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Sport

Két évtizedig edzte az
egykori IRA labdarúgóit

Ha egy mérkőzés erejéig is, de 18 év után
újra összeállt az egykori marosvásárhelyi
IRA labdarúgó csapata.  Múlt szombaton a
nagyadorjáni dombok aljában elhelyez-
kedő, dr. Butiurca Sándor tulajdonában lévő
Dorman-sportbázis pályájának gyepén fo-
ciztak egy jóízűt az egykori játékosok.
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>>> 15. oldal

Társadalom

„Nem egy másért, 
hanem egymásért”

A marosvásárhelyi Unitárcoop Alapít-
vány több mint másfél évtizede műkö-
dik. Tagjainak sokrétű tevékenységéről,
lélekművelő munkájáról Antal Ildikó
alapító tagot kérdeztük. 

Vélemény

Igazság Napja, avagy
„sztárügyvédek” tüntetése
A múlt héten tartott sepsiszentgyörgyi tün-
tetésen huszonvalahány ezer erdélyi ma-
gyar lépett fel egységesen a Mikó-ügyként
elhíresült visszaélésekkel szemben. Mint
köztudott: egy egyházi vagyon visszaálla-
mosítása, egy milliós nagyságrendű kárté-
rítési összeg kifizetése és a restitúciós
bizottság tagjainak a börtönbüntetése a tét. 

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

>>> 3. oldal Vélemény

Az RMDSZ erős embere 

Borbély Lászlót már hosszú évek óta úgy
emlegetik, mint az RMDSZ erős emberét.
Hogy mitől és mennyire erős, azt nem tud-
juk, de az tagadhatatlan: manapság ő a
szervezet egyik legbefolyásosabb politi-
kusa. És ő ezzel a befolyásával, hatalmával
rendszerint él is. Olykor pedig visszaél.

>>> 5. oldal

Humor

Coco Jumbo 
Marosvásárhelyen!

Még mielőtt valaki félreértené: nem a ki-
lencvenes évek egyik sikercsapata, a Mr.
President koncertezik városunkban,
hanem a régen várt elefánt érkezik meg
szeptember 15-én az állatkertbe, ahol már
szerelik az elefántkifutó köré a villanypász-
tort és a fekvőrendőröket. Egy speciális te-
herautóval szállítják Budapestről egészen
a városhatárig, ahol Dorin Florea felpattan
a hátára, mint Johnny Weissmüller a Tar-
zánban, és a főtéren végigvonulva érkez-
nek majd meg oda, ahová valók. 

>>> 7. oldal

>>> 3. oldal

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

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

Az immunitás mögé bújik Borbély

Tavaly, július közepén merült fel Borbély Lászlónak (akkor még környezetvédelmi
miniszternek), az RMDSZ politikai alelnökének a neve egy korrupciós ügyben, amelyet
az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály vizsgál. Borbély mellett a DNA büntetőjogi
vizsgálatot indított Ioan Ciocan, az avasfelsőfalui Lescaci Com. cég ügyvezetője ellen,
aki az ügyészek szerint egy 20 ezer euró értékű lakásfelújítással vásárolta meg Borbély
László „befolyását”, amelynek köszönhetően a cég szerződéseket köthetett a
Vízgazdálkodási Hivatallal.

Halasztott a  Képviselőház

>>> 3. oldal

“Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Névnapok
Szeptember 5. Lőrinc, Viktor, Albert, Jusztin, Alpár, Herkules
Szeptember 6. Zakariás, Beáta, Ida, Csanád, Aldán, Magnusz
Szeptember 7. Regina, Menyhért, István, Márkus, Kósa, Lél
Szeptember 8. Adrienn, Mária, Adrián, Adorján, Irma, Ibolya
Szeptember 9. Ádám, Dorottya, Tivadar, Szerafina, Gara
Szeptember 10. Nikolett, Hunor, Zalán, Noémi, Erik, Miklós
Szeptember 11.  Károly, Milán, Emil, Félix, Jácint, Helga

Ajánló

Kos: A következő napok zűrzavarosan alakulhatnak ön számára,
nem kizárt, hogy érzelmi hullámvasutat él át. Különösen a mun-
kahelyén adódhatnak problémák, és valószínűleg nem spórol-
hatja meg a nehéznek tűnő beszélgetéseket sem. Szerelmi
ügyekben most jobb, ha két lábbal a földön áll.
Bika:Kalandos hétben lehet része. Könnyen fellángolhat önben
a szenvedély, akár szerelemről, akár alkotásról van szó, de a
kommunikációban is öntől szokatlan intenzitás lehet jelen.
Önön múlik, hogy kellemetlen feszültség vagy egymás mélyebb
megismerése következik ebből.
Ikrek: A héten érzékenyebb és bezárkózóbb hangulatba ke-
rülhet, valószínűleg az otthonosság lesz a fókuszában. Talán
szívesebben van a lakásában, mint házon kívül. Remek időszak
ez arra, hogy alkosson, vagy felvegye a kapcsolatot rég nem
látott barátaival, rokonaival.
Rák: Jó híreket kaphat az anyagi ügyeivel kapcsolatban, ha
eddig nehéz helyzetben volt, az rendeződhet, ami persze hatással
van a közérzetére is. Szerencsére számíthat a szerelemben is,
ha társat keres, most valószínűleg sokan felfigyelnek önre, ha
pedig párban él, romantikus élményekben lehet része.
Oroszlán:A kapcsolatai kerülnek fókuszba ezen a héten. Néhány
jól eltalált szóval képes megvigasztalni másokat. Bár szereti,
ha körülrajongják, a szív dolgaiban ne hallgasson a felületes
udvarlásra. Most könnyebben bedőlhet a szép szavaknak, és
visszaélhetnek a sérülékenységével.
Szűz: Nézze meg, mi mindent szeretne elérni a szakmai vagy
magánéletében - ha most tesz lépéseket ez ügyben, jó eséllyel
siker várja. Az anyagiak terén viszont feszültség keletkezhet a
párjával, de kompromisszumra juthatnak, ha mélyebben át-
gondolják a helyzetet.
Mérleg: Különös feszültséget okozhat, ha nem tudja össze-
egyeztetni a magánéletét a munkával. Egy esemény hatására
talán kénytelen lesz felforgató döntésre szánnia magát. Az
anyagiak területén kedvező lehetőséget jeleznek a bolygók,
most érdemes befektetésben gondolkodnia, illetve lépéseket
tehet azért, hogy fialjon a pénze.
Skorpió:A nagy elhatározások hete lehet ön számára a mostani,
melynek során régóta húzódó problémákra találhat megoldást.
Amint elszánja magát a változtatásra, érkezik a segítség is.
Ugyanakkor talán heves érzelmi hullámzásokat él át. Lehet,
hogy új szerelem van a láthatáron.
Nyilas: Nem árt, ha spórolásra fogja magát, melynek során rá-
döbbenhet, mennyi pénzt költ el feleslegesen, és ez alapján
akár újjá is szervezheti a költségvetését. Emellett a vonzerejét
is kamatoztathatja, hétvégén új embereket hódíthat meg, de
az is lehet, hogy barátság új szövődik.
Bak: Nem kizárt, hogy fontos szakmai kihívás előtt áll, akár a
mostani munkahelyén marad, akár állást keres. Ha pontos tervet
készít, remek eredményekre számíthat, illetve a jelenlegi felettesét
is lenyűgözheti. A hétvége felé talán bonyolódnak a munkahelyi
kapcsolatai, de csak apróbb félreértéseket kell tisztáznia.
Vízöntő: A hét kissé szétszórtan indulhat ön számára, ha teheti,
pihenjen minél többet. Nem kizárt, hogy az utóbbi hetek be-
nyomásai alapján fontos életmódbeli vagy szakmai változta-
tásokra szánja el magát. Ha párt keres, Ámor nyila eltalálhatja
a szívét, és érzelmei viszonzásra is találnak.
Halak: Nem kizárt, hogy a héten anyagi formában érkezik
önhöz támogatás. Ossza meg az örömét másokkal, szervezhet
baráti összejövetelt is. A hét pozitív történései új energiával
töltik fel, használja a kreativitását, és ne legyen bűntudata,
amiért végre jól érzi magad.

Horoszkóp

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

Flamenco est

Szeptember 5-én, este 8 órá-
tól két kanadai előadóművész,
Marta és Richard Moir kon-
certeznek a Jazz&Blues Club
Piano termében. A beugró 8
lejbe kerül.

Ezt látnod kell!

A Marosvásárhely II. kistemp-
lomi gyülekezet vakációs bib-
liahetet szervez szeptember
6-9-e között, délelőttönként
11 órai kezdettel. Szeretettel
várják a gyermekeket az Ezt
látnod kell! programra. A be-
lépés díjtalan.

Simon Endre és Simon
Zsolt közös tárlata 
a Kultúrpalotában

Látohatható a Simon Endre
Szolnay-díjas festőművész és
fia, Simon Zsolt festményei-
ből nyílt kiállítás a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota
galériájában. 

Jazz&Blues Club

Szeptember 9-én, vasárnap,
este 6 órától fergeteges rock buli
a Jazz&Blues Clubban. Fellép-
nek a My Hands in Chains, MOH,
Vecker, Captivus, BÜSZ és Corax
együttesek. Házigazda: Kővári

Attila. A beugró 6 lejbe kerül.

Mit gondolsz, mikor 
boldog a gyermeked?

Péntek, 2012 szeptember 7-én
16 órakor Marosvásárhelyen
várják a családokat a Somoste-

tőre (június 8-tól kezdődően):
míg a gyermekek izgalmas já-
tékokba kapcsolódhatnak be,
addig szüleik tájékozódhatnak
a gyermeknevelés labirintusá-
ban, megismerkedhetnek a
szervezet által családoknak,
gyermekeknek kínált progra-
mokkal.

Népdalvetélkedő Mikházán

Pénteken, szeptember 7-én,
reggel 10 órától Én is elindulék
este guzsalyasba című népdal-
vetélkedőt tartanak amatőr és
kezdő magyar népdaléneke-
sek, népmese- és népmonda-
előadók számára. Jelentkezni
szeptember 5-ig lehet Maros,
Kolozs, Hargita és Kovászna
megyéből. 
További információk:  
creatiemures@yahoo.com,
0265/220-062, 0265/306-650-
es telefonszámokon. A rendez-
vényt a Hagyományos Kultúra és
Művészeti Oktatás Maros Megyei
Központja és a Maros Művészegyüt-
tes jóvoltából kerül megszervezésre.
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A marosvásárhelyi Unitárcoop Alapítvány több mint másfél évtizede működik. Tagjainak sokrétű
tevékenységéről, lélekművelő munkájáról Antal Ildikó alapító tagot kérdeztük.   

Igazság 
Napja, avagy
„sztárügyvédek”
tüntetése

A múlt héten tartott sepsiszentgyörgyi tüntetésen
huszonvalahány ezer erdélyi magyar lépett fel egysé-
gesen a Mikó-ügyként elhíresült visszaélésekkel szem-
ben. Mint köztudott: egy egyházi vagyon visszaálla-
mosítása, egy milliós nagyságrendű kártérítési összeg
kifizetése és a restitúciós bizottság tagjainak a bör-
tönbüntetése a tét. Ha a nagy felháborodást keltő ügy
hátterét vizsgáljuk, akkor ott két szentgyörgyi illető-
ségű, az említett ingatlan bizonyos épületeiben érde-
kelt magyar személyt, illetve az egyikük örököseit ta-
láljuk. Ahhoz, hogy az események ilyen méreteket
öltsenek, szükség volt még számos szerencsétlen kö-
rülményre, elfogult döntésre, illetve szakmaiatlan be-
avatkozásra, de a szikra kirobbantói a fent említett
személyek. Végső soron azzal érveltek, hogy ez az in-
gatlan közadakozásból épült, és így nem az egyházat,
hanem az államot illeti meg a tulajdonjog, és vissza
kell azt adni „jogos” gazdájának. Ennél nagyobb fer-
dítést nem is követhettek volna el a vádlók ügyvédjei,
hiszen az adakozás minden bizonnyal az egyház javára
történt és az épület nem lehet az államé, dehát került
egy bíró, aki azt az ítéletet hozta, amit a bizonyos po-
litikai és egyéb érdekkörök elvártak tőle. 

Ez az eset előzményként szolgálhat egy visszaál-
lamosítási-hullám elindításához, és emiatt is indokolt
az erdélyi magyar közösség határozott fellépése. Mégis,
mielőtt a tömeges megmozdulásokat „bevetnék a
harcba”, érdemes lenne elemezni, hogy közösségünk
választott képviselői, illetve egyházaink elöljárói ki-
merítették-e a rendelkezésükre álló jogi eszköztárat?
Van-e olyan ügyvédcsapatuk vagy jogi képviseleti iro-
dájuk, amely az ilyen és az ehhez hasonló, számunkra
oly megalázó igazságtalan helyzeteket meg tudná
előzni? Miért van az, hogy a minket megillető jogokat
mindig a megalkuvásos politikai vakvágányon és nem
a közvetlen törvényszéki-peres eljárásban harcolják
ki? Számtalan „nagynevű” ügyvéd tevékenykedik az
RMDSZ (és más alakulatok) háza táján, de ezek inkább
a politikai tárgyalásokat részesítik előnyben a bírósá-
giakkal szemben. A mi (vásárhelyi) „sztárügyvédeink”
is ott tüntettek Szentgyörgyön, de nem a felháborodott
tömeg soraiban, hanem a törvényszéken kellett volna
fellépniük, és akkor nem jutott volna idáig ez a folya-
mat. Az egyház(ak) jogászai és ügyvédei az ingatlanok
bérbeadási szerződéseinek a megírásában és a busás
honoráriumok zsebre vágásában érdekeltek, nem pe-
dig a valódi problémák megoldásában. Itt állnak a
„visszaszerzett” vásárhelyi ingatlanok anélkül, hogy
valaki érvényesíteni tudná a magyar közösséget meg-
illető tulajdonjogot. Hol vannak ilyenkor a „sztárügyvé-
deink”? Ha pedig ennyire tehetségtelen ez a „szakértői”
csapat, akkor cseréljék le őket olyanokra, akik elérik
legalább a „válóperes” szintet, mert sok pénzről és a
közösségünk jövőjéről van itt szó.

Visszatérve a bírósági fejleményekre, ha tényleg
elérkezett az „Igazság Napja”, akkor fogadjanak végre
Markóék egy olyan ügyvédet, aki képes példaértékű
kártérítést kikövetelni (és megszerezni) a közösségünk
számára az elszenvedett károkért, aki a helyére teszi
az értékrendeket, és végleg elveszi a kedvét azoknak,
akik hasonló elvetemült visszaállamosítási ötletekkel
állnának elő.

Ferencz Zsombor

– Mikor indult útjára az Uni-
tárcoop Alapítvány és milyen cél-
lal?

– Az alapítvány 1996-ban in-
dult, szociális hálóként, nagy-
családosok megsegítésére, va-
lamint idős kisnyugdíjasok
támogatására, az akkori Maros-
Küküllő egyházkört átfogva. Je-
lenleg a két marosvásárhelyi
unitárius egyházközség közös
alapítványa. Az szervezet kultu-
rális tevékenysége csak 2002
után bontakozik ki, amikor a
klubdélutánok is beindultak.

– Melyek a tevékenységi kö-
reik? 

– Tevékenységi köreink a kö-
vetkezők: szociális segítésnyúj-
tás, amelynek keretében kis-
nyugdíjasok számára
élelmiszerekből, tisztító és tisz-
tálkodó szerekből álló csomago-
kat osztunk szét havi rendsze-
rességgel. Ennek a pályázatnak
a felelőse Báthory Éva szociális
munkás, és a városi tanács által
meghirdetett pályázat kereté-
ben havonta 35 személy a ré-
szese.

Otthoni gondozó szolgálat
idős, szociálisan hátrányos hely-
zetű, egyedül élő emberek ré-
szére, segítségnyújtás a bevá-
sárlásban, házimunkában,
számla-fizetésekben, valamint
a hivatalos ügyek intézésében.
Ennek a pályázatnak a felelőse
Gergely Orsolya szociális mun-
kás-pszichológus, és az ebben
résztvevők száma 40 személy. 

A klubtevékenység két hely-
ségben zajlik: Marosvásárhelyen
30–35 személy, Szentháromsá-
gon 10 személy vesz részt
benne. A foglalkoztatásokat az
ő igényeiknek megfelelően ala-
kítottuk.

Vállalt feledataink közé tar-
tozik továbbá: segédeszközök
kölcsönzése, segédeszközök köl-
csön adása, illetve adományo-
zása, valamint egyszeri haszná-
latos egészségügyi eszközök
adományozása.

– Hol fejtik ki munkájukat? 

– Nagyon sokáig csak Maros
megyében fejtettünk ki tevékeny-
séget, de két éve a Gondviselés Se-

gélyszervezettel együttműködve
Hargita megyében is dolgozunk.

– Kik voltak az alapító tagok?

– Az alapítványt a Marosvá-
sárhelyi Unitárius Egyházközség,
valamint Szabó László, Bakó
László és Román Elemér alapí-
tották 1996 tavaszán.

– Hány tagja van ma az ala-
pítványnak? 

– A közösségnek jelenleg
Kecskés Csaba esperes úr az el-
nöke.  Öttagú kuratórium irá-
nyítja az alapítványt, amelynek
hat fizetett alkalmazottja és 25
önkéntese van.

– Kérem, beszéljenek bő-
vebben a lélekművelő mun-
kájukról, az irodalmi kör te-
vékenységéről. 

– Nagyon sokáig mint szo-
ciális segélyszolgálat működött
az alapítvány, de 2002-ben egy
debreceni tapasztalatcsere foly-
tán rájöttünk, hogy ennél többre
van szükségük a gondozottak-
nak, nemcsak anyagi és fizikális
segítségre vágynak, hanem szel-
lemi hátteret is igényelnek tő-
lünk. Megismerve önkénteseink
felkészültségét, 2002-ben elin-
dítottuk a klubtevékenységet.
Ekkor jött létre a kézimunka kör,
irodalmi kör, színház-múzeum-
emlékestek látogatása, társas-
játék, közmunka, jótékonysági
bálok szervezése.

Az irodalmi kör Kisgyörgyné
Barla Júlia nyugalmazott ma-
gyar szakos tanárnő vezetésével
alakult meg 2006-ban. Minden
évben egy irodalmi összeállítás-
sal készülünk, meghívásra ki-

szállásokat vállalunk.
– Kik voltak azok a költők,

írók, akiknek az életéről megem-
lékezést tartottak és hol?

– 2007-ben Marosvécsen
voltunk, meglátogattuk a Ke-
mény kastélyt, a Helikon emlék-
helyet, Wass Albert síremlékét,
valamint a báró Kemény János
emlékházat.

2008-ban irodalmi összeál-
lítással emlékeztünk Wass Al-
bertre, a nagy költőre, íróra. Ez-
zel a műsorral augusztus 20-án,
Nagyváradon az unitárius temp-
lomban tisztelegtünk az emig-
ráns író emléke előtt. A Szent
István napi ünnep alkalmából
megismerkedtünk Nagyvárad
gyönyörű szecessziós épületei-
vel, a Püspöki Palotával és kincs-
tárával, részt vettünk a debre-
ceni virágkarnevál felvonulásán.

2009-ben Ady Endre csodá-
latos istenes verseivel Nyárád-
szentlászló meghívottjai vol-
tunk, a páratlan értékű
Árpád-kori szentlászlói unitárius
templomban.

2010-ben a kettős évfordulós
Vörösmarty Mihály életművét
idéztük meg összeállításunkban,
amellyel – többek között – sze-
repeltünk a nagyernyei unitárius
templomban, amely építésének
100. évfordulóját ünnepelte, va-
lamint a Magányosok Klubja né-
pes körében. 

2011-ben Balázs Ferenc em-
lékévet tartottunk, melynek so-
rán ellátogattunk Mészkőre, a
költő sírhelyére, valamint Tor-
dára, ahol kopjafáját megkoszo-
rúzva megemlékeztünk Kiss
László tiszteletes úr tragikus ha-
láláról is. Ernyében ezzel a mű-
sorral a református templomban

szerepeltünk. Advent alkalmával
mind a kövesdombi, mind a Bo-
lyai-téri templomainkban sor
került egy-egy előadásra.

2012-ben az Áprily Lajos ver-
ses műsorral tisztelegtünk a
meghívóink előtt. Előadásunkat
Szentháromságon júniusban,
augusztus 11-én pedig a parajdi
emlékházban adtuk elő. Szep-
temberben Enyeden az unitárius
templomban fogjuk előadni,
majd meglátogatjuk a Bethlen
Gábor középiskolát, amelynek
tanára volt a költő.

– Van e jelmondatuk? Egy
gondolat, amely vezérli önöket,
ami erőt ad a továbbfolytatásra,
a kitartásra? 

– Igen van: „Nem egy má-
sért, hanem egymásért”.  Együtt
minden sokkal könnyebb, és el-
viselhetőbb, gyönyörű, egyedül -
álló magyar költészetünkkel ez
a munka lélekemelőbb.

– Mit szeretnének még el-
mondani az olvasóknak az ala-
pítványról, önökről? 

– Mindez a munka, amit ki-
fejtünk nem jöhetne létre pá-
lyázatok nélkül, ami az anyagi
hátteret biztosítja számunkra.
Mi is nagyon sokat dolgozunk,
hogy ez sikerüljön, de az anyagi
hátteret a Munkaügyi és Szoci-
ális Minisztérium, a Maros Me-
gyei Tanács, a Marosvásárhelyi
Önkormányzat, valamint a kul-
turális szervezetek által meghir-
detett pályázatok biztosítják.
Mindezért természetesen na-
gyon hálásak vagyunk minden
pályáztató szervezetnek. Volt
már sikeres pályázatunk, a Com-
munitas alapítványtól, az Eurot-
rans alapítványtól, az Új kézfo-
gás alapítványtól, a Gondviselés
Segélyszervezettől, és az Unitá-
rius Közösségi Alapítványtól.
Ezen kívül Európai Uniós támo-
gatást kaptunk a Holland
Együttmüködési alaptól, a Rá-
kóczy alapítványtól valamint a
Mocsáry Lajos alapítványtól. Je-
lenleg 7 megnyert pályázat le-
bonyolításán dolgozunk. Ez lett
volna a klubtevékenységünk
egyik része, irodalmi része, de a
sort lehetne folytatni...    

Nemes Gyula

„Nem egy másért,
hanem egymásért”
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Szeptember 3-án sajtótájékoztatót tartott Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, amikor a Mikó
iskola ügyével kapcsolatban kiemelte, hogy a fontos tényekről senki nem beszélt. Arról, hogy az egyházi
javak visszaszolgáltatásáért Románia kötelezettséget vállalt az Európai Unió és az Európai Tanács előtt,
illetve arról, hogy RMDSZ-esek által vezetett önkormányzat adta el az iskolához tartozó épületeket.
De bizonyította az RMDSZ csúcsvezetőinek oroszlánrészét is, amelyet az egyházi tulajdonokban levő
ingatlanok körüli aktuális cirkuszban vállaltak.

– Jó napot, Sajókám! Nem tud va-
lami jó találós kérdést?

– De. Találja ki, mit csináltam tegnap
délután!

– Amit általában: vedelt.
– Azt is, de csak este. Előtte kitöltöt-

tem egy internetes intelligenciatesztet!
– Maga?! Íkútesztet?! Ez olyan,

mintha Stevie Wonder elmenne egy lá-
tásélességi vizsgálatra.

– Roppant vicces. Ha tudni akarja,
126 pontot értem el, ami az átlagos száz-
nál jóval magasabb intelligenciát jelent!

– Biztos, hogy nem csak huszonha-
tot?

– Biztos! Annyi az idiótáknak van!
– Erről beszélek. Akkor valszeg rossz

az a teszt. De, ha esetleg nem is, ez nem
jelent semmit.

– Miért nem?
– Mert ezek a tesztek csak a verbális

és a logikai-matematikai intelligenciát
mérik, a zenei, téri és testi-kinesztéziás

intelligenciát nem, ahogy az intraperszo-
nálist és az interperszonálist sem.

– Honnét szedi ezeket a perszonális
marhaságokat? Megtalálta költözéskor
a kilencedikes pszichotankönyvét?

– Nem. Jártam egy évet pszichológi-
ára anno, csak aztán a konzervatórium
miatt abba kellett hagynom.

– Konzervatóriumot végzett?! Hiszen
olyan botfüle van, hogy diót verni le-
hetne vele!

– Nem végeztem. A konzervgyárat
hívtuk annak idején konzervatóriumnak.

– Rejtőt idézve: maga élő marhakon-
zerv! A gyárról jut eszembe: nem akar Srí
Lankába menni dolgozni?

– Menjen a hóhér!
– Pont erről van szó: hóhért keres-

nek, mert az exbakót nyugdíjazták. Rá-
adásul nem is kellene agyondolgoznia
magát, 1976-ban volt utoljára kivégzés,
viszont az állás nem maradhat betöltet-
len.

– Akkor inkább betöltetem magam
képviselőnek az RMDSZ-listán, herehim-
bálni a parlamentben is tudnék. Bárki
felkerülhet a jelöltlistára, aki összetarhál
1500 támogató autogramot.

– Wie sich das der kleine Moritz vors-
tellt!

– Mit gagyog?!
– Fel volt mentve németből? Azt je-

lenti: ahogy azt Móricka elképzeli!
– Miért?
– Nem is RMDSZ-tag!
– Az a legkevesebb. Egyszerűen be-

iratkozom, mint Luke Skywalker a Világ-
egyetemre. Bár inkább lennék helyi
tanácsos…

– Miért?
– Nem emlékszik, hogy tavaly itt járt

egy afrikai küldöttség? Edit néni fogadta
őket a reptéren, kókuszdió-cicifixben és
háncsszoknyában, Cseg-Z pedig maszáj
harcosnak vetkőzött a tiszteletükre.

– Valami feketéllik…

– Nos, eltanultak tőlük egy mókás
törzsi szertartást, busmanul Kákámáká
a neve. Én is szívesen kipróbálnám, vagy
legalábbis megnézném.

– Miben áll az?
– Körbeülnek egy lavór ürüléket, és

kenegetik egymásra.
– Csak nem a melegvíz-mizériára

utal?
– Csak de. Pontosan egy hónappal

ezelőtt azt ígérték ezek a bús manók,
hogy 48 órán belül újra felcsendül Hän-
del Melegvízizenéje, de azóta is zéró
öröm. A tanácsosok kenik a Locativra, a
Locativ az E.Onra, az E.On az E-Starra…

– Pedig én július elején szinte meg-
nyugodtam, amikor gróf Peti André be-
jelenté eltartott kisujjal, hogy
éjjel-nappal dolgoznak az ügyön, keresik
a megoldást. Mit mondjak, jól elbújt.

– A mi naptárunk sietne? Ha jól em-
lékszem, Don Alejandro főtanácsos is
ígért, mégpedig azt, hogy augusztus ele-

jére újra kiöntik az eltűntetett Borsos
Tamás szobrot…

– Lehet, hogy kiöntötték, de a fürdő-
vízzel együtt.

– Apropó, öntés: mit szól a megyei
tanácselnök, Ciprian Dobre azon ötleté-
hez, hogy olvasszák be a Megyei Könyv-
tárba a Látót?

– Azt, hogy Európa ekkora barmot
még nem ba…, izé, nem látott! Ráadá-
sul költségoptimizálási okokra hitvánko-
zott a sunyi sovén varjú.

– Éjszakánként bizonyára álmatlanul
hánykolódik a csuromvizesre izzadt tör-
pés pizsamájában, és tumorosra gondol-
kozza azt a csökött agyát, hogy mi
módon tudná csökkenteni a költségeket.

– A helyett, hogy menne inkább oda,
ahonnan jött…

– Itt született a tapló, vásárhelyi.
– Tudom én azt jól. De attól még el-

mehetne oda, ahonnan jött!
Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Rólunk írták 

Hiánypótló
Mármint a Központ című hetilap, mely új

színt hozott a romániai magyar sajtó meglehe-
tősen egyhangú világába. Szükség volt egy
jobboldali, konzervatív, nemzeti szemléletet su-
gárzó kiadványra, hisz a hazai sajtópiacon ez a
fajta kínálat meglehetősen szegényes. (Van vi-
szont bőven kínálat olyan sajtótermékekből,
melyek a Népszabadság kistestvérei akarnak
lenni.)

A romániai magyar társadalom meglehető-
sen sokszínű, s bár az erdélyi magyar nem sokat
filozofál azon, hogy ő jobb- vagy baloldali,
ennek a közösségnek legalább a fele jobboldali
beállítottságú és nemzetileg elkötelezett, több
mint fele Fidesz-szimpatizáns. Ennek a hatalmas
tömegnek kevés lehetősége van az írott sajtóban
való képviseletre, hogy a magyar nyelvű rádió-
és tévéadókról ne is beszéljünk. Azok tokkal, vo-
nóval az RMDSZ elkötelezettjei. 

Jómagam nemcsak azért olvasom a Közpon-
tot, mert bírálja a „nagy” magyar pártot, hanem
azért is, mert a két kisebb párttal szemben is kri-
tikus valahányszor szükség van erre. Tudniillik
mára világossá vált, hogy önmagukban ezek
sem képesek megváltani minket. 

Jó ötletnek tartom a magyarországi lapokból
való átvételeket. 

Maga a lap aktuális kérdéseket taglal, vezér-
cikkei a lényeges dolgokról szólnak, új szín a
humor, de a legfontosabb erénye a szókimondás. 

Olvasóként, ha szabad lenne témákat aján-
lani, akkor: kíváncsi volnék, mi történik most az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezetében, a köz-
ponti vezetésnek milyen a viszonya a Sapientia
EMTE-hez, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségéhez, a Romániai Magyar Gazdák
Egyesületéhez? Érdekes kérdések, melyek meg-
mutatják, hogy valóban az egész erdélyi ma-
gyarságot képviselik-e azok, akik melldöngetve
állítják, ők az egyetlen, törvényes, választott
képviselet. 

Gábor Attila 

Izsák: Az RMDSZ féligazságokat mond

„Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlése, amikor Románia csat-
lakozási kérelmét tárgyalta, kia-
dott egy véleményezést, amely
tartalmazza a csatlakozás feltéte-
leit. Ebben felszólította Románia
kormányát, hogy szolgáltassa visz-
sza az egyházaknak a javaikat,
tegye lehetővé, hogy egyházi isko-
lák működjenek, hogy a nemzeti
kisebbségekhez tartozó gyer-
mekek anyanyelvükön tanulhassa-
nak. Románia erre kötelezettséget
vállalt, mert e nélkül ma nem le-
hetne sem az Európa Tanács, sem
az Európai Unió tagja. Erre azóta
nem szokás hivatkozni, amióta az
RMDSZ koalíciós alkuk tárgyává
tette a történelmi egyházak va-
gyonának visszaszolgáltatását is”
– mondta el Izsák. 

Hozzátette, hogy Markó Béla ki
is mondta, hogy a kisebbségvéde-
lem nemzetközi eszközeiről le-
mondtak, mivel nem
panaszolhatják be azt a kormányt,
amelyben ők is benne vannak.
Ugyanakkor kifejtette azt is, hogy
senki nem beszélt arról, hogy azo-
kat tanári lakásokat, amelyeket a
Mikó Iskolával együtt a Református
Egyháztól vettek el az államosítás
során, az Albert Álmos vezette ön-
kormányzat, és az Olosz Gergely
által vezetett ingatlankezelő adta
el azoknak a bérlőknek, akik aztán
feljelentették az egyházat.

Markó: „Mindegy, 
hogy kié az iskola”

Izsák Balázs hozzáfűzte, a
Mikó-ügy nem előzmény nélküli.
A zilahi Wesselényi Református

Kollégium visszaállamosítását
Seres Dénes szenátor kezdemé-
nyezte, Tőkés Lászlót pedig, aki
egyháza püspökeként fellépett a
visszaállamosítás ellen, az RMDSZ
szankcionálta, majd megfosztotta

tiszteletbeli elnöki tisztségétől.
Ekkor jelentette ki Markó Béla,
hogy mindegy, ha az iskola az egy-
házé, vagy az államé, ha egyszer
abban magyarul folyik az oktatás. 

Pál Piroska
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Tavaly, július közepén merült fel Borbély Lászlónak (akkor még környezetvédelmi miniszternek), az RMDSZ politikai alelnökének a neve egy kor-
rupciós ügyben, amelyet az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály vizsgál. Borbély mellett a DNA büntetőjogi vizsgálatot indított Ioan Ciocan, az
avasfelsőfalui Lescaci Com. cég ügyvezetője ellen, aki az ügyészek szerint egy 20 ezer euró értékű lakásfelújítással vásárolta meg Borbély László
„befolyását”, amelynek köszönhetően a cég szerződéseket köthetett a Vízgazdálkodási Hivatallal.

Halasztott a  Képviselőház

A mentelmi jog mögé bújik Borbély

Borbély Lászlót már hosszú évek
óta úgy emlegetik, mint az RMDSZ erős
emberét. Hogy mitől és mennyire erős,
azt nem tudjuk, de az tagadhatatlan:
manapság ő a szervezet egyik legbe-
folyásosabb politikusa. És ő ezzel a be-
folyásával, hatalmával rendszerint él
is. Olykor pedig visszaél. Talán még em-
lékeznek arra, amikor az RMDSZ leg-
utóbbi tisztújító kongresszusán „üzent”
a magyarországi kormánynak és kor-
mánypártnak, pökhendi módon kiok-
tatva a Fideszt, s felszólítva, ne próbál-
jon tanácsot adni a hogyan s mikéntre,
mert a legjobban az RMDSZ tudja, mi
kell az erdélyi magyarságnak... Ezek
szerint nem kell sem autonómia, sem
önálló állami magyar egyetem, sem
magyar tanszék a MOGYE-n, sem Kos-
suth utca Vásárhelyen, de még egy ma-

gyar vonatkozású köztéri szobor sem
a főtéren... Ha rajtuk múlik, a magyar
állampolgárság felvételére sem lenne
lehetőségük a történelem szeszélye
folytán a határon kívül rekedteknek.

Az ügy, amelynek kapcsán Borbély
mentelmi jogának megvonását kérik
a Képviselőháztól, jelentéktelennek tű-
nik. Maga a felmerült pénzösszeg, 20
ezer eurócska – az mi egy nagyhatalmú
kormánytag számára? – sem tűnik
nagynak, legalábbis nagyságrenddel
kisebb, mint amekkora pénzekről ál-
talában szó van a hasonló korrupciós
történetekben. Ha jól belegondolunk,
az egészet csak figyelmeztetésként
szellőztették meg, talán csak jelzésként,
hogy van még más is a sifonérban, jó
lesz tehát „konformálódni”, az elvárások
szerint nyilatkozgatni, s főleg tenni a

magas minisztériumban. Hogy miben
zavarhatta az akkor még hivatalban
lévő miniszter úr a magasabb érdeke-
ket? Hát, ha csak Verespatakot említjük,
akkor máris helyben vagyunk, hisz ak-
koriban PDL-s kormánykörök igen sze-
rették volna már sínen látni a bánya-
projektet, csak az RMDSZ egyes
politikusai tiltakoztak, tiltakozgattak,
egyesek nagyhangon, mások kizárólag
a látszat kedvéért, úgy fél szájjal... Az-
tán ott volt az ország területi-közigaz-
gatási átszervezése, amelynek az ál-
lamelnöki elképzelés szerinti változata
ellen szóltak az RMDSZ-es politikusok,
köztük a duzzadó önbizalommal nyi-
latkozgató Borbély. Talán nem járunk
messze az igazságtól, ha azt feltéte-
lezzük, ennek az ellenkezésnek a letö-
rését volt hivatott szolgálni a sajtóban

azonnal megszellőztetett korrupciós
ügy. 

Borbély talán legnagyobb „bűne”,
vagy mondjuk azt: a jóra való restség
tagadhatatlan bizonyítéka az a mód,
ahogyan a város és környéke légterét
és talaját évtizedek óta szennyező vegyi
kombinát ügyét kezelte. A szaktárca
élére történt kinevezésekor még fenye-
getőzött, a környezetvédelmi előírások
szigorú betartatásáról szólt, s szigorú
felelősségre vonásról, akár a kombinát
bezárásáról vizionált. A nagyhangú, fe-
nyegetőző kijelentések megismétlőd-
tek mindannyiszor, ahányszor gazdát
cserélt az Azomaros. Aztán hirtelen
csend lett, a vegyi üzem pedig füstöl-
gött zavartalanul... Sokan összefüggést
vélnek felfedezni a miniszteri dörge-
delmek, illetve fenyegetések következ-

mények nélkül maradása, illetve a cég
által a város kosárlabdacsapatának
nyújtott jelentős anyagi támogatások
között.

Tény, hogy a kombinát esetében
Borbélynak nem sikerült bizonyítania,
ki az ember a gáton. Pedig ezt igencsak
honorálta volna a város lakossága... Ez-
zel szemben erős ember mivoltát azzal
demonstrálta, hogy az őszi parlamenti
választásokon nem abban a vásárhelyi
választókerületben indul, amelyben
négy éve, s amelyben győzelme bi-
zonytalanná vált, hanem a szinte szín-
tiszta magyar lakosságú Nyárád és Kis-
Küküllő mentiben. Nagyon fontos lehet
számára az a parlamenti mandátum...
Kérdés: mit szólnak ehhez a választó-
polgárok? 

Szentgyörgyi László 

Az RMDSZ erős embere 

A DNA szerint Ioan Ciocan – aki
mellesleg Gheorghe Ciocan Szatmár
megyei PSD-s képviselő veje – 2011-
ben Borbély befolyása révén közbe-
szerzési konvenciókhoz jutott a volt
miniszternek alárendelt Vízgazdálko-
dási Hivatalnál, sőt, prioritást élvezett
néhány, a hivatallal korábban már le-
szerződött és folyamatban levő, vagy
befejezett munkálat ellenértékének
kifizetésénél. Források szerint Ioan 
Ciocan cége 2007-től összesen 48
munkálat elvégzésére kötött szerző-
dést az állammal, ezek között szere-
pelnek tengerpart-megerősítések, va-
lamint folyómeder-szabályozások is.

Házkutatás, 
tanúk kihallgatása

Néhány napra rá a nagyváradi
DNA-ügyészek tanúként hallgatták ki
Borbély László feleségét, Borbély Me-
lindát – aki akkor a Marosvásárhelyi
Regionális Rádióstúdió igazgatóhe-
lyettese volt – és anyatársát, akik a
kihallgatás részleteiről nem nyilatkoz-
tak a sajtó képviselőinek. Ezzel egy-
időben Borbély kijelentette, hogy:
„Semmiféleképpen nem vagyok érin-
tette ebben az ügyben.”

Zavaros ügy – Kié 
is a lakás?

A Hotnews hírportál megkereste
annak a bukaresti tömbháznak a
gondnokát, amelynek egyik lakásában
a DNA ügyészei házkutatást tartottak,
és amely lakást újította fel Ioan Ciocan
cége. A ház gondnoka azt állította,

hogy a lakás felújítása 2011 májusá-
ban kezdődött, a munkát Szatmár me-
gyei munkások végezték, és a szüksé-
ges építőanyagokat is onnan
szállították Bukarestbe. A gondnok azt
állította, hogy Borbély László szemé-
lyesen ellenőrizte a lakásfelújítást.

A szóban forgó lakrész jelenlegi tu-
lajdonosa bizonyos Vincze Mária, aki
a gondnok elmond ása szerint az év
elején vásárolta meg a lakást. Az an-
cheteonline oknyomozó portál szerint
Vincze Mária (Borbély László fogadott
fia feleségének anyja) a lakás de jure
tulajdonosaként szerepel, de a lakás
tulajdonképpeni birtokosa Borbély
László és felesége, ők kezdeményezték
az ingatlan megvásárlását Kovács Pál-
tól és feleségétől, ők fizették ki a 80
ezer eurót, foglalkoztak az adásvételi
szerződés megkötésével, és kérték a
lakás felújítását az avasfelsőfalui Les-
caci Com. Kft által. Viszont a politikai
alelnök vagyonnyilatkozatában sem a
lakás, sem a Vinczének nyújtott 80 ezer
eurós kölcsön sem szerepel.

Vincze Mária 2011 július 14-i ki-
hallgatásán a következőket nyilatkozta
a fent említett portál dokumentumai
szerint: „2009 szeptemberében Bor-
bély Melinda mondta nekem, hogy
Kovács Pál úr Romániába érkezett, és
néhány nap múlva Kolozsvárra me-
gyünk, hogy aláírjuk az adásvételi
szerződést. A kitűzött napon Kolozs-
várra utaztunk Borbély asszony
meggyszínű VW Golf gépkocsijával,
más személy nem volt velünk. Kolozs-
váron Kovács Pál lakásához mentünk,
onnan pedig Kovács Pál úr és felesége
kíséretében egy közjegyzői irodába. A
közjegyző jelenlétében Borbély Me-

linda asszony átadta Kovács Pál úrnak
a 80 ezer eurót, a lakás vételárát, majd
aláírtuk az adásvételi szerződést. Az
összeget euróban és lejben fizette ki
Borbély Melinda, a pénzt otthonról
hozta. Én magam soha nem jártam a
Kovács Páltól vásárolt lakásban, sem
az adásvételi szerződés aláírása előtt,
sem utána, tehát nem tudom ponto-
san, hol van a lakás, és a pontos címét
sem ismerem.”

Mikor sújt le a DNA keze?

Viszont idén, április elején – meg-
jegyzendő: hogy kilenc hónap „lebeg-
tetés” után – a tettek mezejére lépett
a DNA, és kérte a büntetőjogi vizsgálat
elindítását. A nyomozóhatóság a fő-
ügyészséghez fordult azzal a kéréssel,
hogy tegye meg a parlamentnél a bűn-
vádi eljárás indításához szükséges jogi
lépéseket. Akkor a parlament jogi bi-
zottságának 7 tagja támogatta, 3 el-
utasította a bűnvádi eljárás megkez-

dését Borbély ellen. 
Az RMDSZ-es politikus kitartott ár-

tatlansága mellett, és emlékeztetett:
2010 augusztusa óta lehallgatták, és
semmilyen terhelő bizonyítékot nem
találtak rá vonatkozóan. A vagyonbe-
vallását érintő felvetésekkel kapcsolat-
ban elmondta: olyan ingatlan nem sze-
repel a listán, ami nem az ő tulajdona. 

Mindemellett 2012 április 5-én le-
mondott Borbély László a környezet-
védelmi tárca éléről. Az akkor minisz-
terelnöki tisztséget betöltő Mihai
Razvan Ungureanuval közel két órás
négyszemközti beszélgetés után dön-
tött a minisztériumból való távozásá-
ról, arra hivatkozva, hogy nem sze-
retné, ha a kormány megítélésén
rontana a korrupciós ügye.

Újra elhalasztották 
az ügy tárgyalását

Hétfőre, szeptember 3-ára tervez-

ték azt a képviselőházi ülést, amelyen
többek között Borbély – az ügyészség
által benyújtott – bűnvádi eljárási
dossziéjáról tárgyaltak volna. Ám a ta-
nácskozást újra elhalasztották, mert
nem volt meg a kvórum. Az újabb
ülést szeptember 10-ére, hétfőre hív-
ták össze.

Részletekkel visszatérünk.

Pál Piroska

Borbély László vagyonnyi-
latkozata: telek, lakóház,
luxusautó, bankszámlák

Borbély László legfrissebb vagyonnyi-
latkozata szerint a politikus feleségével,
Borbély Melinda rádiós újságíróval
együtt társtulajdonosa egy 450 négy-
zetméteres belterületnek, és egy 140
négyzetméter alapterületű lakóháznak,
amelyeket 2000-ben vásárolt, valamint
egy 50,3 négyzetméter alapterületű
örökölt lakásnak.
A miniszter 2009-ben vásárolt egy Le-
xus GS300-as típusú személygépkocsit.
Emellett 15000 euró értékben birtokol
ékszereket.
Vagyonnyilatkozata szerint Borbély
Lászlónak öt bankszámlája van a Pira-
eus Bankban és az OTP Bankban, ezek
összértéke meghaladja az 51 ezer eurót,
illetve a 87 ezer lejt.
Az is kiderül a vagyonnyilatkozatból,
hogy Borbély László a legutóbbi pénz-
ügyi évben 94 673 lejt keresett minisz-
terként, RMDSZ-ben betöltött tisztsé-
géért 38801 lejt, míg felesége, Borbély
Melinda 116925 lejt kapott fizetésként
a Román Rádiótársaságtól.



Bármilyen hihetetlenül is hangzik, de az euró sorsát nem az államkötvénypiacok, hanem az uniós
banki szabályozás körüli viták határozzák majd meg. A vita kimenetele pedig két német városban,
Berlinben és Frankfurtban dől el. Nicolas Sarkozy francia elnök menesztésével ugyanis felbomlott
a Párizs–Berlin-tengely, s az adósságválság megoldását tekintve Francois Hollande teljesen más
álláspontot képvisel, mint Angela Merkel. A német kancellár ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy min-
denki csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, miközben a franciák szocialista elnöke
elképzelhetőnek tartja a túlköltekezést, ha azzal elősegítheti a növekedés ütemének gyorsítását.

6. oldal szeptember 5–11.>> Figyelő 

Török áfium
Ismét tele a világsajtó Ma-
gyarországgal. Ezúttal az ör-
mény katonatársa brutális meggyilkolása miatt
életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt azeri tiszt,
Ramil Safarov kiadatása tartja lázban a médiát.

Nem ok nélkül, hiszen Azerbajdzsán írásban vállalt köte-
lezettségét durván és cinikusan felrúgva nemcsak elnöki ke-
gyelemben részesítette a gyilkost, de nemzeti hősként
ünnepli, s elő is léptette. Ilham Alijev államfő valamiféle nyár
eleji politikai megegyezésről beszél, ami az azeri magyar ál-
lamkötvényjegyzésről szóló híresztelések fényében ugyan-
csak kínos helyzetbe hozza a magyar kormányt. Jereván
eközben tombol, tiltakozásra szólítja a világ örménységét, s
egyelőre ugyan csak az azeri honlapokat hackelték meg, de
háborút emleget, nem mellesleg pedig megszakította a dip-
lomáciai kapcsolatokat Magyarországgal, amely jóhiszemű-
ségét és az eljárás jogszerűségét bizonygatva magyarázatot
kér Bakutól, és lezártnak tekinti az ügyet.

Csakhogy áll a bál, s félő, hogy törököt fogtunk, amely
nem ereszt. Akarva-akaratlanul egy, a végletekig elmérgesült
viszály közepébe csöppentünk, s hiába próbálunk úgy tenni,
mintha nem így lenne, ez az igazság. Mindez persze egyál-
talán nem meglepő, hiszen az azeriek és az örmények immár
lassan negyed százada háborúban állnak egymással, s ezen
a tényen nem sokat változtat, hogy manapság Hegyi-Kara-
bah környékén csak néha dörögnek a fegyverek. A helyzet
azonban feszült, geopolitikai szempontból meglehetősen
terhelt, az idegek pattanásig feszültek. Így aztán elég egy
szikra ahhoz, hogy tüzet fogjon az izzó gyűlölet. Ebben a
helyzetben meglepetésként senkit nem érhetett – ha mégis,
az elég baj –, hogy Safarov kiadatása felszítja majd azt a bi-
zonyos parazsat. Arra nagy eséllyel számítani lehetett, hogy
a hősként tisztelt tiszt megérkezését Baku demonstratívan
felhasználja a nemzeti érzések erősítésére, s az az ország,
amely 150 évig „élvezte” a törökök vendégségét, aligha cso-
dálkozhat Safarov csalárd szabadon engedésén. S hogy Azer-
bajdzsán felelősséget vállalt a büntetés letöltésére? Na és! A
jogot felülírja a nemzeti eszme. Nem dughatjuk tehát a fe-
jünket a homokba, nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt
volna, hiszen hiába tiszta formálisan az ügylet, a kiadatás a
fenti összefüggésben felvet bizonyos morális kérdéseket. Ne
feledjük ugyanis el, hogy a civilizált világ szemében Safarov
nem hős, hanem brutális gyilkos. Így ebben a helyzetben el-
várható a kormánytól, hogy ne tekintse lezártnak az ügyet,
hanem adjon átlátható, részletes magyarázatot a kiadatás
körülményeiről s általában az egész szerencsétlen esetről. Ha
ugyanis ezt nem teszi meg, csak tápot ad a további találga-
tásoknak és a rosszhiszemű kombinálásnak.

Ezekből enélkül sem vagyunk szűkében. Most például
meglepődve tapasztalhatjuk, hogy hirtelen mennyi örmény
szimpatizáns lett. Olyanok bontanak most zászlót Jerevánért,
akiknek fogalmuk sem volt róla, vagy akiket egyáltalán nem
érdekelt a magyar és az örmény nép kulturális, vallási közel-
sége. S nem véletlenül, hiszen ez a szerencsétlen ügy Oba-
mától a magyar ellenzékig kapóra jön azoknak, akik nem
érdekeltek a Magyarország mozgásterét szélesítő keleti nyi-
tásban.

Az utóbbi napok legfőbb tanulsága, hogy álszent a világ,
s nem az értékek, hanem az érdekek mozgatják. A következő
napokban nagy eséllyel a saját bőrünkön érezhetjük meg azt
is, hogy milyen fontos a lobbik ereje, s a felháborodás helyett
inkább Washingtontól Brüsszelig az örményt legalábbis meg-
közelítő befolyás felépítésén kellene fáradozni. Mindez azon-
ban nem változtat azon az alapigazságon, hogy a
gyilkosoknak börtönben a helyük. 

Stier Gábor

A bankunió és az euró sorsa

Emellett Hollande szorgal-
mazta a közös felelősségű euró-
kötvények kibocsátását,
valamint az Európai Központi
Bank (EKB) forrásainak korlátlan
igénybe vételét az uniós mentő-
alapok finanszírozására. Merkel
szerint azonban ezzel nem ten-
nének mást, mint meghitelez-
nék a további túlköltekezést
olyan tagországoknak, amelyek-
ről még azt sem lehet tudni biz-
tosan, hogy az eddig felvett
hitelek visszafizetésére képesek
lesznek-e. A német kancellár
éppen ezen törekvésekkel szem-
beni ellenállását tette politikája
alapelvévé, vagyis elképzelhe-
tetlen a kompromisszum a két
fél között. 

A Párizs–Berlin-tengely Sar-
kozy alatt is csak azért műkö-
dött, mert az előző elnök
stratéga volt, és rendelkezett a
hosszú távú tervezés azon ké-
pességével, amely teljesen hi-
ányzik Hollande-ból. Sarkozy
világosan látta, hogy csak a né-
metekkel szövetségben őrizheti
meg Franciaország a vezető sze-
repét Európában. Ráadásul Pá-
rizsnak sokkal nagyobb
szüksége lenne Berlinre, mint
fordítva. A két ország ugyanis a
reformfolyamat különböző fázi-
sánál tart. Amíg a németek már
végrehajtották a versenyképes-
ségüket az elkövetkezendő évti-

zedekre megalapozó reformok
túlnyomó többségét, a franciák
még hozzá sem láttak azokhoz.
Párizsnak ki kellene találnia azt
a gazdasági modellt, amely a
versenyképesség helyreállítása
mellett a szociális békét is meg-
őrizné. Ugyanakkor pedig túl
kellene lépnie a De Gaulle-i
örökségből a „nemzetek Európ-
ájaként” ismert dogmán, és el
kell indulnia a nemzetek feletti
politikai integráció elmélyítésé-
nek irányába, mivel ezt követeli
a válság. De ami még ennél is
nehezebb: hozzá kell szokniuk a
német vezetéshez Európában.
Sarkozy ez utóbbit elkerülendő
hajlandó volt elfogadni a néme-
tek által diktált irányt, hogy a
világ szemében egyenrangú
partnerként tűnhessen fel, és a
német gazdaság farvizén evezve
könnyebben találjon megoldást
az első két problémára. Aligha
van szüksége egyenrangú part-
nerként azonban Merkelnek egy
olyan Hollande-ra, aki kész bár-
mikor hátba támadni, s ehhez a
német szocialistákkal is szövet-
kezni, ha nézeteltérésük támad.
A francia elnöknek ráadásul
nemcsak stratégiája nincs, tak-
tikai terveit sem ismerjük, mert
nem nyilatkozott még száz nap
után sem arról, mit hagyna meg
amúgy is megvalósíthatatlan,
választási ígéreteiből. 

Mivel tehát Párizs kiesett,
Berlinnek egyetlen igazi szövet-
ségese maradt a reformok vég-
rehajtásában: az EKB. Mario
Draghi, a pénzintézet elnöke
rendelkezik azokkal a források-
kal, amelyek valóban eldönthe-
tik az euró sorsát. A vita most
azon folyik, miként kellene be-
vonni az EKB-t a rendezésbe. Az
Európai Bizottság javaslata alap-
ján az egész uniós bankrendszer
szabályozása átkerülne az EKB
hatáskörébe. Wolfgang Shauble
német pénzügyminiszter a Fi-
nancial Times hasábjain ugyan-
akkor úgy vélekedett: csak a
nagybankokat kellene uniós fel-
ügyelet alá helyezni, a kicsik ma-
radjanak meg nemzeti
hatáskörben. 

A szakemberek jelentős része
kételkedik, hogy érdemes lenne
felállítani egy európai bankfel-
ügyeletet, amely a kisebb ban-
kokra nem terjed ki. Éppen a
kisebb takarékpénztárak okoz-
ták a legnagyobb bajokat a spa-
nyol bankrendszerben. Emellett
több német vezető pénzügyi
szakértő is ellenzi az EKB szerep-
körének bővítését, mert ez csak
fedezetlen pénznyomáshoz ve-
zethet, amiből a tagállamokat
finanszírozzák. Ez összeegyezhe-
tetlen a központi pénzintézet
alapfeladatával, a közös valuta-
övezet stabilitásának megőrzé-

sével.
Angela Merkel valószínűleg

támogatja majd az uniós ellen-
őrzés szigorítását a bankrend-
szer felett, hiszen enélkül nem
adhat szabad utat a bankok köz-
vetlen finanszírozásához az eu-
rópai mentőalapokból. De
különös gonddal vigyáz arra,
hogy ne nyújtson segédkezet az
EKB forrásainak korlátlan fel-
használásához. Ezzel ugyanis
gerjesztené az inflációt, és el-
tüntetné azt az ösztönzőt a
rendszerből, ami a kormányokat
a pénzügyeik rendbe tételére
sarkallja. Draghi eddig azon az
állásponton volt, hogy a bajba
jutott kormányok csak akkor for-
dulhatnak a pénzintézet forrása-
ihoz, ha segélykérelmet
nyújtanak be. Ez azonban politi-
kailag egyelőre elfogadhatatlan
a spanyol és olasz kormány szá-
mára. Szakemberek szerint nem
kellene kivárni, mire politikailag
elfogadhatónak tartják ezt a lé-
pést Madridban és Rómában,
mert az a gazdasági helyzet
olyan mértékű romlását jelezné,
amit már valószínűleg az EKB
beavatkozásával sem lehet majd
orvosolni. 

Szalontay Mihály
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Vége van a nyárnak, 
meleg vízre várnak…

Levelet 
kaptam, lájf!
Nem ritka jelenség, hogy az emberek fél-
reértik, félrehallják közkedvelt meló-
diák, ismert slágerek egy-egy sorát.
Ezekből gyűjtöttünk egy csokrétányit:

Ásót visz a Laci. A nyolcvanas évek auszt-
rál popüdvöskéje, Kylie Minogue I Should Be
So Lucky című slágerének refrénjét énekelték
így a magyarországi diszkókban annak idején.
Nálunk nem, mert mi helyesen beszélünk,
nem névelőzzük a neveket. Itt Lajos az Lajos,
és Alajos az Alajos.

Szentmihályon presszó lesz. A The Po-
lice Message int he Bottle című dalának egyik
sorát – Sending out an SOS – „fordították” ma-
gyarra.

Levelet kaptam, lájf! Ezt mindenki is-
meri: az Opus nevű (monoslágeres) osztrák
együttes 1985-ben megjelent, Live Is Life
(vagy Life is Live vagy Life is Life) című dala
egyik sorának félreértéséből ered. Azazhogy
nem teljesen: a félreértett sorról évtizedekkel
később is vitatkoztak az interneten a 80-as
évek gyermekei, hogy vajon mi lehet az ere-
deti. Születtek olyan magyarázatok, hogy az
eredeti szöveg „let us all talk 'bout life” volt, de
az is felmerült, hogy az együttes tagjai Ma-
gyarországon hallották a „levelet kaptam” ki-
fejezést, megtetszett nekik a hangzása, és jól
hangzó halandzsaként beépítették a dalba. Az
együttes honlapján a dalszöveg rovatban
azonban az angolul is halandzsa „labadab dab
dab live” szerepel. Legjobb, ha mindenki meg-
hallgatja, és eldönti: kapott-e levelet vagy
sem.

Bikicsunáj. Ez annyira az agyára ment már
mindenkinek, hogy meg se említjük.

Márminálunk. Gyönyörű példája annak,
hogy nem csak az angol nyelvű szöveget tud-
juk rettenetesen félreérteni – ami valójában
nem is félreértés, hanem át- vagy kifordítás,
hiszen senki se gondolta komolyan, hogy Stin-
gék Szentmihályról énekelnek, vagy Kajla Mó-
nika bizonyos kérges tenyerű, ásót cipelő Lacira
ácsingózik. A Már minálunk babám… című
népdalról vagyon itten szó, amely így kezdő-
dik: „Már minálunk babám, már minálunk
babám az jött be szokásba, hogy nem szedik a
meggyet, nem szedik a meggyet fedeles ko-
sárba…”. Rengeteg gyermek hitte azt, hogy a
„márminálunk” egy ige, a gyümölcsszedésnek
egy népies szinonimája. Ragozva: én mármi-
nálok, te márminálsz, ő márminál, mi mármi-
nálunk, ti mármináltok, ők márminálnak.

Kellemes márminálást mindenkinek!

Coco Jumbo Marosvásárhe-
lyen! Még mielőtt valaki félreér-
tené: nem a kilencvenes évek
egyik sikercsapata, a Mr. President
koncertezik városunkban, hanem
a régen várt elefánt érkezik meg
szeptember 15-én az állatkertbe,
ahol már szerelik az elefántkifutó
köré a villanypásztort és a fekvő-
rendőröket. Egy speciális teherau-
tóval szállítják Budapestről
egészen a városhatárig, ahol Dorin
Florea felpattan a hátára, mint
Johnny Weissmüller a Tarzánban,
és a főtéren végigvonulva érkez-
nek majd meg oda, ahová valók.
Mao Ce-tungnak, a kínai kulturális
forradalom atyjának az elvbarátja,
Csita Dobre bukfencezéssel, gri-
maszkodással, ürülékdobálgatás-
sal, Látó-tépkedéssel és egyéb
kunsztokkal fogja szórakoztatni az
út mentén bámészkodó kicsiket,
közepeseket és nagyokat. Ki ne
hagyják!

Grátisz kakáldák. Bizonyára
megunván a meleg vízzel kapcso-
latos sz*rakodást, az egyik önkor-
mányzati képviselő, bizonyos
Sebastian Pui azzal a szagos ötlet-
tel purcolt elő, hogy „mobil illem-
helyeket” kellenék elhelyezni a
lakónegyedekben. „A lakosok, il-
letve a vendéglátó-ipari egységek
tulajdonosai jelezték, hogy a par-
kokban, templomok közelében a
marosvásárhelyiek – illemhelyek
hiányában – a tömbházak sarka-
inál, a bárokban, éttermekben
végzik el szükségleteiket. Napja-
inkban nehéz elképzelni azt, hogy
egy civilizált városrészben nincse-
nek ökovécék (nem kell elkép-
zelni, apja, hiszen nincsenek!).
Ezek jelentik ugyanis a legjobb
megoldást az ilyen helyeken,
mivel könnyű és olcsó is tisztán
tartani őket”- mondá a kakaszaki,
aki azt is belemaszatolta a fekáli-
aprojektbe, hogy a mobilbudik
használatáért nem kérnének egy
vasat sem a júzerektől.
Tévedett volna Vespasianus koma:
mégiscsak van szaga?

Szabó Előd rontja az öngyil-
kossági statisztikát. Idézet egy
Vásárhelyi Hírlapos cikkből:
„Szabó Előd (szerk. megj.: Szabó
Előd a Titán énekese <szerk.
megj.: a Titán egy szászrégeni ze-
nekar>) magánéletében is válto-
zások történtek az utóbbi
időszakban: augusztus 27-én töl-

tötte a 27. életévét, a hónap ele-
jén pedig meg is nősült, így a női
rajongók legnagyobb bánatára
már nem szingli”.
Végre fény derült a szörnyű ti-
tokra! A rendőrségnek lövése sem
volt, miért mos partra a Maros na-
ponta fél tucat tinilány-hullát,
akiken erőszaknak nyoma sincs –
minden bizonnyal önkezükkel
vettettek véget fiatal életüknek,
önlábúlag leugorva a hídról és ön-
fejűleg belenyuvadva a vízbe. Hát
ezért!

Andika, a megmondós kultúr-
barocker. Szintén Vásárhelyi Hír-
lap, Vélemény rovat, Andika (a
Téka-megnyitóval kapcsolatban):
„…nem értem, hogy képzelték el
hangosítás nélkül az egészet. Ha
Lázok Klára hangosan is beszélt, a
román könyvtárigazgatót senki
sem hallotta. Talán az első sor
sem. Nem is beszélve arról a ba-
rokk táncegyüttesről. Nem mintha
órákig néztem volna még őket, de
azért ciki volt, hogy többször kel-
lett dalt cserélni, mert a hangosító
nem tudta, melyik számot rakja
be…”. Andika drága, jár a pont!

Hangok és… hangok. A hul-
lámverés hangját kedvelik legjob-
ban a britek, leginkább pedig a
táblán megcsikorduló körmök
zaját utálják. Kétezer fős felmérés
alapján készült hang- és zajtop-
lista a szigetországban…
A második legkellemesebb hang
az ablakon kopogó esőcseppek
zaja (bentről hallgatva), a harma-
dik a léptek alatt ropogó hó zö-
reje. Negyedik lett a babakacaj,
ötödik a madárcsicsergés, hatodik
a tábortűz pattogása, hetedik egy
embercsoport nevetése. A nyolca-
dik helyen végzett a cipőtalp alatt
töredező száraz avar nesze, a ki-
lencediken a macskadorombolás,
a tizediken pedig a távoli harang-
szó.
A kellemetlen oldalt tekintve a
második a hányás hangja lett, a
bronzérmet az autóriasztók kap-
ták. A negyedik helyen a fogorvosi
fúró zaja, az ötödiken a köpés, a
hatodikon a kutyacsaholás vég-
zett. Hetedik lett a bőgő baba, a
nyolcadik a teleszájas beszéd, ki-
lencedik a fogcsikorgatás, a tize-
dik pedig a porcelán tányéron
megcsúszó kés hangja - írja a The
Daily Telegraph.
A Központ is elvégezte saját kis

felmérését a vásárhelyiek köré-
ben: a legkedveltebb nálunk a
nyugdíjat hozó postás kopogása,
második a torkon döfött disznó
halálsivítása, harmadik a rotyogó
zakuszka hangja.
A legutáltabbak: a szárazon gur-
gulázó melegvíz-csap hörgése, a
villanyszámlás csengetése és a
lángoló tömbház-szigetelés 
recsegése.

Rasszista szopogatnivaló - 50
Cent torkán akadt a NEGRO
cukorka! Az amerikai rapper egy
magyarországi benzinkútnál tan-
kolt átutazóban, amikor furcsa
dologra lett figyelmes: a kút pol-
cán meglátta a tradicionális torok-
kéményseprőt! Rögtön le is
fotózta, és felküldte a netre,
„Damn son look what I found in
Europe!" - Vazzeg! Nézzétek mit
találtam Európában! címmel. Ha-
marosan több száz komment ér-
kezett barátaitól és rajongóitól,
akik nem voltak restek lerasszis-
tázni Magyarországot. Íme né-
hány agytröszt hozzászólása:

mental_war_ent: mi vagyunk a
földkerekség leggyűlöltebb em-
berfaja, mégis minket másol min-
denki.
gohard (válasza az előzőre): iga-
zad van! imádják a stílusunkat,
miközben megpróbálnak elpusz-
títani és állatokként kezelnek
minket... basszák meg a fehér
emberek.
lilb3205: nem érdekel ez mit je-
lent, mert nem akarom, hogy va-
laki ebből egy márkát gyártson,
nem akarom, hogy ezt a szót bárki
is használja!!! nem érdekel, hogy
ez egy márka vagy sem!!
dappa1king: az európai fehérek
nagyon rasszisták!
tommyfoh: ti amerikaiak vagytok
a legostobább barmok, akiket
életemben láttam! (LÁJK!)

A kérdéses képhez azóta már több
magyar is írt, akik elmagyarázták
a marhának, hogy a cukorka zacs-
kóján nem egy felakasztott néger,
hanem egy kéményseprő látható,
és a Negro nem rasszista csúfoló-
dás, hanem a latin nyelvekben a
fekete megfelelője.
És végül egy magyarországi kom-
ment: „Ebben a zacsiban akasztott
niggerek levágott lábujjai vannak.
Mi ezt adjuk ropogtatni a kutyá-
inknak, hogy felismerjék a sem-

mirekellő nigger fajtátokat, és
szétrágják a seggeteket!”.

Csontváz-spacír. Egy aprócska
indonéz faluban minden harma-
dik évben kiássák az elhunyt csa-
ládtagokat, hogy újra együtt
lehessen az egész família. Tana
Torajában az a szokás, hogy háro-
mévente exhumálják a holtakat,
átöltöztetik, megfésülik, megnyír-
ják őket, aztán körbehordozzák a
faluban. A rituálé neve: Ma’nene
(ha esetleg rá akarnak keresni a
neten). A nőkre új ruhát és kön-
töst adnak, a férfiakat vadonatúj
öltönybe bújtatják. A családtagok
még az apró részletekre is odafi-
gyelnek: halott szeretteik frissen
mosott alsóneműt is kapnak.
Amikor mindennel készen állnak,
elviszik az öregeket sétálni. A he-
lyiek szerint az elhunytakkal ha-
láluk után is illik foglalkozni, mert
azok akkor is velük vannak, ha
már nem élnek.
Nem dobjuk fel mi is egy cseppet
az idei halottak napját?

Jurassic Park: dinoszauruszt
akar klónozni egy ausztrál milliár-
dos. Újabb meghökkentő tervvel
állt elő az ausztrál milliárdos, Clive
Palmer: egy kenguruföldi napilap
értesülései szerint egy dinosza-
urusz klónozását tervezi, és állító-
lag már felvette a kapcsolatot a
Dollyt klónozó tudósokkal; aligha-
nem a híres birkáról lehet szó,
nem a Dolly Roll énekesnőjéről. A
dinoszaurusz a különc bogötás
saját birtokán éldegélne Queens-
landben (a kapura ki lesz írva: Vi-
gyázz, a dinó harap!). A lap
„Palmerhez közel álló forrásra"
alapozza a hírt, így nem kizárt,
hogy kacsaszauruszról van szó.
Ugyancsak Palmer jelentette be
idén áprilisban a Titanic II. meg-
építését, James Cameron pedig
2014 nyarára ígéri a Titanic (zom-
bis) folytatását, Titanic 2 – Jack is
back címmel.
Nyuszika kérdi a dinoszauruszt:
hallod, te idétlen, téged is bejelölt
Noé a Facebookon? – Nem, ki az a
Noé? – Á, nem érdekes…

Rétes. Bemegy a sánta egy este
a rétesboltba:
– Kérek egy szelet rétest!
– Sajnálom, de magának nem ad-
hatok.
– Miért?
– Aki nem lép egyszerre…
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Claudiu Maior megoldásokat 
keres, annak érdekében, hogy 
a Művészeti Líceum diákjai
megfelelő körülmények 
között kezdhessék az iskolát

Claudiu Maior, dr. Dorin Florea polgármester tanácsadója, Csegzi Sándor úrral
együtt, 2012. augusztus 29-én, szerdán tárgyalásokat folytattak a Római-katolikus
egyház képviselőivel azon tanügyi intézmények kapcsán, amelyek az egyház
tulajdonában levő ingatlanokban folytatják tevékenységüket. Claudiu Maior
aggodalmát fejezte ki a Művészeti Líceum körül kialakult helyzet miatt, ahol pár nappal
ezelőtt, egy gerenda kiszakadt a mennyezetből, amely áldozatokkal járhatott volna. A
tárgyalások következtében 2 variáns merült fel: egy épületcsere a Katolikus Egyház és
Polgármesteri Hivatal között, vagy a Polgármesteri Hivatal által, az ingatlan
használatáért fizetett bérből, a lehető leggyorsabban felújítsák az épület tetőzetét.

„Marosvásárhely az egyetlen romániai város, amely líceumi tanügyi intézményeinek
50%-át elveszítette, egyes bírói döntések következtében: Bolyai Líceum, Unirea
Nemzeti Kollégium, Művészeti Líceum, Európa Gimnázium. Ilyen kontextusban
megpróbáltunk tárgyalni az új tulajdonosokkal. A Művészeti Líceum esetében, a
tárgyalásokat már májusban elkezdtük, amikor találkoztunk a Szülői Bizottsággal. Egy
épületcserét ajánlottunk – a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő Európa
Gimnáziumot a Művészeti Líceum régi épülettestéért. Személyesen találkoztam Bálint
Gézaval, a Római –katolikus Egyház főgondnokával, és megállapodtunk, hogy a fizetett
bér nagy részét javításokra fordítsák. A tárgyalásokról tájékoztattuk Korek Mária
asszonyt is, a Szülői Bizottság képviselőjét. Folyamatban van a a javítási költségek
felbecsülése, valamint a költség-irányzat elkészítése. A Helyi Tanács csütörtöki ülésén,
határozatot hoznak majd, a Művészeti Líceum körül kialakult problémákról. Remélem,
hogy a tanácsos urak és hölgyek lesznek elég értelmesek, hogy ne halogassák, hanem
megoldást keressenek erre a problémára” – jelentette ki Claudiu Maior.
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Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:
3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.

9. oldal

Közlemény

Az INGATLAN- ÉS PIACIGAZGATÓSÁG RT. a
Marosvásárhely municípiumi közpiacok felhasználóinak
(eladók, vásárlók) tudomására hozza, hogy idén szőlőt nagy
tételben, borászati célokra csak a November 7.
lakónegyedben lévő piacon értékesíthetnek, ahol
megfelelő méretű helyiségeket biztosítanak, a
kereskedelmi tevékenység optimális feltételek közötti lebonyolításához.

Ezúton, felkérjük a régió és a várossal szomszédos rajonok kis – és közepes
szőlőtermelőit, és nemcsak, hogy mutassák be eladási ajánlataikat a város közpiacain,
teljes támogatásunkról biztosítva őket.

MEGCÁFOLJUK A TUDOR NEGYEDBELI
DACIA PIAC FELSZÁMOLÁSÁRA
VONATKOZÓ HÍREKET 

Az INGATLAN- ÉS PIACIGAZGATÓSÁG RT. a Marosvásár-
hely municípiumi közpiacok felhasználóinak (eladók, vá-
sárlók) tudomására hozza, hogy idén szőlőt nagy tételben,
borászati célokra csak a November 7. lakónegyedben lévő piacon értékesíthetnek, ahol
megfelelő méretű helyiségeket biztosítanak, a kereskedelmi tevékenység optimális
feltételek közötti lebonyolításához.

Ezúton, felkérjük a régió és a várossal szomszédos rajonok kis – és közepes szőlő-
termelőit, és nemcsak, hogy mutassák be eladási ajánlataikat a város közpiacain, teljes
támogatásunkról biztosítva őket.
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Húsz magyar kurtizánt
kért a német cég

Már harmincöt évvel ezelőtt is kurtizánokkal ösztönözték
a Hamburg-Mannheimer International biztosítási közvetítő
cég munkatársait a németországi nyomozás legfrissebb ered-
ményei szerint. A német multi vezetői a budapesti orgia rész-
leteinek nyilvánosságra kerülése után buktak le. 

A budapesti Gellért fürdő lezárt medencéiben 2007-ben
húsz kurtizán szórakoztatta a cég 9600 üzletkötőjének krém-
jét. Tegnap kiderült: a bordélylátogatások Mallorcán kezdőd-
tek, majd Jamaicán folytatódtak.

Az első ilyen partira azonban még Európában, a Zürichi-
tó partján került sor 1976-ban. Az Ergo konszernhez tartozó
hamburgi leányvállalat vezetői az akkori számlákon helikop-
tertúra költségeként könyvelték el a hölgyeket.

A felelős feltehetően az egyik akkori vezető és a tovább-
képzések irányítója lehetett. Vélhetően ők szervezték meg,
hogy az öt éve Budapestre érkezett száz üzletkötő szórakoz-
tatására mintegy nyolcvanmillió forintnyi eurót különítsen
el a menedzsment. Az összeg egy éjszakára volt elegendő. A
legnagyobb kiadást a kéjhölgyek és a szállás emésztette fel.
A kiadásokat hajóutazásként és vendéglői fogyasztásként
könyvelték el.

Egy-egy prostituált átlagban tizenkét üzletkötővel volt
együtt az este folyamán, ezt a csuklójukon virító, az aktusok
után járó pecsétek bizonyították. Minderről a német nyomo-
zók belső feljegyzéseket is találtak a biztosítási cég levelezési
listáin.

Forrás: BorsOnline.hu

A fél
szemére
vak asszony
rászedte a
tolvajt 

A 82 éves Sylvia Gibbs
fél szemére megvakult, de
ennek ellenére nagyon is
éles látással rendelkezett.
Csapdát állított saját gon-
dozójának, aki bele is sétált. 

A nyugdíjas hölgy szinte
azonnal lefülelte gondozó-
ját, aki rendszeresen lopott
tőle de, hogy biztos legyen
a gyanújában cselhez folya-
modott.

A fél szemére vak Sylvia
Gibbs nem volt olyan szeni-
lis, mint azt hitte a tolvaj és,
amikor megbizonyosodott
igazáról fel is jelentette -
írta a Weird Crime magazin.

Az asszony csapdát állí-
tott a gondozójának, Kerry
Skippnek, aki bele is sétált.
Sylvia Gibbs ugyanis titok-
ban megjelölte a bankje-
gyeket, amelyek nála voltak
így könnyedén leleplezték a
tettest, akinek a táskájában
megtalálták a pénzt. Ké-
sőbb kiderült az idősök
gondozásával foglalkozó
asszony már több hölgyet is
megkárosított a környéken.

- Inkább felbosszantott
az eset, de nem voltam rá
mérges. Rettentően ostoba
volt. Viszont nem szerettem
volna, ha megússza. Hálás
vagyok a hatóságoknak,
hogy elkapták. De hosszabb
börtönbüntetést is kapha-
tott volna- nyilatkozta a fel-
háborodott Sylvia Gibbs. 

Forrás: BorsOnline.hu 

Neil Armstrong volt az első ember, aki a Hold felszínére lépett. A legendás
amerikai űrhajós augusztus 25-én hunyt el, és ezzel visszavonhatatlanul
lezárult egy korszak. Az űrkutatás ugyanis gyökeresen átalakult az eltelt
évtizedek alatt.

Verseny szülte

Bármily meglepő, az űrku-
tatásnak elsősorban nem a tu-
dományos célok vagy a
gazdasági érdekek adták meg
a kezdő nagy lökést, hanem a
két szuperhatalom, az USA és a
Szovjetunió ádáz hideghábo-
rús űrversenye, egyfajta erőfi-
togtatás. Ez az időszak 1957 és
1975 között tartott.

– A két birodalom az űrver-
senyt presztízskérdésként ke-
zelte, amiért minden áldozatot
meghoztak. Mindkettő első
akart lenni – emlékeztet a tör-
ténelmi tényekre dr. Kelemen
János csillagász.

– Ilyen volt az első műhold,
az első ember űrbe juttatása,
majd nyílt kihívásként a Hold
legelső elérése emberekkel.
Mivel a Szputnyik fellövésével,
majd Gagarin repülésével az
oroszok 2:0-ra vezettek, John F.
Kennedy meghirdette az 
Apollo-programot.

A kis-nagy lépés
Híressé váltak Neil 

Armstrong szavai, amit akkor
mondott el, amikor a Hold fel-
színére lépett: „Kis lépés ez egy
ember számára, de óriási ugrás
az emberiségnek”.

Ebben a „kis lépésben” az
USA megelőzte vetélytársát. Az
Apollo-program mellett ter-
mészetesen szovjet Hold-prog-
ram is zajlott, ám ők űrhajóst
sohasem tudtak a Hold köze-
lébe juttatni, a hordozóeszköz
fejlesztésének kudarca miatt.

Miután az amerikaiak le-
szálltak a Holdra, a szovjetek
1976-ban törölték addig titkos
Hold-programjukat. A NASA
pedig már a továbblépésen
gondolkodott: kidolgozta a
Voyager-programot.

Ki a Naprendszerből!

– Az amerikaiak két űr-
szondát építettek, amelyeknek
az volt a feladatuk, hogy a
külső nagybolygókat kutassák.
A Voye-ger1 elérte a Jupitert,
majd a Szaturnuszt és a Titánt,
ahol letért eredeti útvonaláról.
A Voyager2 azonban sikeresnek
bizonyult: miután elérte a Ju-
pitert és a Szaturnuszt, célba

vette az Uránuszt, azután a
Neptunuszt, most pedig foly-
tatja útját a Naprendszeren
túlra, és a mai napig küldi in-
formációit, ahogyan a Voya-
ger1 is. A szenzációs
eredményeket – elsősorban
fényképfelvételeket – hozó
program 1977-ben indult –
mondta el Horvai Ferenc, a Ma-
gyar Űrkutatási Iroda munka-
társa.

Belakjuk az űrt

A szovjetek sem ültek ölbe
tett kézzel. 1970-ben kezdetét
vette a Szaljut űrállomáspro-
jekt, amely új korszakot nyitott
az űrállomások történetében.
A Szaljut–6 1977-ben indult
útjára, és nemsokára lehetővé
vált, hogy hosszabb ideig él-
hessenek és dolgozhassanak
benne az asztronauták. Valójá-
ban a Szaljut–6-tal kezdődött
meg az Interkozmosz program,
amelyben egy sor nemzet űr-
hajósai vettek részt, köztük
1980-ban a magyar Farkas
Bertalan.

– Számomra második szü-
letésnap volt a visszatérés a vi-
lágűrből, annak dacára, hogy
amikor az űrállomás ablakából
megpillantottam a Kárpát-me-
dencét, Magyarországot, cso-
dálatos érzés töltött el –
vallotta be a magyar űrhajós.

A MIR űrállomást 1986-ban
állították Föld körüli pályára. Ez
már a nemzetközi kooperáció
jegyében jött létre, az űrtörté-
nelem újabb fejezeteként.

Az űrverseny végét az 
Apollo-Szojuz közös amerikai-
szovjet űrrepülési program
szimbolizálta. A két űrhajó
1975-ben kapcsolódott össze.

– Az űrkutatás napjainkban
a Marsra koncentrál. Ennek az
a magyarázata, hogy a Holdon

többször járt már ember, több
száz kilónyi Hold-kőzettel ér-
keztek vissza, és napjainkban is
egy sor műhold pásztázza a kí-
sérő bolygónkat. Tehát a Hol-
dat elég behatóan ismerjük. A
Marssal viszont most ismerke-
dünk. Mindeközben Kína,
India, Japán és Európa is aktív
tagja lett az űrkutatásnak, in-
formációkat gyűjtenek és titkos
távlati terveik vannak –
mondta el Kelemen János.

Beszállnak a
gazdagok

– A Mars-program legfőbb
eredménye az, hogy víz jelen-
létére utaló jeleket találtak a
vörös bolygón. Most tanulmá-
nyozzák a víz viselkedését, il-
letve azt, milyen
hőmérsékletű, halmazálla-
potú, milyen kémiai elemeket
tartalmaz, vagyis a primitív
élet jeleit keresik – mondta a
csillagász.

Nagy eredménynek számít,
hogy a Phoenix űrszonda első-
ként le tudott szállni a Marson,
és videofelvételeket is küldött.
Mindez akkor válik nagy jelen-
tőségűvé, ha figyelembe vesz-
szük, hogy 1960 óta az
űreszközök fele felmondta a
szolgálatot, nem érte el célját.

Ami a jövőt illeti, az igen
nehezen jósolható meg, hiszen
az USA-ban a hadsereg igénye-
inek csökkenése miatt várha-
tóan teret nyer a magántőke,
vagyis privatizálódik az űrkuta-
tás. Kiszivárgott az is, hogy
Kína állandó telepek létrehozá-
sát tervezi, és más országok is
keresnek olyan űrhajósokat,
akik végleg hajlandóak el-
hagyni a Földet.

Forrás: BorsOnline.hu

Marsra készülnek
az első telepesek 

32 év korkülönbség! Fiatal pasival kavar a nagymamakorú sztár

Nem érdeklik az évek
A 65 éves Susan Sarandon
lovagja inkább 27 éves lá-
nyához illene.

A 65 éves Susan Sarandon
tipikusan azok közé a hollywo-
odi sztárok közé tartozik, akik
nem hajlandók tudomásul
venni az idő múlását.

Általában merészebbnél
merészebb öltözékeivel hívja fel
magára a fotósok figyelmét, de
pár hónappal ezelőtt azzal ka-
vart nagy port, amikor beis-
merte, hogy egy nála 32 évvel
fiatalabb férfival folytat vi-
szonyt.

Több mint 30 év van
köztük

A turbékoló szerelmeseket
legutóbb néhány nappal ezelőtt
kapták lencsevégre a fotósok,
amint New Yorkban egy tenisz-
közvetítést néztek.

A nagymamakorú sztár ked-
vese, Jonathan Bricklin még
csak 33 éves, tehát nemhogy a
fia, kis túlzással akár az unokája
is lehetne.

A jóképű fiatalember
egyébként eleinte az egykori
szexszimbólum üzleti partnere
volt, de aztán a munkakapcso-
latból szerelem lett.

Már két éve pletykáltak ró-
luk, mire végre kiálltak a nyil-
vánosság elé, és felvállalták a
románcot.

2010-ben, nem sokkal az-
után jöttek össze, hogy a szí-
nésznő szakított élettársával,
Tim Robbinsszal.

Kusza szerelmi élet
A remény rabjai sztárjával

1988-ban kezdett randevúzni,
és két fiuk is született, Jack és
Miles, de sosem álltak oltár elé.

A színésznő korábban is volt
már férjnél: házassága Chris Sa-
randonnal 1967-től 1979-ig
tartott, ami egy életre elég is
volt neki, ugyanis közölte, hogy
annyira kiábrándult a házasság
intézményéből, hogy nem sze-
retne újra menyasszony lenni.

Ehhez a későbbiekben is tar-
totta magát, és sem Tim Rob-
binshoz nem ment hozzá, sem
a többi lovagjához, így lánya
apjához, Franco Amurrihoz sem.
Igaz, láthatóan jól érzi magát
fiatal fiújával, egyelőre nem tett
arra utaló kijelentést, hogy vál-
toztatna ezen a vélekedésén.

Balla Zsófia
Forrás: Femina.hu
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m1

09:05 Sporthírek
09:10 Időjárás-jelentés
09:15 India - Álmok

útján (s.)
10:05 Otthonod a

kávéház (s.)
10:35 Az Andok

országai (francia
dokf., 2002) 

11:40 Útravaló
11:55 Paralimpia

összefoglaló
13:01 Híradó 
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Szabadlábon

Zalában (5. rész) 
14:55 Öt perc próza (s.)
15:05 Gasztroangyal 
16:05 Otthonod a

kávéház (s.)
16:35 Arisztokraták (s.)
17:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
18:20 A korona

hercege (s.)
19:35 Csillagjegyek (s.)
20:30 Híradó 
21:15 Bosszú (s.)
22:00 Bábel (s.)
23:00 Az Este

Szerda

14:30
Szabadlábon Zalában 

m2

09:40 Rajzfilmek
10:05 Futótűz (s.)
10:50 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

11:15 Rudi, malac a
családban (s.)

11:45 Az én
Budapestem 

12:10 Ízes életek 
13:01 Híradó 
13:25 Magyar

válogatott
14:22 Mestersége

színész
15:20 Operatőrmesék (s.)
15:45 Motorsport

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

kalandfilm
sorozata (s.)

18:40 Rudi, malac a
családban (s.)

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

hercege (s.)
22:20 Paralimpia (élő)

15:45 
Motorsport magazin

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor Reggel
08:45 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:30 Győzike (s.)
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (s.)
15:25 Apró füllentések

(am.-kan. vígj.,
1989) 

17:20 Marichuy (s.)
17:50 Riválisok (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.)
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Dallas (s.)
23:25 Házon kívül
00:05 Reflektor
00:20 Játék és

szenvedély (s.)

15:25 
Apró  füllentések

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
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 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.)

17:25 Hal a tortán
18:20 Update 

Konyha (s.)
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 Így készült: A

Bourne-
hagyaték

00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV

16:20 
Rejtélyes vírusok nyomában

Viasat 3

09:15 Tuti gimi (s.)
10:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
11:10 A Bourne-

csapda
(am.-német
akcióthriller,
2004)

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 Összeesküvés-

elmélet (am.
thriller, 1997)

00:45 Lépéselőnyben
(s.)

01:40 Harmadik
műszak (s.)

02:30 Mystic Pizza
(am. rom. vígj.,
1988)

04:15 Zsírégetők (am.
reality show)

22:20 
Összeesküvés-elmélet

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Zarándokutakon (s.)
10:00 Magyar elsők (s.)
10:20 Életképek

(magyar
tévéfilm sor., 42.
rész, 2006) (ism.)

11:00 Család-barát
12:00 Nyelvőrző (ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Önök kérték!

(ism.)
16:05 Talpalatnyi zöld

(ism.)
16:35 Magyar

történelmi
arcképcsarnok (s.)

16:50 Univerzum (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.)

13:20
Kívánságkosár
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m1

09:15 India - Álmok
útján (s.)

10:05 Otthonod a
kávéház (s.)

10:35 A legendás
musztáng (am.
filmdráma, 2009) 

12:00 Paralimpia
összefoglaló

13:01 Híradó 
14:25 Szabadlábon

Zalában (6. rész) 
14:50 Az irodalom

nyelve 
14:55 Nagyfülűek -

Bőrszárnyakon
(magyar
természetf.) 

15:55 Otthonod a
kávéház (s.)

16:25 Arisztokraták (s.)
17:20 Capri - Az álmok

szigete (s.)
18:25 A korona

hercege (s.)
19:35 Csillagjegyek (s.)
20:30 Híradó 
21:15 DTK (talk show) 
22:30 Sikersorozat (s.)
23:05 Az Este
23:40 Titkok és

szolgálatok (s.)

Csütörtök

14:55 
Nagyfülűek - Bőrszárnyakon

m2

09:35 Angi jelenti
10:00 Gyerekműsor
12:05 Az én

Budapestem 
12:30 Legendás

konyhák
13:01 Híradó 
14:20 2-s Retro
14:22 Telepódium
15:30 Musica Historica
15:50 Operatőrmesék (s.)
16:15 Klipperek (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Futótűz (s.)
18:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

18:40 Rudi, malac a
családban (s.)

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

hercege (s.)
22:15 Paralimpia (élő)
23:12 Hogy volt!? (s.)
00:30 A Zebegényiek

(magyar tévéf.,
1978)

21:10 
A korona hercege

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
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.)
15:45 A nagy hajsza

(am. western,
2006) 

17:20 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.)

17:50 Riválisok (s.)
18:20 Teresa (mex.

filmsor., 136.
rész, 2010) 

19:30 Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.)
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Ölve vagy halva

(am. akcióf., 1990) 
00:30 Brandmánia
01:00 Totál szívás (s.)

18:20 
Teresa

TV2

07:00 Segíts
magadon! (ism.)

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.)
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 Görögbe

fogadva (am.-sp.
vígj., 2009) 

00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 Görögbe

fogadva (am.-sp.
vígj., 2009) (ism.)

03:30 Segíts
magadon! (ism.)

22:25 
Görögbe fogadva

Viasat 3

08:35 A nagy
házalakítás (s.)

09:25 Tuti gimi (s.)
10:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
11:15 Mystic Pizza

(am. rom. vígj.,
1988)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:05 Harmadik
műszak (s.)

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

helyszínelők (s.)
17:45 Nyomtalanul (s.)
19:35 Mike 

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

egy kicsi (s.)
22:20 Ocean's Eleven -

Tripla vagy
semmi (am.-
auszt.
akció-vígj., 2001)

00:30 CSI: New York-i
helyszínelők (s.)

01:20 Harmadik
műszak (s.)

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

22:20 
Ocean's Eleven - Tripla

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Határtalanul

magyar (s.)
10:05 Magyar elsők (s.)
10:20 Életképek (s.)
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 Szerelmes

földrajz (s.)
16:35 Világvédett

lehetne (s.)
16:50 Híres

zeneszerzők
nyomában (s.)

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

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

(magyar
ismerett. film,
2009) 

20:35 Sophie szerint a
világ (s.)

17:45
Mesélő cégtáblák

m1

10:05 Otthonod a
kávéház (s.)

10:35 DTK (talk show) 
11:50 Paralimpia

összefoglaló
13:01 Híradó 
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:35 Az én Afrikám (s.)
14:55 Giotto

evangéliuma - a
padovai
Scrovegni
kápolna (olasz
dokf., 2009) 

16:05 Otthonod a
kávéház (s.)

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

hercege (s.)
19:30 Csillagjegyek (s.)
20:30 Híradó 
21:15 Poén Péntek
22:10 Borvacsora -

0907
23:10 Az Este
23:45 Titkok és

szolgálatok (s.)
00:40 Michael Bublé

(angol koncertf.,
2009)

Péntek

14:55 
Giotto evangéliuma

m2

09:30 Zöld Tea
10:00 Gyerekműsor
12:05 Az én

Budapestem 
12:30 Ízőrzők 
13:01 Híradó 
13:25 Rockpódium 
14:00 Napló
14:05 2-s Retro
14:07 Hogy volt!? (s.)
15:25 A Zebegényiek

(magyar tévéf.,
1978) 

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

hercege (s.)
22:20 Paralimpia (élő)
23:12 Bongó 46.
00:20 Motorsport

magazin

18:35
Rudi, malac a családban

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor Reggel
08:45 Reggeli - Csak

csajok
09:25 Mindörökké

szerelem (s.)
10:30 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (s.)
15:25 Kaméleon, a

renegát (am.
akcióf., 2001) 

17:20 Marichuy - 
A szerelem
diadala (s.)

17:50 Riválisok (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.)
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 CSI: A

helyszínelők (s.)
23:25 Gyilkos 

elmék (s.)
00:35 Odaát (s.)
01:30 Reflektor
01:45 Törzsutas (2011)

15:25
Kaméleon, a renegát

TV2

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 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.)

17:25 Hal a tortán
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow)

18:25 Tiltott szerelem
(török filmsor.,
133. rész, 2008) 

19:30 Tények
20:35 Aktív
21:05 Jóban Rosszban (s.)
22:25 Bölcsek kövére

(am. vígj., 1996) 
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:25 Bölcsek kövére

(am. vígj., 1996)
(ism.)

03:55 Alexandra
Pódium (ism.)

18:25 
Tiltott szerelem

Viasat 3

08:00 A nagy
házalakítás (s.)

08:50 Tuti gimi (s.)
09:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
10:35 Angyali üzlet

(am. rom. film,
1997)

12:25 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 Tűzfal (am.-

auszt. thriller,
2006)

00:30 Összeesküvés-
elmélet (am.
thriller, 1997)

03:00 Harmadik
műszak (s.)

03:45 Dawson és a
haverok (s.)

04:30 Zsírégetők (s.)

19:35
Mikeés Molly

Duna 

09:35 Sírjaik hol
domborulnak... 

10:05 Magyar elsők 
10:20 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők

(ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Önök kérték! 
16:05 Hagyaték 
16:35 Magyar elsők (s.)
16:50 Szeuthész, a

halhatatlan
(francia ismerett.
film, 2009) 

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Kézjegy 
21:05 Montalbano

felügyelő (s.)
22:05 Híradó
22:25 Különös

házasság (s.)
23:40 Mága Show

(magyar szór.
műsor, 2011)

16:50
Szeuthész, a halhatatlan 
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m1

10:00 Mozdulj!
10:30 Vágtass velem!
11:00 Angi jelenti 
11:30 KorTárs 
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 Olasz
Nagydíj -
Időmérő edzés 

16:25 Az esőerdő
titkos élete
(angol
természetf.,
2011) 

17:20 Doc Martin (s.)
18:15 Csak egy telefon

(ff., magyar vígj.,
1970) 

19:30 Szerencse
Szombat

20:30 Híradó 
21:15 Retró kabaré 
22:10 Taxi (francia

akció-vígj.,
1998) 

Szombat

14:40 
Forma-1 Olasz Nagydíj

m2

08:05 Gyerekműsor
10:25 Telefonpapa

(magyar iúsági
f., 1982) 

11:25 Hogy volt!? (s.)
13:02 Drong, a bohóc

(magyar
portréf., 1976) 

13:55 Magyarország
története (s.)

14:20 Nekem ne lenne
hazám? (s.)

14:35 Rajzfilmek
15:15 Képzőbűvészet
15:25 Bajuszverseny

(magyar
tévéjáték, 1973)

16:25 Gyalogbéka (s.)
16:55 Suli-buli (s.)
17:10 Csúzli (s.)
17:25 Kincskereső

kisködmön (s.)
17:50 A templomos

lovagok kincse (s.)
18:15 Képzőbűvészet
18:25 Öveges 33 (s.)
18:40 Mi micsoda (s.)
19:05 Rajzfilmek
19:30 Elisa lánya (s.)
20:30 Híradó 
21:10 Rocca

parancsnok (s.)

17:25 
Kincskereső kisködmön

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 A tini nindzsa

teknőcök új
kalandjai (s.)

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

legendák velünk
élnek

12:50 Házon kívül
13:20 Autómánia
13:55 Steven Seagal -

Az igazságosztó (s.)
14:30 Kung-fu (s.)
15:30 Rudi malac újra

száguld (s.)
17:25 1200 - A halál

alagútja
(osztrák-német-
szlovák
katasztrófa f.,
2005) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 X-Faktor (2012) -

A válogatás
22:15 Die Hard 4.:

Legdrágább az
életed (am.
akcióf., 2007) 

00:50 Az élet sója
(am.-angol rom.
vígj., 1997) 

17:25 
1200 - A halál alagútja

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (s.)
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 Áldott jó
nyomozó (s.)

17:50 Sas kabaré
18:55 Activity (ism.)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Beverly Hills-i

zsaru 2. 
(am. akció-vígj.,
1987) 

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

(ism.)

20:35
Beverly Hills-i zsaru 2.

Viasat 3

09:20 Joe és a vulkán
(am. vígj., 1990)

11:20 Óriási nyomozó:
Halálbiztosítás
(francia-NSZK-
olasz krimi,
1989)

13:05 Szex és New
York light (s.)

14:20 Isten nem ver
Bobbal (am.
vígj., 1991)

16:15 Ki nevet a
végén? (am.
krimi, 1995)

18:15 Valahol,
valamikor (am.
filmdráma,
1980)

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

22:00 Bőrnyakúak
(német-am.
filmdráma,
2005)

00:15 Tűzfal (am.-
auszt. thriller,
2006)

02:15 Bőrnyakúak
(német-am.
filmdráma)

22:00 
Bőrnyakúak

Duna 

10:05 Daktari (s.)
11:00 Genfest
11:30 Vallási műsorok
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:45 Vannak vidékek (s.)
14:15 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:10 Talpalatnyi zöld
15:35 Pannon

expressz 
16:05 Solti György

Budapesten
(magyar dokf.,
1985)

16:50 Élet apával 
(am. vígj., 1947) 

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

Az üvegcipő
(magyar
színházi felv.) 

22:35 Kultikon +
23:30 MüpArt -

Subscribe
(magyar koncertf.)

01:00 Rejtély (francia-
osztrák-német
filmdráma)

16:05 S
olti György Budapesten

m1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Paralimpia

összefoglaló
14:00 Telesport 

- Sport 7
14:30 Forma-1 Olasz

Nagydíj - Futam
(élő)

17:25 Tihany (magyar
ismerett. film,
2009) 

17:50 A Moszkító-part
(am. kalandf.,
1986) 

19:50 A Lényeg
20:30 Híradó 
21:15 Egyszer volt, hol

nem volt (s.)
22:00 Madárfészek

(am. vígj., 1996) 
00:00 Millennium 3. -

A kártyavár
összedől (svéd-
dán-német
thriller, 2009) 

02:20 Koncertek az
A38 hajón 

Vasárnap

17:50 
A Moszkító-part

m2

08:50 Rajzfilmek
09:35 Képzőbűvészet
09:40 Bajuszverseny (s.)
10:45 Gyalogbéka (s.)
11:15 Suli-buli (s.)
11:30 Csúzli (s.)
11:45 Kincskereső

kisködmön (s.)
12:10 A templomos

lovagok 
kincse (s.)

12:35 Képzőbűvészet
12:45 Öveges 33 (s.)
13:01 Vallási műsork
16:15 Móricz

Zsigmond
műhelyében

17:15 Groteszk
(magyar tévéf.,
1989) 

18:10 Michael Bublé
(angol koncertf.,
2009)

19:10 Rajzfilmek
19:40 4 összeesküvő

és 1 temetés (s.)
20:30 Híradó 
21:10 Doc Martin (s.)
22:00 Paralimpia (élő)
22:50 Forma-1 (ism.)
01:20 Csak egy telefon

(ff., magyar vígj.,
1970)

16:15 
Móricz Zsigmond műhelyében

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas (2011) 
13:05 Tuti gimi (s.)
14:05 Gossip girl - A

pletykafészek (s.)
15:05 112 -

Életmentők (s.)
16:20 Tru Calling - Az

őrangyal (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:25 Nagy zűr kis

Kínában (am.
akció-vígj.,
1986) 

19:30 Híradó
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Zsenikém - Az

ügynök haláli
(am. akció-vígj.,
2008) 

23:10 Döntő játszma
(am.-kan. akcióf.,
2006) 

01:10 Richárd
nyomában (am.
filmdráma,
1996)

17:25
Nagy zűr kis Kínában

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia
(s.)

07:45 Tv2 matiné
11:05 Beyblade (s.)
12:05 EgészségMánia 
12:35 Kalandjárat
13:05 Borkultusz 
13:35 Stahl konyhája
14:05 Több mint

TestŐr
14:35 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:35 Monk (s.)
16:35 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:35 Beverly Hills-i

zsaru 2. (am.
akció-vígj.,
1987) (ism.)

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

(am. vígj., 2008) 
23:00 Frizbi Hajdú

Péterrel (magyar
talk show, 2010)

00:00 Szellemekkel
suttogó (s.)

01:00 Összeesküvés (s.)
02:00 EZO.TV
02:35 Napló (ism.)

21:05
A házinyuszi

Viasat 3

09:00 Divatdiktátorok
modelljei 

09:25 Véznák kontra
dagik

10:20 Álomgyári
feleség (s.)

11:15 Szex és New
York light (s.)

12:20 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 Valahol,
valamikor (am.
filmdráma,
1980)

16:10 A Bermuda-
háromszög
rejtélye (s.)

17:50 Ocean's Eleven -
Tripla vagy
semmi (am.-
auszt. akció-vígj.,
2001)

20:00 Fátylat rá! (s.)
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Amerikai pite 5.

- Pucér maraton
(am. vígj., 2006)

00:45 Fennsíkok
csavargója (am.
western, 1973)

22:50
Amerikai pite 5.

Duna 

10:10 És még egymillió
lépés (s.)

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:40 Akadálytalanul
14:10 Csellengők
14:35 Határtalanul

magyar 
15:05 Arcélek (s.)
15:35 Hazajáró (s.)
16:20 Kávéház (s.)
17:20 Meseautó 

(ff., magyar 
vígj., 1934) 

19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:35 Önök kérték!
20:30 Ahogy tetszik

(am.-angol rom.
dráma, 2006) 

22:40 Dunasport
22:45 Zenekari próba

(olasz-NSZK zenés
dráma, 1978) 

00:00 Árvaház (mex.-sp.
filmdráma, 2007)

01:45 Mezei-Pálfi-
Szőke-Brestyáns
zki: Záróra
(magyar tévéf.,
2008)

20:30
Ahogy tetszik

z
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09:00 Híradó
09:15 India - Álmok

útján (s.)
10:05 Otthonod a

kávéház (s.)
10:30 Jegyzetek a

biológiai
fogászatról
(magyar ismerett.
film, 2008) 

11:25 Paralimpia
összefoglaló

12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó 
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Szabadlábon

Nógrádban (1. rész) 
15:05 Mrs. Bradley

titokzatos esetei (s.)
16:00 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 Kastély

csillagfényben
(magyar
tévéjáték, 1989)

Hétfő

15:05 
Mrs. Bradley titokzatos esetei

m2

09:35 A rejtélyes XX.
század

10:00 Móricz
Zsigmond
műhelyében

11:00 Groteszk
(magyar tévéf.,
1989) 

11:55 Homokzene
mesék 

12:05 Gasztroangyal
13:01 Híradó
13:25 Magyar rock
14:22 Bongó 46.
15:30 Magyar elsők (s.)
15:45 Operatőrmesék (s.)
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
19:30 Capri (s.)
20:30 Híradó 
21:12 Levelek a

zárdából
(magyar
tévéjáték, 1989) 

22:15 A korona
hercege (s.)

21:12 
Levelek a zárdából

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor Reggel
08:45 Reggeli - Csak

csajok
09:25 Mindörökké

szerelem (s.)
10:30 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (s.)
15:15 Zsenikém - Az

ügynök haláli
(am. akció-vígj., 2008)

17:20 Marichuy - A
szerelem
diadala (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 Az utolsó meló

(am. akcióf.)

22:25
Dr. Csont

TV2

07:00 Aktív Extra (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Baseball álmok

(am. filmdráma,
1989) 

15:15 Marina (s.)
16:15 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.)

17:15 Hal a tortán
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:20 NCIS (s.)
00:20 Bostoni

halottkémek (s.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:30 NCIS (s.)
03:25 NCIS: Los

Angeles (s.)
04:20 Aktív Extra (ism.)

13:20 
Baseball álmok

Viasat 3

08:50 Tuti gimi (s.)
09:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
10:35 Ki nevet a

végén? (am.
krimi, 1995)

12:35 A nagy
házalakítás (s.)

13:30 Harmadik
műszak (s.)

14:25 Monk (s.)
16:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:10 Nyomtalanul (s.)
19:00 Nyered, ha

mered (kvíz-show)
19:35 Mike 

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

egy kicsi (s.)
22:20 Menekülő

ember (am. sci-fi
akcióf., 1987)

00:10 Harmadik
műszak (s.)

01:10 Menekülő
ember (am. sci-fi
akcióf., 1987)

03:00 Zsírégetők (s.)
03:45 Kincsek a

padláson (s.)

22:20
Menekülő ember

Duna 

09:35 A funtineli
boszorkány
(magyar ismerett.
film, 2006) 

10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
11:55 Lyukasóra (ism.)
12:30 Térkép
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:30 Bor, kenyér,

Balaton (magyar
dokf., 2012)

17:55 Mesélő
cégtáblák (s.)

18:20 Életképek
(magyar tévéfilm
sor., 46. rész, 2006) 

19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:35 Kárpát Expressz
20:05 Kaszás Attila -

Díjátadó Gála
21:10 Petőfi (s.)
22:05 Híradó
22:15 Dunasport
22:25 Szeptember 11.

- A terror napja
(am. dokf.)

17:55 
Mesélő cégtáblák

m1

10:05 Otthonod a
kávéház (s.)

10:30 Sültbolondok (s.)
12:05 Filmfotósok

(magyar dokf.,
2001) 

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

Bildschirm
14:30 Szabadlábon

Nógrádban (2. rész) 
15:05 Mrs. Bradley

titokzatos 
esetei (s.)

16:05 Otthonod a
kávéház (s.)

16:30 Emma (s.)
17:30 Capri (s.)
18:25 A korona

hercege (s.)
19:35 Csillagjegyek (s.)
20:30 Híradó 
21:15 A három testőr

Afrikában
(magyar vígj., 1996) 

22:40 Az Este
23:15 Titkok és

szolgálatok (s.)
00:10 Barangolások öt

kontinensen

Kedd

16:05 
Otthonod a kávéház

m2

10:50 Enid Blyton
kalandfilm
sorozata (s.)

11:15 Rudi, malac a
családban (s.)

11:45 Szemünk fénye
a gyermek (s.)

12:05 Az én
Budapestem (s.)

12:30 Most a Buday!
13:01 Híradó 
13:25 Magyar pop
14:20 2-es Retro
14:22 Levelek a

zárdából (s.)
15:30 Musica Historica 
15:45 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
19:30 Capri(s.)
20:30 Híradó 
21:12 Színes portrék 
22:20 A korona

hercege (s.)
23:30 Átok (s.)

16:35
MacGyver

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor Reggel
08:45 Reggeli - Csak

csajok
09:25 Mindörökké

szerelem (s.)
10:30 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (s.)
15:20 Kamutanú (am.

vígj., 1990) 
17:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

17:50 Riválisok (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 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
01:20 A hatalom

hálójában (s.)

15:20 
Kamutanú

TV2

07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 A jamaikai kalóz

(am. kalandf.,
1976) 

15:15 Marina (s.)
16:15 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.)

17:15 Hal a tortán
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:05 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 xXx2: A

következő
fokozat (am.
akcióf., 2005) 

00:15 Aktív (ism.)
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Ébrenjárók

(magyar
filmdráma,
2002)

21:05 
Jóban Rosszban

Viasat 3

09:05 Tuti gimi (s.)
09:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
10:50 Óriási nyomozó:

Halálbiztosítás
(francia-NSZK-
olasz krimi,
1989)

12:35 A nagy
házalakítás (s.)

13:30 Harmadik
műszak (s.)

14:25 Monk (s.)
16:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:10 Nyomtalanul (s.)
19:00 Nyered, 

ha mered 
(kvíz-show)

19:35 Mike 
és Molly (s.)

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

egy kicsi (s.)
22:20 Titokzatos folyó

(am. thriller,
2003)

00:55 Doktor House (s.)
01:50 Harmadik

műszak (s.)
02:45 Előre a múltba

(am. vígj., 1986)

21:25
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

09:30 Híradó
09:35 A csáfordi kerek

erdő (magyar
természetf.,
2009)

10:00 Kapcsoljuk az
Országházat

17:00 Szigeti
veszedelem
(magyar
ismerett. film,
2004) 

17:45 Mesélő
cégtáblák (s.)

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

világ (s.)
21:10 Öregberény (s.)
22:15 Híradó
22:25 Dunasport
22:30 Haragban a

világgal (am.
filmdráma,
1955) 

00:20 Lamantin Jazz
Fesztivál (s.)

00:55 Koncertek az
A38 hajón

22:30
Haragban a világgal
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Két évtizedig edzte 
az egykori IRA labdarúgóit

Ha egy mérkőzés erejéig is, de 18 év után újra összeállt az egykori marosvásárhelyi IRA labdarúgó
csapata.  Múlt szombaton a nagyadorjáni dombok aljában elhelyezkedő, dr. Butiurca Sándor 
tulajdonában lévő Dorman-sportbázis pályájának gyepén fociztak egy jóízűt az egykori játékosok.

Két csapatra osztva léptek
pályára a ’60-as évek közepén
alakult és 1994-ben, anyagiak
miatt megszűnt együttes egy-
kori sportolói. 

A mérkőzést a csapat haj-
dani edzőjének, a nemrég 70-
ik életévét betöltött Kanyaró
Györgynek a tiszteletére tartot-
ták. 

Az ünnepelt, aki a vásárhe-
lyi labdarúgó élet egyik legis-
mertebb egyénisége, a mérkő-
zés után készségesen állt
rendelkezésünkre: 

– Ön volt az együttes törté-
netének a leghosszabb ideig posz-
ton lévő és legsikeresebb szakve-
zetője. Milyen érzés volt újra
pályán látni a hajdani IRÁ-t?

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy mintegy két év-
tizeden keresztül edzhettem az
IRÁ-t, amely együttessel az
egykori megyei osztályban sze-
repeltünk. 

Az hogy annyi év után ját-
szani láthattam az egykori já-
tékosaim, akikkel felejthetetlen
éveket töltöttünk az IRA színe-
iben, nem mindennapi élmény.
Mondhatom, hogy sportpálya-
futásom legszebb időszakát az
IRA-nál eltöltött évek jelentet-
ték számomra.

Külön köszönöm családom-
nak meg az egykori játékosa-
imnak, hogy ilyen kellemes
meglepetésben részesítettek. 

– Hol kezdte labdarúgóként,
és milyen csapatoknál játszott
Kanyaró György?

– Már 13 évesen a korabeli
MTE ifi csapatában, majd 15
évesen a felnőtt együttesben
szerepeltem, Kiss Árpád veze-
tése alatt, aki minden idők
egyik legjobb vásárhelyi ifi ed-
zője volt. 

Ezután a helyi Lemnarul
csapatához hívtak, amely az
akkori megyei bajnokságban
szerepelt. Két év után, az akkori
B-osztályos bukaresti Dinamo
Obor együtteséhez kerültem,
ahol a katonai szolgálatot is töl-
töttem. 

Néhány év után a hazatérés
mellett döntöttem, bár ott sze-

rettek volna tartani a bukaresti
katonacsapatnál. 

Itthon először az IRA együt-
tesében játszottam jobb- meg
balhátvédként, innen egy év
után Szászrégenbe hívtak, ahol
két évet futballoztam. Labda-
rúgó pályafutásom a vásárhelyi
Medicinában fejeztem be,
amely ugyan a harmadosztály-
ban szerepelt, de keretében
magasabb osztályokban is
megfordult futballisták is vol-
tak szép számban.

– Edzőként a hajdani Sănă-
tateától került az IRÁ-hoz, amely
klubok később egyesültek. Mikor
is volt ez a változás?

– Az 1976-1977-es évad-
ban a Ştiinţa Medicinából lett
Sănătateával felkerültünk a
megyei bajnokságba, majd
1978-ban egybeolvadtunk az
IRÁ-val. 

Megjegyzem, jó kis megyei
csapat volt akkoriban a Sănă-
tatea, az 1975-1976-os idény-
ben olyan játékosok szerepeltek
a csapatban, mint a C-osztályos
csíkszeredai Rapid, majd az
Elektromaros későbbi játékosa,
Nae Emil kapus, majd kolozs-
vári C-osztályos CMC Kolozsvár,
aztán a marosvásárhelyi Medi-
cina egykori játékosa, Pop Mir-
cea, a C-osztályos gyergyó-
szentmiklósi Viitorul, helyi
Comerţul és a Medicina védője,
Alexandru Cioloboc stb. 

A feljutás évében a csapat

148 gólt szerzett, s mindössze
8-at kapott, és csupán két mér-
kőzést játszott döntetlenre a
bajnokságban.  

A Sănătatea az IRÁ-val
1978-ban olvadt össze, mely
egyesület – az anyagiak hiánya
miatt – 1994-ben szűnt meg.

– Milyen eredményeket ért
el az IRA együttesével a megyei
bajnokságban?

– Szinte mindig a feljutá-
sért küzdöttünk, de erre sajnos
soha nem került sor. Megjegy-
zem, hogy az 1980-1981-es, az
1986-1987-es, 1989-1990-es
idényben a 2. helyen végez-
tünk. Az 1986-1987-es bajnoki
idényben olyan együttesek sze-
repeltek az egykori megyei baj-
nokságban, mint az Imatex, a
Viitorul Prodcomplex, Avăntul
Marosvásárhely, TCMRIC, Const-
ructorul, Transportul, UJCC vagy
a Cukorgyár. 

1980-1981-ben és 1986-
1987-ben, 1988-1989-ben a 4.,
1984-1985-ben pedig az 5. he-
lyen végeztünk. 

– Jelenleg mi köti önt a lab-
darúgáshoz?

– Több kedves ismerőssel,
egykori baráttal megalapítot-
tam az Apollo Old Boys amatőr
labdarúgó együttest, melynek
a felkészítésével a csapat meg-
alakulásától kezdődően én fog-
lalkozom.

Az együttessel hetente egy-
szer gyakorolunk, havonta ját-
szunk kis- és nagypályás barát-
ságos mérkőzéseket más
városok, települések hasonló
korosztályú együtteseivel, és
emellett gyakran futballozunk
a határokon túl is, leggyakrab-
ban Magyarországon. 

A legfontosabb, hogy
együtt lehetünk, hiszen a csa-
ládom mellett a labdarúgásban
jártas kedves barátaim társa-
ságában érzem magam a leg-
jobban. Néhányukkal – Józsi
Dezső, Gierling György, Czakó
János, Sikó Árpád, Ispir Floarea,
Kiss Madocsa, Kanyaró Attila,
Csifó Miklós, Curtifan Gyuszi,
Fodor Sándor (S), dr. Halmágyi
Imre, Soós János, Albert József,
Szalkay József, Bidiga Tiberiu,
Szalai József – szerdánként
rendszeresen találkozom, de
ugyanolyan jó érzés, ha bár-
melyik egykori csapattársam-
mal, régi barátommal, az utcán
is összefutok... 

A tavalyitól eltérően, idén
a bajnokság alapszakaszát
három, egyenként hetes
csoportban rendezik. Ősszel
az első kört játsszák, illetve
a visszavágókból az első két
fordulót, míg tavaszra öt
forduló és a rájátszás ma-
rad. 

A rájátszásban a három cso-
port első két-két helyezettje in-
dulhat, oda-vissza tíz forduló
során döntik el a végső sorren-
det. A következő bajnoki idény-
től pedig ez a hat csapat, vala-
mint a két legjobb harmadik
helyezett alkotja majd a szu-
perligát, míg a többiek a má-
sodosztályban szerepelhetnek,
kieséssel és feljutással a bajnoki
idény végén.

Két kupafordulót is rendez-
nek az idén, az elsőt szeptem-
ber 16-án, amikor a múlt baj-
nokságban gyengébb helyezést
elért csapatok játszanak, míg a
nyolcaddöntőket október 10-
én játsszák.

Az idén Maros megye két
csapata, a marosvásárhelyi FCM
és a szászrégeni Viitorul ugyan-
abba a csoportba került.

Az első bajnoki fordulóban,
amelyre szeptember 9-én kerül
sor, még kérdéses, hogy kik el-
len kezdenek, ugyanis újra sor-
solnak, mivel az elmúlt hét vé-
gén újabb csapat lépett vissza
a bajnokságból felborítva a
programot.  

Seches Carolt, a FCM edző-
jét, illetve Budai Istvánt, a Vii-
torul Szászrégen intézőjét
együtteseik felkészüléséről kér-
deztük: 
Seches Carol: 

– Későn kezdtük meg a fel-
készülést, a csapat változásokon
esett át, mivel több játékos tá-
vozott az együttestől, felmondott,
vagy abbahagyta a labdarúgást. 

Rus Laura, az együttes utolsó
gólkirálya Ciprusba, Miklós
Tünde a székelyudvarhelyi Vasas
Feminához szerződőtt, Pop Car-
men és Berkeszi Emőke vissza-

vonult, sőt a sokáig sérült Herc-
zeg Andreát még mindig nem
tudjuk használni, egészségi
szempontból még nem teljes ér-
tékű. 

Helyükbe néhány fiatal játé-
kost hoztunk fel a második csa-
pattól, akik szerintem 1-2 éven
belül stabil tagjai lehetnek a csa-
patnak.

Az együttes célkitűzése, hogy
a bajnokságban helytálljunk, és
bejussunk a rájátszásba.

Budai István: 
– A nyár folyamán több fel-

készülési mérkőzést játszottak a
Viitorul lányai. 

Ezek közül megemlíthetem a
Szászrégeni Napok alkalmával
megrendezett, fiú csapatok szá-
mára kiírt tornát, ahol a 12
együttes közül a 2-ik helyet sze-
reztük meg, falunapokon is részt
vettünk bemutató meccseken, a
gyulafehérvári Navobi ellen,
oda-vissza alapon két mérkőzé-
sen, míg a marosvásárhelyi FCM
ellen, itthon léptünk pályára egy
mérkőzésen. Utóbbi meccsen, fő-
leg a tapasztalatszerzés volt a
fontos számunkra.

A keret új tagjai Luca Mada-
lina, Frinc Cristina, Csiki Tünde
(mindhárman Szászrégenből)
és Tocai Alina (nagyváradi Mo-
torul). A vezetőség célkitűzése,
hogy a Keleti-csoport első há-
rom helyén végezzünk, és helyt
álljunk a Románia-kupában is.

Costan Vasile és Dorel Pascu
edzők már arra is büszkék, hogy
nemrég két játékosunk, Pop Car-
men és Luca Madalina részt vett
az aknasugatagi U15-ös válo-
gatott edzőtáborában, míg Pop
Cristina jelen volt az elmúlt hét
végén Iasi-ban megrendezett
rangos labdarúgó tornán.

Reméljük, hogy az anyagiak
is rendeződnek, mint ahogyan
azt az új szászrégeni vezetőség
megígérte, ami létszükséglet a
soron következő bajnokságra
nézve. Jó, hogy a Keleti-cso-
portba kerültünk, így kisebb tá-
volságokat kell majd utaznunk.

Új bajnoki idény 
előtt a női labdarúgók

Vereséggel rajtolt a FCM
Balul kezdte a labdarúgó 2. liga idényét
a vásárhelyi FCM labdarúgócsapata,
amely szombaton, szeptember 1-jén
Drăgăşani-ban maradt alul az újonc
Damila Măciuca csapatával szemben.

Noha a feljutást tűzte ki célul, a vásárhelyi
csapat végig alárendelt szerepet játszott a
tavaly még 3. ligás együttessel szemben. A

Damila mezőnyfölénye a 35. percben ért góllá,
amikor Codin 8 méterről a hálóba fejelt.

Az FCM nem tudott újítani azután sem,
hogy Daniel Isăilă kettős cserét hajtott végre a
szünetben, aztán pedig még egyet, sőt a 90.
percben Voinea révén az újoncoknak sikerült
2–0-ra növelniük az előnyüket. 

Felső sor: Ördögh, Lucaciu, Szente, Kanyaró György, Tolvaj, Pop M., Papp, Iernean
Alsó sor: Radu, Kovács, Tamás, Kanyaró Zsolt, Gidófalvi és Ormenisan
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Jancsi és Juliska lakást keresnek c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Először eltartási szerződést kötünk a banyával, utána meg kiesszük a házából! 

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


