulunk ki, akkor maga
nemhogy fiatal, hanem egyenesen
pelyhedző állú, mutáló siheder.

– Siheder a keresztapja!
– Azt is mondták, hogy a lakosság-

gal folytatott beszélgetések során ki-
derült: az emberek azt szeretnék, ha új
arcok indulnának a képviselői, szená-
tori helyekért.

– Lát erre sanszot?
– Igen.
– És mire alapozza?
– Tegnap láttam Markót és Bor-

bélyt bemenni egy kozmetikai sza-
lonba!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Újra működik a már svájci tulajdonban lévő Azomaros

Száz tüntető postás a Prefektúra előtt
Hétfőn reggel 9 és 10 óra kö-
zött a Román Posta több
mint száz alkalmazottja
tüntetett a marosvásárhelyi
Prefektúra épülete előtt–
táblákkal, többen postás
egyenruhába öltözve. 

Közben az ország más váro-
saiban is több tucat levélhordó
utcára vonult, így tiltakozva a
Román Posta vezetősége által
indítványozott átszervezések és

bércsökkentések ellen. A válla-
lat vezetősége 20 százalékkal
csökkentené az alkalmazottak
számát, így 4500-6000 sze-
mélyt bocsátanának el, és fe- -
lére csökkentené az étkezési
jegyeket. A postások követelé-
seiket írásba foglalták és átad-
ták a prefektusnak, aki a
távközlési miniszternek, Dan
Nicanak továbbítja a majd do-
kumentumot. P.P.

Románia elsőszámú
műtrágyagyártója

Az Azomaros a legnagyobb műtrá-
gyagyártó az országban, évente mini-
mum 1,2 millió tonnát termel,
hozzávetőlegesen 2600 alkalmazottja
van. Jelentős mennyiségeket exportál
Európa különböző országaiba, de Af-
rikába, Kínába és az Amerikai Egyesült
Államokba is. Idén a külföldi piacon el-
adott termék mennyisége 8,52 száza-
lékkal nőt a tavalyi év ugyanezen
időszakához képest. 

A kombinát évente 163 millió lej
nettó profitot jegyez, ugyanakkor a
2012-es év első évadának pénzügyi
kimutatásai szerint a gyár nettó pro-
fitja 1,45 százalékkal nőtt 2011
ugyanezen időszakához viszonyítva. A
Bukaresti Tőzsdepiac közleménye sze-
rint a kombinátnak ez év június 30-án
a nettó nyeresége 165.607.946 lej,

míg 2011-ben ugyanilyenkor a nettó
profit 163.244.891 lej volt. „A nagyobb
profit elérése annak tulajdonítható,

hogy a nyersanyag drágulása miatt a
késztermékeket is drágítanunk kellett,
ugyanakkor a lej az euróhoz és a dol-

lárhoz viszonyított értékcsökkenése
miatt is nagyobb lett az exportra szánt
termékekből nyert profit” – nyilat-

kozta Mihai Aniţei, az Azomaros vezér-
igazgatója.

Új tulajdonosok. 
Új szemlélet?

Június végén a svájci Ameropa
vette át az Azomarost, és az új vezető-
ség megígérte: négy éven belül telje-
sen felújítják a berendezéseket, amely
beruházás 200 millió dollárba kerül
majd.  Vásárhely lakosai nevében is re-
méljük, hogy ezt az összeget olyan
korszerű szűrőberendezésekre költik
majd, amely jelentősen minimalizálja
a toxikus anyagok levegőbe való kibo-
csátását. Jelenleg a gyár Adminisztrá-
ciós Bizottsága öt tagból áll: Henry
Zivy (elnök), Jan Kadanik (alelnök),
Manuela Nicoleta Bobîrnac-Ionescu,
Gilles Louis Gabriel Viellet és Markus
Beat Wirth tagok.

Pál Piroska



A Teleki Téka épülete a közelmúltban
külső-belső felújítás alatt állt, ezért zárva
volt a látogatók előtt. A könyvtárban folyó
tevékenységről, a felújítási munkálatokról
és a közelgő megnyitó ünnepségről Lázok
Klárát, az intézmény osztályvezetőjét kér-
deztük. 

– Mutassa be, kérem, a Teleki Téka mai
munkatársait?

– A Teleki Téka valahogy mindenkoron
többet jelentett egy egyszerű munkahely-
nél, ez a kezdetektől fogva elhivatottság
kérdése is volt. Sorolhatjuk itt az egykori
Tékásokat, beszélhetünk akár Zsigmond Ir-
máról, aki titokban régi magyar irodalo-
mórákat tartott a Tékában a nyolcvanas
évek szorításai közepette, vagy Deé Nagy
Anikóról, aki doktorátusi értekezésében
tárgyalta a Teleki Téka és Teleki Sámuel tör-
ténetét. Ma sincs ez másként, a Teleki Té-
kában dolgozó hét ember mindegyikéről
elmondható, hogy legjobb tudása szerint
dolgozik a Tékáért, és egy ilyen könyvtár-
ban szükség is van erre. Szinte minden te-
rületet megpróbálunk becsülettel ellátni.
Amellett, hogy mindannyian elvégezzük a
szükséges könyvtárosi feladatokat, vala-
hogy kialakultak azok a területek, ahol
mindannyian szakemberként is segíteni
tudjuk az intézmény működését. Kovács
Bányai Réka a könyvtári szakmunka min-
den csínjának-bínjának ismerője. László
Annamária a Tékáról-tékában folyó kuta-
tások felelőseként, Márton Krisztina resta-
urátorként, Petelei Klára, Weisz Szidónia a
Téka múzeumának tolmácsolóiként, Ko-
vács G. György a Bolyai Múzeum őreként,
én pedig menedzseri-marketinges közön-
ségszolgálatos mindenesként veszem ki ré-
szemet a Tékáért és annak közönségéért
folyó munkából. Jómagam ugyanakkor
egyrészt a csapat munkáját próbálom ösz-
szefogni, másrészt megvan a magam vízi-
ója arról, hogy a Teleki Tékának milyen
helyet kellene elfoglalnia a tudományos
palettán, illetve a közösség életében, s ezt
próbálom lassan, kis lépésenként életbe
ültetni.  

– Hány könyv van a leltárukon? Azon
kívül, hogy betér a kutató olvasni, búvár-
kodni, milyen más eseményeknek ad ott-
hont az intézmény? 

– Körülbelül 210–220 000 könyv van a
leltárunkon. Egy könyvtár könyveinek szá-
mát nagyon nehéz pontosan meghatá-
rozni, mivel egy cím – ami 1 leltárszám
alatt van – néha lehet 20 kötetes is, viszont
az is megtörténik, hogy egy öt kötetes

munka minden kötetét külön leltárszám
alatt tartják nyilván. Ami a Tékában folyó
tevékenységeket illeti alapfeladataink az
olvasóterembe látogató kutatók, olvasók
kéréseinek eleget tenni, illetve szaksze-
rűen bemutatni a Téka kiállításait az ide
betérő érdeklődőknek. Fontosnak tartjuk
ugyanakkor a Téka anyagainak tudomá-
nyos kutatását, illetve a kutatóknak szük-
séges könyvtári segédanyagok
elkészítését. Emellett próbáljuk kihasználni
a Téka közösségépítő, didaktikai potenci-
álját is. Immár negyedik éve indítjuk újra
gyerekprogramjainkat. A Márton Krisztina
gyakorlati foglalkozásai, illetve az általam
vezetett Tékagyerek „workshopok” és me-
seolvasó délelőttök a könyvet és az olva-
sást próbálják közelebb hozni a
gyerekekhez. 

– Sokat hallottunk arról, hogy több mint
félezer könyv tűnt el a Tékából. Sikerült eze-
ket visszaszerezni? Kézre kerültek az eltulaj-
donítók? 

– Ez az ügy sajnos még nincs lezárulva,
folyik még az eljárás, úgyhogy semmit
nem tudok még erről mondani. Amint lesz
eredmény, természetesen közöljük majd a
nyilvánossággal.

– A közelmúltban felújítás alá került a
könyvtár épülete. Mióta folynak a munká-
latok? Miből is áll a felújítás tulajdonkép-
pen? Ki biztosította az anyagi hátteret?  

– Hangsúlyoznám, hogy teljes, külső-
belső felújításról van szó. Tehát nemcsak
külső tatarozás folyt az elmúlt években,
hanem mind a raktárak, irodák, mind az
olvasótermek és múzeumi terek megújul-
tak. Ilyen méretű javítás nem volt még a
Tékában. Ennek anyagi hátterét fenntar-
tónk, a Maros Megyei Tanács biztosította,
de támogatónk közé tartozik a Kulturális
Minisztérium, az egykori Vidékfejlesztési
Minisztérium, a bázeli és marosvásárhelyi
Teleki Téka alapítvány is.

– Mikorra fejeződnek be a tatarozási
munkák? Milyen időponttól válik újra láto-
gathatóvá, kutathatóvá a könyvtár? Szer-
veznek-e nyitóünnepélyt? 

– A Teleki Téka ünnepélyes megnyitó-
jára augusztus 25-én, szombaton 10 órától
kerül sor. Szeretettel várunk mindenkit az
ünnepségre a Téka udvarán. A felújított
tárlatok mellett bemutatjuk Értékek és ku-
riózumok c. időszakos kiállításunkat is,
mely a Téka „leg”-jeiből nyújt válogatást a
közönségnek. A megnyitó hangulatát a
marosvásárhelyi Filharmónia harsonané-
gyese, illetve a kolozsvári Passeggio tánc-
együttes barokk táncai emelik. Este 8-tól
pedig a Tiberius vonósnégyes udvari kon-
certjére várjuk az érdeklődőket. Jövő
héten, augusztus 28–31-e között Téka
Nyílt napokat szervezünk, mindenkit vá-
runk az új olvasóteremben szervezett be-
mutatóinkra, ahol az intézményben folyó
tevékenységekbe – restaurálás-konzervá-
lás, kutatási lehetőségek, olvasótermi szol-
gáltatásaink, gyerekprogramjaink –
nyerhetnek betekintést az ide látogatók.
Augusztus 31-én, pénteken 17 órától nyit-
juk a Bolyai Emlékmúzeumot. Azért külön,
mivel ezzel is szeretnénk aláhúzni a fon-
tosságát ennek az emlékszobának. A meg-
nyitó után a Bolyais Világtalálkozóval közös
programpontként egy Marosvásárhelyről
szóló irodalmi összeállítást láthatnak, il-
letve Kővirág koncertet hallgathatnak a
Téka udvarára betérők. Este 9 órától pedig
Kocsis István Bolyai Jánosról szóló mo-
nodrámáját Sebestyén Aba előadásában
tekinthetik meg. A látogatókat augusztus
25-étől várjuk kiállításainkra, az olvasóter-
met pedig – a nyílt hét rendezvényei miatt
– szeptember 4-én nyitjuk. A nyitvatartási
idő továbbra is hétfő kivételével minden
nap a múzeumi terekben, illetve kedd-
szombat az olvasóteremben. 10–18 óra
között hétköznap, valamint 10–13 óra kö-
zött hétvégén. Mindenkit várunk majd a
gyerekprogramjainkra is.

Nemes Gyula
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A Teleki Téka alapítója, gróf széki Teleki Sámuel (1739–1822) korának egyik legképzettebb bibliofilje
volt. Gyűjteményét kezdettől fogva közkönyvtárnak szánta, és egész életében dolgozott a bibliotéka
gyarapításán – olvashatjuk a Téka honlapján. Az épület – ahol a könyvtár ma is működik – a 17.–18.
században épült barokk stílusban. A Wesselényi családtól örökölt házhoz Teleki Sámuel 1799–1802 között
emeltette azt a szárnyat, ahol gyűjtött könyvei most is az eredeti elrendezésben tekinthetők meg. 

Megnyitja kapuját az új
ruhába öltözött Teleki Téka

Mik régen valának

Lovasbravúr
Iabb nemeskéri Kiss Miklós, a tavasszal elhunyt 48-as

ezredesnek* fia, Párisban született, és bár magyarnak vallja
magát, a francia hadsereg tagja. A Saint-Cyr-i iskolában,
Franciaország legelső tisztnevelő intézetében ő tanítja a lo-
vaglást. Lovasbravúrjai tették híressé. 

Egy alkalommal az intézet lovaglóterén reggelizett a ta-
nárok társasága, amikor valaki a hozzáértő tisztek közül Kiss
kapitány lováról azt mondta, hogy az szívbajos – és így hasz-
navehetetlen. 

– Szívbajos? Hasznavehetetlen? Jó! Fogadjunk, hogy én
ezt az asztalt átugratom vele.

–  Szélességében egyszer –, azután mindjárt itt el is te-
metjük...

– Hosszában ugratom át, és semmi baja sem lesz!
– Áll a fogadás.
– Tartom!
Kiss Miklós átugratta az asztalt egyszer fogadásból, és

huszonegyszer passzióból.
A lónak semmi baja sem történt.
Ezt sem teszi más ember, mint olyan, akinek ereiben ma-

gyar vér folyik. Ehhez egyforma adag lovaglási tudomány –
meg még valami – kell, az, amit a magyar e szóval fejez ki:

– Kurázsi!
(Uj Idők, 1903. május 11., 3. szám)

*Nemeskéri Kiss Miklós Pál József János (Bikádpuszta, 1820. november
22. – Párizs, 1902. április 27.) az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc honvéd ezredese, franciaországi magyar emigráns politikus.
1853-ban vette feleségül Mathilde Le Charron márkinőt, akivel a család
Villecerf falu melletti Saint-Ange kastélyában telepedtek le. Házasságukból
négy gyermek született: Aladar Paul Marie Richard (Aladár) (1854. szep-
tember 1. – 1930. március 24.), Paul (Pál) (1856-1928), Marguerite
(Margit) (1861-1944) és Nicolas (Miklós) (1862-1931). 

[http://hu.wikipedia.org/wiki/ Nemeskéri Kiss Miklós]
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Elviekben a gyűlésen jelen
lévő körzeti elnökök is egyet -
értettek Benedekkel, de az el-
múlt választmányi ülésen el-
hangzott vádak sokukban
maradandó sérelmeket okoz-
tak, úgy érzik, „kemény mun-
kájuk fizetségeképp beléjük ta-
postak”.

A legtöbb vád Brassai
Zsombor ügyvezető alelnököt
érte, aki a körzeti elnökök sze-
rint „összekuszálta a szálakat,
amíg Kelemen Atilla kórház-
ban volt”, sőt, Fülöp Levente
arra szólította fel Brassait, hogy
a sajtóban kérjen bocsánatot
a körzetektől. 

Szabó Annamária azzal a

jogos kéréssel fordult Bene-
dekhez, hogy engedélyezzenek
nekik minimális beleszólást
abba, hogy kik is méretkeznek
meg az őszi választásokon,
mert „van olyan indulni kívánó
személy, aki Vásárhely lakos-
ságának ellenszenves”, és a si-
kertelenséget megint rajtuk
verik majd el, de hozzátette azt
is, hogy a lakosság általános-
ságban új arcokat igényel a
Szövetségen belül.

A parlamenti választásokon
indulni szándékozók között el-
hangzott Kerekes Károly, Lo-
kodi Edit Emőke, Borbély László
és Frunda György neve.

Pál Piroska

„Brassai Zsombor 
kérjen bocsánatot!”
„Lezajlott a vásárhelyi RMDSZ újraszervezése, amely so-
rán 8 körzetté vontuk össze az eddigi 13-at, személycsere
csak elenyésző mértékben történt; van a helyi RMDSZ-
nek szervezete, és annak továbbra is én vagyok az elnöke”
– jelentette ki Benedek István, eloszlatván az ezen
ügyben elhangzó ellentmondásos nyilatkozatokat. Hoz-
zátette, a városi és megyei RMDSZ közti belső vitákat
meg akarják szüntetni, és kitűzött céljuk a parlamenti
választásokra való koncentrálás.



Nem hiszem, hogy nagy titkot árulok el, amikor azt állítom, hogy a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség politizálásával, eddigi harmatgyenge erőfeszítéseivel, politikusainak szavazatmaximali -
záló és opportunista kijelentéseivel nem szívesen azonosulok. Adódnak azonban az életben olyan
helyzetek, amikor sokkal előbbre mutató, ha az ember felülbírálja addigi nézeteit. Ott van például
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, az RMDSZ egyik iú titánja, aki egy Gyergyószent-
miklóson tartott faipari konferencián ugyancsak a fején találta a szöget.
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Ajánlatot tett
Csintalan
Csintalan Sándor felvette a kapcsolatot a Népszabad-
ság többségi tulajdonosával, a Ringier cégcsoporttal,
és közölte velük vételi szándékát. A lap kisebbségi tu-
lajdonosa, az MSZP által létrehozott Szabad Sajtó Ala-
pítvány vezetője elmondta, elővásárlási joguk van a
részvényekre, és beleegyezésük nélkül nem köthet
üzletet a Ringier Csintalannal. A cégjogász azonban
másként látja – írja szombati számában a Magyar
Nemzet. 

Bejelentette pénteken a Népszabadságra vonatkozó vételi
szándékát Csintalan Sándor. A volt szocialista honatya a Ma-
gyar Nemzetnek elmondta, a Ringier Kiadó Kft. ügyvezető-
jének, Mihók Attilának küldte el az erről szóló rövid
nyilatkozatot. Ebben arra kéri a cégvezetőt, hogy adjon szá-
mára lehetőséget a tárgyalások megkezdésére. 

Elsődleges szempont

Kifejtette, az ország egyik jeles sajtóorgánumáról van szó, ez
az elsődleges szempont vezérli a megbeszélések megkezdése
előtt. „A Népszabadság pénzügyi helyzetére vonatkozó konk-
rét számokat az érdemi tárgyalásokon lehet megismerni, a
nyilvánosan hozzáférhető adatok ebből a szempontból ér-
dektelenek” - jelentette ki a Magyar Nemzet arra vonatkozó
kérdésére, hogy milyen információi vannak a lap anyagi ál-
lapotáról.
Csintalan Sándor hozzátette, itt nem egy zsák krumpli adás-
vételéről van szó, bele kell nézni abba a fekete dobozba, amit
egy cég jelent. A Hír TV volt műsorvezetője arról nem kívánt
nyilatkozni, hogy milyen lehetőségei vannak a tranzakció
esetleges lebonyolítására, közölte, az üzleti pozíciójával, az
összeggel kapcsolatos lényegi információkat nem a sajtón
keresztül fogja megüzenni tárgyalópartnerének. 
„Én vevőként a lehető legalacsonyabb áron kívánom meg-
szerezni a Népszabadság Zrt. hetvenszázalékos pakettjét, míg
az eladó svájci Ringier AG nyilván a lehető legmagasabb ár
elérésében érdekelt” - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Csin-
talan Sándor.

Hozzájárulás nélkül nem megy 

A Népszabadság Zrt. kisebbségi, 27 százalékos tulajdonosa
az MSZP által alapított Szabad Sajtó Alapítvány. A kuratórium
elnöke Kránitz László volt szocialista képviselő, aki a lapnak
úgy nyilatkozott, az alapítványnak elővásárlási joga van a
Ringier birtokában lévő részvényekre, ami szerinte azt jelenti,
hogy a Ringier az alapítvány hozzájárulása nélkül nem tudja
eladni pakettjét (a cégjogász alább olvasható véleménye
azonban nem ez). Kránitz szerint Csintalan ajánlata nem
érinti a Szabad Sajtó Alapítvány tárgyalási pozícióit. A kura-
tóriumi elnök többet nem kívánt mondani a volt képviselő
színrelépésével kapcsolatban.
Seenger Pál cégjogász általánosságban beszélt a Magyar
Nemzetnek az elővásárlási joggal kapcsolatos tudnivalókról.
A szakember közölte, a zárt körben kibocsátott részvények
között van olyan, amelyik elsőbbségi jogot ad tulajdonosá-
nak. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik részvényes érvényes vé-
teli ajánlatot kap, akkor erről tájékoztatni kell az elővételi
joggal rendelkező részvényest, s fel kell neki is ajánlani a tu-
lajdonrészt, mégpedig ugyanazokkal a feltételekkel, mint
amivel a potenciális cégen kívüli vevő is élni kíván.

NT

Székelyek generációs űrben

Aki ma erdőt árul idegenek-
nek, Székelyföldet adja el, Szé-
kelyföldet árulja el százhúsz évre.
Ennyi időnek kell eltelnie ugyanis,
amíg a kivágott fenyőfa helyére
ültetett új fát ki lehet vágni – fo-
galmazott Borboly a Székelyhon
hírportál szerint, és érvrendszere
aligha támadható. De még ennél
is szomorúbb helyzetre utal, hogy
a tanácselnök nem véletlenül
kényszerült a székelyföldi zöld
kincs védel-méért kiáltani.

Ma még ugyan több ezer csa-
ládnak biztosít megélhetést a Szé-
kelyföldön a fafeldolgozás, de
ezek a munkahelyek nincsenek
biztonságban. A fafeldolgozó vál-
lalkozások egyre inkább teret ve-
szítenek az európai piacon, a
tevékenység egyre kevésbé jöve-
delmező, a kiadások és a bevéte-
lek közti rés egyre zsugorodik.
Multinacionális cégek vásárolják
fel a székelyföldi magyarok erdei-
ben kitermelt fát, és rönk formá-
jában viszik el, miközben a helyi
fafeldolgozók nyersanyag nélkül
maradnak. Ha ez a helyzet to-
vábbra is fennáll, akkor előbb-
utóbb oda jutnak a vállalkozók,
hogy kénytelenek lesznek bezárni
műhelyeiket, gyáraikat, utcára
téve több száz munkavállalót.
Számítások szerint évente több
mint háromszázezer köbméter fát
termelnek ki és adnak el idegen
cégeknek a Hargita megyei erdők-
ből. A multik anyagi lehetőségei
bőven megengedik, hogy az árve-
réseken fölé ígérjenek a székely-
földi cégeknek, így az utóbbiak

egyre nehezebben és egyre ma-
gasabb árakon tudják beszerezni
a nyersanyagot. Arra is van ellen-
ben példa, hogy merő rosszindu-
latból az ugyanakkora összeget
kínáló székely céggel szemben is
az idegennek adják el a fát az er-
dőtulajdonosok.

Még elgondolkodtatóbb, hogy
a Nyugatra kivándorolt székely fi-
atalok már szinte generációs űrt
hagynak maguk után. Egyedül
maradt, szépkorú szüleik pedig az
első kopogtatónak csaknem ba-
góért odaadják a kommunista ál-
lamosítás után kínkeservesen
visszaszerzett erdeiket. Ilyen kö-
rülmények között pedig már
egyáltalán nem mérvadó szá-
mukra az sem, ha a kopogtató ro-
mánul vagy – nemritkán – arab,
török nyelven rázza a galambdú-
cos székely kapu kilincsét. Csak vi-
gyék, és pénzt adjanak érte –
dörmögi morcosan a góbé kalapja
vagy bajusza alá, s már nem szá-
mít sem Tamási, sem Nyirő, sem
Wass intő vagy megtartásra buz-
dító szava.

Ebben a helyzetben készülnek
e kizsigerelt, kifárasztott és kié-
heztetett, a kilátástalanság szaka-
dékába taszított, de szerencsére a
gyökereire még büszke nép elöl-
járói olyan tömegdemonstrációra,
amilyen még nem volt az elmúlt
tizenöt esztendőben.

Tízezres nagyságrendben vár-
nak tüntetőket Sepsiszent-
györgyre, a református Székely
Mikó Kollégium visszaállamosí-
tása elleni megmozdulásra szep-

tember elsején – jelentette ki egy
tegnapi kolozsvári sajtóbeszélge-
tésen Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere. A
megmozdulásra az erdélyi ma-
gyar egyházak és politikai szerve-
zetek is mozgósítják híveiket. Az
eseményen öt egyházfő, továbbá
valamennyi erdélyi magyar poli-
tikai szervezet vezetője jelen lesz.
A tiltakozó nagygyűlésen kiált-
vány elfogadását tervezik, amely-
ben azt kérik az Európai Uniótól,
kísérje fokozott figyelemmel a ro-
mániai restitúció folyamatát.

A Székely Mikó Kollégium épü-
letei¬nek visszaszolgáltatása
ügyében június 29-én hozott első
fokon ítéletet a törvényszék. Meg-
állapította: a romániai restitúciós
bizottság jogtalanul juttatta vissza
az ingatlant az Erdélyi Református
Egyházkerületnek, mert az épü-
letegyüttest nem az egyház pén-
zéből, hanem nagyobb részben
közadakozásból építették. A tör-
vényszék a visszaszolgáltató bi-
zottság tagjait három-három év
szabadságvesztésre ítélte, a refor-
mátus egyházat hetvenhatmillió
forintnak megfelelő lej kifizeté-
sére kötelezte.

Antal Árpád értelmezése sze-
rint az ítéletnek két olvasata le-
hetséges. Megtörténhet, hogy
csupán egy bíró téves ítéletéről
van szó, de az is lehet, hogy poli-
tikai megrendelésre született az
ítélet, amelynek célja a magyar-
ság reakciójának tesztelése. Hoz-
zátette, a Sepsiszentgyörgyre
tervezett tüntetés mindkét eset-

ben olyan válasz lehet, mint ami-
lyen a katalánok tömegdemonst-
rációja volt, amikor a madridi
parlament kimondta, hogy nem
létezik katalán nép.

Az hírlik a székelyekről, hogy
erős, furfangos és büszke nép, s
mindig, minden körülmények kö-
zött kiáll az igazáért. Se szeri, se
száma a többnyire valós történe-
teken alapuló adomáknak és
anekdotáknak, amelyek főszerep-
lői azok a bicskás atyafiak, akik
még a szomszédos falukból érke-
zetteket sem nézik jó szemmel
egy-egy szüreti bálon vagy zenés-
táncos mulatságon. Nagy dilem-
mám, hogy ők el szoktak-e menni
a hívó szóra, s ha eddig nem tet-
ték, szeptember elsején mégis ott
lesznek-e, ahol végre tényleg erőt
kell és lehet mutatni.

Most nem kell bicskát vinni,
csak „még egy embert”.

A még megmaradt birtokle-
veleket pedig lelocsolni szen-
telt vízzel, s rábízni mondjuk a
helyi plébánosra. Hadd zárja el
ő, amíg a Nyugat csillogása el-
múlik egyszer, s illatozó fenyve-
seik végre hazahívják a székely
ki- és eltántorgókat Spanyolor-
szágból, ahol ma még az eper-
szedés örömei vonják el
figyelmüket a katalán nép
példa- és útmutató önrendel-
kezési erőfeszítéseiről.

Kristály Lehel 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Utcasarki válság: a dugás hat alma.

Az Olimpia
legjobb dumái 
Suryani Mohamed Taibi malajziai sportlövő, aki
várandósan versenyzett: „A baba nagyon nyugodt volt, csak
három-négy rúgást éreztem.”

Kobe Bryant, az amerikai férfi kosárlabda-válogatott
sztárja: „Ha nincs meg az arany, nem léphetünk többé
amerikai földre.”

Siggi Heinrich, az Eurosport német nyelvű csatornájának
kommentátora az ugrásban a szőnyeg mellé érkező
tornászról, Marija Paszekáról: „Az orosz valahol a kávézóban
ért földet.”

Marija Sarapova orosz teniszcsillag, az olimpiai falu
éttermében tett látogatása után: „Az egyik legnagyobb hiba
volt, amit elkövethettem. Nem is tudtam enni, csak kifelé
menet felkaptam egy narancslevet. Néha kicsit naiv vagyok,
rosszul mérem fel a sikereimmel járó népszerűségem
mértékét.”

Serena Williams, a női tenisztorna amerikai győztese:
„Szeretem az ékszereket, de ez az aranyérem mindegyiknél
jobban tetszik.”

Usain Bolt háromszoros aranyérmes jamaicai sprinter a 200
méteres síkfutás megnyerése utáni sajtótájékoztatón: „Én
most legenda vagyok, csodáljatok, és vigyétek el a híremet a
hazátokba! Különben nem adok nektek több interjút.”

Robert Harting, a férfi diszkoszvetés német aranyérmese,
aki a sikere után elveszítette az akkreditációs kártyáját, és egy
gyorsvasút ülésén aludt éjszaka: „A jó sportoló az éjszakai
életben is a legjobbak közé tartozik.”

Bradley Wiggins aranyérmes brit kerékpáros a közönség
lelkesedéséről: „Most már tudom, mit érezhetett a Beatles.”

Hamadou Djibo Issaka nigeri evezős a versenye előtt:
„Semmi gond, tudok úszni.”

Pauman Dániel a kajaknégyes ezüstje utáni érzéseiről:
„Olyan, mintha egy kád Nutellában ülnék.”

Risztov Éva, a tíz kilométeres nyíltvízi úszás szenzációs rajt-
cél győzelmet arató olimpiai bajnoka: „Ha tudom, hogy ilyen
jó érzés olimpiai bajnoknak lenni, akkor hamarabb leszek az.”

Az aranyérmes Kozák Danuta az 500 méteres taktikájáról:
„Úgy gondoltam, hogy nem nézelődök, inkább nyomok egy
fúrót, és meglátjuk, mire lesz elég.”

Janics Natasa, a K1 200 méter bronzérmese ama riporteri
kérdésre, hogyan érezte magát a verseny után: „Szarul”.

Berki Krisztián arról, hogy Hidvégi Vid (szintén tornász) már 

Louis Smith gyakorlata végén tudta, hogy Berki olimpiai
bajnok: „Szólhatott volna nekem is."

Gyurta Dani edzője, Széles Sándor így ünnepelte tanítványa
győzelmét:  „Gyorsan megittunk egy kis sört. 4,7 másodperc
kellett hozzá, de akkor már le volt nyelve.”

Vásárhelyi Magyar Napok –
jövőre. Az idén harmadik alka-
lommal megtartott Kolozsvári
Magyar Napok sikeréből „tapasz-
talatot és bátorságot merítve”
egy év múlva, 2013 augusztusá-
ban Vásárhelyi Magyar Napokat
szervez(ne) az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete, a marosvásárhelyi
Kossuth Lajos Társaság és az Er-
délyi Magyar Néppárt Maros
megyei és marosvásárhelyi szer-
vezete.
Az ötlet okés, csak lehetőleg ne
abban merüljön majd ki, hogy
kotyvasztunk néhány kondér
krumpligulyást/fuszulykafőzelé-
ket a Sörpatikánál, délutánon-
ként hagyománypátyolunk egy
cseppet a Várban, esténként
pedig a naftalinos sifonérből elő-
ráncigált és leporolt odaáti, rég
lejárt szavatosságú együttesek,
énekesek meg nemrég született
hazai csillagok, megalányok és
ikszfaktorátumok csárogására
öltöztetjük piros-fehér-zöldbe
azt a gyönyörűszép magyar szí-
vünket.
Ugyanakkor feltevődik a kérdés:
vajon nem fogja-e irritálni a
város románságát? Mi hogyan
reagálnánk, ha vásárhelyi román
napokat szerveznének?
Ja, pardon, olyan már van rég.
Úgy hívják, hogy Zilele Târgumu-
reşene.

Mégiscsak lesz Bernády suli?
Már csak egy tanácsi határoza-
ton múlik, hogy az iskolakezdé-
sig felkerüljön a kettes tanoda
homlokzatára az építtető, Ber-
nády György neve; az iskola ve-
zetőtanácsa áldását adta a
névváltoztatásra.
A vezetőségi tanács tagja, Csegzi
Alejandro elmondta: ha a sajtó
nem kapta volna úgy fel a témát
tavaly decemberben, akkor elég
lett volna a névváltoztatáshoz az
akkori, a városi tanács által meg-
szavazott határozat. A törvények
azonban változtak, így az intéz-
mény vezetőségi tanácsának is
véleményeznie kellett a névvál-
toztatást.
Ez egy igen ritka paranormális
képesség, amikor valaki függet-
leníti magát a Hermann Min-
kowski-féle négydimenziós
tér-idő kontinuumtól, egy ha-
nyag kézmozdulattal visszapör-
geti az idő kerekét, és egy
múltbéli történést mínusz egy-

gyel beszorozva megváltoztatja
a jövőt, létrehozván ezzel egy
paralel univerzumot, még ha
csak gondolatban is. És mindezt
félálomban, tanácsadói székben
láblógatva. Gratula!

Ezeregy éjszaka, tandíjmen-
tes hely, csempészcsiga,
ingó ingatlan. Szemezgeté-
sek a Marosvásárhelyi Infóról:
- A legtöbb látogató átlagban
két éjszakára jelentkezett be
Maros megyében, összességé-
ben pedig közel 220 ezer éjsza-
kára foglalt szállást. A tavalyi
adatokhoz képest ez azt jelenti,
hogy idén több mint 51 ezer éj-
szakával időztek többet nálunk
a kirándulók, ami 30,3%-os nö-
vekedést képvisel. (Seherezádé
mesél, az úri kiránduló alszik.)
- A marosvásárhelyi szakok
mindegyikén van lehetőség in-
gyenes oktatásra, hiszen mind-
egyik szak kapott egy bizonyos
tandíjmentes helyet, a tandíjas
helyekre a legolcsóbb tandíj egy
évre 400 euróba kerül. (Szakon-
ként egy hely? Kám pucin.)
- A törvénytelen áru értéke meg-
közelíti a 180 ezer lejt – 6,8 eurót
kilogrammonként. Ugyanakkor
a pénzbírság sem maradt el,
ennek értéke 10 ezer lejre rúg. A
fagyasztott csigák értéke az ál-
lamkassza javát szolgálja. (Ez
nem fordítógép, ilyet még az se
tud!)
- Az évi lakásbiztosítás ára 10 és
20 euró között inog, az ingatlan
függvényében. (Csak a lakás ne
inogjon…)

Sörivó verseny a Félszigeten.
Az előző évekhez hasonlóan idén
is lesz Látó-jurta a Félszigeten;
nem valami médiumokról vagy
táltosokról van szó, hanem a
Látó (még) szépirodalmi folyó-
iratról. A LIS-ben (Látó Irodalmi
Sátor) főként fiatal szerzőkkel ta-
lálkozhatnak a fesztigyálozók,
határon innen és turul, izé, túlrúl,
de olvasni is fognak, méghozzá
fel, és kölcsönkönyvtár is műkö-
dik majd (az olvasóterem még
kérdéses), ugyanakkor szabad-
fogású beszélgetések is tervbe
vétettek, írókkal, költőkkel és
más válogatott írástudókkal. 
Ami bennünket, központosokat
érdekel, az a szombat esti sörivó
verseny: úgy döntöttünk, kihív-
juk a Látó hét danos konyakin
nagymestereit egy sörcsatára.

Két feltételünk van mindössze: a
vesztes csapat állja a cechet, és
olyan helyen zajlódjék a beer-
fight, ahova nem hallatszik el a
nagyszínpadi koncert, ahol az
említett időpontban Ákos fog
énekelni.
Minden érdeklődőt söretettel
várunk, a leglelkesebb szurkoló-
kat pedig ingyenes Központ-pél-
dányokkal és autogramokkal
jutalmazzuk!

Egzotikus Románia. Keve-
sebb, mint 100 év kell ahhoz,
hogy Románia egzotikus or-
szággá váljon, legalábbis ezt ál-
lítják a NASA kutatói. Szerintük
Európát a „Nagy Felmelegedés”
sújtja majd, ez pedig egzotikus
országgá változtatja Dáklandet.
Két évszakunk lesz: a nyár és a
nagyon-nyár (vara si foarte-
vara).
Csaknem 90 év múlva Románi-
ában ritkaságszámba megy
majd a medve, de számos rovar-
és madárfaj is kipusztulhat,
amelyeket új, eddig ismeretlen
fajok váltanak (vajon mik? Ho-
rogkeresztespók, szájbertücsök,
káromkodósáska, rövidgatyás-
kuvik, e-mailgalamb, vakvarjú?).
Ha most szilva, hárs vagy dió
terem a kertben, 90 év múlva
mindezeknek búcsút mondha-
tunk, de lesznek pálmafák és kó-
kuszdió (mit kotyvaszt a
kisüstben, szomszéd? – Csak egy
kis datolyapáleszt a kókuszdiós-
bájgli mellé…).
A román szakértők cáfolják a
NASA állítását, szerintük mini-
jégkorszak következik. A brit tu-
dósok is ezt mondják (most
kinek higgyünk?).
Kilencven év alatt sok minden
megváltozik a Földön: a most
beszélt nyelvek legtöbbje kihal
(a Központ 2070 után angolul
fog megjelenni Center vagy
Downtown címen), az Amazó-
niai esőerdők 80 százaléka eltű-
nik (állítólag egy RMDSZ-es
szenátor már el is kezdte felvá-
sárolni őket), míg a tengerek és
óceánok szintje úgy megemel-
kedik, hogy a luxushajókon
unatkozó milliomosok tengeri-
betegség helyett magassági-
szonnyal fognak küszködni.
Na, majd meglátjuk.

Ozora Fesztivál – Woodstock
ehhez képest babazsúr volt!
Négy dílert őrizetbe vettek és 39

kábítószer-fogyasztót előállítot-
tak a magyarországi Ozora Fesz-
tiválon tartott nagyszabású
rendőrségi razzián. A pszichede-
likus zenei fesztiválon – amelyet
az interneten Európa legbizton-
ságosabb drogpartijaként hir-
dettek – drogutca és képzett
egészségügyi szolgálat is műkö-
dött. 
A rendőrök 2,5 kiló marihua-
nát, 25 csomag meszkalint,
400 darab ecstasy tablettát, 80
gramm hasisgyantát, 50
gramm kokaint és további je-
lentős mennyiségű, még nem
azonosított kábítószergyanús
anyagot, valamint kábítószer-
adagolásához szükséges esz-
közöket találtak.
A fesztiválon külön drogutca
várta a klienseket, ahol a lakó-
kocsikon nagybetűkkel hirdet-
ték, hogy az adott helyen
milyen drogot lehet vásárolni.
Az akcióban hat kábítószer-ke-
reső kutyát is bevetettek, de a
drog mennyisége és tömény-
sége miatt az ebeket tízpercen-
ként cserélni és pihentetni
kellett.

Obama és a marslakók. Bő
egy héttel a sikeres landolás és
közvetlenül az életet (is) kutató
küldetés megkezdése előtt Ba-
rack Obama feltárcsázta a Cu-
riosity csapatát, és elismerését
fejezte ki az eddigi teljesít-
ménnyel kapcsolatban. Miután
köszönetet mondott minden
résztvevő kemény munkájáért,
és kiemelte az amerikai űrku-
tatás élenjáróságát, a követke-
zővel fejezte be hívását: „Ha
valóban kapcsolatot létesíte-
nek marslakókkal, kérem,
azonnal értesítsenek".
„Remélem az elnökük sötét-
zöld” – tette még hozzá gon-
dolatban.

Sziget fesztivál. Technikai
okok miatt elmaradt a Sziget
fesztivál mínusz egyedik napja,
ugyanis Stohl Buci véletlenül
felszívta a Csík zenekart.

Apa és fia.
- Apa, te tudsz főzni?
- Persze, fiam, ott van az aszta-
lon.
- De ott csak egy üveg pálinka
van!
- Miért?! Azt szerinted sütik,
b*zmeg?!
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A világhálón is
www.kozpont.ro

Folytatódik a Gondozzuk
nagyszüleinket! program

A Mihai Eminescu Kulturális Központ vendéglője, a
Gondozzuk nagyszüleinket program keretén belül, minden hét
keddi és csütörtöki napján, két menüt biztosít azon
nyugdíjasoknak, akik esetében az egy főre eső nettó jövedelem
nem haladja meg a 615 lejt, valamint nem rendelkeznek olyan
javakkal, amelyek a fűtéspótlék elvesztéséhez vezetnének

„Ez az egyik, a városvezetés által lebonyolított legsikeresebb szociális program, amely
hasznossága és hatékonysága teljes mértékben bizonyított. Ily módon járulunk hozzá a nehéz
anyagi helyzetben levő személyek felkarolásához, akik az említett variáns és a 70 lej értékű
szociális jegyek között választhatnak, a törvényes előírások feltételeinek betartása mellett” –
nyilatkozta Claudiu Maior tanácsadó, a projekt kezdeményezője és támogatója.

Emlékeztetjük, hogy a tervet a 2009/96-os számú helyi tanácsi határozattal fogadták el, ez
idő alatt 1000 nyugdíjas élvezhette, az említett vendéglő által hetente felajánlott menüt.

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

Hat új körforgalom
Marosvásárhelyen 2012-ben

Hat új körforgalom kialakítása van folyamatban Marosvásárhelyen,
különböző véglegesítési stádiumban, ebben az évben.
Ezek közül négy, éspedig az Arató utca és Pandúrok sétánya közötti,
a Jeddi út és Cutezanţei utca közötti, az 1848. Sétány és Ion Buteanu
utca közötti, valamint az 1848. Sétány és Kóos Ferencz utca közötti
már be van fejezve. A munkálatok összértéke 170.000 RON.
Egy másik körforgalom, amely a forgalom akadálymentesítését célozza Marosvásárhely megyei
jogú város egyik legforgalmasabb övezetében, most van kialakítási fázisban az Állomás utcában.
Ez év végéig az önkormányzat egy újabb körforgalom kialakítását vette tervbe, az Arató utca és
az 1848 December 1 utcák kereszteződésénél. A munkálatot jóváhagyták a közlekedési bizott-
ságban.
Mindezen munkálatok célja Marosvásárhely közlekedésének gördülékenyebbé tétele, a megvalósítás
pedig szakemberek bevonásával történik, de ugyanakkor kikérté a gépkocsivezetők, taxisofőrök,
autóbuszvezetők és más a forgalomban résztvevő személyek véleményét.

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

KÖZLEMÉNY 

Marosvásárhely megyei jogú város a gépkocsivezetők
tudomására hozza, hogy 2012.08.16-tól kezdődően,
korszerűsítési munkálatok zajlanak a Parîngului utcában, a Rügy
utca és Suceava utca közötti szakaszon. Következésképpen, a
gépkocsiforgalom az említett szakaszon szünetelni fog.

Ezúton felhívjuk a gépkocsivezetők figyelmét, hogy tartsák
tiszteletben az illető szakaszon kihelyezett közúti jelzéseket, és közlekedjenek elővigyázatosan.

Ugyanakkor felkérjük a gépkocsi tulajdonosokat, hogy ne parkoljanak, ne állomásozzanak és ne
álljanak meg az illető övezetben a munkálatok ideje alatt, hogy ne akadályozzák a
munkálatokat és ne nehezítsék meg a munkagépek tevékenységét.    

Köszönjük megértésüket!
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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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Izmosodjunk 
a konyhában

Hogyan erősíti a kar- és a mellizmokat a sütés-főzés,
a combot a nagymosás? Íme, néhány trükk és egy-
szerű gyakorlat hozzá!

Testmozgás a tűzhely mellett

Az edények és a konyhai eszközök rendhagyó felhaszná-
lásával, a tárolóhelyek és a főzési szokások megváltoztatá-
sával egy vacsora elkészítése során is komoly edzést
végezhetünk.

• A leggyakrabban használt eszközöket tegyük vagy a leg-
magasabban, vagy a legalacsonyabban lévő polcokra. A nyúj-
tózkodó, illetve guggoló-hajoló gyakorlatok akkor a
leghatásosabbak, ha lassan, megfontoltan végezzük őket. 

• Ne keverjük, rázzuk! Több erő kell ahhoz, hogy a serpe-
nyőt megemeljük és rázzuk, mint ahhoz, hogy fakanállal ke-
verjünk egyet az ételen. Még hatásosabb, ha például
öntöttvas edényt használunk mindehhez. 

• Vásároljuk nagyobb kiszerelésben az italokat vagy az ét-
olajat. A méretes flakonokból már az öntögetés is erőgyakor-
latnak számít. 

Edzés mosás közben

Miközben arra várunk, hogy a mosógép lejárjon, vagy
amíg a ruhákat hajtogatjuk, addig is beiktathatunk egy-egy
láberősítést. Álljunk vállszélességű terpeszbe, két lábfejünk
zárjon be kb. 45 fokos szöget egymással. Guggoljunk le úgy,
hogy a térdünk maradjon a lábujjaink fölött, fejünk, vállunk,
csípőnk pedig egy vonalba kerüljön. Ezután térjünk vissza a
kiindulási helyzetbe, miközben a farizmokat megfeszítjük.
Amíg nincs más dolgunk ismételgethetjük a feladatot. 

Gyakorlatok két helyiség között

Kutatások kimutatták, hogy az is igen hasznos, ha mozgás
nélkül, csupán az izmok megfeszítésével „tornázunk”. Ráa-
dásul az ilyen feladatokat szinte bárhol, bármikor elvégez-
hetjük. Egyetlen szabályra kell csak ügyelnünk: legalább 5-10
másodpercig feszítsünk, mielőtt ismét lazítanánk, s legalább
ötször ismételjük a feladatot. 

• Álljunk meg például az ajtóban, kézfejünket feszítsük
kétoldalt az ajtófélfáknak, s nyomjuk teljes erővel, mintha
tágítani akarnánk. 

• Szintén az ajtóban állva feszítsük két tenyerünket a keret
felső részének, mintha így szeretnénk megemelni az épüle-
tet. 

• Ha éppen egy üres falfelület mellett állunk, elvégezhet-
jük a következő gyakorlatot is: álljunk terpeszbe a faltól kö-
rülbelül 30 centiméterre, nyomjuk két tenyerünket a falnak,
mintha arrébb akarnánk tolni a helyéről. 

Forrás: blikk.hu

Felszíni
sérülésekkel úszta
meg az életveszélyt

12 métert
zuhant a kisfiú:
Batmannek
képzelte
magát

Még az orvosok is meg-
döbbentek, amikor meg-
vizsgálták az öt éves
fiúcskát, aki több mint tíz
métert zuhant egy bevásár-
lóközpont tetejéről a parko-
lóba. A három emeletes
bevásárlóközpont tetejéről,
mintegy 12 méter magasból
zuhant az utcai parkolóba
egy öt éves kisfiú, aki azt ját-
szotta, hogy ő valójában
Batman - a szuperhős, akit
példaképének tekint. Az
Oroszországban történt eset
mindenkit megdöbbentett,
mert amikor rémülten fu-
tottak oda a földön fekvő
gyermekhez, a sebek letisz-
títása után az orvosok cso-
dálkozva, de egyben
megnyugodva állapították
meg, hogy néhány horzso-
láson és vágáson kívül kutya
baja nincs a kisfiúnak.

„Lehet, hogy ő tényleg
Batman" - jegyezte meg a
kórházi szóvivő.

Forrás: webbulvar.hu

Veszélyben a herceg élete? 
Orvosai szerint nem épül már fel

Fülöp herceget ismét kórházba szállították vesebetegség miatt, és or-
vosai szerint már nem épül fel.

Egy 29 éves üzletembert úgy határozott nincs kedve eddigi életét foly-
tatni. Azonban a múlttal való egyszerű szakítás helyett, jobban
jövedelmező ötlettel rukkolt elő: közel 4 millió dollárért bárki megveheti
az életét eBay-en.

Rohammentővel vitték kór-
házba Fülöp herceget, miután
kiújult súlyos vesebetegsége.

Az edinburgh-i herceget,
aki skóciai, balmorali kastélyá-
ban tartózkodott a királynővel,
egy aberdeeni kórházba szállí-
tották.

Hatott a kezelés
II. Erzsébet hitvesét már jú-

niusban is kezelni kellett, akkor
ugyanis a királynő gyémántju-
bileumán, a Temzén hajókázva
felfázott, és vesemedence-
gyulladást kapott.

Állapota miatt később nem
tudott részt venni a brit ural-
kodó trónra lépésének 60. év-
fordulóját ünneplő
eseményeken, köztük a Szent
Pál-székesegyházban tartott
hálaadó istentiszteleten sem.

Bár a herceg jól reagált a
mostani kezelésekre, és álla-
pota valamennyire javult, or-
vosai nem bíznak abban, hogy
a 91 éves főméltóság valaha is
meggyógyul.

A herceg már nyolc hónapja
szoros orvosi felügyelet alatt
áll, ez volt az elmúlt időszak-
ban a harmadik eset, amikor
kórházba kellett szállítani.

Mindenhol 
megjelenik

Fülöp decemberben négy
éjszakát töltött Nagy-Britannia
első számú kardiológiai köz-
pontjában, ahol szívkoszorúér-
elzáródást diagnosztizáltak
nála. A panasz okát szívkatéte-
res beavatkozással és egy arté-
riatágító betét beültetésével
sikeresen megszüntették, de
Fülöp - 55 év óta először - nem
tudott részt venni a királyi csa-
lád hagyományos karácsonyi
programjain.

A herceg betegségei elle-
nére igen aktív, elkísérte fele-
ségét a londoni olimpia július
27-i megnyitó ünnepségére is,
és együtt szurkolt a királyi csa-
lád más tagjaival unokájának,
Zara Phillipsnek a lovastusa-
versenyeken.

Legutóbb pedig egy vitor-
láseseményen tette tiszteletét
a Nagy-Britanniához tartozó
Wight-szigeten.

Pálfi Krisztina
Forrás: Femina.hu

3,5 millióért árulja
életét a fiatal milliomos

Shane Butcher húszas évei
végére már milliomos lett. A te-
hetséges üzletembernek saját
videojáték cége van, ami
hamar a gazdagok világába re-
pítette. A férfi tulajdonában
több ingatlan és autó áll és ter-
mészetesen eddig fényűző
életet élt, mégis mindezt bol-
dogan – több millió dollárért –
feláldozná. A férfi ezzel a szö-
veggel hirdette meg az eBay-
en életét: Hello, Shane vagyok
és szeretnem eladni az ameri-
kai álmomat.

3,5 millió dollárét bárki hoz-
zájuthat Butcher cégéhez és a
hozzá tartozó összes bolthoz.
Ezen kívül megkapja a férfi há-
zait, járműveit és egyedi készí-
tésű kajakjait is. Az Oddity
Central információi szerint a

szerencsés vásárlót Butcher hat
hónapon keresztül mentorálni
szeretné, hogy az új tulajdonos
„megfelelően tudja használni”

a frissen vásárolt életet.
A férfi azért néhány dolgot

megtart magának. „A kutyám a
feleségem és a gyerekeim nem

eladók!” - mondta a Butcher a
riportereknek.

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

m1

09:00 Híradó
09:15 Balatoni nyár
10:55 Útravaló
11:15 Európa

egészsége (s.)
12:10 Az Ushuaia

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

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Budapest

természeti értékei 
14:55 Az én Afrikám -

Az óriások
játszótere

15:15 Gasztroangyal
16:10 Capri - Az álmok

szigete (s.)
17:05 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Bosszú (s.)
22:00 Pesty Fekete

Doboz
22:55 Munkaügyek (s.)
00:00 Csernobil

Öröksége: a
Zóna (s.)

Szerda

14:55
Az én Afrikám

m2

09:15 Kölyökidő
10:50 Sarah Jane

kalandjai (s.)
11:15 Rudi, malac a

családban (s.)
11:45 Az én Budapestem
12:10 Ízes életek (s.) 
13:01 Híradó
13:25 Magyar válogatott
14:20 2-es Retro
14:22 Mestersége

színész
15:20 Mesélő

cégtáblák (s.)
15:45 Motorsport 
16:15 Klipperek (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Futótűz (s.)
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:40 Rudi, malac a

családban (s.)
19:10 Rajzfilm
19:35 Capri -(s.)
20:30 Híradó
21:12 Telepódium 
22:35 A korona

hercege (s.)
23:45 Csak semmi

pánik (magyar
akció-vígj.)

22:35
A korona hercege

RTL Klub

07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:20 Ruffian, a

csodakanca(am
. kalandf., 2007)

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

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

Híradó
20:20 Fókusz
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 Dallas: A

Ewingok
háborúja (am.
filmdráma,
1998) 

00:00 Reflektor

22:00 
Dallas

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág (s.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:35 EZO.TV
13:30 Fiatal

tehetségek
(angol
dokumentumf.,
2008) 

15:25 Marina (s.)
16:25 Doktor House (s.)
17:25 Hal a tortán (s.)
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:05 Hal a tortán (s.)
20:35 Aktív
21:05 Jóban

Rosszban (s.)
22:25 Átkozott

szerencse (am.
krimi, 2006) 

00:30 Aktív (ism.)
01:00 Tények Este
01:35 EZO.TV
02:10 Átkozott

szerencse (am.
krimi, 2006)

22:25 
Átkozott szerencse

Viasat 3

10:20 Doktor 
House (s.)

11:10 A szeretet
szimfóniája
(am. filmdráma,
2007)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:05 Harmadik
műszak (s.)

15:55 Monk (s.)
16:50 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:45 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

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

House (s.)
22:20 Alpha Dog 

(am. krimi,
2006)

00:30 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:30 Lépéselőnyben
(s.)

22:20
Alpha Dog

Duna 

10:00 Pannóniától a
csillagokig (s.)

10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Nyelvőrző (ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs (s.)
16:05 Talpalatnyi zöld 
16:35 Univerzum (s.)
17:25 "Ember lenni

mindig..." (magyar
portréf., 2012)

17:50 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők (s.)
20:40 Sophie szerint

a világ  (s.)
21:10 Az öt zsaru (s.)
22:05 Híradó
22:10 Dunasport
22:25 Anna Karenina

(am. rom.
dráma, 1997) 

00:05 Koncertek

22:25 
Anna Karenina
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Műsormelléklet 

m1

09:15 Balatoni nyár
11:15 Európa

egészsége (s.)
12:10 Az Ushuaia

expedíció (s.)
13:01 Híradó
13:25 Rondó
13:55 Kvartett
14:30 Budapest

természeti
értékei

14:55 Az én 
Afrikám (s.)

15:15 Tökéletes
házasság

16:05 Capri - 
Az álmok
szigete (s.)

17:00 Balatoni nyár
18:15 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös 

nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 DTK (talk show)
22:30 Munkaügyek (s.)
23:30 Négy szellem
00:25 Vérvörös nyár (s.)
01:20 Balatoni nyár

(ism.)

Csütörtök

12:10 
Az Ushuaia expedíció

m2

11:35 Rudi, malac a
családban (s.)

12:05 Az én
Budapestem

12:30 Legendás
konyhák (s.)

13:01 Híradó
13:25 Magyar retro
14:22 Telepódium 
15:45 Magyar

Tudományos
Afrika
Expedíció (s.)

16:15 Klipperek (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Futótűz (s.)
18:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

18:40 Rudi, malac a
családban (s.)

19:10 Rajzfilmek
19:35 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
21:12 Hogy volt!? (s.)
22:35 A peleskei

nótárius (magyar
tévéf., 1975) 

23:45 A korona
hercege (s.)

22:35 
A peleskei nótárius

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor
Reggel

08:40 Reggeli - Csak
csajok

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

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

(görög filmsor.,
153. rész, 2008) 

15:15 Dallas: A
Ewingok
háborúja (am.
filmdráma,
1998)

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

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

Híradó
20:20 Fókusz
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 Ezt jól kifőztük!

(am. vígj., 2005) 
00:00 Reflektor
00:20 Agymenők (s.)

22:00 
Ezt jól kifőztük!

TV2

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
20:35 Aktív
21:05 Jóban

Rosszban (s.)
22:25 Alfie (angol-am.

filmdráma,
2004) 

00:35 Aktív (ism.)
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 Alfie (angol-am.

filmdráma,
2004)  (ism.)

03:50 Doktor 
House (s.)

04:40 Segíts
magadon!
(ism.)

22:25 
Alfie

Viasat 3

10:35 Avanti! (am.
vígj., 1972)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:05 Harmadik
műszak (s.)

15:55 Monk (s.)
16:50 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:45 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

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

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

helyszínelők (s.)
23:10 Nikita (s.)
00:00 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:55 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
01:45 Nikita (s.)
02:35 Lépéselőnyben (s.)
03:20 Zsírégetők (s.)
04:05 Dawson és a

haverok (s.)

23:10
Nikita

Duna 

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

expressz (s.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? 
16:05 Szerelmes

földrajz (s.)
16:40 Világvédett

lehetne (s.)
16:50 A világ

felfedezése (s.)
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.)
21:10 Égető Eszter (s.)
22:10 Híradó
22:15 Dunasport
22:25 A Hídember

(magyar
történelmi f.,
2002)

22:25
A Hídember

m1

09:00 Híradó
09:15 Balatoni nyár
11:15 Európa

egészsége (s.)
12:10 Kenyérmese

(magyar
ismerett. film,
2010) 

13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Budapest

természeti
értékei

14:55 Az én 
Afrikám (s.)

15:15 DTK (talk show)
16:30 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

17:25 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös

nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek 
22:10 Borvacsora (s.)
23:05 Munkaügyek (s.)
00:10 Magyar Rádió

Szimfonik Live 

Péntek

21:15
Poén Péntek

m2

10:25 Futótűz (s.)
11:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

11:35 Rudi, malac a
családban (s.)

12:05 Az én
Budapestem 

12:30 Hal a vízben (s.)
13:01 Híradó
13:25 Rockpódium
14:07 Hogy volt!? (s.)
15:30 A peleskei

nótárius (magyar
tévéf., 1975) 

16:40 MacGyver (s.)
17:25 Futótűz (s.)
18:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

18:35 Rudi, malac a
családban (s.)

19:05 Rajzfilmek
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
21:12 Bongó 47. 
22:30 A korona

hercege (s.)
23:40 Motorsport

magazin

18:35 
Rudi, malac a családban

RTL Klub

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

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

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

felsőtagozat
(am. családi
vígj., 2005)

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

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

Híradó
20:20 Fókusz
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:00 Gyilkos elmék (s.)
00:15 Odaát (s.)
01:15 Reflektor

15:10 
Szuper felsőtagozat

TV2

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

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

House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:05 Jóban

Rosszban (s.)
22:25 A hálózat

csapdájában
2.0 (am. akcióf.,
2006) 

00:15 Aktív (ism.)
00:45 Tények
01:20 EZO.TV
02:20 A hálózat

csapdájában
2.0 (am. akcióf.,
2006) (ism.)

03:50 Doktor House (s.)

22:25 
A hálózat csapdájában

Viasat 3

10:20 Doktor 
House (s.)

11:15 Alkony sugárút
(ff., am.
filmdráma,
1950)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:05 Harmadik
műszak (s.)

15:55 Monk (s.)
16:50 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:45 A főnök (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Egyenesen át

(am. thriller,
1990)

00:20 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:15 Egyenesen át
(am. thriller,
1990)

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

haverok (s.)

22:20 
Egyenesen át

Duna 

10:00 Magyar 
elsők (s.)

10:20 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Önök kérték! 
16:05 Hagyaték (s.)
16:35 Magyar 

elsők (s.)
16:50 A világ

felfedezése (s.)
17:45 Kolozsvári

Magyar Napok
(2012)

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.)
21:10 Ménes élet (s.)
22:00 Híradó
22:15 A névtelen vár (s.)
23:35 Mága Show 
01:05 Koncertek az

A38 hajón 

20:35 
Sophie szerint a világ
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Műsormelléklet

m1

10:00 Mozdulj!, 
10:30 Vízitúra
11:00 Angi jelenti
11:30 A színek országa -

Jordánia
12:00 Történetek a

nagyvilágból
12:45 Théma
13:01 Hírek
13:05 KorTárs
13:35 Zöld Tea
14:05 Gerje -

Kisvízfolyások
mentén
(magyar
ismerett. film,
2001) 

14:45 Telesport 
17:05 A siklósi vár

(magyar
ismerett. film,
2006)

17:20 Doc Martin (s.)
18:10 Kár a benzinért

(ff., magyar
vígj., 1964) 

19:30 Szerencse
Szombat

20:30 Híradó
21:15 Retró kabaré
22:10 Sherlock (s.)

Szombat

18:10 
Kár a benzinért

m2

10:50 Két csirkefogó...
meg egy fél (s.)

11:35 Hogy volt!? (s.)
13:02 Nagyvizit

(magyar tévéf., 1981) 
14:25 Magyarország

története (s.)
14:50 Arborétumok (s.)
15:00 Rajzfilmek
15:20 Képzőbűvészet
15:30 Mese 
16:30 Gyalogbéka (s.)
17:00 Suli-buli (s.)
17:10 Csúzli (magyar

burleszk, 1. rész)
17:25 Kincskereső

kisködmön (s.)
17:50 A templomos

lovagok kincse (s.)
18:15 Képzőbűvészet
18:25 Öveges 33 (s.)
18:35 Mi micsoda (s.)
19:05 Esti mese
19:30 Elisa lánya -

Visszatérés
Rivombrosába (s.)

20:30 Híradó
21:10 Rocca

parancsnok (s.)
22:00 Kár a benzinért

(ff., magyar vígj.)

17:10 
Csúzli

RTL Klub

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

királya (s.)
11:30 Asztro Show
12:30 Törzsutas

(2011) 
13:00 Autómánia
13:40 Míg a halál el

nem választ (s.)
14:10 Édes, drága

titkaink (s.)
16:20 Chuck (s.)
17:25 Michael (am.

vígj., 1996) 
19:30 RTL Klub

Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Trója (am.-

máltai-angol
tört. kaladf.,
2004) 

23:35 A hűtlen (am.-
német-francia
thriller, 2002) 

02:00 Doktor 
Addison (s.)

02:45 Fókusz 
Plusz (ism.)

20:30 
Trója

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (s.)
11:20 EZO.TV
11:50 Babavilág (s.)
12:20 9 hónap (s.)
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 Sodró lendület

(am. vígj., 2004) 
22:30 Idővonal (am.

fant. film, 2003) 
00:10 Luxusdoki (s.)
01:10 A médium (s.)
02:10 EZO.TV
03:10 Kalandjárat

(ism.)

20:35
Sodró lendület

Viasat 3

09:50 Alkony sugárút
(ff., am.
filmdráma, 1950)

11:50 Egy kis
ravaszság (am.
vígj., 1962)

13:45 Óriási
nyomozó: A
hamisítvány
(francia-NSZK-
olasz tévéf., 1988)

15:40 Gumiláb (am.
zenés f., 1984)

17:40 A pálya csúcsán
(am. rom.
dráma, 1999)

20:15 A Bermuda-
háromszög
rejtélye (am.-
angol minisor.,
2005)

22:00 Halálos
nyugalom
(auszt.-am.
thriller, 1989)

23:50 A vesszőfutás
(am. akcióf.,
1977)

02:00 Fair Play
(francia thriller,
2006)

22:00 
Halálos nyugalom

Duna 

10:05 Daktari (s.)
11:00 Vallási műsrok
12:30 Munka-Társ (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:45 Mindennapi

hősök (s.)
14:10 Heuréka!

Megtaláltam! 
14:40 Sírjaik hol

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

expressz (s.)
16:05 Táncvarázs (s.)
17:00 A három testőr:

A királyné
nyakéke (francia-
olasz rom. kalandf.,
1961) 

19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Hogy volt!? 
20:30 Friedrich

Schiller: Stuart
Mária (magyar
színházi felv.) 

22:35 Kultikon +

15:35
Pannon expressz

m1

10:00 Vallási műsorok
12:30 Böszörményi

Gergely portré
(ism.)

13:01 Hírek
13:05 Versailles - egy

király álma
(francia
filmdráma,
2008) 

14:10 Pénz beszél 
(ff., magyar
vígj., 1940) 

15:35 Kislány,
nagylány
(auszt. vígj.,
2008) 

17:20 Telesport (élő) 
20:30 Híradó
21:15 Egyszer volt,

hol nem volt (s.)
22:00 Holtpont (am.

akcióf., 1991) 
00:05 Millennium I - 

A tetovált lány
(svéd-dán-
német thriller,
2009) 

02:30 Koncertek az
A38 hajón 

Vasárnap

14:10 
Pénz beszél

m2

10:50 A templomos
lovagok kincse (s.)

11:15 Képzőbűvészet
11:30 Két csirkefogó...

meg egy fél (s.)
12:20 Kerékpártúra
12:45 Öveges 33 (s.)
13:01 Vallási műsorok
15:30 Böszörményi

Gergely portré
16:00 Századfordító

magyarok (s.)
16:50 Három idegen

úr (magyar
tévéf., 1995) 

17:30 Ha volna két
életem...

19:10 Esti mese
19:45 4 összeesküvő

és 1 temetés (s.)
20:30 Híradó
21:10 Doc Martin (s.)
22:00 Pénz beszél 

(ff., magyar
vígj., 1940) 

23:25 Telesport 
01:05 Holtpont (am.

akcióf., 1991)

16:50
Három idegen úr

RTL Klub

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

(2011) 
13:05 Míg a halál el

nem választ (s.)
13:30 Trója (am.-

máltai-angol
tört. kaladf.,
2004)

16:35 Tru Calling - Az
őrangyal (s.)

16.00 Hatoslottó-
sorsolás

17:40 Hát nem baba!
(am. családi
vígj., 2000)

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Neveletlen

hercegnő (am.
családi vígj.,
2001) 

23:20 A tökéletes
trükk (am.-angol
filmdráma, 2006) 

02:00 Doktor 
Addison (s.)

21:00 
Neveletlen hercegnő

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:15 Nagy Vagy,

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

TestŐr
14:45 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:45 Monk (s.)
16:45 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:40 Sodró lendület

(am. vígj., 2004)
(ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Oviapu 2. (am.

családi vígj.,
2007) 

22:45 A rettegés
arénája (am.
akcióthriller,
2002) 

00:45 Összeesküvés (s.)
01:45 EZO.TV
02:20 Napló (ism.)

21:05 
Oviapu 2.

Viasat 3

09:55 Álomgyári
feleség (s.)

10:40 Szerelem
nyilasa (s.)

11:35 Szex és New
York light (s.)

12:40 A nagy
házalakítás (s.)

14:25 Judy Garland:
Én és az
árnyékaim
(am.-kan.
filmdráma,
2001)

16:10 A Bermuda-
háromszög
rejtélye (am.-
angol minisor.,
2005)

18:00 Magyar vándor
(magyar vígj.,
2004)

20:00 ÁlomÉpítők (s.)
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Amerikai pite 2.

(am. vígj., 2001)
00:55 Kvíz Show (am.

filmdráma,
1994)

20:00 
ÁlomÉpítők

Duna 

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:45 Akadálytalanul 
14:10 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Arcélek (s.)
15:40 Hazajáró (s.)
16:05 Magyarország

tájegységei (s.)
16:30 Hungária

Kávéház (s.)
17:25 Szent Péter

esernyője
(magyar-csehszl.
játékf., 1958) 

19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:35 Önök kérték!
20:30 Don Juan

DeMarco (am.
rom. vígj.,
1995)  

22:10 Dunasport
22:20 Lorenzo olaja

(am.  filmdráma, 1992) 
00:30 Három szín:

fehér (lengyel-
francia-svájci .)

20:30 
Don Juan DeMarco

z
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Műsormelléklet

m1

09:15 Balatoni nyár
11:10 Európa

egészsége (s.)
12:10 Nagy mesterek

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

természeti
értékei

14:55 Az én Afrikám
(s.)

15:15 Mosoly a
javából -
Randevú a
Royalban 1.

16:10 Capri - Az
álmok szigete
(s.)

17:05 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös nyár

(s.)
20:30 Híradó
21:15 Hajrá Bliss! (am.

vígj., 2009) 
23:05 Munkaügyek (s.)
00:05 Aranyfeszt

2012

Hétfő

21:15 
Hajrá Bliss!

m2

11:05 Három idegen
úr (magyar
tévéf., 1995) 

11:40 Hungaria,
Európa rejtett
kincse (s.)

11:55 Retrock
12:05 Gasztroangyal
13:01 Híradó
13:25 Magyar rock
14:22 Bongó 47. 
15:40 Maupassant

történeteiből (s.)
16:10 Magyar

Tudományos
Afrika
Expedíció (s.)

16:40 MacGyver (s.)
17:30 Futótűz (s.)
18:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

18:35 Rudi, malac a
családban (s.)

19:05 Esti mese
19:35 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
21:12 Feltámadás

Makucskán
(magyar tévéf.

18:10
Enid Blyton

RTL Klub

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

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:20 Mágusok

csatája (am.
családi film,
2005) 

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

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

Híradó
20:20 Fókusz
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 Dr. Csont (s.)
23:00 Hazudj, ha

tudsz! (s.)
00:10 Reflektor

15:20 
Mágusok csatája

TV2

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

Mikulás (am.
vígj., 2003) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Doktor House (s.)
17:25 Hal a tortán
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:05 Jóban

Rosszban (s.)
22:25 NCIS (s.)
23:25 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:25 Célkeresztben (s.)
01:25 Tények Este
02:00 EZO.TV
02:35 NCIS (s.)
03:30 NCIS: Los

Angeles (s.)
04:20 Doktor 

House (s.)

13:35 
Enyveskezű Mikulás

Viasat 3

09:30 Gyilkos sorok (s.)
10:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
11:15 Gumiláb (am.

zenés f., 1984)
13:15 A nagy

házalakítás (s.)
14:05 Harmadik

műszak (s.)
15:00 Monk (s.)
16:50 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:45 A főnök (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Batman (am.

akcióf., 1989)
00:35 Harmadik

műszak (s.)
01:30 Batman (am.

akcióf., 1989)
03:40 Zsírégetők (s.)

01:30
Batman

Duna 

11:00 Család-barát
12:00 Lyukasóra

(ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs 
16:05 Magyar elsők 
16:20 A világ

felfedezése (s.)
17:15 Múzeumtúra (s.)
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 (s.)
22:05 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 Égi élő igazság (s.)
23:20 Börtönben

Bolíviában
(magyar
dokumentumf.,
2012)

17:45 
Mesélő cégtáblák

m1

09:15 Balatoni nyár
11:05 Európa

egészsége (s.)
12:00 Nagy 

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

Bildschirm
14:25 Budapest

természeti
értékei (s.)

14:55 Az én 
Afrikám (s.)

15:15 DTK Arcok 
(talk show) 

16:10 Capri - Az
álmok 
szigete (s.)

17:05 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös 

nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Az elvarázsolt

dollár (magyar
vígj., 1985) 

22:45 Munkaügyek (s.)
23:45 Barangolások

öt kontinensen

Kedd

21:15 
Az elvarázsolt dollár

m2

11:40 Szemünk fénye
a gyermek (s.)

12:00 Hungaria,
Európa rejtett
kincse (s.)

12:30 Most a Buday!
13:01 Híradó
13:25 Magyar pop
14:22 Feltámadás

Makucskán
(magyar tévéf., 1995) 

15:30 Don Quijote
(angol-magyar
rajzf., 1999) 

16:00 Magyar
Tudományos Afrika
Expedíció (s.)

16:30 Jelképtár (s.)
16:35 MacGyver (s.)
17:25 Futótűz (s.)
18:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

18:35 Rudi, malac a
családban (s.)

19:05 Esti mese
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
21:12 Mestersége

színész

15:30 
Don Quijote

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor
Reggel

08:40 Reggeli - 
Csak csajok

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

10:25 Győzike, Reality
komédia

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

sokadik látásra
(am. rom. vígj.,
2005) 

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

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

Híradó
20:20 Fókusz
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 Castle (s.)
23:00 Döglött akták (s.)
00:10 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

00:45 Reflektor

21:20
Barátok közt

TV2

06:25 TeleShop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Segítsetek,

űrlakók! (am.
sci-fi vígj.,
1985) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Doktor 

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

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:05 Jóban

Rosszban (s.)
22:25 XXX (am.-cseh

akcióf., 2002) 
00:40 Aktív (ism.)
01:10 Tények 
01:45 EZO.TV

16:20 
DoktorHouse

Viasat 3

10:45 CSI: A
helyszínelők (s.)

11:30 Óriási
nyomozó: A
hamisítvány
(francia-NSZK-olasz
tévéf., 1988)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:05 Harmadik
műszak (s.)

15:00 Monk (s.)
16:50 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:45 Nyomtalanul (s.)
19:35 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Batman

visszatér (am.
akcióf., 1992)

00:35 Doktor House (s.)
01:35 Terepen (s.)
02:25 Harmadik

műszak (s.)
03:10 Doktor House (s.)
03:55 Zsírégetők 
04:40 Dawson és a

haverok (s.)

21:25
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

09:35 Lélek és test
hajléka (magyar
dokumentumf.,
1999)

10:20 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Akadálytalanul 
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Rácz Béla

dalaiból
15:40 Az építész

Rimanóczyak
Nagyváradon
(magyar ismerett.
film, 2008)

16:35 Hazajáró (s.)
17:05 Zebra
17:20 Tunézia 2.0 
17:50 Mesélő

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

Domoszló
(magyar
ismerett. film)

19:25
Dunasport
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Igaz, már több mint egy hete
véget értek a londoni ötkarikás
játékok, de tekintsük át a román
meg a magyar éremszerző spor-
tolók névsorát sportágak szerint:

Románia sportolói az elnyert 2
arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel a
végső tabellán a 27. helyen zártak, ez-
által hatvan évet ment vissza az idő-
ben, hisz 1952 óta nem szerepelt a
csapat ennyire gyengén a játékokon.

Arany: Alin Moldoveanu, céllövé-
szet ( 10 m légpuska)

Sandra Izbaşa, torna (ugrás)
Ezüst:
Alina Dumitru, cselgáncs (48 kg), 
Corina Caprioriu, cselgáncs (57 kg)
Roxana Cocoş, súlyemelés (69 kg)
Catalina Ponor, torna (talaj)
Férfi kardcsapat

Bronz: 
Női tornász csapat
Răzvan Martin, súlyemelés (69 kg) 

A londoni ötkarikás játékokon sze-
replő magyar olimpiai csapat összesen
nyolc arany-, négy ezüst- és három
bronzérmet szerzett, ezzel az érem-
táblázaton az előkelő 9. helyen zárt. 

Arany:
Szilágyi Áron, vívás (kard, egyéni)

Gyurta Dániel, úszás (200 m mell)
Berki Krisztián, torna (lólengés)
Pars Krisztián, atlétika (kalapács-
vetés)
Dombi Rudolf, Kökény Roland,
kajak-kenu (K-2, 1000 m)
Szabó Gabriella, Kozák Danuta,
Kovács Katalin, Fazekas Krisztina,
kajak-kenu (K-4, 500 m)
Kozák Dănuţa, kajak-kenu (K-1,
500 m)
Risztov Éva, hosszútávúszás (10

km)

Ezüst:
Ungvári Miklós, cselgáncs (66 kg)
Lőrincz Tamás, birkózás (kötöttfo-
gás, 66 kg)
Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Ku-

lifai Tamás, Pauman Dániel, kajak-
kenu (K-4, 1000 m)

Kovács Katalin, Douchev-Janics
Natasa, kajak-kenu (K-2, 500 m)

Bronz:
Csernoviczki Éva, cselgáncs (48 kg)
Cseh László, úszás (200 m vegyes)
Módos Péter, birkózás (kötöttfo-
gás, 55 kg)
Douchev-Janics Natasa, kajak-
kenu (K-1, 200 m)
Marosi Ádám (öttusa)

Érdekességek 
a 2012-es Olimpiáról

Ha Michael Phelps amerikai úszó
ország lenne, a pályafutása során be-
gyűjtött eddigi 18 olimpiai aranyával
a nemzetközi ranglista 37. helyén
állna a modernkori játékokon szerzett
aranyérmek teljes számát tekintve,
Ausztriával és Etiópiával holtverseny-
ben - egyebek mellett ez derül ki a
londoni olimpia összesített számada-
taiból.

A londoni olimpia két hete során
összesen egymillió sporteszközt hasz-
náltak fel, köztük 600 kosárlabdát, a
vízi sportokban 541 mentőmellényt,
a gátfutó számokban pedig 510 gátat.

A londoni játékok két hete alatt 28
világrekord dőlt meg, közülük kilenc
úszásban, hat a kerékpáros verseny-
számokban és ugyanennyi súlyeme-
lésben. Pekingben 43, a 2004-es
athéni olimpián 31 új világcsúcs szü-
letett.

A The Sunday Times nem felejti el
megemlíteni, hogy csak a brit kerék-
párosok nyolc aranyat gyűjtöttek, töb-
bet, mint az örök rivális Ausztrália
teljes olimpiai csapata összesen.

Ausztrália csapatának 59 tagjára

jutott egy aranyérem, a brit csapat
esetében az arány 21. Az amerikaiak
közül minden 13., a kínai csapatból
minden 11. versenyző térhet haza
arannyal Londonból.

A londoni olimpia legtestesebb
versenyzője Ricardo Blas guami csel-
gáncsozó volt, 220 kilót közelítő test-
súlyával, a legmagasabb pedig Csao
Hszu-csang (Zhaoxu Zhang), a 218
centis kínai kosárlabdázó.

A leghosszabb vezetéknevű olim-
pikon - az angol átírás alapján - Saeid
Mohammadpourkarkaragh iráni sú-
lyemelő volt, aki a 94 kilogrammos
súlycsoportban az 5. helyen végzett.
A versenyszám győztesének kihirde-
tésével sokkal könnyebb dolguk volt a

rendezőknek, ebben a súlycsoportban
ugyanis a kazah Ilja Iljin vehette át az
aranyat.

Az olimpiai falu bútorzatát és fel-
szerelési tárgyait a játékok után jutá-
nyos áron meg lehet vásárolni.
Egy-egy ágyhoz - matrac nélkül - pél-
dául 39,99 fontért (14 ezer forintért)
hozzá lehet jutni, a ruhafogasokért
pedig mindössze 20 pennyt (72 forin-
tot) kell áldozniuk az érdeklődőknek.
Igaz, a vevőknek nem árulják el, hogy
az adott berendezési tárgy kinek a
szobájában volt, így teljes bizonyos-
sággal senki nem dicsekedhet majd
azzal, hogy például Usain Bolt jamai-
cai szupersprinter egykori ágyában tér
nyugovóra esténként...

Még egyszer a londoni Olimpiáról

– Harmadszor írtál alá egyéves szer-
ződést az arabokkal. Hogyan értékeled a má-
sodik ott töltött éved?

– A tavalyi munkám elég fárasztó volt,
főleg idegileg, hiszen minden mérkőzésre
alaposan fel kellett készülnöm, s mindenikről
alapos elemzést kellett írnom a vezetőség-
nek. Az itt tartózkodásom második évében
megszűnt az előző munkaköröm, azaz az ifi
csapatok kapusedzőinek a koordinátora, hisz
rám bízták az U19-es együttes kapusainak a
felkészítését. Ott a négy kapus közül három
kiváló, sőt egyik közülük a válogatott alap-
embere. Igazán tehetséges hálóőr, akivel
sokat dolgoztam fizikálisan, sőt felhoztam
arra a szintre, hogy a bajnokságban neki is
köszönhetően jutottunk el a döntőig, ahol a
mezőny legjobbja volt.

– Színvonalát tekintve, milyen szinten áll
az Egyesült Emírségek labdarúgása, mennyire
áll távol az európai futballtól?

– Utánpótlás szinten képesek felvenni a
versenyt bármely híres európai labdarúgó
akadémiával, bármennyire is hihetetlennek
tűnik, az adottságok kiválóak és számos el-
ismert, nagynevű szakember dolgozik itt. A
18-19 évesek korosztálya nagyon jó, sőt a 20-
21 éveseké is dicséretes, nem hiába kerültek
ki a londoni Olimpiára. A kisebb korosztályú

gyerekek csoportjai gyengébbek, mint az eu-
rópai, hasonló korú fiataloké, míg felnőtt
szinten az európai foci nívósabb, mint az it-
teni, de elmondhatom, hogy nincs nagy kü-
lönbség.

– Már évek óta az iúsági korosztállyal
dolgozol. Közelebbi, esetleg távolabbi terved-
ben szerepel-e, hogy elsajátítsd az edzői A-li-
cencet, hogy felnőtt együttesek felkészítését is
vállalhasd?

– Igen, idővel ezt is meg szeretném sze-
rezni, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy első
osztályú együttesek vezetőedzője legyek.
Addig is edzői továbbképzőkön veszek részt,
ami létszükséglet, hiszen lépést kell tartani
a szakma fejlődésével. Nemrég a Valencia

meg a Manchester City világhírű iúsági lab-
darúgó akadémiáin vettem részt továbbkép-
zőn, ahol igazán volt mit jegyzetelnem,
tanulnom.

– Marosludasi születésűként Magyaror-
szágon bámulatos karriert futottál be, több
mint 100 NB I-es mérkőzésen szerepeltél kivá-
lóan, jelenleg az Arab-félszigeten, Délnyugat-
Ázsiában tanítod az ottani fiatal kapusoknak
mindazt, amit Marosvásárhelyen, a Sportis-
kolában sajátítottál el hajdanán. Gondolsz-e
még a kezdetekre, az itthon eltöltött, viszony-
lag rövid, de annál fontosabb évekre?

– Sokszor eszembe jutnak azok az évek,
valahol sajnálom, hogy Marosvásárhelyen
keveset focizhattam. De annál fontosabb
számomra, hogy az alapokat itt tanultam
meg. Bárhol is fociztam, sikerült sok mindent
megtanulnom, ellesnem egykori edzőimtől,
amit most kamatoztathatok. Emellett na-
gyon fontos a hozzáállás, az akarat, a bizo-
nyítási vágy, hisz itt, vagy bárhol külföldön
bizonyítani kell, sőt el kell fogadjanak a ki-
fejtett munkád, s az eredmények alapján.
Nekem egy új kultúrát, nyelvet, felfogást,
vallást kellett megismernem ahhoz, hogy itt
befogadjanak, hogy itt dolgozhassak. Emel-
lett a családomra is számíthattam, amely
mindig mellettem van és támogat.  

Szőcs László 
visszatért Udvarhelyre

A székelyudvarhelyi SK-nál folytatja pályafutását Szőcs
László, a marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó
együttesének volt játékosa. Az 54-szeres válogatott, a
City’us csapatával kétszeres román bajnok és kupa-
győztes Szőcsnek 2013-ig szólt a szerződése Marosvá-
sárhelyen. 

Mint Albert István, a székelyudvarhelyi SK jelenlegi ed-
zője, a székelyudvarhelyi Hargita, majd Budvár egykori játé-
kosa elmondta, Kacsó Endrének, a marosvásárhelyi
teremlabdarúgók edzőjének köszönhetően, aki pozitívan állt
hozzá az átigazoláshoz, sikerült Lacit hazacsábítani a 2012-
2013-as szezontól kezdődően. 

A tehetséges teremlabdarúgó 2010-ben Székelyudvar-
helyről igazolt Marosvásárhelyre.

Ugyanakkor a City’us-hoz igazolt az United Galaţi és
román válogatott 34 éves hálóőre, Vlad Iancu is, aki korábban
a dévai CIP színeiben 3 bajnoki címet, két Románia- és egy
Szuperkupát nyert.

Jelenlétével erősödött a City’us, a válogatott mindkét há-
lóőre (Klein László a második) a vásárhelyi együttes játékosa.

Az arab labdarúgó utánpótlás
vetekszik az európaival

Interjú a 40 éves Molnár Leventével, a marosludasi születésű, de a marosvásárhelyi Sportiskolánál
formálódott, a magyar első osztályos Vasas, Rába Etó, Bp. Honvéd, Matáv Sopron hajdani kiváló ka-
pusával, aki nemrég szerződést hosszabbított az Egyesült Emírségekben, ahol az első osztályos Abu
Dhabi-i Al Wahda csapatában edzősködik 



16. oldal >> Szórakozás augusztus 22-28.

C M
Y B

C M
Y B

Indifon c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Már kezd a főnök idegeire menni! Munkaidőben is állandóan magánbeszélgetést folytat.  

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


