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Sport

Védekezés és gyors 
indítás alapján fog 
játszani a BC Mures

A szovátai edzőtábor után kerestük meg
Szászgáspár Barnabást, a marosvásárhelyi
BC Mures másodedzőjét, aki az átépítés
alatt álló együttes jelenéről, jövőjéről szólt. 

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

>>> 15. oldal

Társadalom

„Olyan, mintha a Himaláját
akarnám megvenni a nepáliaktól”

Múlt héten Dorin Florea bejelentette, hogy törté-
nelmi magyar egyházaknak visszaszolgáltatott is-
kolaépületeket vásárolná vissza az önkormányzat
számára, arra hivatkozva, hogy a papoknak és az
egyházaknak nincs pénzük az épületek felújítá-
sára. Az elöljáró elmondása szerint a Városháza
hajlandó lenne fizetni a Bolyai Farkas Gimnázium és az Egyesülés Gimnázium épületeiért. 

Vélemény

Hogyan tovább?

Egy politikai párt, alakulat életében a
rendszerint négyévente sorra kerülő vá-
lasztások jelentik a legfontosabb állomá-
sokat. Eme megméretkezések, sőt
megmérettetések alapján dől el, ki meny-
nyit ér. Legalábbis a politikai porondon. Ál-
talában egyetlen párt sem folytathatja ott,
ahol a választások napján abba hagyta. 

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

>>> 3. oldal Vélemény

Cselekvésképtelen politikusok

Évekkel ezelőtt sokak számára furcsának
tűnhettek azok az udvarhelyi hírek, amelyek
az önkormányzatban fennálló feloldhatat-
lan patthelyzetről szóltak. Annak idején a
polgármester és a városi tanács közötti viták
annyira elfajultak, hogy a prefektus bizo-
nyos testületek feloszlatását rendelte el,
majd bírósági tárgyalásokra is sor került. 

>>> 5. oldal

Humor

Sztárparádé a Félszigeten

Idén első alkalommal Dorin Florea is ki-
látogatott a Félszigetre. Megivott egy
sört, betolt egy lángost, majd Ákosfalva
polgármesterével, Osváth Csabával közö-
sen Marosvásárhely és Ákosfalva tiszte-
letbeli polgárává avatták Kelet-Európa
Stingjét, Ákost. Borbély László is jelen-
létével emelte a rendezvény rangját. Más-
fél méter üres söröspoharat gyűjtött
össze, így az EcoRom sátornál egy órára
biciklit bérelhetett, és körbekarikázta a
fesztivált. A velocipédes ember elmondta:
nagy élmény volt számára a The Straits
fellépése...

>>> 7. oldal
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Tévéműsor 
melléklet

„Aki úgy érzi, idetartozik, az eljön...”

Augusztus 31-e és 2-a között kerül megrendezésre hatodik alkalom-
mal a Bolyais Világtalálkozó. Az előkészületi munkálatokról, a pro-
gramokról, kuriózumokról és a bolyais „életérzésről” Kirsch Attilát,
az Öregdiákok Baráti Körének elnökét kérdeztük.

Bolyai, az alma mater

>>> 3. oldal
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Névnapok
Augusztus 29. Beatrix, Erna, János, Kamilla, Szabina
Augusztus 30. Rózsa, Félix, Róza
Augusztus 31. Erika, Bella, Ramóna, Rajmund, Aldán
Szeptember 1. Egyed, Egon, Farkas, Artúr, Gedeon
Szeptember 2. Dorina, Rebeka, Ingrid, Ella, Margit
Szeptember 3. Hilda, Gergely, Csobán, Piusz, Szerafina
Szeptember 4. Rozália, Tódor, Ida, Mózes, Rózsa, Róza

Ajánló

Bika:Megnyílik ön előtt a lehetőségek tárháza, olyan dolgokba
kóstolhat bele a héten, amelyekről eddig csak álmodott. Azon-
ban vigyázzon, mert nemcsak támogatói akadnak ezekben a
napokban, hanem ellenlábasai is. Ne provokálja őket, jobban
jár, ha szó nélkül hagyja a sérelmeket.
Ikrek: Ön halálosan kimerültnek érzi magát. A környezete
megsajnálja, ezért a hét vége felé egy pihentető meglepetéssel
állnak elő, melynek során egy régi, kedves ismerős is felbukkan.
A szórakozás és a nevetés garantált, sőt, valami sokkal több is
kilátásban van.
Rák: Most jött el az ideje, hogy annak, amiért olyan keményen
dolgozott, learassa a gyümölcsét. A családja is örül, amiért
végre nem a munka kapja a főszerepet az életében, és meg-
próbálják jobb belátásra bírni, hogy ezentúl ne vállalja túl
magát. Hallgassa meg őket!
Oroszlán: A héten valóságos kiválasztott lesz, minden tekin-
tetben önre mosolyog a szerencse. Amihez hozzáér, arannyá
változik. Ám mindez csak akkor következik be, ha nem bízza
el túlzottan magát. Ha nem szeretne rosszakarókat, eszébe ne
jusson dicsekedni!
Szűz: Nosztalgikus hangulatba kerül a héten, ami miatt olyan
tettre szánja el magad, amit senki nem várt volna öntől. Olyan
lendülettel veti magát a feladatba, ami mások számára is pél-
daértékű lehetne. Szerencsére Fortuna is a pártját fogja, így
ön kerül ki győztesen a helyzetből.
Mérleg: Hirtelen döntési helyzetbe kerül, és nem tudja, mit
tegyen. Emiatt egyre csak halmozódnak a problémák, de a
hét végére kiderül, nagy szerencse, hogy halogatta a megoldás
keresését. Ezzel a főnöke elismerését is kivívja - lehet, komolyan
elgondolkodik a jövőjéről a cégnél.
Skorpió: A héten a pluszfeladatok megbosszulják magukat,
és a hét végére halálosan kimerülhet, így pedig kissé harapós
hangulatban lesz, és a párjával is sikerül összekapnia. A legjobb
lenne, ha próbálna a pihenésre és a másik emberre is időt sza-
kítani, különben testileg-lelkileg belefáradhat a mókuske-
rékbe.
Nyilas: Sajnos lenyűgöző személyisége kevés ahhoz, hogy a
felettesei elismerjék a munkáját. Most azonban sikerül ma-
gában is realizálnia ezt a tényt, és egészen más oldaláról mu-
tatkozik be nekik, ami mély nyomot hagy bennük. Anyagiak
terén most nem árt, ha elővigyázatos, mert váratlan kiadásai
lehetnek.
Bak: A romantika más irányból talál önre, mint várta: egy
munkahelyi románc lehetősége merül fel. Habár elvei szerint
kollégával általában nem kezd, a kegyeit kereső férfi szemé-
lyisége egyszerűen elvarázsolja. Nem árt azonban, ha résen
van, és hallgat a józan eszére.
Vízöntő: Szeret pletykálni, ám ennek a héten kárát láthatja
mind a magánéletében, mind a munkájában. Alaposan gon-
dolja meg, hogy kinek mit mond, mert akár az állásába, sőt, a
párkapcsolatába is kerülhet. Legjobb lenne, ha csak a lényegre
szorítkozna, amikor valamilyen közlendője támad.
Halak: Barátságos és kedves természete most meghozza a
gyümölcsét, ugyanis a héten egy egészen meglepő, izgalmas
lehetőség pottyan az ölébe, amire kár lenne nemet mondani.
A csillagok szerint elképzelhető, hogy a főnökei is értesülnek
sikereiről, és aggódni kezdenek, hogy esetleg elfogadja az
ajánlatot. Ne engedje nekik, hogy befolyásolják.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Flamenco est
Szeptember 5-én, este 8

órától két kanadai előadómű-
vész – Marta és Richard Moir
koncerteznek a Jazz&Blues Club
Piano termében. A beugró 8
lejbe kerül.

LGT Emlékzenekar 
koncert

Szeptember 2-án, este 8
órától minden kedves szóra-
kozni vágyót szeretettel várunk
a magyarországi LGT Emlékze-
nekar koncertjére a Jazz&Blues
Clubba. A belépő 15 lejbe kerül.

Bárbuly Fábián Margit
kiállítása

A Maros Megyei Képzőmű-
vészek Egyesülete szervezésé-
ben a marosvásárhelyi unitárius
egyházközség Bolyai tér 13.
szám alatti tanácstermében au-
gusztus 20-án megnyílt Bár-
buly Fábián Margit egyéni
kiállítása. A szeptember 8-ig lá-
togatható tárlat anyagát fest-
mények, pasztellek képezik. 

A Bolyai Múzeum 
megnyitója

Augusztus 31-én, pénteken
délután 5 órakor kerül sor a Te-
leki Téka épületében levő Bolyai
Múzeum megnyitójára. Az em-
lékszoba kurátora Kovács G.

György. A megnyitó után, 6 órá-
tól a VI. Bolyais Világtalálkozó-
val közös programpontként egy
Marosvásárhelyről szóló iro-
dalmi összeállítás tekinthető
meg, majd a Kővirág együttes
koncertezik a Téka udvarán.

Este 9 órától ugyanitt Sebes-
tyén Aba Kocsis István Bolyai
Jánosról szóló monodrámáját
adja elő.

Simon Endre és Simon
Zsolt közös tárlata

Augusztus 29-én, szerdán
18 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban Simon Endre
Szolnay-díjas festőművész és
fia, Simon Zsolt közös pasztell-
és grafikai kiállítását nyitja meg
Nagy Miklós Kund művészeti
szakíró. Ugyanakkor bemutat-
ják Szücs György művészettör-
ténésznek, a Magyar Nemzeti
Galéria megbízott főigazgató-
jának Simon Endréről írt köte-
tét, amelyről a szerző és Nagy
Miklós Kund is beszél.

Gyere el és gyógyulj meg
Az amerikai Jim Sanders

misszionárius gyógyító alkal-
mat tart, a betegek gyógyulá-
sáért imádkozik augusztus
29-én, szerdán 18 órától Ma-
rosvásárhelyen, a Kultúrpalotá-
ban. A részvétel ingyenes.
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Augusztus 31-e és 2-a között kerül megrendezésre hatodik alkalommal a Bolyais Világtalálkozó. Az
előkészületi munkálatokról, a programokról, kuriózumokról és a bolyais „életérzésről” Kirsch Attilát,
az Öregdiákok Baráti Körének elnökét kérdeztük.

Hogyan
tovább? 

Egy politikai párt, alakulat életében a rendszerint
négyévente sorra kerülő választások jelentik a legfon-
tosabb állomásokat. Eme megméretkezések, sőt meg-
mérettetések alapján dől el, ki mennyit ér. Legalábbis
a politikai porondon. Általában egyetlen párt sem
folytathatja ott, ahol a választások napján abba hagyta.
Minden magára valamit is adó alakulat, szervezet élet-
ében új fejezet kezdődik a választások másnapján.
Merthogy más, a korábbiaktól eltérő helyzetben találja
magát, ami rendszerint bizonyos mértékű pályakor-
rekcióra kényszeríti. Egy politikai párt célja nem lehet
más, mint a hatalom. Annak megszerzése, illetve meg-
tartása. Minél erősebbnek gondolja magát egy ala-
kulat, annál nagyobb részt kíván a hatalomból. Így
vannak ezzel a kisebb pártok is, de ők különböző komp-
romisszumok, alkuk – a közember szemében árulások
– árán jutnak rendszerint a hatalom asztalához. 

A következő választásokra való felkészülést az ép-
pen lezárult másnapján ajánlatos elkezdeni. Semmi
okunk ebben kételkedni, okos politikusok, rátermett
vezetők többnyire ezt teszik. A képlet világos: előbb a
mérlegkészítés, aztán jöhet a munka! 

A győztes számára viszonylag egyszerűnek tűnhet
a dolog: az „eredmények” értékelése után egyértelmű
a cél: úgy kell a megszerzett, vagy megőrzött hatalmat
gyakorolnia a mandátuma ideje alatt, hogy a következő
választáson azt megőrizhesse. Nem könnyű, talán a
legnehezebb feladat, de nem megoldhatatlan. Bár az-
zal mindenkinek számolnia kell, hogy a hatalom ál-
talában erodálja a politikus imázsát, csorbítja tekin-
télyét, ront népszerűségén. Mondom: általában, mert
az igazi államférfiak esetében a megállapítás nem ér-
vényes.    

Egy versenyben természetesen nem mindenki nyer,
valakinek, valakiknek veszíteniük kell. Politikáról lévén
szó: valakinek, valakiknek ellenzékbe kell szorulniuk.
Nos, egy vesztes politikai párt szempontjából tekintve
a legegyszerűbb a feladat, bár roppant kényelmetlen.
Egyértelműnek tűnik, hogy a vesztesek esetében a
mérlegkészítésnek a kudarc okainak feltárásával, a fe-
lelősség megállapításával, a felelősök megnevezésével,
a személyi konzekvenciákig menő felelősségre vonással
kell együtt járnia. S ha mindezen már túl vannak, jöhet
az új célok megfogalmazása, az azok elérésére legal-
kalmasabbnak vélt csapat összeállítása, s a tulajdon-
képpeni munka. 

Szűkebb pátriánkban, kis erdélyi magyar társadal-
munkban ez idő szerint az RMDSZ tekinthető a hely-
hatósági választások egyértelmű győztesének. Még
akkor is, ha például polgármester-jelöltjeik vesztettek
Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen, megyei ta-
nácselnök-jelöltjeik pedig Szatmár és Maros megyé-
ben. A leghosszabb időt kormányon töltött romániai
politikai alakulat vezetőinek önbizalmát, sőt elbiza-
kodottságát nem zavarja az sem, hogy hiába biztatott
az államfő menesztését célzó referendumon való rész-
vételre, Borbély és Frunda által az igen válaszra, a ma-
gyar szavazók masszívan távol maradtak, ezúttal is
Băsescut támogatták. Úgy tűnik, a szombati sepsi-
szentgyörgyi tömegtüntetést is saját fényezésükre,
kampánycéljaikra igyekeznek fel-, kihasználni.

Miközben a vesztesek, a Magyar Polgári Párt és az
Erdélyi Magyar Néppárt mély csendbe burkolóztak,
mondhatni: apátiába süllyedtek. Se mérlegkészítésről,
se felelősségre vonásról, esetleg új célok megjelöléséről
nem hallani. Teljesen feladták volna? 

Szentgyörgyi László

– Pár nap van még hátra a Bo-
lyais Világtalálkozó kezdetéig. Ho-
gyan haladnak a szervezési mun-
kálatok az utolsó száz méteren?

– A visszaszámlálás elkezdő-
dött, és mivel az Öregdiákok Ba-
ráti Körének minden tagja sze-
retné a szervezési munkálatokból
kivenni a részét, nagyon sok jó
ötlet ütköztetése van folyamat-
ban. Természetesen ez elkerülhe-
tetlenül konfliktusokat is szül, de
egyetlen cél érdekének állunk
szolgálatában, és így megtaláljuk
a közös nevezőt. Célkitűzésünk,
hogy az elmúlt találkozónál ní-
vósabb, tartalmasabb rendez-
vénysorozatot hozzunk össze, és
az utóbbi időben kihívás elé állít
minden nap, mert meg szeret-
nénk felelni a magunkkal szem-
ben is felállított mércének. A szer-
vezők között vannak az iskola
vezetői, elhivatott tanárok, de a
diákok is konkrét feladatokkal
kapcsolódnak be az események
lebonyolításába.

– Mikor született meg a Bolyais
Világtalálkozó gondolata, és kinek
az ötlete volt?

– A világtalálkozó ötlete az
1993-ban megalakult Öregdiákok
Baráti Köre tagjainak fejéből pat-
tant ki, így ugyanabban az évben
meg is szervezték az első talál-
kozót a baráti kör és a hajdanán
végzett diákokkal karöltve.  

1997-ben volt a második, és
az ezredfordulókor a harmadik
összejövetel. Negyedik alkalom-
mal, 2002-ben a baráti kör egy
tartalmas, fiatalokhoz, frissen
végzettekhez is szóló programot
állított össze, és sikernek köny-
veljük el azt, hogy az ötödik al-
kalomkor, 2007-ben 1700 diák
látogatott el rendezvényeinkre.
Reméljük, hogy idén meghalad-
juk ezt a létszámot, és még több
bolyais látogat el egykori alma
materébe. Célunk, hogy minden
korosztálynak lehetőséget bizto-
sítsunk az iskolánk múltja előtt
tisztelegni, ugyanakkor a régi ba-
rátságok, kapcsolatok felelevení-
tése is ide vonzhatja az öregdiá-
kokat.  

– Hány résztvevőre számíta-

nak idén? Kaptak-e visszajelzése-
ket külföldön élő volt diákoktól,
hogy ők is részt vesznek majd a ta-
lálkozón?

– A szervező csapat óvatos,
és számokat sem tudunk előre-
vetíteni, mert nagyon sokan vé-
geztek az iskolában, emellett a
személyes prioritások, lakhely és
gazdasági helyzetek függvényé-
ben változik a résztvevők száma.
Mi mindenképp szeretnénk az öt
évvel ezelőtti 1700-as létszámot
túllépni. 

Világtalálkozó révén hatalmas
embertömegről beszélünk, így
nem igényelünk konkrét vissza-
jelzést, és nem is jellemző ez, de
mi minden tőlünk telhetőt meg-
teszünk annak érdekében, hogy
a találkozó híre minél több helyre
eljusson: médián keresztül, inter-
netes közösségi hálózatok révén,
de személyesen és postai úton is
több száz meghívót kézbesítet-
tünk. Iskolánk szellemisége, nosz-
talgikus hatása példás, és úgy
gondolom, hogy aki úgy érzi, ide-
tartozik, az eljön.

– Milyen költségvetésből gaz-
dálkodnak, és ki biztosítja az
anyagi forrásokat?

– Nagy részét az anyagiaknak
pályázati úton próbáltuk megsze-
rezni, de célirányos támogatók,
cégek, alapítványok, társszervezők
is felvállalták, hogy segítenek az
anyagi fedezet előteremtésében.
Mindenképp közös összefogás
eredménye.

– Milyen irányelvek szerint válasz-
tották ki az egyes programszámokat?

– Alapvető irányelvünk, hogy
az összes korosztály tagjait vala-
melyik programszám idecsábítsa,
és találjon mindenki érdeklődési
körének megfelelő programot. Ez
nem egy könnyű feladat, hiszen
a bolyaisok életkora igen széles
skálán mozog, így a három nap
alatt helyet adunk irodalmi, tör-
ténelmi, könnyűzenei előadások-
nak, emellett sportvetélkedőkön
biztosítjuk az aktív kikapcsolódás
lehetőségét. A találkozó kurió-
zumszámba menő programja az
Élő könyvtár nevezetű program,
amely lehetőséget biztosít köz-
vetlen kapcsolatteremtésre a di-
áktársak és az iskolánk vezetői,
baráti kör tagjai között. Az alapelv
pontosan olyan, mint egy könyv-
tárban, ahol a látogató kikölcsö-
nöz egy könyvet, nos, itt a diákok
„veszik kölcsönbe” az iskolaigaz-
gatót, egy baráti kör tagot, és le-
ülnek velük beszélgetni azokról
a témákról, amelyek az élő könyv-
tár téma-lajstromán lesznek. Ne-
gyed órás „bérlésekre” lesz lehe-
tőség, és éppen ezáltal próbálunk
hidat építeni beszélgetés és kap-
csolatteremtés révén minden je-
len lévő ember között.

– Milyen programokat java-
solnak a nemrégiben végzett, fiatal
bolyaisoknak?

– Elsősorban a fiatalokra gon-
doltunk a koncertek szervezése-
kor, ugyanakkor a volt osztálytár-
sakkal való „nosztalgiázásra” is
kedvet kaphatnak, de külön út-
mutatókat is készítünk az isko-
lákban kiállított emléktáblákról,
amelyeket meg lehet tekinteni.
A sportrendezvények is a fiata-

loknak szólnak: streetball, kosár–
és asztalitenisz mérkőzések lesz-
nek, de az előadások különböző
témáiba való bekapcsolódás min-
denki számára nyitott. Egyszerre
több helyszínen, párhuzamosan
futnak a programok, így minden-
kinek bőven van, amiből cseme-
géznie. Ezentúl Bolyai geometria
az építészetben címmel tart elő-
adást a Várban egy neves építész-
mérnök, amely a mérnök vég-
zettségű diákok, de laikusok
érdeklődését is felkelheti. 

– Közismert, hogy a Tutun ká-
vézó a bolyaisok elengedhetetlen
szocio-kulturális törzshelye volt.
Be lesz-e vonva a programba a
kocsmázás?

– A Tutun kávézó az a hely,
amely nosztalgiát kelt a minden-
kori bolyais diákban, így ez a ven-
déglátóipari egység biztosítja az
iskola udvarán az evési-ivási le-
hetőségeket. Azaz: egyfajta diá-
kálom valósul meg azzal, hogy
az egykori kedvenc kávézónk az
iskolaudvarra költözik.

– Gyakran lehet hallani Bolya-
iban végzett diákoktól, hogy igen
büszkék arra, hogy a híres mate-
matikus által elnevezett líceumban
tanulhattak. Kérem, fogalmazza
meg, mit is jelent (önnek) bolya-
isnak lenni?

– Én mindig úgy jártam ebbe
az iskolába, mint aki idetartozik.
Szüleim, nagyszüleim itt tanítot-
tak, testvérem, gyerekeim itt vé-
geztek. Amikor belépek az épü-
letbe, érzem a szellemiségnek
azt az illatát, amit nem lehet sza-
vakba önteni, átérezni kell azt.
Ugyanakkor erőforrást jelent a
baráti körben kifejtett közösségi
munka, amely lelki felfrissülést
biztosít számomra, emellett hoz-
zásegít ahhoz, hogy könnyebben
viseljem el a mindennapok kihí-
vásait, egyfajta menedék ez a
hely nekem. Erősít az a tudat,
hogy itt – ha klisének is tűnik –
egy nagy család vagyunk, akik
közösen segítjük egymást, akik
számíthatunk egymásra.

Pál Piroska

Bolyai, az alma mater

„Aki úgy érzi, 
idetartozik, az eljön...”
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Augusztus 25-én, szombaton újra megnyitotta kapuját a Teleki Téka. A kívül-
belül felújított épület ünnepélyes megnyitójára sokan ellátogattak. Az el-
hangzó beszédek meghallgatása, az előadások megtekintése után az
érdeklődőket három terembe invitálták a szervezők. A Médiateremben
kisfilmek kerültek vetítésre, valamint az oda helyezett számítógépeken vir-
tuálisan lapozhatott a látogató a könyvtár egyes példányaiba. 

– Jó napot, Sajókám! Mondja csak:
magának nincs elege abból, ami itt fo-
lyik? Nem élne szívesebben valamilyen
normális országban, például Norvégiá-
ban?

– Ott speciel nem, mert egy mukkot
se gagyogok norvégül.

– Ami azt illeti, románból se valami
perfekt. Amikor a báros csaj egyszer
megkérdezte, hogy milyen csillagjegyű,
azt válaszolta, hogy cantar… De vissza-
térve Norvégiára: ott 81 év az emberek
várható élettartama, míg nálunk csak
73.

– Akkor ráérek majd 72 évesen oda-
költözni.

– Továbbá az emberölést se veszik
olyan szigorúan, mint itt: nem húsz évre
vagy életfogytra ítélnek egy gyilkost,
hanem csak három hónapra.

– Speciel nem öldökölni mennék
oda. De honnan veszi ezt a marhasá-
got?

– Kiszámoltam: Anders Breivik, aki
nyolc embert és hatvankilenc kamasz-
korú gyereket gittelt ki tavaly nyáron,
huszonegy évet kapott. Ha ezt elosztjuk
77-tel, az három hónap áldozatonként.
Ráadásul tíz év múlva kérheti a feltételes
szabadlábra helyezését! Elbeszélgetnék
egy cseppet azokkal a dilis elmedokikkal,
akik épelméjűnek nyilvánították.

– Apropó: hallotta, hogy Florea újra
rendel?

– Komolyan?
– Ja. Bár egyelőre csak politikus pá-

ciensei vannak: múlt kedden írt fel Crin
Antonescunak némi testmozgást…

– Vagyis?
– Azt nyilatkozta, hogy Liliomfinek,

ezek után nem mennie, hanem futnia
kell a román politikából.

– Dikk, hogy megjött a hangja! A re-
ferendum érvénytelenítése előtt úgy
kussolt, mint vadmalac a rozsban.

– Ezzel együtt ezt én is így gondo-

lom, függetlenül attól, ki mondta. Mert
a sovén liberális azt ígérte volt a parla-
menti szalonpuccsot követő felfüggesz-
tés után, hogy távozik a politikai cirkuszi
porondról, ha Basescut nem sikerül me-
neszteni. De van ám egyéb baja is a jó
Dorinnak…

– Micsoda?
– Sérelmezte, hogy a visszaszolgál-

tatási törvény értelmében az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület visszakapta a
Bolyai lici épületét. És aggódik is: ha pél-
dául beomlana a díszterem plafonja –
mondá –, nem tudnának közbelépni,
mivel nem az önkormányzat a tulajdo-
nos.

– Akkor teperjen oda, ha már ennyire
aggodalmaskodik, és tartsa, mint Atlasz
koma az égboltot. De tudtommal nincs
olyan ramaty állapotban ama aula, nem
lészen semmiféle beomlás…, hacsak
nem adják majd bérbe kampányren-
dezvényekre a közelgő választások előtt.

– Kinek, a PD-L-nek?
– A PD-L-nek, az USL-nek, az

RMDSZ-nek, teljesen mindegy.
– Miért származna abból baj?
– Mert akkorákat hazudnak olyankor

(is), hogy attól még a Sixtus-kápolna
mennyezete is leszakadna, Ádámostól-
Istenestől-mindenestől.

– Hát, az már tuti, hogy ha ezekre
kalibrálnák a poligráfot, és utána ráköt-
nék arra a Bayernmünchhausen báróra,
meg se rezdülne a mutató.

– Jut eszembe: részt vesz az Igazság
Napján?

– Miféle Igazság Napján? Közzéteszik
az RMDSZ-es politikusok valós vagyony-
nyilatkozatait?

– Nem, maga überhülye! Esküszöm,
olyan tájékozatlan, mint egy süket de-
nevér! Az Igazság Napján Sepsiszent-
györgyre várnak minden magyart, a Szé-
kely Mikó Kollégium visszaállamosítása
elleni tüntetésre, melyen követelni fog-

ják az igazság és a törvény tiszteletben
tartását.

– Vagy úgy… Mikó’ lesz az ponto-
san?

– Szeptember elsején, most szom-
baton. Mindhárom magyar szervezet in-
gyenes autóbuszjáratokat indít, többek
közt innen is. Na, megyünk?

– Tököm tudja… Általában nem
szokott jó vége lenni annak, amikor szer-
vezetten, buszokkal viszik a parasztokat
valamilyen demonstrációra, lásd pl. a
kilencvenes vásárhelyi utcabál.

– Tőkés László és Kelemen Hunor
lesz a két főszpícselő…

– Szász Jenő is ott lesz?
– Nem tudom. Biztos. Miért?
– Mert akkor a végén elénekelhetik

közösen Bryan Adams, Rod Stewart és
Sting everzöld slágerét: All For One, All
For Love!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Üzenet a marslakóknak
„A sors bizarr magyarellenes iróniájának
tartom, hogy az elmúlt félévszázad alatt,
többször is, ahányszor valahány túlbuzgó
és szadista magyar újságíró a helyi lapok-
ban gúnyos jegyzetsorozatban pécézte ki
az üzletek és hirdetések magyar feliratainak
szarvashibáit, a magyar nyelvű feliratokat
röviddel ezután be is tiltották; hibásan és
helyesen egyaránt” – írta Szőcs István a
kolozsvári Helikonban (Miből és hogyan
él a nyelv, 1998/1). Nos, azóta mutatkozik
némi „fejlődés” e tekintetben is. Manapság
nyugodtan lehet mindenféle nyelvi torz-
szülöttet fölbuzerálni az intézmények, kö-
zépületek, áruházak falára –, semminek
nincs, semmiféle következménye. Ami
biznisz, ami hivatalosan le van védve,
abba nem köthet bele a kortársi állam-
sovinizmus sem. Ezért történhet meg pél-
dául, hogy egész mondatok jelennek meg
hatalmas reklámfelületeken, hajmeresztő
„mondanivalóval”. Ó, yees, mert a  fordí-
tóprogram pazar nyelvi gyöngyöket izzad
ki magából. Annak a közélelmezési nagy-
boltnak a falán például, amely echte szé-
kely termékeivel büszkélkedik (jogosan),
olyasmit olvasok naponta, hogy például
a Nuncimókus (ez a cég neve, átírva, ne-
hogy ingyenreklámot csapjak neki) „jó
árát tesz a táplálkozásra.” Értem én
persze, mert ott a forrása: a román  szöveg,
amelyről azonnal kiderül igazi jelentése:
a Nuncimókus ad a táplálkozásra, fel-
tehetően a mienkre is, vagyis fontosak va-
gyunk neki, következésképp nem akármit,
hanem igenis egészséges, minőségi mo-
gyorót kínál. Ezt jelenti az „a pune preţ pe
ceva”! Namármost az ilyen finomságokat,
vagyis a képes beszéd (locuţiuni verbale)
efféle fordulatait nem nagyon ösmerik a
netszótárak, és a fordítóprogramok sem.

Ezért jön ki a reklámból anyanyelvün-
kön az a torzmagyar tolvajnyelvi fordulat,
amely nem válna egyetlen tisztességes
cégnek sem a becsületére. Hogy tudniillik
„tesz a táplálkozásra”.

Kőrösi Csomával mondatja Magyari
Lajos: „Szívünknek is jusson bor, kenyér”.
Nos, ezt minden okos cégnek tudnia
kell(enne), ha azt szeretné, hogy rend-
szeres vevőivé váljunk.

Visszatérve Szőcs István epés szavaira:
régóta ott virít a kérdéses reklámmondat
városunk egyik forgalmas helyén. Senki-
nek sem szúrt szemet. Illetve mégis. Csak-
nem esztendeje írta Hajnal Csilla (Szé-
kelyhon, 2011. szept. 13.): „Ami viszont
meglepett, az a Marosvásárhelyen nem-
rég nyílt, magát székely üzletláncnak valló
Merkúr Áruház ablakaira kitett hatalmas
reklámszöveg: Nutriday jó árát tesz a táp-
lálkozásra! Na tessék! A Nutriday tesz a
táplálkozásra, és ezt nyíltan vállalja! Azért
kíváncsi vagyok, hogy elérte-e célját –
bármi is legyen az – ez a szöveg? Mert-
hogy gondolom, a célközönség, azaz a
marosvásárhelyi magyarok nagy része
sem érti a lényeget. Azazhogy igen, de
nem azt, ami szerintük a lényeg. Ha lá-
gyabb szívűek lennénk, mondhatnánk,
hogy legalább próbálkoznak, de szeren-
csére nem vagyunk azok, így nyíltan bí-
rálhatjuk zagyvaságaikat, és bátran ne-
vethetünk rajtuk, bár kevés az esélye
annak, hogy az illetékesek felfigyelnének
erre, és ezentúl magyarul írnák a magyar
reklámszövegeket. Mert az igénytelenség
nagy úr ám, az egyik legnagyobb.”

Igaza van, sajnos. Csakhogy: mindkét
részről.  És nincsen remény.

Csöndes beletörődéssel legyintek na-
gyokat, mint aki régi vicceket mond ma-
gának. 

Aztán hirtelen megvilágosítja szür-
kébbik féltekémet az Úr.

Ojjé. Hiszen nyilvánvaló, hogy az ef-
fajta szövegek „célközönsége” nem mi –
funkcionális analfabéta barlanglakók –
vagyunk ám: hanem a fránya marslakók.

Menjenek hát ők soppingolni!

Bölöni Domokos

Az Időszakos kiállító teremben
a Téka „leg”-jei kerültek közszem-
lére. Láthatók olyan díszkiadások,
amelyek kevés példányszámban je-
lentek meg, jó minőségű papírra
nyomták, és a bennük levő illuszt-
rációkat kézzel színezték. Ilyen pél-
dául egy 1657–1682 között Amsz-
terdamban készített díszatlasz
(Atlas Major). A könyvtár két leg-
kisebb könyve az 1820-ban Kolozs-
váron nyomtatott Elein való meg-
térésnek gyümölcse, és az
1970-ben, a Kossuth Kiadónál ké-
szült Karl Marx, Friedrich Engels. A
könyvritkaságok közé többek közt
olyan művek kerültek be, mint pél-
dául: Péchi Simon erdélyi kancel-
lárnak az 1620-ban írott Zsoltárok
Könyve, a Gyulafehérváron 1654-
ben megjelent Apáczai Csere János:
Magyar logikátska, vagy Balassi Bá-

lint: Istenes Énekek, amely Bécsben
látott napvilágot. 

Az első kiadások elnevezésű
standra azokból a nyomtatványok-
ból kerültek példányok, amelyek
még a szerzők életében megjelen-
tek. Ilyenek a Fazakas Mihály Ludas
Matyija, amely 1815-ben jelent
meg, vagy Csokonai Vitéz Mihály
Diétai Magyar Múzsa, amely 1796-
ban látott nyomdafestéket. 

Editio Principes annyit jelent,
mint az ókori vagy klasszikus (gö-
rög, latin) szerzők műveinek első
nyomtatott kiadása. Itt megemlít-
jük példának a Titus Livius által írott
Historicus duobus libris című mű-
vet, amely 1518-ban került először
nyomdába. 

Az 1600-as években nyomtatott
Bibliák közül kiemelnénk a Londoni
Poliglottát, amelynek különleges-

sége az, hogy lapjain párhuzamos
oszlopokban futó különböző nyelvű
fordítások könnyítik meg egy-egy
adott rész értelmezését. 

A legértékesebb könyvek kate-
góriában a látogatók megcsodál-
hatják a 14. században írott Koncz-
kódexet, vagy Cicero De re militari
művét, amelyet Aranka György
ajándékozott Teleki Sámuelnek. A
terem közepén egy kevésbé ismert
Erdély-térkép látható 1699-ből az
asztalra terítve: Giovanni Morendo
Visconti Mappa della Transilvania. 

Az Állandó kiállító terem kin-
cseit felsorolni egy lapszám teljes
terjedelme sem volna elég. Az ün-
nepélyre látogatóknak garantáltan
életre szóló élmény volt jelen lenni
ezen az eseményen. 

Nemes Gyula

A Teleki Téka kincsei
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Múlt héten Dorin Florea bejelentette, hogy történelmi magyar egyházaknak visszaszolgáltatott iskolaépületeket vásárolná vissza az önkormányzat
számára, arra hivatkozva, hogy a papoknak és az egyházaknak nincs pénzük az épületek felújítására. Az elöljáró elmondása szerint a Városháza
hajlandó lenne fizetni a Bolyai Farkas Gimnázium és az Egyesülés Gimnázium épületeiért. Mint megtudtuk, a szándék egyoldalú, hiszen az egyház
tulajdonában levő épületek nem eladók, nem beszélve arról, hogy a polgármester, a bérleti szerződés megkötése ellenére, másfél éve nem fizet
az egyházaknak.

„Olyan, mintha a Himaláját 
akarnám megvenni a nepáliaktól”

Évekkel ezelőtt sokak számára fur-
csának tűnhettek azok az udvarhelyi
hírek, amelyek az önkormányzatban
fennálló feloldhatatlan patthelyzetről
szóltak. Annak idején a polgármester
és a városi tanács közötti viták annyira
elfajultak, hogy a prefektus bizonyos
testületek feloszlatását rendelte el,
majd bírósági tárgyalásokra is sor ke-
rült. A vita mögött az akkoriban még
éles RMDSZ-MPP harc állt, de mára
már megoldódott ez a „probléma” is
azáltal, hogy teljes hatalmat szerzett
magának az RMDSZ.

A demokrácia óhatatlan velejárója
a bürokrácia, és amíg az egyszerű em-
ber számára ez egy sorscsapás, addig
a politikusok szempontjából ez egy ki-

váló menekülési lehetőség a felelős-
ségvállalás alól. A legtöbb esetben, ha
kérdőre vonják képviselőinket, miért
nem váltották valóra az ígéreteiket,
akkor ők valamelyik akadékoskodó in-
tézményre mutatnak, amelynek a nya-
kába varrják sikertelen próbálkozása-
ikat. Ha az RMDSZ a kormányon volt,
akkor a parlament „rosszakaratával”
magyarázta bizonyítványát. Most pe-
dig kapóra jön az új helyzet, hogy bi-
zony ellenzékből mennyire nehéz az
élet. Az önkormányzatokban (főleg
ott, ahol nincs többségi RMDSZ hata-
lom) hasonló a helyzet. Marosvásár-
helyen az utóbbi években csak a tanács
és a polgármester közötti egymásra
mutogatás folyt, és ha valami nem

ment a rendjén, mindig a másik fél
volt a hibás.  Abban az esetben, ha
ezek az érvek mégsem hatottak, akkor
lehetett még arra is hivatkozni, hogy
„nincs pénz”. 

A hatalomgyakorlás pluralizmusa,
amikor egymás munkáját ellenőrzik a
párhuzamos intézmények (például a
helyi tanács, a polgármesteri hivatal
és a prefektúra, valamint a kormány,
a parlament, a szenátus és az állam-
elnöki hivatal), azt a célt szolgálja,
hogy ne kerülhessen újból diktatúrába
az ország. Ezzel a helyzettel viszont
visszaélnek a politikusok, és cselek-
vésképtelenségük álcázására használ-
ják fel.

A fenti okokból adódó patthelyze-

tek egyaránt tetten érhetők az ország
vezetésében és a vásárhelyi önkor-
mányzatban. A kormányzói hatalom
megpróbálja kisemmizni vagy figyel-
men kívül hagyni a számára kényel-
metlen elnöki hivatalt. Hiábavalók a
törvényességi érvek, az elnök leváltá-
sára tett kísérlet sikertelensége, a jog-
államiság fontossága, mi kénytelenek
vagyunk a hónapok óta húzódó konf-
liktust elviselni  a vele együtt járó gaz-
dasági megtorló intézkedésekkel
együtt. Másfelől a marosvásárhelyi ön-
kormányzatban még mindig fennáll a
száműzött alpolgármesterek problé-
mája, amelyben az említett szerepeket
a polgármesteri tanácsadók látják el.
Hiábavaló volt a városi képviselő-tes-

tület határozata, a polgármestert nem
tudták leállítani az öntörvényű ámok-
futásából. Ennyire futotta csak 
érdekérvényesítő képességeikből? 

Persze, a nyaralását mindenki a
maga rendje és módja szerint hasznos
időben elvégezte, a város és az ország
pedig „izzadhatott” a kánikulában, rá-
ért nekik a problémákat megoldani.
A befektetők bizalmának az eljátszá-
sáról, a lakosság érdekeinek a semmi-
bevételéről, Románia, és esetünkben
Marosvásárhely fejlődésének a meg-
akadályozásáról – legalábbis a fele-
lőtlen politikusok szerint –  ráér majd
kedvezőbb széljárás esetén vitát nyitni. 

Ferencz Zsombor

Cselekvésképtelen politikusok

Holló László, az Erdélyi
Római Katolikus Státus elnöke
elmondta, hogy jelen pillanat-
ban semmi esélyt nem látnak
arra, hogy áruba bocsátanák
ezeket az épületeket. „Nem for-
dult hozzánk senki a vásárhelyi
önkormányzattól ez ügyben,
de ha megkeresnek az illetéke-
sek, akkor természetesen az er-
délyi római katolikus szenátus
közgyűlése a kérdést tárgyalni
fogja, és érdemben választ fog
adni” – tette hozzá Holló.

Ugyanakkor a státus elnöke
szerint igaza van Floreának

abban, hogy nincs anyagi kere-
tük felújítani az ingatlant, de
ezt éppen azért, mert a Polgár-
mesteri Hivatalnak bérbe adott
épületekért a tavalyi év áprili-
sától nem fizetett egy lejt sem
az önkormányzat. „Közel két
milliárd lej adóssága van a Vá-
rosházának, és először is azt ja-
vasolnám a polgármesternek,
hogy fizesse ki az elmaradt bé-
reket, és akkor a státus fog
gondoskodni az épületek meg-
felelő karbantartásáról, aho-
gyan ezt az eddigiekben is
tette. Mi az Egyesülés Líceum

tetőszerkezetének javítását el-
kezdtük, de mivel a bérleti díjat
nem törlesztették, a munkála-
tok leálltak” – állítja Holló.

Kifejtette, hogy politikai

hátszelet sejt a polgármester
nyilatkozata mögött, és bár
erőltetettnek tartja a Mikó-ügy
és Dorin Florea épületvásárlási
szándéka közötti párhuzamot,

mindenképp elővigyázatos-
ságra int.

Ötvös József generális di-
rektor, esperes viccesen, bár ta-
lálóan jegyezte meg, hogy a hír
hallatán elgondolkodott azon,
hogy ő, Ötvös József magán-
személyként meg kellene vásá-
rolja a nepáliaktól a Himaláját.
„Ennek csupán két akadálya
van: az egyik, hogy nem eladó,
a másik, hogy nincs rá meg a
szükséges pénzem. Pontosan
ilyen ez a helyzet is. Egyértel-
műen kampányfogás, vagy
ezzel szeretne <<előremene-

külni>> a tartozások elől” –
nyilatkozta lapunknak Ötvös.
Emellett meggyőződése, hogy
nem véletlen az, hogy Dorin
Florea éppen most hozakodik
elő ezzel az ötletével, pár nappal
a sepsiszentgyörgyi Mikó kollé-
giumért szervezett tüntetés
előtt. „A sepsiszentgyörgyi és a
marosvásárhelyi ingatlanok tör-
ténetében és jelenlegi helyzeté-
ben is olyan hasonló vonások
vannak, hogy nem lehet elha-
nyagolni az egybeesést” – ösz-
szegzett Ötvös.

Pál Piroska

Félsziget

Tizedik és botladozik
Magyar és román nemzeti-
ségűek egyaránt felhábo-
rodásuknak adtak hangot,
amiért elmaradtak  az ATB
és Josh Gallahan fellépései.
Bár jómagam kicsit sem rajon-
gok a német lemezlovasért,
mégis megbotránkoztatónak
tartom utolsó nap bejelenteni
azt, hogy a fesztivál „sztárfellé-
pőjének”, „húzónevének” kon-
certje „a booking és a mened-
zsment közti félreértés miatt
elmarad.” Hogy miként fogadta
mindenzt a közönség, annak il-

lusztrálására álljanak itt a kü-
lönböző közösségi oldalakon és
fórumokon talált hozzászólások.

„Kedves Félsziget! 
Most már ami sok az sok! Jó,

hogy nem marad el az összes
mai koncert…vagy örüljünk
legalább annak, hogy van jó
meleg dobozos sör???

P.S.: be is kaphatjátok!”
„Hát így működik, hogy

jegyet veszek valamire és más
jön? Jövőre kihagyom!”

„25-én, szombaton tudtam

meg, hogy nem jön a Félszigetre
az ATB. Nem gondoltam volna,
hogy egy koncertet utolsó nap
fújnak le. 300 km-t utaztam ki-
zárólag az ATB miatt. Borzalmas
a szervezés, és többet sosem jö-
vök.” 

„Szombaton jelentették be,
hogy elmarad az ATB fellépése.
Úgy gondolom, ez a szervezők a
tisztelet teljes hiányán tükrözi a
jegyvásárlókkal szemben.”

„Gyenge fesztivál. A szervezők
foglalkozzanak inkább mással.
Például lángos sütéssel.”



Lassan megint vége egy hosszú, forró nyárnak. Újra előtérbe kerülnek majd olyan dolgok és jelen-
ségek, amelyekről évtizedek óta beszélünk, de a jetihez és a Loch Ness-i szörnyhöz hasonlóan még
soha senki nem látta őket. Ilyen a hazai népegészségügyi rendszer is. 
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Balliberális harakiri
Van Isten, a kommunisták-
nak végük, győzött a józan
ítélőképesség, a kapitány
viszi tovább a hajót, s ez így van rendjén, de ki fizeti
ki a puccs költségeit? – ilyen és ehhez hasonló bejegy-
zések kísérték a kolozsvári Krónika című napilap in-
ternetes kiadásának hírét a román alkotmánybíróság
döntéséről, miszerint az ötvenszázalékos szavazói
részvétel hiánya miatt érvénytelen a köztársasági
elnök felfüggesztéséről szóló népszavazás, azaz Tra-
ian Basescu újra elfoglalhatja államfői posztját.

Régóta nem volt ilyen mértékű lelkesedés az erdélyi
magyarok körében egy bukaresti belpolitikai eseménnyel
kapcsolatban. Talán 1996-ban örült ennyire a magyar
közösség Emil Constantinescu győzelmének Ion Iliescu ellen
az igazi rendszerváltást hozó elnökválasztás után. Pedig
Basescu soha nem tett szemfényvesztő ígéreteket a
magyaroknak. Sőt, amikor a területi autonómiáról kérdezték
Budapesten, egy ellentmondást nem tűrő „sohával” válaszolt
a „mikor” kérdésre. Talán éppen ezért fogadták el őt az erdélyi
magyarok. Nem árult zsákbamacskát.

Politikustársaival ellentétben számára nem jelentett tabut
az autonómia kérdése. Bárhol, bárkinek elmondta, hogy
elutasítja az etnikai alapú önrendelkezést, de nem tartotta
ördögtől valónak ezen igény felvetését. A decentralizációnak
viszont elkötelezett híve. Sok-e ez, avagy kevés, vita tárgya.
Amikor viszont arról volt szó, hogy miként lehet
hatékonyabban tanítani a román nyelvet a székelyeknek,
akkor az elnök habozás nélkül támogatta az államnyelv
idegen nyelvként való oktatását, magára vállalva a
nacionalisták össztüzét. De a szűk többséggel működő
parlamenti többség megőrzését is szem előtt tartva nyíltan
támogatta az új oktatási törvényt, amely egyebek mellett
önálló, anyanyelvű tagozatokat írt elő az erdélyi állami
egyetemeknek.

Basescu őszinte hozzáállása ritkaságnak számított az
utóbbi néhány év Romániájában, s ezt érezték meg azok a
székelyföldi magyarok is, akikhez az elnök évente többször
ellátogatott, fittyet hányva a koalíciós partner Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) féltékeny
aggodalmára. Az RMDSZ ugyanis nehezen tudta elviselni azt,
hogy rajta kívül másnak is üzenete van az erdélyi
magyarságnak. A keddi döntés előtt Basescu ismét a
Székelyföldön pihent. Személyesen mondott köszönetet az
erdélyi magyaroknak azért, hogy újfent kifejezték az iránta
táplált rokonszenvüket azzal, hogy a bojkottra való
felhívásnak eleget téve, távol maradtak a szavazástól. Az
államfő menesztéséről szóló július 29-i népszavazáson a
székelyföldi megyékben jegyezték a legalacsonyabb
részvételt országos szinten. Nem kétséges, Basescu és a
magyarok egymásra találtak.

A román alkotmánybíróság múlt heti döntése
tulajdonképpen másodszor hozta ki győztesnek vert
helyzetből Basescut. Az államfő továbbra sem népszerű,
hiszen a többség nem bocsátja meg neki a korábbi – a
valutaalap által diktált – megszorításokat, balliberális
ellenfelei viszont hibát hibára halmozva csökkentik esélyeiket
az ősszel esedékes parlamenti választáson. Az íratlan politikai
tankönyv alapszabálya szerint ha egy párt vagy szövetség az
ellenfél elleni kezdeményezésbe fog, akkor biztos a sikerében.
Ha mégis veszít, az amolyan harakirivel ér fel. Bukarestben ez
történt az utóbbi hónapokban. A népszerűtlen Basescu és az
őt támogató, ellenzékbe szorult demokraták a lehető
legelszántabb hozzáállással akadályozták meg a puccsszerű
módszerekkel élő balliberálisok antidemokratikus
térnyerését.

Az alkotmánybíróság döntése és annak elfogadása egyben
reményt ad arra, hogy a jogállamiság még működik
Romániában.

Pataky István

Tényleg beteg a magyar?

A népegészségügy az ismert
reklámszlogenhez hasonlít-
ható: annyi, amennyit belete-
szünk. Alapjait az jelenti, hogy
a magát közösségként definiáló
nagy csoport – törzs, nép,
nemzet – gondoskodni kíván
tagjai egészségének megóvá-
sáról, kiküszöbölve az olyan
egészségkárosító hatásokat,
amelyek kiszámítható módon
fenyegetik. És félreértés ne
essék, itt nem valami ködös, in-
ternetindukált „vakeráról” van
szó. Népegészségügyi intézke-
dések már az ókorban is szület-
tek, gondoljunk csak Róma
csatornázására, és ide tartoz-
nak azok a középkori szabályok
is, amelyekkel járványok idején
elrendelték a holttestek elége-
tését vagy a betegek elkülöní-
tését. És ilyen volt a hajókon a
hordókban tárolt savanyított
káposzta, amelyből a tengeré-
szeknek kötelező volt fogyasz-
taniuk. A skorbut mibenlétéről,
okáról akkor még nem sokat
tudtak ugyan, ám tapasztalták,
hogy a káposztaevés megaka-
dályozza a betegség kialakulá-
sát. Az orvostudomány
fejlődésével azután megjelen-
tek a nem tapasztalati alapon
született általános népegész-
ségügyi intézkedések is. A 19.
században pedig már társa-
dalmi szintű rendelkezéseket
hoztak, így a városi, vármegyei
tiszti orvosi szolgálat az állam-
igazgatás szerves részeként lá-
tott el bizonyos
népegészségügyi feladatokat. 

A népegészségügyi felada-
tok az idők során egyre csak
szaporodtak azokon a helyeken,
ahol a nép egészsége fontos
kérdéssé vált. A tennivalók per-
sze nagyban függtek és függe-
nek ma is az ellátandó terület
földrajzi helyzetétől, lélekszá-
mától, az adott lakosság szoká-
saitól és genetikai gyökereitől
is. Más feladatokat pedig a tár-
sadalom szerkezetéből, törté-
nelméből kiindulva kell
elvégeznie a népegészség-
ügynek. 

Szinte beleivódott a köztu-
datba, hogy Magyarország
népe „beteg”. Bizonyos nyava-
lyák, hajlamok valóban gyak-
rabban fordulnak elő nálunk,
de ez nem ok, hanem következ-
mény, hiszen a betegség nem
genetikai sajátossága a magya-
roknak, nem fátum, ami ellen
nincs gyógyír. Más kérdés, hogy
az évszázados örökség, a szá-
mos lelki baj nagy része való-
ban hordoz testi kockázatot. Az
egymás iránti közömbösség, az
elesettek iránti közöny, a prob-
lémák rossz kezelése sok em-
berben hoz létre torz
személyiséget, amely idővel
önálló betegséggé válik, és fi-
zikai tüneteket produkál. Nem
iszunk, nem dohányzunk töb-
bet, mint mások a világ bár-
mely részén, mégis bizonyos
nyavalyák halmozottan sújta-
nak bennünket, pedig nem
büszkélkedhet egyes népegész-
ségügyi gondok leküzdésében
a többi volt K+K ország sem. Az

öngyilkosságok száma például
magasabb a volt Monarchia te-
rületén, mint mondjuk Német-
országban. 

Népegészségügyi program
már több is készült az idők
során. Ilyet nem nehéz megírni
vagy meghirdetni. No de meg-
valósítani! Csakhogy erre is van
követhető példa. A finneknél
fordult elő, hogy az asszonyok
a minisztérium elé vonultak
tüntetni azért, mert férjeik túl
korán haltak meg. A tárca végül
hosszú távú programot dolgo-
zott ki, amelynek végrehajtását
a következő kormányok állha-
tatosan folytatták. Gondoskod-
tak arról, hogy a forgalomba
kerülő alkoholnak kiváló legyen
a minősége, ócska italt azóta
sem lehet kapni. Igaz, ott nem
sivítozik az ellenzék, nem kia-
bál diktatúrát, hanem a prog-
ram előnyeit üdvözli. De más is
történt: az iskolások szakembe-
rek által ellenőrzött reggelit,
ebédet és uzsonnát kapnak a
napi testmozgás lehetősége
mellett, így a gyerekekbe bele-
ivódtak a helyes életmód ele-
mei. Az észak-karéliai program
eredményei tizenöt-húsz év
múltán mutatkoztak meg, ak-
korra a finnek átlagos egészségi
állapota látványosan javult, és
most is tartják magukat. Prog-
ramjuk véghezvitelének szán-
déka ma is példaértékű lehet
bármelyik ország számára, fel-
téve, ha le akarja vetni a beteg-
ség stigmáját.

Egy hatásos népegészség-

ügyi program alapfeltétele az –
amint látszik a finnek példáján
–, hogy saját népéből induljon
ki, a helytelen szokásokat ne
büntetni, hanem áthangolni
akarja, és ne csak az okozatot ke-
zelje, hanem az okot is szüntesse
meg. Egy sebész sem zokoghat
rá a daganatra, hanem a beteg
beleegyezése után kíméletlenül
és nagy szakértelemmel el kell
azt távolítania. A jobbításra ná-
lunk is megvan a társadalmi
akarat, a beleegyezés.

Ha a számokat nézzük,
akkor még hosszú ideig azt fog-
juk látni, hogy nemzetünk
egészségi állapota rosszabb,
mint szomszédainké. Egészség-
ügyi rendszerünket tehát még
sokáig erre az adottságra kel-
lene méretezni. Amíg nem csi-
tulnak az okok, addig
elsődleges feladat a már meg-
betegedett emberek tisztessé-
ges gyógyítása. Ha viszont
legyintünk, és azt mondjuk, ez
túl nagy falat nekünk, akkor
gyermekeink és unokáink majd
azt tapasztalják, hogy hiába
jutnak ki magyarként a világ
bármely országába, még sokáig
hordják magukkal a kockázatot. 

Akik pedig itthon marad-
nak, nem tehetnek mást, mint
hogy megvárják, amíg eljutunk
arra a szintre, hogy szembe tu-
dunk nézni saját adottságaink-
kal. 

Niczky Emőke 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Aki hülye, haljon meg! – szólt a ponty, 
és kifeküdt napozni.

Ezen a héten

1912. augusztus 31. – Megszületett Eva Braun Silkepil, a
kozmetikai gyanta és a szőrtelenítő gép feltalálója.

1876. szeptember 1. – Alexander Graham Bell feltalálta a
telefont. Rá két napra feltalált még egyet, hogy ki is tudja
próbálni.

1991. szeptember 2. – Lettország elszakad a Szovjetuniótól,
és kikiáltja függetlenségét, majd ki-ki menekül, amerre lát.

1837. szeptember 3. – Olaf Svensson svéd műbútorasztalos
megalkotja és meg is teríti az első svédasztalt.

1975. augusztus 31. – Olaf ük-ük-ükunokája, Steve
Seventhsonofaseventhson megalapítja az Iron Maiden
zenekart.

2007. augusztus 29. – Angela Merkel német kancellár
először látogat Magyarországra. Találkozik Gyurcsány Ferenc
kormányfővel, Sólyom László államfővel és Orbán Viktorral. A
reptéren Cseh Tamás fogadja, és elénekli neki az Angéla című
dalt.

1908. augusztus 30. – A győri Rábca-hidat áthelyezik a folyó
új torkolatához, eredeti helyétől kb. 2 km-re.

1968. szeptember 2. – A Tusványosi Erdőfeszten Csipike
összejön Tipetupával.

1954. augusztus 30. – Megszületik Pin-Kód Van Damme
belga harcművész és informatikus.

1947. szeptember 4. – Tokióban megnyílik a világ első két
szupermarkete, a Richter Skála és az Epi Centrum.

2007. szeptember 3. – Az előrehozott kazah parlamenti
választást Nurszultan Nazarbajev államfő Nur-Otan
pártja nyeri.

1974. augusztus 31. – Megszületik Kavagucsi Josikacu
japán labdarúgó, a japán labdarúgó-válogatott kapusa, Jósika
Miklós kései leszármazottja.

1947. szeptember 1. – Megszületik Danielle Steel amerikai
írónő, a híres pornósztár, Daniel Steel nevelőanyja.

1888. augusztus 30. – Megszületik Anton Szemjonovics
Makarenko szovjet író és pedagógus, a Makar&Co.
nádpálca- és pofozógépgyártó cég társalapítója.

1966. szeptember 3. – John Lennon nyilvánosan bocsánatot
kér azon kijelentése miatt, miszerint a The Beatles
népszerűbb, mint Jézus. (Bezzeg a Hey Jew című szám miatt
sose kért bocsánatot a zsidóktól!)

1961. augusztus 29. – Elhunyt Csörgey Titusz ornitológus,
festőművész. Kizárólag csuriverebeket és nádiposzátákat
festett, ezért nem hallott róla senki.

1845. szeptember 2. – Petőfi megírja a Szeptember végént,
majd aláhamisítja a dátumot: szeptember 29.

Sztárparádé a Félszigeten.
Idén első alkalommal Dorin Flo-
rea is kilátogatott a Félszigetre.
Megivott egy sört, betolt egy
lángost, majd Ákosfalva polgár-
mesterével, Osváth Csabával kö-
zösen Marosvásárhely és
Ákosfalva tiszteletbeli polgárává
avatták Kelet-Európa Stingjét,
Ákost.
Borbély László is jelenlétével
emelte a rendezvény rangját.
Másfél méter üres söröspoharat
gyűjtött össze, így az EcoRom
sátornál egy órára biciklit bérel-
hetett, és körbekarikázta a fesz-
tivált. A velocipédes ember
elmondta: nagy élmény volt
számára a The Straits fellépése,
hiszen évtizedekkel ezelőtt,
amikor a Dire Straits zenéjét
magnón hallgatta, nem is mert
arra gondolni, hogy valaha a ze-
nekar tagjaival együtt, élőben is
dúdolhatja a legendás dalokat.
Arról, hogy a zenekar tagjai ha-
sonlóan nyilatkoztak volna róla
a koncert után, nincs tudomá-
sunk.
Markó Béla a Látó-sátrat ke-
reste fel, ahol a mostani szer-
kesztőkkel poharazgattak,
adomázgattak, felidézve a régi
szép Igaz Szós időket. Ugyan-
csak ott került sor a költő-poli-
tikus két, még a nyolcvanas
években megjelent és nemrég
újra kiadott kötetének, az irre-
denta gyerekverseket tartal-
mazó „Tücsöknóta” és
„Szarka-telefon” ünnepélyes
lanszírozására. Laudációt Hajdu
Győző mondott, videóüzenet-
ben.

Toró T. Tibor, a kocsmák
réme. „A helyzet tehát ez volt:
a Hóhérok asztaltársasága a
kocsma bejárat felöli részén állt,
Krokodil nevű pénztárosuk
körül, aki egy ember nyakát tar-
totta kezeiben, azzal a szándék-
kal, hogy az említett nyak
tulajdonosát, huzamosabb szo-
rítás révén, fulladás következté-
ben beállott halállal ölje meg.
Szemben velük látszólag kö-
zömbösen, de bizonyos fokig
várakozó állásponton foglalták
el pozíciójukat a Gyóntatók, 
élükön Rozsdással, aki dohány-
zott.”
Aki azt hiszi, hogy a fenti idézet
Rejtő Jenő valamelyik könyvé-
ből származik, az el van tévedve,
ugyanis ez az EMNP-góré, Toró

„Terminator” Tibor sihederkori
naplójából való, aki imígyen
szólott nemrég: „Örvendetesnek
tartom, hogy befejeződött a
kocsmai verekedés, és a pártok
immár az őszi parlamenti vá-
lasztásokra összpontosíthat-
nak”.
Jaj neked, Hunor, jaj neked,
Jenő! Jobb, ha már most félre-
álltok, és nem is indultok a no-
vemberi választásokon! Vagy
legalábbis alaposan fontoljátok
meg, hogy megéri-e cibálgatni
ennek a bánsági állatok királyá-
nak a bajszát, megéri-e ujjat
húzni ezzel a Béga-parti kikötők
késdobálóiban szocializálódott
vagánnyal! Mert – ráadásul –
nem lesz egyedül; ott áll majd
mögötte Nagybivaly, Vadsu-
hanc, Velő, Bunkó, Senki Alfonz
és Tuskó Hopkins is, azaz a me-
gyei elnökök, valamint a két
pesti havere, Orbán és Répás
Zsuzsi is, alias Csülök és Vörös-
karom!

Darwin nem alszik. A Realita-
tea (jobbára ál- és rém)hírtele-
vizorban a politikai hírek közé
olykor beszuszakolnak néhány
„érdekességet” is. Nos, a múlt
héten, az „Itt a kvórum – hol a
kvórum?” című sokfelvonásos
tragikomitragédia egyik szüne-
tében benyomtak valamilyen
állatkertes marhaságot: egy
nagy kancsimpánz vakarta a
tökét a ketrec közepén, 
körülötte kurkászta egymást a
többi. Tök lényegtelen, mitől
volt ez hír, viszont az nem kicsit
poénos, amit alatta írt, a sárga
brékingnyúz vonalon, hatalmas
fekete betűkkel: Victor Ponta a
ajuns la sediul CSM (gy.k.: CSM
– Consiliul Superior al Magistraturii).

Cigószaurusz. Egy 75 millió
éve élt új dinoszaurusz-fajt fe-
deztek fel francia paleontológu-
sok a dél-franciaországi Velaux
térségében. A titanoszauruszok
családjába tartozó, 10-12 méter
hosszú állatnak hengerformájú
fogai voltak, és növényekkel
táplálkozott. Az Aix-en-Pro-
vence közelében fekvő Velaux
térségében már 10 éve megkez-
dődtek az ásatások, amelyek
három ütemben tárták fel a kör-
zetet. A paleontológusok „Atsin-
ganosaurus velauciensis"-nak
(cigány dinoszaurusz) nevezték
el az új fajtát, mert rokona lehet

a Kelet-Európában, Romániá-
ban megtalált hasonló fajnak.
No comment.

Hulk Hogan és a nokedli-
szaggató. Valós üzenet egy
magyarországi lap apróhirdetési
rovatából: „Marikám! Esküszöm,
nem csaltam meg anyátokat!
Hogy elhagytam, annak egyet-
len oka van: az éjszakai hold fé-
nyében úgy nézett ki
mellettem, mint Hulk Hogan.
Akadjon meg a torkomon a no-
kedliszaggató, ha nem így tör-
tént!”.

Halló, tessék, ön van a vo-
nalban! Ha valakire déltájban
váratlanul és kérdezés nélkül
rátör az unalom, az kapcsoljon
az RTL Klubra vagy a TV2-re,
ahol jósolnak neki, ha akarja
(innen is hívtató, potom 2
euró/perc). Az alábbi humanoi-
dok bármelyikével lehet jósol-
tatni: léleklátó, szerelemmágus,
boszorkány, ingajós, lélekgyó-
gyász, angyalkommunikátor,
írásmédium, buddhista halott-
látó, számmisztikus, asztroló-
gus, cigányjós, csakratisztító,
cigánykártyavető, tisztánlátó,
tisztánhalló (mondjuk ez alap
egy betelefonálós műsornál),
mesterjós, rontásvizsgáló, szín-
terapeuta, sorselemző, karma-
elemző, és végül a legszebb:
atlantiszi fényjáró.
Telefonáljon! Most!!!

Aludj el szépen, kis bagázs.
A római Fiumicino repülőtér il-
letékesei megvédték a reptér
biztonsági rendszerét, miután
támadások érték amiatt, hogy
egy norvég férfi részegen lefe-
küdt a csomagszállító szalagra,
és kb. 50 métert utazott azon,
mielőtt a röntgenvizsgálat ész-
revette volna.
A 36 éves norvég turista egy há-
tizsákkal a hátán és egy doboz
sörrel a kezében érkezett meg
Olaszország legforgalmasabb
repülőterére. Oslóba tartott, de
mivel senkit sem talált a kapu-
nál, lefeküdt a csomagszállító
szalagra, maga mellé téve a há-
tizsákját, és elaludt.
A férfit ezután a szalag hátra-
vitte a csomagok közé, és már
negyed órája utazott, amikor a
biztonsági személyzet észre-
vette a röntgenfelvételen. A ki-
érkező rendőrök csak nagy

nehezen tudták felébreszteni a
tökrészeg mukit. A reptéri veze-
tés azt mondta, nincs baj a biz-
tonsági rendszerükkel, mivel
eddig ez volt az első ilyen ese-
tük, és ezekre amúgy sem lehet
felkészülni.
A röntgensugárzásnak kitett
férfit kórházba szállították,
mert kiderült, hogy folt van a
bal tüdején.

Didibár – sajnos nem itt.
Pesten. Hétfőn megnyílt az
első budapesti Hooters étterem.
A New York-i tőzsdén is jegyzett
vállalat elsősorban arról ismert,
hogy felszolgálónak csak csinos
és nagy mellű lányokat vesznek
fel, akiknek rövidnadrágból és
topból áll az egyenruhája, hogy
még jobban hangsúlyozzák testi
adottságaikat. A szinkronos fil-
mekben didibárnak fordítják a
lánc éttermeit, mivel a hooters
angolul dudákat jelent.
A női testtel való fogyasztásösz-
tönzés a legősibb trükkök
egyike a vendéglátásban, de
mostanában különösen divato-
sak a kifejezetten cicikkel tá-
madó helyek, angol nevükön a
breastaurantok. Ez a leggyor-
sabban növekvő éttermi szeg-
mens az USA-ban, az elsőnek
számító Hooters nyomdokain
seregnyi új didibár indult el, a
jelenséggel a South Park rajz-
filmsorozat is foglalkozott.
A Hooters lányoknak alá kell ír-
niuk egy nyilatkozatot, amely-
ben tudomásul veszik, hogy a
Hooters koncepciója a női test
köré épül, így a szexuális céloz-
gatás, viccelődés és hasonlók a
vendégek részéről mindenképp
elfogadott.
A Hooters főleg hamburgereket,
szendvicseket és sztékeket kínál,
de egyedi fűszerezésű csirke-
szárnyaira a legbüszkébb. A cic-
kók mellett.

Ufó. A paraszt ufót lát. A tévé
interjút készít vele: 
- Mondja el, bácsikám, mit lá-
tott. 
- Áh, nem értek én a beszédhez!
- Ugyan! Mondja el, mi történt!
- Tényleg nem bírok én a szavak-
kal, na!
- Csak röviden, tömören. 
- Na jó, na. Éjjel mentem kint a
mezőn, kib*szott sötét vót, oszt
he, hú, mi a k*rva anyja, aztán
megint kib*szott sötét vót...
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Napirend

1.    Határozattervezet a 2012. Jú-
nius  30-ai  helyi költségvetés végre-
hajtásának jóváhagyásáról működési
területekre osztva, a fejlesztési terü-
letet, a belső és külső hitelek költség-
vetését, illetve a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal  - Helyi Köz-
igazgatási Egység saját bevételeiből
származó költségvetését illetően.

2.   Határozattervezet a város
által megvásárolt ingatlanok árát
egyeztető bizottság összetételének
frissítéséről. 

3.   Határozattervezet a névadó
és névváltoztató bizottság összetéte-
lének frissítéséről.

4. Határozattervezet a Termé-
szet az életért nevű verseny értékelő
bizottsága összetételének frissítésé-
ről. 

5. Határozattervezet a szociális
ellátást nyújtó egységeket létrehozó
és igazgató, jogi személyiséggel ren-
delkező romániai egyesületek és ala-
pítványok támogatására vonatkozó,
az 1998. évi  34-es számú törvény
alapján benyújtott pályázatok érté-
kelő bizottsága összetételének frissí-
tését illetően. 

6. Határozattervezet a 2044. évi
54-es számú helyi tanácsi határozat
1. cikkelyének múdosítására vonat-
kozó 2008. július 31-i  23-as számú
helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének
módosításáról a nem lakásrendelte-
tésű helyiségek kiutalását végző
szakbizottság összetételének frissíté-
sét illetően. 

7. Határozattervezet a 2008. évi
25-ös helyi tanácsi határozat 1. cik-
kelyének módosításáról a szociális la-
kásokra, visszaigényelt lakások
bérlőinek szóló lakásokra, a szükség-
lakásokra, az állami, illetve a fiata-
loknak szóló bérlakásokra vonatkozó
igényléseket elemző bizottság össze-
tételének frissítését illetően. 

8. Határozattervezet  a Locativ
Rt. által igazgatott nem lakásrendel-
tetésű helyiségeket licitáló bizottság
összetételének frissítéséről. 

9. Határozattervezet a helyi ta-
nács 2008. október 30-i  171-es
számú határozata cikkelyének módo-
sításáról a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal közlekedési
bizottságának összetételére vonatko-
zóan.

10.  Határozattervezet a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal sta-
tútumára vonatkozó javaslatokat és
kiegészítéseket megfogalmazó kü-

lönleges bizottság létrehozásáról. 
11. Határozattervezet a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri hivatal helyi
közrendészeti bizottsága összetéte-
lének frissítéséről. 

12.  Határozattervezet a köz-
gyűlések szervezésére vonatkozó ké-
réseket engedélyező helyi bizottság
összetételének frissítéséről. 

13.  Határozattervezet  a ma-
rosvásárhelyi Novum – Forum társa-
dalmi – humanitárius alapítvány
alapító okiratának módosításáról. 

14. Határozattervezet egy tag-
nak az Ecolect Maros Megyei Önkor-
mányzatok Közötti Fejlesztési
Társulás igazgatótanácsába való ki-
nevezéséről, illetve Marosvásárhely
polgármesterének megbízása, hogy
szavazzon.

15. Határozattervezet a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal
azon képviselőinek kinevezésére vo-
natkozó javaslat jóváhagyásáról, akik
a hivatalt képviselik a Marosvásárhe-
lyi Metropolitán Övezet Társulás igaz-
gatótanácsában. 

16. Határozattervezet a polgár-
mesteri hivatal képviselőjének meg-
nevezéséről az Aqua Invest Mures
igazgatótanácsába és a javaslat jóvá-
hagyásáról. 

17.   Határozattervezet a helyi
tanács 2011. december 22-én hozott
412-es számú határozata 3. cikkelyé-
nek  módosításáról, amely annak a
megvalósíthatósági tanulmánynak,
feladatfüzetnek és az árverező bizott-
ság és helyettesítő bizottsági tagok
jóváhagyására vonatkozik, amely a
polgármesteri hivatal közterületéből
egy 632 négyzetméteres területet ad
bérbe építkezés céljával. 

18. Határozattervezet egyes ta-
nácsosok kinevezéséről abba a bi-
zottságba, amely a polgármesteri
hivatal tulajdonában lévő ingatlanok
nyilvános árverésen való eladását irá-
nyítja. 

19.     Határozattervezet a polgár-
mesteri hivatal visszaszolgáltatott java-
kat átvevő bizottsága időszerűsített
összetételének jóváhagyásáról. 

20. Határozattervezet egyes is-
kolai konzorciumok létrehozására vo-
natkozó elfogadvány odaítéléséről. 

21.  Határozattervezet az okta-
tás és sport területén beadott finan-
szírozási projekteket felmérő és bíráló
bizottság összetételének időszerűsí-
téséről. 

22. Határozattervezet egy 19
négyzetméteres terület haszonbérbe
adásáról egy élelmiszerkioszk létre-

hozására a Friedrich Schiller gimná-
zium udvarán. 

23.     Határozattervezet a polgár-
mesteri hivatalhoz tartozó 52,87
négyzetméteres terület közvetlen
haszonbérbe adásáról az Aquaserv
Rt. – nek. 

24.  Határozattervezet a polgár-
mesteri hivatalhoz tartozó 10,57
négyzetméteres terület közvetlen
haszonbérbe adásáról Moga Adrian-
nak és feleségének, Elena Marianak.

25.   Határozattervezet a polgár-
mesteri hivatalhoz tartozó 1.700
négyzetméteres terület közvetlen
haszonbérbe adásáról a marosvásár-
helyi XVII. Belvedere ortodox paróki-
ának. 

26.   Határozattervezet azon ok-
tatási intézmények tevékenységének
pénzügyi támogatására 2012 máso-
dik félévében, amelyeknek pályáza-
tait nyertesnek minősítették. 

27. Határozattervezet azoknak
az összegeknek a jóváhagyásáról,
amelyeket a sporttevékenységekkel
kapcsolatos pályázatokra különíte-
nek el a 2012 második félévére. 

28. Határozattervezet a polgár-
mesteri hivatalhoz tartozó 205 négy-
zetméteres terület közvetlen
haszonbérbe adásáról a Rheum Care
Alapítvány egészségügyi és gyógy-
központjának. 

29.  Határozattervezet a maros-
vásárhelyi 1848. út  15. szám alatti
kereskedelmi egységhez tartozó
127,69 négyzetméteres terület el-
adásáról és a köztulajdonból a pol-
gármesteri hivatal tulajdonába való
átírásáról. 

30. Határozattervezet  a helyi
tanács 2012. május 24-i 109-es
számú határozatának kiegészítéséről,
amely azon dokumentáció jóváha-
gyására vonatkozik, amely a Színház
téri terület nyilvános versenytárgya-
lással való haszonbérbe adásához
szükséges, két közétkeztetési helyi-
ség létrehozása céljából. 

31. Határozattervezet a helyi ta-
nács 2012. április  26-i 72-es számú
határozata 5. Cikkelyének módosítá-
sáról, amely egy Marosvásárhely tulaj-
donában levő 20,18 négyzetméteres
terület haszonbérbe adására vonatko-
zik a Grand Rt. részére.

32. Határozattervezet egy terü-
letnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről Moldovan Ioan Dan
Sabin tulajdonából. 

33. Határozattervezet egy, a
Maroskeresztúri utca szélesítéséhez
szükséges területnek a város köztu-

lajdonába való átkerüléséről a Mas-
terom Kft. tulajdonából. 

34. Határozattervezet egy te-
rületnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről Iszlai Béla tulajdonából. 

35. Határozattervezet egy terü-
letnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről Vodă Dumitru és Săcă-
rean Maria Raluca tulajdonából. 

36.  Határozattervezet egy terü-
letnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről Somodi István és fele-
sége, Bereczky Lujza – katalin tulaj-
donából. 

37. Határozattervezet a tanács
2012. április 26-i 89-es számú hatá-
rozatának a múdosításáról, ami az
Oltean P. Susana területének a város
köztulajdonába való átkerülésére vo-
natkozott. 

38. Határozattervezet egy terü-
letnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről az Aramis Kft. tulajdo-
nából. 

39.  Határozattervezet egyes te-
rületeknek a város köztulajdonába
való átkerüléséről Bodo Anisia tulaj-
donából. 

40.   Határozattervezet egy terü-
letnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről Uzun Bogdan Petru és
Uzun Cosmina Cristina tulajdonából. 

41.    Határozattervezet egy terü-
letnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről Ţăgean Silviu Ciprian
ésŢăgean Loredana Adriana tulajdo-
nából.

42.     Határozattervezet egy te-
rületnek a város köztulajdonába való
átkerüléséről Budian Maria és Budian
Vasile tulajdonából.

43.    Határozattervezet egy rész-
letes városrendezési terv  - elhelye-
zési tanulmány lakóház bővítésére,
Dimitrie Cantemir  utca 16. szám  -
dokumentációjának a jóváhagyására,
haszonélvező Moreh Ákos. 

44.    Határozattervezet egy öve-
zeti városrendezési terv – lakásbőví-
tésre és manzárdosításra vonatkozó
szabályozások megállapítása , Horea
utca 20/4, a vonatkozó városrende-
zési előírások értelmében  - doku-
mentációjának a jóváhagyásáról,
haszonélvezők, László Alexandru és
Vajda Anna. 

45.    Határozattervezet egy rész-
letes városrendezési terv  - elhelye-
zési tanulmány lakóház építésére,
Dimitrie Cantemir utca 52. szám  -
dokumentációjának a jóváhagyására,
haszonélvező Pârvu Viorel Ştefan.

46.   Határozattervezet egy rész-
letes városrendezési terv  - elhelye-

zési tanulmány lakóház építésére
(földszint és manzárd), Almafa utca
50. szám  - dokumentációjának a jó-
váhagyására, haszonélvező Oprea
Rafila és Oprea Vasile. 

47.  Határozattervezet  egy öve-
zeti városrendezési terv – lakóház
építésére vonatkozó szabályozások
megállapítása, Nagy Pál utca, párat-
lan oldal  - dokumentációjának a jó-
váhagyásáról, haszonélvezők, Varga
– Pál – Petri Zsolt – János és Varga-
Pál-Petri Juliánna. 

48.  Határozattervezet egy rész-
letes városrendezési terv  -elhelyezési
tanulmány két családi ház építésére,
Agricultorilor utca, páratlan oldal –
dokumentációjának a jóváhagyására,
haszonélvező Bodó Árpád, Bodó Ani-
sia, Balogh – Sămărghiţan – Florian
és Balogh – Sămărghiţan Rodica-Au-
rora. 

49.  Határozattervezet egy öve-
zeti városrendezési terv  - átalakítás
rendeltetésváltás végett termelői és
szolgáltatói övezet fejlesztése érde-
kében, Progresului utca 2. szám, a
vonatkozó városrendezési előírások
értelmében  - dokumentációjának a
jóváhagyására, haszonélvező – tulaj-
donos a Primer – Electro Kft. 

50.   Határozattervezet egy rész-
letes városrendezési terv  - elhelye-
zési tanulmány lakóház építésére,
Szabadi út 169. szám  - dokumentá-
ciójának a jóváhagyására, haszonél-
vező – tulajdonos Chiorean Valeria.

51.  Határozattervezet egy rész-
letes városrendezési terv  - elhelye-
zési tanulmány lakóház építésére
garázzsal, Székely Vértanúk utca 35.
szám – dokumentációjának a jóvá-
hagyását támogató határozat elfoga-
dására, haszonélvező  - tulajdonosok
Podar Vasile és Podar Andrea.

52.   Határozattervezet a maros-
vásárhelyi Aquaserv vállalat által al-
kalmazott vízellátási és csatornázási
díjszabások jóváhagyására.

53.  Határozattervezet a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal kép-
viselőjének augusztus 30-
szeptember 2. között a lengyelor-
szági Krosnóba való kiszállásával járó
költségek városi költségvetésből tör-
ténő fedezésére valutában. 

54. Határozattervezet a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal kül-
döttségének szeptember 25-30.
között az ausztriai Innsbruckba való
kiszállásával járó költségek városi
költségvetésből történő fedezésére
valutában.

Összehívó
A polgármester a 2012.  augusztus 23-i  2244-es  számú rendeletének megfelelően összehívják 

Marosvásárhely  megyei jogú város helyi tanácsát 2012. Augusztus 30-án, csütörtökön 14 órára a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. Szám alatti székhelyének 45-ös termébe.
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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.

Közlemény

2012. szeptember 6-án, csütörtökön délután 6 órától megyei küldöttgyűlés a Bocskai
teremben (Eminescu utca, 28. szám) a következő napirendi pontokkal:

1. Tisztújítás
2. Egyebek

László György,
elnök

Magyar Polgári Párt
Maros megyei szervezet
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Zsuzsi: Engem 
szeretett 
Vilmos herceg

Zsuzsi Starkloff (78) ma az amerikai Colorado állam-
ban éli mindennapjait, de ha negyven évvel ezelőtt
a II. Erzsébet (86) nem ragaszkodik a tradíciókhoz, ez
máshogy is lehetett volna.

A magyar származású egykori modell ugyanis majdnem
tagja lett a brit király családnak, de hiába jegyezte el őt Vil-
mos gloucesteri herceg (†31), az esküvő meghiúsult. II. Er-
zsébet ugyanis egyszerűen megtiltotta unokaöccsének a
rangon aluli frigyet.

– Én hét évvel voltam idősebb nála, ráadásul kétszeresen
elvált voltam, két pici gyerekkel, zsidó és külföldi. Esélyünk
sem volt - emlékezett vissza a Daily Mailnek az asszony, aki
1968-ban a tokiói brit nagykövetségen találkozott a sármos,
jóképű herceggel.

– Igazi férfi volt. Nagyon szenvedélyes és a korához képest
érett. Nem sok idő kellett ahhoz, hogy írjon a szüleinek, hogy
meg szeretné kérni a kezem. A válasz hamar jött: szó sem
lehet róla! Vilmos azonban nem adta fel és hamarosan Ang-
liába utaztunk, hogy bemutasson az édesanyjának, aki szí-
vélyesen fogadott, és amikor látta, mennyire boldog volt
mellettem a fia, meg is enyhült. A királynő azonban soha.
Amikor nyilvánosságra került a kapcsolatunk, magához hi-
vatott és közölte, legyek én a felnőtt és hagyjam el Vilmost
– mesélte Zsuzsi Starkloff, aki azonban nem volt képes meg-
tenni ezt a lépést.

Vilmos gloucesteri hercegnek (†31) II. Erzsébet megtil-
totta a rangon aluli frigyet

A pár New Yorkba költözött, hosszú hónapokig élte a bol-
dog szerelmesek életét, miközben senki nem ismerte fel őket.
Ám II. Erzsébet nem hagyta, hogy a herceg kivonja magát a
kötelesség alól, nemsokára hazarendelte Vilmost, hogy át-
vegyen tőle reprezentációs feladatokat.

– Az utolsó levelében Vilmos azt írta, hogy ha visszatér
New Yorkba, meg kell beszélnie velem valamit. Sosem tud-
tam meg, hogy mit. 1972 augusztus 28-án ugyanis egy kis-
repülőgéppel a földnek csapódott és azonnal meghalt.

B. P. 
Forrás: blikk.hu

Madonna 
Rómába
akar
költözni?

A római Aventinus-dom-
bon szemelt ki magának
egy villát az amerikai
popsztár, Madonna, aki
az örök városban is la-
kást akar vásárolni ma-
gának.

Ki nem akarna egy villát
Róma egyik legszebb pont-
ján? A milliomos Madonna
megengedheti magának -
írták az olasz lapok, amelyek
már azt is tudni vélik, hogy a
popsztár az aventinusi Villa
dei Glicinit (Lilaakác-villát)
akarja megszerezni.

A négyemeletes villa az
Aventinus-dombon levő
narancsliget közelében ta-
lálható. A környék legszebb
épületének tartott ingat-
lant több mint hatvan
négyzetméteres terasz és
ezerháromszáz négyzetmé-
teres kert övezi.

Az olasz főváros luxus
ingatlanközvetítői azonnal
mozgásba lendültek. Ma-
donnának már felkínáltak
egy másik lakást is a neves
Palazzi degli Ambasciatori
nevű lakóházban, amelyet
szecessziós stílusban Gino
Coppede (1866-1927) olasz
építész tervezett.

A római lapok úgy tud-
ják, az abruzzói családból
származó Madonna Louise
Veronica Ciccone régi terve,
hogy a világ számos városá-
ban birtokolt ingatlanok
mellett Itáliában is otthona
legyen. Amikor idén nyáron
Madonna Rómában kon-
certezett, éjszakánként fia-
tal vőlegényével Vespa-
motorral járta be a város ut-
cáit. Ekkor nézte ki, hol sze-
retne lakást venni magának
- írták az újságok.

Forrás: MTI

Pamela Anderson és Paul 
McCartney közös ügy mellé állt

A két sztár nagy állatbarát hírében áll, ezért kiállva az állatok jogaiért,
nyilvánosan támogatták a PETA kezdeményezését. Együttműködésüknek
köszönhetően, egy rossz sorsú elefántot sikerült megmenteniük.

Kevesebb mint egy nap alatt visszavonta kijelentéseit Sabina Began,
Silvio Berlusconi volt szeretője, aki azt állította, hogy gyermeket vár a
súlyos depresszióban szenvedő volt olasz kormányfőtől.

Sunder, az Indiában élő ele-
fánt súlyos sérüléseket szenve-
dett, miután az állat tartója
bántalmazta őt és egy rendkí-
vül kicsi ólban tartotta.

A Baywatch egykori vizi-
mentője és a Beatles sztárja is
levelet írt a hivatalos indiai il-
letékeseknek, hogy ezzel is
megsürgessék az ügyet és vé-
get érjen a kiszolgáltatott állat
szenvedése.

Augusztus 23-án, csütörtö-
kön kiderült, hogy Sunder már
jó kezekben van. Az elefántot
elszállították egy Bangalore kö-
zeli rehabilitációs központba,
ahol vadon élő állatok menté-
sével foglalkoznak. A gyors köz-
benjárás az ország erdészeti
miniszterének köszönhető, Dr.
Patangrao Shripatrao Kadam-
nak.

Az ügy pozitív végkimene-
tele után, a PETA nyilatkozatot
adott ki:

„A különbség, Sunder ed-
digi láncra vetett, kegyetlen
tartása és az új, szeretetben,
gondoskodásban és szabadság-
ban gazdag élete között olyan,
mint az éjszaka és a nappal.
Hálásak vagyunk az erdészeti
miniszternek, hogy egyetértett

velünk abban, hogy Sundert fel
kell szabadítani és hagyni kell
neki, hogy élvezhesse azokat a
dolgokat, amelyek természe-
tesek és fontosak számára az
élethez” - mondta a szóvivő.

Forrás: femcafe.hu

Berlusconi nem 
depressziós és nem lesz apa

Az Il Fatto Quotidiano napi-
lapnak pénteken felfedett ter-
hesség híre néhány óra
leforgása alatt bejárta az egész
világot. Ennél csak, a magát szí-
nésznőnek valló, de Olaszor-
szágban elsősorban
escort-hölgyként ismert Sabina
Began cáfolata volt gyorsabb: a
hölgy a cikk megjelenése után
a Dagospiának, a legolvasot-
tabb politikai pletykablognak
„drámai sms”-ben magyarázta
el, hogy mégsem vár gyer-
meket Berlusconitól - fogal-
maztak a szombati olasz lapok.
„Éjszaka elveszítettem a gyer-
meket. Így legalább senki sem
beszél többet róla” - közölte
Began.

Az itáliai sajtó ezzel lezárt-
nak tekinti a „Berlusconi-elle-
nes támadást”: akármi is volt
vele a célja, a volt szerető jól
időzített, az őszi választási
kampányra visszatérni készülő
Berlusconi imázsán ismét szé-
gyenfolt esett - írták a lapok.
„Tipikus nyári színes, ironikus
hírről volt szó, amelynek semmi

köze a valósághoz” - hangoz-
tatta Nicolo Ghedini, Berlusconi
ügyvédje.

Az újságok a meg nem szü-
letett gyermeknél is többet
foglalkoztak Begannak azzal a
kijelentésével, miszerint Berlus-
coni depresszióban szenvedne.
Ezt a sajtónak Berlusconi bará-
tai cáfolták. „Egyáltalán nem
depressziós, jól van és boldog,
családjával Szardínián nyaral” -
hangoztatta a Forma 1-es me-
nedzser Flavio Briatore. 

Melania Rizzoli, a Szabad-
ság Népe (PdL) parlamenti kép-
viselője szerint Berlusconi
„olyan, mint egy robot, amely
hamarosan választási harci gé-
pezetté fog átváltozni. Amióta
ismerem, csak édesanyja és
testvére halálakor és a felesé-
gétől való válásakor volt dep-
ressziós. Berlusconi célja az,
hogy augusztus végéig nyolc
kilót fogyjon és a PdL-t nyolc
százalékkal erősítse”.  

Forrás: MTI
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m1

11:00 Útravaló
11:15 Európa

egészsége (s.)
12:05 Nagy 

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

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Buda hévizes

barlangjai
14:55 Az én Afrikám (s.) 
15:15 Gasztroangyal (s.)
16:10 Capri (s.)
17:10 Balatoni nyár
18:20 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös 

nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Bosszú (s.)
22:00 Becsengetünk

és elfutunk
22:55 Munkaügyek (s.)
00:00 Kis tini a

nagyvilágban
(angol
dokumentumf.,
2010)

Szerda

19:30 
Vérvörös nyár

m2

11:10 Rudi, malac a
családban (s.)

11:35 Hungaria,
Európa rejtett
kincse (s.)

12:05 Ízes életek
13:01 Híradó
13:25 Magyar

válogatott
14:20 2-es Retro
14:22 Mestersége

színész 
15:15 Maupassant

történeteiből (s.)
15:45 Motorsport

magazin
16:10 Klipperek (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 Gyerekdalok 
19:08 Rajzfilmek
19:30 Capri (s.)
20:30 Híradó
21:12 Telepódium
22:25 A korona

hercege (s.)

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.)
15:20 Elvarázsolt

kastély (am.
vígj., 2003)

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

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

Híradó
20:20 Fókusz
21:25 Barátok közt (s.)
22:00 Dallas (s.)
00:05 Reflektor
00:20 Doktor 

Addison (s.)

15:20
Elvarázsolt kastély

TV2

07:00 Babavilág 
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 A szabadság

útján (s.)
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 Doktor 

House (s.)
23:25 Született

feleségek (s.)
00:25 Aktív (ism.)
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Doktor 

House (s.)
03:00 Született

feleségek (s.)
03:50 Doktor 

House (s.)
04:40 Babavilág 

21:05 
Jóban Rosszban

Viasat 3

09:20 CSI: A
helyszínelők (s.)

10:15 A nagy
házalakítás (s.)

11:50 Batman
visszatér (am.
akcióf., 1992)

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.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:25 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
22:20 Mindörökké

Batman (am.
fant. film, 1995)

00:35 Lépéselőnyben (s.)
01:30 Harmadik

műszak (s.)
02:20 Cogburn, a

békebíró (am.
western, 1975)

04:10 Zsírégetők (s.)
04:55 Dawson és a

haverok (s.)

22:20 
Mindörökké Batman

Duna 

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

történelmi
arcképcsarnok (s.)

16:50 Az ellopott szeg
(magyar
dokumentumf.,
2012) 

17:20 Tunézia 2.0 
17:50 Mesélő

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

a világ (s.)
21:05 Az öt zsaru (s.)
21:55 Híradó
22:05 Dunasport
22:15 Atlantisz

16:50 
Az ellopott szeg



12. oldal augusztus 29–szeptember 4.

Műsormelléklet 

m1

09:15 Balatoni nyár
11:15 Európa

egészsége (s.)
12:05 Paralimpia

összefoglaló
13:01 Híradó
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Alpok-Duna-

Adria
14:30 Szabadlábon

Zalában (1.
rész) 

14:55 Az én Afrikám 
15:15 Az áldozat

visszatér
16:10 Capri (s.)
17:05 Balatoni nyár
18:15 A korona

hercege (s.)
19:30 Vérvörös 

nyár (s.)
20:30 Híradó
21:15 Fábry 
22:35 Titkok és

szolgálatok (s.)
23:30 Négy szellem
00:25 Vérvörös 

nyár (s.)
01:20 Balatoni nyár

(ism.)

Csütörtök

14:55 
Az én Afrikám

m2

11:05 Enid Blyton
kalandfilm
sorozata (s.)

11:30 Rudi, malac a
családban (s.)

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

12:30 Legendás
konyhák 

13:01 Híradó
13:25 Magyar retro
14:20 2-es Retro
14:22 Telepódium 
15:35 Moby Dick

(magyar-angol
anim. f., 2000) 

16:00 Néprajzi
értékeink 

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

kalandfilm
sorozata 

18:35 Rudi, malac a
családban (s.)

19:05 Esti mese
19:35 Capri (s.)

15:35 
Moby Dick

RTL Klub

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

titkai (s.)
15:05 Mindörökké

szerelem (am.
rom. dráma,
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 Nico (am.-

hongk. akcióf.,
1988) 

00:05 Reflektor
00:25 Doktor 

Addison (s.)
02:15 Infománia

22:00 
Nico

TV2

07:00 Segíts
magadon! 

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:25 Rex 

felügyelő (s.)
14:25 Rex 

felügyelő (s.)
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 Folytatásos

forgatás (am.
vígj., 1991) 

00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV

18:25 
Tiltott szerelem

Viasat 3

11:05 Mindörökké
Batman (am.
fant. film, 1995)

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 és

Robin (am.
akcióf., 1997)

00:35 CSI: New York-i
helyszínelők (s.)

01:25 Harmadik
műszak (s.)

02:15 CSI: New York-i
helyszínelők (s.)

03:05 Lépéselőnyben (s.)
03:50 Zsírégetők (s.)
04:35 Dawson és a

haverok (s.)

22:20 
Batman és Robin

Duna 

10:00 Magyar elsők 
10:20 Életképek 
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? 
16:05 Arcélek 
16:35 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

16:55 Best of
VeszprémFest 

17:40 Kőműves
Kelemen 
(magyar rövidf., 2009)

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek 
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Ízőrzők
20:35 Sophie 

szerint a világ (s.)
21:05 Égető Eszter (s.)
22:20 Híradó
22:25 Dunasport

20:35
Sophieszerint a világ

m1

11:15 Európa
egészsége (s.)

12:05 Paralimpia
összefoglaló

13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Szabadlábon

Zalában
14:55 Az én Afrikám 
15:15 Fábry 
16:35 Capri (s.)
17:30 Balatoni nyár
18:15 A korona

hercege (s.)
19:30 ...meseautóban
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek
22:10 Borvacsora 
23:05 Titkok és

szolgálatok (s.)
00:05 Il Divo - Live in

London(angol
koncertf., 2011)

01:05 Az éjszaka urai
(am. thriller,
2007)

03:00 Balatoni nyár 

Péntek

00:05
Il Divo 

m2

10:05 Rajzfilm
10:20 Futótűz (s.)
11:00 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

11:30 Rudi, malac a
családban (s.)

12:00 Hungaria,
Európa rejtett
kincse 

12:30 Ízőrzők 
13:01 Híradó
13:27 Hogy volt!? (s.)
15:25 Jaguár (ff.,

magyar vígj.,
1967)

16:45 MacGyver (s.)
17:30 Futótűz (s.)
18:15 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

18:40 Rudi, malac a
családban (s.)

19:10 Rajzfilmek
19:35 Capri (s.)
20:30 Híradó
21:10 A korona

hercege (s.)
22:20 Paralimpia (élő)
23:12 Bongó 41.
00:40 Motorsport 

15:25 
Jaguár

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.)
15:15 Jégkirálynő a

hokipályán
(am. családi
vígj., 2005)

17:15 Marichuy (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.)
00:10 Odaát (s.)
01:05 Reflektor

15:15
Jégkirálynő a hokipályán

TV2

07:00 Alexandra
Pódium(ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 A láthatatlan

ember (s.)
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 Lopakodók 2.

(am. akcióf.,
2002) 

00:10 Aktív (ism.)
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
02:15 Lopakodók 2.

(am. akcióf.,
2002)  (ism.)

03:40 Doktor 
House (s.)

22:25
Lopakodók 2.

Viasat 3

09:15 Gyilkos 
sorok (s.)

10:10 CSI: A
helyszínelők (s.)

11:05 Batman és
Robin (am.
akcióf., 1997)

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.)
20:05 Mike és 

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

egy kicsi (s.)
22:20 A Macskanő

(am. kalandf.,
2004)

00:15 Harmadik
műszak (s.)

01:10 Behálózva (am.
vígj., 1987)

03:10 Zsírégetők (s.)

22:20 
A Macskanő

Duna 

09:35 Sírjaik hol
domborulnak...

10:00 Magyar elsők 
10:20 Életképek 
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők

(ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Székely kapu 
15:40 Magyar elsők 
16:00 NBII.

labdarúgó-
bajnokság

17:55 A megregulázott
fény(s.)

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

szerint a világ (s.)
21:05 Montalbano

felügyelő (s.)
22:05 Híradó
22:15 Dunasport
22:20 Különös

házasság (s.)

13:20
Kívánságkosár
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10:00 Mozdulj!
10:30 Pecatúra
11:00 Angi jelenti
11:30 Aranyfeszt

2012
12:00 Történetek a

nagyvilágból
12:45 Théma
13:01 Hírek
13:05 Paralimpia

összefoglaló
14:05 Boxutca - Forma-

1 magazin
14:40 Forma-1 Belga

Nagydíj -
Időmérő edzés (élő)

16:25 A vadonmentő
akció (angol
természetf.,
2011) 

17:20 Doc Martin (s.)
18:10 Duna-Alpesi

Kupa fogathajtó
verseny

19:30 Szerencse
Szombat

20:30 Híradó
21:15 Retró kabaré
22:10 Sherlock (s.)
23:45 A fülenincs

nyúl 2. 

Szombat

14:40 
Forma-1

m2

10:55 Hogy volt!? (s.)
13:02 Második

otthonunk
13:55 Magyarország

története (s.)
14:20 Elrejtett 

tájak (s.)
14:45 Telesport (élő)
17:10 Gyalogbéka (s.)
17:40 Kincskereső

kisködmön (s.)
18:00 A templomos

lovagok 
kincse (s.)

18:25 Öveges 33 (s.)
18:40 Mi micsoda (s.)
19:05 Esti mese
19:30 Elisa lánya (s.)
20:30 Híradó
21:10 Rocca

parancsnok (s.)
22:00 Forma-1

magazin
23:55 Paralimpia (élő)
00:45 Telesport 
02:25 Sherlock (s.)
03:55 Elisa lánya (s.)
04:55 Rockpódium

18:00 
A templomos lovagokkincse

RTL Klub

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

dinoszauruszok
királya (s.)

11:25 Asztro Show
12:20 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

12:50 Autómánia
13:25 Steven Seagal -

Az igazságosztó
(s.)

14:30 Kung-fu (s.)
15:35 Zűrös majom

(am.-japán
családi vígj.,
1994) 

17:30 A nők
hálójában (am.
vígj., 2007) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 X-Faktor 
22:15 A Feláldozhatók

(am. akcióf.,
2010) 

00:15 A Tégla (am.
filmdráma,
2006)

22:15
A Feláldozhatók

TV2

07:25 Tv2 matiné
10:50 EZO.TV
11:20 Babavilág 
11:50 9 hónap 
12:20 Tequila és

Bonetti
legújabb
kalandjai (s.)

13:20 Duval és
Moretti (s.)

14:20 Autóguru
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 Beverly Hills-i

zsaru (am.
akció-vígj.,
1984) 

22:35 A katedrális (s.)
00:40 Luxusdoki (s.)
01:40 A médium (s.)
02:40 EZO.TV
03:40 Kalandjárat 

20:35 
Beverly Hills-i zsaru

Viasat 3

09:15 A konyha
ördöge (s.)

10:15 Columbo -
Gyilkosság
hangjegyekkel
(am. krimi,
2000)

11:55 Egetverő
szenzáció (am.
vígj., 1998)

13:55 Szex és New
York light (s.)

15:00 A mi kis titkaink
(am. vígj., 1998)

16:50 Óriási
nyomozó: Egy
különös
biztosítás
(francia-NSZK-
olasz
akció-vígj.,
1989)

18:40 Flashdance
(am. zenés f.,
1983)

20:25 A Bermuda-
háromszög
rejtélye (s.)

22:00 Féktelen
Minnesota (am.
rom. film)

18:40 
Flashdance

Duna 

11:00 Vallási híradó
12:30 Munka-Társ (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Száműzött

magyar
irodalom (s.)

13:45 Vannak 
vidékek (s.)

14:15 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak...
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Pannon

expressz (s.)
16:05 Világvédett

lehetne (s.)
16:20 Táncvarázs 
17:15 A három testőr:

A Milady
bosszúja
(francia-olasz
kalandf., 1961) 

19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:35 Hogy volt!? (s.)
20:30 Molnár Ferenc:

Játék a
kastélyban
(magyar
színházi felv.) 

17:15
A három testőr

m1

09:00 Híradó
09:05 Sporthírek
09:10 Időjárás-

jelentés
09:55 A sokszínű

vallás
13:15 Hírek
13:25 Paralimpia

összefoglaló
14:30 Forma-1 Belga

Nagydíj -
Futam (élő)

17:25 Telesport (élő)
19:50 Sport 7
20:30 Híradó
21:15 Egyszer volt,

hol nem 
volt (s.)

22:00 Üvegtigris 2.
(magyar vígj.,
2006) 

23:55 Millennium II -
A lány, aki a
tűzzel játszik
(svéd-dán-
német krimi,
2009)  

02:00 Koncertek az
A38 hajón

Vasárnap

23:55 
Millennium II

m2

10:35 Gyalogbéka (s.)
11:05 Csupajóvár

(magyar játékf.,
1980) 

11:35 Kincskereső
kisködmön (s.)

11:55 A templomos
lovagok kincse (s.)

12:20 Képzőbűvészet
12:30 Öveges 33 (s.)
12:40 Egy elsüllyedt

világ képei (s.)
13:02 Vallási műsor
16:05 Il Divo - Live in

London (angol
koncertf., 2011) 

17:00 Nemzeti
Tanévnyitó
2012 (élő)

17:50 "...a legkötöttebb
ember a szabad
ember..."
(magyar portréf.) 

18:50 Irodalmi
képeskönyv

19:15 Esti mese
19:40 4 összeesküvő

és 1 temetés (s.)
20:30 Híradó
21:10 Doc Martin (s.)
22:00 Forma-1 
00:25 Paralimpia (élő)

19:40
4 összeesküvő és 1 temetés

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas

(2011) 
13:05 Tuti gimi (s.)
14:00 Gossip girl (s.)
15:00 Míg a halál el

nem választ (s.)
15:35 112 -

Életmentők (s.)
16:45 Tru Calling - Az

őrangyal (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:55 Nagypályás

kiskutyák (am.
vígj., 2006)

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Gagyi mami 2.

(am. akció-vígj.,
2005) 

23:00 Kémcsapda
(am.-német
akcióf., 2008)

00:55 Rajzás (am.-új-
zél. horror,
2007)

21:00 
Gagyi mami 2.

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:05 Beyblade (s.)
11:35 EgészségMánia 
12:05 EZO.TV
12:35 Kalandjárat
13:05 Borkultusz

(magyar kult.
mag.) (ism.)

13:35 Stahl konyhája
14:05 Több mint

TestŐr
14:35 A kiválasztott

(s.)
15:35 Monk (s.)
16:35 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:35 Beverly Hills-i

zsaru (am.
akció-vígj.,
1984)  (ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Vigyázz, kész,

szörf! (am.
anim. f., 2007) 

22:50 A köd (kan.-am.
akcióthriller,
2005) 

00:45 Összeesküvés
(s.)

01:45 EZO.TV

21:05 
Vigyázz, kész, szörf!

Viasat 3

09:10 Véznák kontra
dagik

10:10 Álomgyári
feleség (s.)

11:00 Szex és New
York light (s.)

12:05 A nagy
házalakítás (s.)

13:55 A Bermuda-
háromszög
rejtélye (s.)

15:40 Álom
luxuskivitelben
(am. rom. vígj.,
1961)

17:55 A Macskanő
(am. kalandf.,
2004)

20:00 Fátylat rá! 
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:55 Amerikai pite 4. -

A zenetáborban
(am. vígj., 2005)

00:40 Az elnök
szerelme
(német rom.
vígj., 2004)

02:30 A célszemély (s.)

22:55 
Amerikai pite 4.

Duna 

11:00 Genfest 2012.
13:15 Híradó - Déli
13:25 Vers
13:30 Nyelvőrző
14:00 Akadálytalanul 
14:25 Csellengők
14:55 Határtalanul

magyar 
15:25 Szerelmes

földrajz 
15:55 Hazajáró (s.)
16:25 Hungária

Kávéház (s.)
17:25 A kölcsönkért

kastély (ff.,
magyar rom.
vígj., 1937) 

19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:35 Az Igazság

Napja (2012)
20:35 Miss Pettigrew

nagy napja
(angol-am.
rom. vígj.,
2008) 

22:05 Dunasport
22:15 Három szín:

Piros (francia-
lengyel-svájci
filmdráma)

20:35 
Miss Pettigrew nagy napja

z
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09:15 India - Álmok
útján s.)

10:05 Adjátok vissza a
gyermekeimet
(olasz filmdráma,
2004) 

11:55 Paralimpia
összefoglaló

13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Szabadlábon

Zalában 
15:00 Mosoly a

javából 
15:55 Otthonod a

kávéház s.)
16:25 Arisztokraták s.)
17:20 Capri s.)
18:15 A korona

hercege s.)
19:30 Csillagjegyek s.)
20:30 Híradó
21:15 A bűvös szék

(magyar rövid
játékf., 1954) 

22:05 Kékfény
23:00 Az Este
23:35 Titkok és

szolgálatok s.)
00:35 Ottlik 100

Hétfő

21:15 
A bűvös szék

m2

11:00 Irodalmi
képeskönyv

11:20 Híres magyar
könyvtárak (s.)

12:05 Gasztroangyal 
13:01 Híradó
13:25 Magyar rock
14:20 2-es Retro 
14:22 Bongó 41.
15:45 Operatőrmesék 
16:15 Klipperek (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Futótűz (s.)
18:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

18:40 Rudi, malac a
családban (s.)

19:10 Rajzfilm
19:35 Capri (s.)
20:30 Híradó
21:10 A korona

hercege (s.)
22:20 Paralimpia (élő)
23:12 Pillangó (ff.,

magyar tévéf.,
1971) 

00:20 Átok (s.)
00:50 Átok (s.)

21:10
A korona hercege

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor
Reggel

08:45 Reggeli 
- Csak csajok

09:25 A szerelem
rabjai (s.)

10:30 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (s.)
15:20 A nagy átverés

(am. családi
vígj., 2003) 

17:20 Marichuy (s.)
17:50 Riválisok (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.)
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Dr. Csont (s.)
23:25 Hazudj, ha

tudsz! (s.)
00:35 PokerStars.net
01:30 Reflektor
01:45 Szép méreg

(am. thriller)

22:25 
Dr. Csont

TV2

08:00 Mokka
10:15 Stahl konyhája
10:20 Babapercek
10:25 Teleshop
11:30 EZO.TV
13:05 A Szent Lőrinc

folyó lazacai
(magyar-olasz
játékf., 2002) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.)

17:25 Hal a tortán
18:20 Update Konyha 
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 Bostoni

halottkémek (s.)
01:25 Tények Este
02:00 EZO.TV
02:35 NCIS (s.)

13:05
A Szent Lőrinc folyó lazacai

Viasat 3

08:25 A nagy
házalakítás (s.)

09:20 Gyilkos sorok
(s.)

10:10 CSI: A
helyszínelők (s.)

11:05 Álom
luxuskivitelben
(am. rom. vígj.,
1961)

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 Mike 

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

egy kicsi (s.)
22:20 A Bourne-

rejtély
(am.-német-
cseh thriller,
2002)

00:40 Harmadik
műszak (s.)

11:05
Álom luxuskivitelben

Duna 

09:35 Utazások
operában 

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

magyar
irodalom 

12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Táncvarázs 
16:05 Vannak vidékek
16:35 Magyar 

elsők (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.)
21:05 Petőfi (s.)
22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:15 Még élek 

- Film Krzysztof

17:45 
Mesélő cégtáblák

m1

10:35 Egy velencei
csibész
Amerikába
megy (olasz-
francia rajzf., 2002) 

12:00 Paralimpia
összefoglaló

13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:25 Szabadlábon

Zalában (4.
rész) 

14:50 Az én Afrikám -
Manyara, Meru

15:10 Legenda és
valóság: Móricz
Zsigmond

16:00 Otthonod a
kávéház s.)

16:30 Arisztokraták s.)
17:25 Capri - Az álmok

szigete s.)
18:20 A korona

hercege s.)
19:30 Csillagjegyek s.)
20:30 Híradó
21:15 Hamis a baba

(magyar akció-
vígj., 1991) 

Kedd

21:15
Hamis a baba

m2

10:45 Enid Blyton
kalandfilm
sorozata 

11:15 Rudi, malac a
családban (s.)

11:45 Szemünk fénye
a gyermek  (s.)

12:05 Az én
Budapestem 

12:30 Most a Buday!
13:01 Híradó
13:25 Magyar pop
14:20 2-es Retro
14:22 Pillangó (ff.,

magyar tévéf.,
1971) 

15:30 Vers 
15:40 Operatőrmesék 
16:10 Klipperek (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 Rajzfilmek
19:35 Capri (s.)
20:30 Híradó
21:10 A korona

hercege (s.)

14:22
Pillangó

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor
Reggel

08:45 Reggeli - Csak
csajok

09:25 A szerelem
rabjai (s.)

10:30 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (s.)
15:15 Agyamra mész!

(am. vígj., 1991) 
17:20 Marichuy (s.)
17:50 Riválisok (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.)
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Castle (s.)
23:25 Döglött 

akták (s.)
00:35 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

01:05 Reflektor

15:15
Agyamra mész!

TV2

06:25 TeleShop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:45 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:05 Teleshop
12:10 EZO.TV
13:45 Túlvilági papa

(am. vígj., 1990) 
15:20 Marina (s.)
16:20 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.)

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

Rosszban (s.)
22:25 A Bourne-

rejtély
(am.-német-
cseh thriller,
2002) 

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

3:45
Túlvilági papa

Viasat 3

07:35 Kincsek a
padláson (s.)

08:30 A nagy
házalakítás (s.)

09:20 Tuti gimi (s.)
10:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
11:05 A Bourne-

rejtély
(am.-német-
cseh thriller,
2002)

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 Mike és Molly (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 A Bourne-

csapda
(am.-német
akcióthriller,
2004)

00:25 Doktor House (s.)
01:20 Terepen (s.)

22:20 
A Bourne-csapda

Duna 

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

történelmi
arcképcsarnok (s.)

16:50 Néptánctalálkozó
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 Öregberény (s.)
22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:15 A szabadság

ösvényein (am.-
angol kalandf., 1995) 

23:55 Lamantin Jazz
Fesztivál 

22:15
A szabadság ösvényein
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Daniel Isăilă 
a FCM új vezetőedzője!

A marosvásárhelyi FCM honlapja szerint v lett a
másodosztályú labdarúgócsapat vezetőedzője. Az új tréner
hajdanán a brassói Tractorul, a brassói FC, majd a bukaresti
Rapid labdarúgója volt és a brassói FC meg a bukaresti Sportul
Studenţesc együtteseit edzte. 

Segítői a 38 éves Nicolae Constantin (a Petrolul, Rapid, FC
Brassó volt labdarúgója), az 55 éves Bajkó Ferenc
(Szecseleváros, Ceahlăul, Botoşani, UTA, Vaslui, FC Brassó,
Sportul volt erőnléti edzője, másodedzője) és a 47 éves,
marosludasi illetőségű Fekete Károly kapusedző lesznek.

Mint Anton Heleşteanu, a marosvásárhelyi klub
vezérigazgatója a sajtónak elmondta, a felkészülési
mérkőzéseken elért eredményekből és a játék gyenge
minősége miatt döntött a vezetőség az edzőváltásról. 

Az új szakvezető egy éves szerződést kötött pénteken a
FCM-vel. A vezetőség célkitűzése, hogy az új edzői stábbal
jövőre újra felkerüljön a csapat az A-osztályba.

Védekezés és gyors indítás
alapján fog játszani a BC Mures

A szovátai edzőtábor után kerestük meg Szászgáspár Barnabást, a marosvásárhelyi BC Mures
másodedzőjét, aki az átépítés alatt álló együttes jelenéről, jövőjéről szólt. 

– Ismeretes, Szrecsko Sze-
kulovics, a csapat vezetőedzője
a nyár folyamán újabb egy évre
írt alá, s maradt Szászgáspár
Barnabás, a csapat egyik ked-
venc, hajdani játékosa is.  Azt
tervezik, megváltoztatják a vá-
sárhelyi kosárlabdaéletet. Mik
az új hírek a BC Mures háza tá-
járól?

– Mindenki tudja, hogy egy
más, új úton halad az együttes,
egy más stílust dolgozunk ki,
más játékfelfogást gondolt el a
vezetőség (Cornel Lungu elnök,
Peti András alelnök és Bruno
Roschnafsky sportmenedzser),
ami kedvező lehet az együt-
tesre nézve. 

Szekulovics a tavaly mást
játszatott a csapattal, s most,
hogy hosszabbított, az ő felfo-
gása szerint építi újra a csapa-
tot, amely inkább európai
stílusra fog alapozni, azaz vé-
dekezés és gyors indítás elve
szerint fogunk játszani. Ez nem
jelenti azt, hogy nem lesz lát-
ványos kosárlabda, de ez a stí-
lus eredményesebb lesz, hiszen
sokkal iramosabb lesz a játék. A
játékosok nagy része is kicseré-
lődött, sok idősebb kosaras tá-
vozott az együttestől, helyükbe
fiatalabb, de kellő tapasztalat-
tal rendelkező hazai és külföldi
kosárlabdázók kerültek. 

– Kik lesznek az együttes
alapjátékosai?

–  Liviu Dumitru lesz a csa-
patkapitány, ő már három éve
tagja az együttesnek. Emellett
a vezetőedző olyan játékosokra
fog alapozni, akiket már ko-
rábbról ismert, és ami a legfon-
tosabb, hogy a kiszemeltek
könnyen beilleszkedjenek az
általa elképzelt játékstílusba.
Úgy vélem, Dumitru mellett
fontos játékosunk lesz Baczó
Balázs, Radu Paliciuc, Borsa
Alin, Daniel Tudosa is, de Ciric,
Peciukas, Balaban, Ceskovic,
Cuic, vagy Tudor Jucan is meg-
határozó szerepet tölthetnek
be az együttesben, akiktől idő-
vel jó eredményeket várunk.
Eddig csak feltételes módban
beszéltek arról, hogy esetleg
egy második beállóssal is ki-
egészítsük a keretet, az elkép-
zelés azonban egyre jobban

körvonalazódik, a csapat való-
színűleg kiegészül egy hatodik
idegenlégióssal is, akit a center
posztra szerződtetnénk.

– Az, hogy jelenleg keve-
sebb tapasztalt játékosa van az
együttesnek, mint az előző baj-
noki idényben, nem okoz majd
gondot, nem gátolja majd az
eredményességet? 

– A rövidtávú célkitűzések
elérését nehezen lehet megva-
lósítani, ami negatívan befo-
lyásolhatja a játékosok
lelkiállapotát, játékkedvét. A
jelenlegi vezetőség próbál
közös nevezőre jutni az együt-
tes befektetőivel, hogy több
türelmük legyen, ameddig a
jelenlegi, hosszabb távú mun-
kánk gyümölcse beérik, hiszen
a türelmetlenség csak vissza-
vetheti a munkát. Mi, edzők bí-
zunk a játékosokban, és hosszú
távra tervezünk.  

Az előző bajnoki évadban,
az együttes több rutinos játé-
kosa bizonyos sztárallűröket
vett fel, ami meglátszott a já-
tékukon is, erre ezen túl nem
kerülhet sor. 

A vezetőség mind olyan já-
tékosokat hozott, akik eddig,
bárhol játszottak, bizonyítot-
tak és biztosak vagyunk benne,
hogy mindent kiadnak maguk-
ból a mérkőzések során, s még
ha ki is kapnak, de emelt fővel
hagyják majd el a játékteret.

– Milyen barátságos mérkő-
zéseket fog játszani a BC Mures
a bajnokság kezdetéig?

– Augusztus 6-án gyűlt
össze a csapat, augusztus 13-
20-a között Szovátán voltunk
edzőtáborban, ahol főleg a fi-
zikai felkészülésre összponto-
sítottunk, de gyakoroltunk
teremben is. Augusztus 23-24-
én Kolozsváron játszottunk
kettős, hasznos felkészítő mér-
kőzést a helyi U Mobilteco
ellen.

Augusztus 30. és szeptem-
ber 1-je között a vásárhelyi
Sportcsarnokban kerül sor a
Maros-kupa küzdelmeire, ahol
a házigazda együttesen kívül
még ott lesz a CSM Bukarest, a
CSM Nagyvárad és a CSU Nagy-
szeben is. Csapatunk csütörtö-
kön, augusztus 30-án 20 órától
a CSU Nagyszeben, pénteken,
augusztus 31-én ugyancsak 20
órától a CSM Nagyvárad ellen,
míg szeptember 1-jén 19 órai
kezdettel a CSM Bukarest ellen
lép majd pályára.

Szeptember 9-én és 10-én
kettős felkészítő mérkőzést ját-
szunk a csíkszeredai Perla
Harghitei csapatával, majd
szeptember 14-16. között Kör-
menden veszünk részt egy ran-
gos nemzetközi kosárlabda
tornán, aztán szeptember 22-
én az együttes a nagyszebeni
CSU ellen lép pályára, ugyan-
csak felkészítő mérkőzésen,

majd szeptember 25-én, a BC
Mures a Románia-kupában
lesz érdekelt.

– A minőségi kosárlabdára
mindig éhes, de ugyanakkor ön-
feledten szurkoló vásárhelyi kö-
zönségtől mit vár el az új
szezonban is Szászgáspár Bar-
nabás?

– A helyi közönségnek
sokat köszönhetünk, jóban-
rosszban mindig a csapat mel-
lett voltak és remélem, ezután
is mellettünk lesznek. Én, sze-
mély szerint sok bíztatást, tap-
sot kaptam tőlük hajdanán,
amiért mindig is hálás vagyok
nekik. 

Igaz, az utóbbi hónapokban
kicsit adósak maradtunk a
szurkolókkal szemben, de gon-
dolom, ha részükről is meglesz
a kellő türelem, mivel a csapat-
építés nem gyors folyamat,
akkor jó játékkal tudjuk meg-
hálálni az együttes,, hatodik
játékosának” a nagyon fontos
bíztatást. 

Ami a legfontosabb, hogy
ezután is legyenek teltházas
mérkőzések, maradjon meg a
kosárlabda varázsa városunk-
ban, ezután is eredményes,
szép játékban legyen részük a
mindig lelkes szurkolóinknak.
Igaz, utóbbiról nekünk kell
gondoskodnunk... 

Az ISK asztaliteniszezőinek
versenynaptára szeptemberre

Gáspár Cecília, az ISK ke-
retén belül működő asz-
talitenisz szakosztály
egyik edzője arról szá-
molt be, hogy szeptem-
ber folyamán milyen
hazai versenyeken fog-
nak részt venni a klub fi-
atal asztaliteniszezői. 

Az edző, aki 8-18 éves kora között Marosvásárhelyen
asztaliteniszezett, majd Kolozsváron sportegyetemet vég-
zett és kilenc éve az ISK keretén belül asztaliteniszt oktat,
a következőket mondta: 

– Az idény első versenyére Karcagon került sor, ahol a
9-11 és 12-13 éves újonc gyerek, fiú és lány korosztállyal
vettünk részt sikeresen. 

Szeptember 1-jén Cămpulung Moldovenesc-en ve-
szünk részt egy tornán a 2002-es korosztállyal, majd szep-
tember 9-én Konstancán fogunk részt venni egy hasonló
rendezvényenl, ezúttal a 2001-ben született gyerekekkel. 

Szeptember 13-14-én Medgyesen kerül sor a már ha-
gyományossá vált Asztalitenisz Romgaz-kupa versenyére,
majd ugyanott, szeptember 15-16-án kerül sor a Top12
férfi versenyre, amelyen az I., II. és VI. kiemelt verseny-
zőnkkel is érdekeltek vagyunk. 

Október 23-án ugyancsak Karcagon kerül sor egy nem-
zetközi tornára, amelyre minket is visszahívtak, de még
nem döntöttük el, hogy részt veszünk-e, vagy sem, hiszen
nem tudjuk, milyen szintű, milyen színvonalú verseny lesz
– tájékoztatott Gáspár Cecília.

Szeptember 9-én és 10-
én kettős felkészítő
mérkőzést játszunk a
csíkszeredai Perla
Harghitei csapatával,
majd szeptember 14-16.
között Körmenden
veszünk részt egy
rangos nemzetközi
kosárlabda tornán,
aztán szeptember 22-én
az együttes a
nagyszebeni CSU ellen
lép pályára, ugyancsak
felkészítő mérkőzésen,
majd szeptember 25-én,
a BC Mures a Románia-
kupában lesz érdekelt.
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Teniszlecke c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Kedves neje már az első órán kiváló adottságokról tett bizonyosságot! 

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


