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Sport

A Romgaz Electromures
tekézői munka nélkül
maradtak!

A Romgaz már nem támogatja az előző
évekhez hasonló mértékben az Electromu-
res teke szakosztályát, ebből következően a
tekézők munkanélküliekké váltak.  Minder-
ről és a sportklub jelenlegi helyzetéről a
hazai együttes alelnökét, Antal Matildot
kérdeztük.

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

>>> 15. oldal

Vélemény

A mi áfánk – nem Dániánk

Romániában jelenleg 24%-os ÁFA van érvényben. A
szomszédos országokban mind alacsonyabb, közülük
Szerbiában a legalacsonyabb: 18%, tehát a vállalko-
zások, legalábbis a határ menti régiókban, kivándo-
rolnak. Egyedüli kivétel, ahol ez a folyamat fordítottan
működik, az Magyarország, ahol jelenleg a miénknél
nagyobb az ÁFA, a világon a legmagasabb, 27%. Nem
igazán helyeslendő, ha 17%-osra csökkentenénk. 

Vélemény

Becsengetés 
Ilyenkor ősszel, a tanévkezdés közeledte-
kor általában sok szó esik az oktatásról.
Hiába na, ez az a terület, amelyhez –
akárcsak a futballhoz és a politikához –
mindenki ért. Vagy csak úgy gondolja...
Ez az a terület – az egészségügy és a kul-
túra mellett –, amely egy kisebbségben
élő nemzeti közösség életét, jövőjét a le-
ginkább befolyásolja. 

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

>>> 3. oldal Vélemény

Varjak városa

Függetlenül attól, hogy a választások
előtt vagyunk-e vagy azok után, hogy
vihar tombol-e a tájainkon vagy 
szárazság kínoz, hogy válságos időket
élünk-e vagy éppen „tombol a gazdaság”,
nos, mindezektől függetlenül Vásárhe-
lyen nem csitulnak a károgó varjak. 

>>> 4. oldal

Humor

Facebook-dumák
Achtung! Az alábbiak valóban a Facebookról
származnak, nem kitalációk! A helyesírási hi-
bákat korrigáltuk, de az erősebb kifejezéseken
nem finomítottunk; ezek így és csak így jók.

>>> 7. oldal

Jövő héttől 

Keresztalja 
címmel keresztény-közéleti 

melléklettel 
jelentkezünk.

>>> 5. oldal

Maradt Borbély 
mentelmi joga

Amint az a jogi bizottság hétfői ülése után várható
volt, kedden a Képviselőház elutasította a korrup-
cióellenes ügyészség (DNA) kérelmét, hogy vonja
meg a volt környezetvédelmi miniszter mentelmi
jogát.  Borbély Lászlót befolyással való üzérkedés-
sel és vagyonnyilatkozatának meghamisításával
gyanúsítja a korrupcióellenes ügyészség (DNA),
emiatt az RMDSZ politikai alelnöke áprilisban le-
mondott miniszteri tisztségéről, képviselői man-
dátumáról viszont nem. 

>>> 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

Felújítás - kinek a számlájára?

Az Állami Számvevőszék határozata szerint a marosvásárhelyi önkormányzatnak 100.000
eurót vissza kell szereznie a református egyháztól, azt az összeget, amelyet a felekezet
birtokában levő Bolyai Farkas Elméleti Líceum épületén végzett beruházásra költöttek.
Ezt a pénzt még a 2000-es évek közepén folyósították a román állam költségvetéséből, és
az iskola tornacsarnokának felújítására fordították. Csegzi Sándor, a polgármester 
tanácsadója szerint a Számvevőszék kérésének minden további nélkül eleget kell tenni,
de az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese, Kató Béla úgy véli, törvényte-
lenül követelik a pénzt, és nem az egyház felelőssége „kiegyenlíteni a számlát”.

100.000 eurót követel a Városháza a református egyháztól

>>> 3. oldal

“Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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2. oldal >> Naptár szeptember 12–18.

Névnapok
Szeptember 12. Mária, Irma, Ibolya, Tóbiás, Marion
Szeptember 13. Kornél, János, Lujza, Móric, Mór, Amadil, 
Szeptember 14. Szeréna, Roxána, Ildikó, Ciprián, Emerita
Szeptember 15. Enikő, Melitta, Mária, Lóránt, Katalin, Alpár
Szeptember 16. Edit, Titusz, Soma, Kornélia, Kornél, Ambrus 
Szeptember 17. Zsófia, Palóma, Ildikó, Róbert, Ferenc
Szeptember 18. Diána, József, Richárd, Ambrus, Metód

Ajánló

Kos: Talán úgy érzi, több egyedüllétre van szüksége, esetleg
radikális döntést készül meghozni. Távolságtartása megköze-
líthetetlenségnek tűnhet, és akadhat, aki úgy gondolja, fenn
hordja az orrát. Tartsa magát ahhoz, ami önnek fontos, de ma-
radjon udvarias, és ne törődjön azokkal, akiknek ez nem tet-
szik.
Bika: A hét egy remek hírrel indulhat ön számára, ami egy
régebben felmerülő kérdésére ad választ, és megalapozza az
elkövetkezendő napok hangulatát is. Egy kellemes társasági
esemény is kilátásban van számára - fogadja el a meghívást,
és igyekezzen megismerni az új embereket.
Ikrek: Lassan oszlani kezdenek a feje fölött a felhők, különösen,
ha az elmúlt időszakban érzelmi nehézségekkel találta magát
szemben. Kedvező időszak ez arra, hogy a félreértéseket sike-
rüljön tisztázniuk a párjával. A megbeszélés hatására meg-
könnyebbülhet, és felszabadulhat a nyomás alól.
Rák: Érzelmileg kiegyensúlyozottá válik az elkövetkező idő-
szakban. Különösen akkor lehet kellemes ez a hét, ha nemrég
kezdett randizni valakivel. A munkájában viszont nehézségekkel
találkozik, talán még mindig nem sikerül közös nevezőre jutnia
a főnökével egy ön számára fontos kérdésben.
Oroszlán:Valószínűleg mindenért nagyon meg kell dolgoznia,
úgy érzi, erőfeszítései ellenére egy tapodtad sem halad előre.
Nem kizárt, hogy érzelmi válságba kerül. Ezek olyan leckék,
melyeket el kell sajátítania, de könnyebben túleshet rajta, ha
örül az apró dolgoknak.
Szűz: Egy utazás lehetősége foglalkoztatja, vagy távol élő ba-
ráttól kap meghívást. Nem árt, ha kiszellőzteti a fejét, hogy
más szemszögből pillanthasson jelenlegi életére, és új meg-
oldásokat találjon az önt foglalkoztató problémákra. Hétvégén
flörtölős hangulatba kerül, de legyen óvatos a hódítással.
Mérleg: A kreativitása szárnyal, és sok új, inspiráló ötlete
támad, melyek megvalósításán elkezdhet dolgozni. A szerelmi
élete is örömtelien alakul, nem kizárt, hogy a párja kellemes
meglepetéssel szolgál, ha pedig ismerkedős fázisban van,
valaki alaposan megdobogtatja a szívét. Ön is az övét.
Skorpió: Különösen heves vérmérséklet jellemzi önt a héten,
türelmetlenebb, mint általában. Lehet valaki a környezetében,
akinél ez lesz az utolsó csepp a pohárban. Nem tehet mást,
mint hogy kiáll, és vállalja a szavai következményét.
Nyilas: A héten érzékenyebb hangulatban lehet a szokásosnál.
Valószínűleg több pihenésre van szüksége. Ne hagyja annyiban
a dolgot, és ne hanyagolja el a szükségleteit, hanem igyekezzen
megteremteni magának a lehetőséget arra, ami fontos, mielőtt
egészségügyi problémák lépnének fel.
Bak: Nem kizárt, hogy a héten szembesül azzal, feleslegesen
ragaszkodik egy idejétmúlt dologhoz, vagy illúziókat kerget.
Talán szakmai vagy magánéleti kérdésben érkezett el a felis-
merés és az elengedés ideje. Nem lesz könnyű feldolgozni és
felvállalni a változásokat és változtatásokat, de higyje el, meg-
éri.
Vízöntő: A szerelmi életébe alaposan beavatkoznak a csillagok.
Ha még nincs párja, sokszor eszébe jut egy régi ismerőse, és
rájön, hogy gyengéd érzelmeket táplál iránta. Derítse ki, ő is
így érez-e. Ha párban él, romantikus hét elé néz.
Halak:Múlt heti gondjait mintha elfújta volna a szél, és mindaz
a rossz, amit átélt, nyomasztó álomnak tűnik csupán. Kedélye
javulásához hozzájárul, hogy extra bevételre vagy jutalom-
pénzre tesz szert. Felbukkan a színen egy hódoló is, aki a te-
nyerén hordozza, és talán alaposan megdobogtatja a szívét.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kiállítás a Bernádyban
Augusztus 25 – szeptember 5
között szervezték meg a Mari-
antherm által támogatott ne-
gyedik nádasi alkotótábort. Az
ott készült munkákból szerve-
zett kiállítás látogatható a Ber-
nády Házban (Horea utca 6.
szám). A kiállításon olyan kie-
melkedő művészek munkáival
találkozhatunk, mint Vlad Cio-
banu, Florica Florean, Valer
Neag, Adina Cioran, Bogdan
Berza, Mara Viceanu Breza, Mir-
cea Enache, Angela Bocu és
Dragos Manea.

Évadnyitó bemutató a
Nemzeti Színházban
Szeptember 14-én, pénteken
este 7 órától a Kőműves Kele-
men című rockballadával kezdi
meg az új évadot a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. A Szörényi–
Bródy alkotópáros által szerzett
művet Somogyi Szilárd, a Bu-
dapesti Operettszínház rende-
zője alkalmazta színpadra, a
nagytermi előadás koreográ-

fusa Bodor Johanna vendégmű-
vész. Kőműves Kelement dupla
szereposztásban Sebestyén Aba
és Kányádi Szilárd alakítja.

Szimfonikus koncert 
a Kultúrpalotában
Szeptember 13-án, csütörtökön
este 7 órai kezdettel a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia

szimfonikus koncertjére várják
a zenebarátokat a Kultúrpalota
Nagytermébe. A romániai Ja-
pán Nagykövetség és a Kuma-
moto – Romania Association
közreműködésével sorra kerülő
hangversenyen Shinya Ozaki
(Japán) vezényel, Domahidi
Zsuzsa fuvolán, Dávid Tamás
hegedűn, Yuki Kohge, Miwa

Matsuoka, Misaki Kawaguchi
(Japán) zongorán játszik. A
nagyérdemű Devienne, Saint-
Saëns, Mozart, Liszt, Beethoven
és Csajkovszkij műveiből hall-
hat részleteket.

Páljános Ervin 
kiállítása a Bernádyban
Páljános Ervin szobrászművész
alkotásaiból nyílik egyéni kiál-
lítás szeptember 13-án, csütör-
tökön 18 órai kezdettel a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban.
A kiállítást Szász István Tas író
nyitja meg. A tárlat szeptember
30-ig látogatható. Támogatók:
Dr. Bernády György Közműve-
lődési Alapítvány, Szamos Mar-
cipán, Szentendrei Szoborön-
töde, Szentendre város
önkormányzata, Leányfalu ön-
kormányzata.

Duha László kiállítása
Duha László fafaragászati kiál-
lítása a Köztársaság téri Unirea
teremben szeptember 22-ig te-
kinthető meg.
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Az Állami Számvevőszék határozata szerint a marosvásárhelyi önkormányzatnak 100.000 eurót vissza
kell szereznie a református egyháztól, azt az összeget, amelyet a felekezet birtokában levő Bolyai Farkas
Elméleti Líceum épületén végzett beruházásra költöttek. Ezt a pénzt még a 2000-es évek közepén
folyósították a román állam költségvetéséből, és az iskola tornacsarnokának felújítására fordították.
Csegzi Sándor, a polgármester tanácsadója szerint a Számvevőszék kérésének minden további nélkül
eleget kell tenni, de az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese, Kató Béla úgy véli,
törvénytelenül követelik a pénzt, és nem az egyház felelőssége „kiegyenlíteni a számlát”.

Becsengetés

Ilyenkor ősszel, a tanévkezdés közeledtekor álta-
lában sok szó esik az oktatásról. Hiába na, ez az a te-
rület, amelyhez – akárcsak a futballhoz és a politikához
– mindenki ért. Vagy csak úgy gondolja... Ez az a
terület – az egészségügy és a kultúra mellett –, amely
egy kisebbségben élő nemzeti közösség életét, jövőjét
a leginkább befolyásolja. Ezért nem mindegy ki, kik
irányítják azokat.  Közhelynek számít, hogy kiművelt
emberfőkben van a jövőnk záloga. Egy többségi nem-
zet létét közvetlenül nem veszélyeztetik az oktatás
irányításában elkövetett hibák, egy nemzeti kisebb-
ségét viszont igen. Egyebek mellett ezért is lenne szük-
ség az autonómiára, arra, hogy magunk irányíthassuk
a fennmaradásunk szempontjából fontos területeket. 

A hivatalos tanévkezdés előtt arról hallani, hogy a
régi-új tanügyminiszter asszony jövőtől kétszintes
érettségi bevezetését tervezi. Nem tudom, a szakma
hogyan értékeli az ötletet. Azt viszont igen, hogy a
rendszerváltás óta már sok esetben bebizonyosodott,
hogy a megfelelőképpen elő nem készített változta-
tások többnyire nem váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket, inkább ártottak, mint használtak. Az ma
már megszokott, hogy minden új miniszter azt hiszi,
vele kezdődik a világ, s igyekszik mindenen változtatni,
amit elődei, természetesen hasonló meggondolások
alapján, létrehoztak. Végtelen a sora a valóságtól el-
rugaszkodott ötleteknek, életszerűtlen elképzelések-
nek, hibás intézkedéseknek, kivihetetlen törvényeknek.
Meg is van az eredménye mindennek: soha ilyen mé-
lyen az oktatás nem volt, mint éppen napjainkban,
soha ilyen kevés becsülete nem volt a tudásnak, mint
ma. A jelenkori romániai oktatás – de a magyarországi
is – futószalagon termeli a félanalfabétákat, az önálló
gondolkodásra, döntésre képtelen tömegembereket.
Az utóbbi két esztendő érettségi vizsgáin tapasztaltak
csak a jéghegy csúcsát jelentik, a baj jóval nagyobb,
mint képzelhetjük. 

Romániában csalni, lopni nem számít bűnnek, er-
kölcstelen cselekedetnek, inkább elismeréssel szólnak
a tetten értekről, mint elítélőleg. Az ország minisz-
terelnökét is tetten érték, hogy szellemi tulajdont lo-
pott, de haja szála sem görbült. Valószínűleg az őt
tisztára mosó bizottság tagjai között is vannak plagi-
zátorok. Hasonló vádak merültek fel a MOGYE volt és
jelenkori rektorával, illetve egyik rektorhelyettesével
kapcsolatosan is. Azóta is köszönik, megvannak... Ennyi
doktor soha nem nyüzsgött Romániában, mint ma-
napság. Dunát lehetne rekeszteni velük. Nincs is be-
csülete a tudásnak. A társadalmi érvényesüléshez elég
a megfelelő anyagi háttér, kapcsolatrendszer.

Tanévkezdéskor eszünkbe jut – lassan már csak
akkor, illetve választási kampányok idején –, miket is
követelt egykor az erdélyi magyarság, s joggal: önálló
magyar tannyelvű állami tudományegyetemet, önálló
magyar tagozatot a MOGYE-n, hogy csak a legfonto-
sabbakat említsem. Mi van meg belőlük? Semmi. De
nem jobb a helyzet a vásárhelyi közép- és általános
iskolai oktatás terén sem. A városban működő tizen-
négy általános iskola szinte mindenikét elnevezték
már, egyiket sem magyar személyiségről. Kettő van
még megkereszteletlen, az egyiket Bernády Györgyről,
az építtetőről próbálják elnevezni, egyelőre sikertele-
nül. A legutóbbi hírek szerint év végére meglesz. Leg-
alábbis ezt ígéri az RMDSZ. Szerintem, ha tanévkez-
désig nem sikerül, akkor ebben a tanévben már
aligha... 

Szentgyörgyi László 

„A Számvevőszék
határozatát végre 
kell hajtani!”

„Ez egy áldatlan állapot, és
egyre inkább felszínre jönnek
effajta problémák az iskolák in-
gatlanjainál, de mindenki el-
hárítja a felelősséget. A helyzet
az, hogy a visszaszolgáltatási
kérdés nincs letisztázva telje-
sen a finanszírozás szintjéig” –
mondta el érdeklődésünkre
Csegzi. Kiemelte, hogy az ér-
vényben lévő törvények értel-
mében a tulajdonosnak kell az
ingatlanok fejlesztésére előte-
remtenie az anyagi forrásokat,
a bérlő kizárólag a javítási
munkálatokért felel, azaz me-
szelésért, mellékhelyiségek
karbantartásáért. Tehát felüle-
tes, apróbb munkálatokat a
bérlő finanszíroz, ám minden,
ami lényeges és nagyméretű
beruházás az épületben, az a
tulajdonosra hárul. 

„A probléma kiinduló-
pontja, hogy az iskolát az el-
múlt 60 évben nem az egyház
használta, és a legtöbb tanin-
tézményben ezekben az évek-
ben semmiféle karbantartási
munkálat nem folyt, így ami-
kor az egyház átvette az ingat-
lanokat Marosvásárhelyen,
szinte mindenik lerombolt ál-
lapotban volt: a Bolyai, Művé-
szeti és az Egyesülés Líceum is”
– ecsetelte. Hozzátette, hogy
ugyan az egyház tulajdonában
vannak ezek az ingatlanok, de
nem ők használják, hanem a
marosvásárhelyiek, de bérleti
szerződés alapján az önkor-
mányzat adminisztrációja alá
tartoznak, így a városháza vé-
gezhetett apróbb javításokat,
de lényeges beruházásokat
nem vállalhattak magukra.

„A 2000-es évek közepén a
Bolyaiban elindult egy – a tor-
nacsarnokot érintő – feljavítási
program, és mivel az önkor-
mányzat nem utalhatott erre
közvetlenül pénzt, lobbiztunk
a magyar és román kormány-
nál egyaránt, hogy a szükséges
anyagi forrásokat meg tudjuk
szerezni. A magyar kormány
támogatása mellett, az állami
költségvetésből is sikerült

100.000 eurós nagyságrendű
pénzt szerezni a munkálatokra,
amelyet az iskolához juttat-
tunk. Megtörtént a feljavítás, s
elkészült a tornacsarnok, de
amikor a Számvevőszék ezeket
a pénzeket ellenőrizte, úgy
ítélte meg, hogy ez a befekte-
tési munkálatok kategóriájába
esik, a tulajdonos épületének
az állagfeljavítását szolgálja, és
úgy korrekt, ha ezt a pénzt az
önkormányzat visszaszerzi a
tulajdonostól, azaz a reformá-
tus egyháztól” – mesélte
Csegzi.

A bérleti díjakból 
vonják majd le 
a 100.000 eurót

Arra a kérdésre, hogy mi-
ként fogják ezt az összeget
visszaszerezni, a polgármester
tanácsadója azt válaszolta,
hogy a havi bérleti díjakból
szándékoznak összegyűjteni a
százezer eurós értéket, és
körül-belül két év alatt fog ösz-
szegyűlni a szóban forgó ösz-
szeg. (Az önkormányzat 2012
áprilisa óta nem fizet bérleti
díjat a Bolyai épületéért, és a
felgyűlt tartozás 2 milliárd régi
lejre is rúghat – szerk. megj.)

Csegzi szerint ez a nem
egyedi eset felveti azt a kér-

dést, hogy a továbbiakban ho-
gyan lehetne kezelni az ehhez
hasonló ügyeket, és úgy véle-
kedik, hogy a legcélravezetőbb
megoldás az lenne, ha az or-
szágos költségvetésből elkülö-
nítenének egy alapot,
amelyeket ezen ingatlanok fel-
újítására lehetne használni,
természetesen pályázás révén.
„Ennek a parlamenti időszak-
nak a költségvetés a fő témája,
és javasolni fogjuk a kérdés
megoldását” - állítja Csegzi.

„Törvénytelenül kérik
vissza a pénzt”

Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspök-
helyettese szerint
elfogadhatatlan, hogy a refor-
mátus egyháztól akarják behaj-
tani a pénzt: „mi sosem kértük,
hogy felújítsák a líceum torna-
csarnokát, nem is pályáztunk
erre az összegre, és teljesen tör-
vénytelen, amit tőlünk akarnak
kérni. Nem szándékozunk sem-
miféle pénzt visszafizetni, hisz
a Polgármesteri Hivatal szerezte
a támogatást, és az ő dolga „ki-
egyenlíteni” a számlát” – állítja
határozottan Kató.

Csegzi szerint viszont
semmi illegalitás nem történt,
a szóban forgó összeg elköltése

sem volt törvénytelen, csak az
a probléma, hogy a Számvevő-
szék utólag ezt beruházásnak
minősítette, és ezt a tulajdonos
nak, az egyházx kell finanszí-
roznia. Állítása szerint az
ügyben csak annyi a pikanté-
ria, hogy – bár nem az egyház
használja ezt az ingatlant, de –
az vissza kellett volna kapja
olyan állapotban, ahogy elvet-
ték annak idején, viszont ehe-
lyett romhalmazokat juttattak
vissza. „Az e hónapban kötte-
tendő új szerződés alapján új
bérleti díjak lesznek meghatá-
rozva, de hozzávetőlegesen 2
év alatt vissza tudjuk szerezni
a 100.000 eurót” – állítja a ta-
nácsadó.

Kató Béla elmondta, hogy
egyelőre az illetékesek nem
fordultak ezzel a kéréssel hoz-
zájuk, és semmiféle értesítést
nem kaptak az általuk vissza-
adandó összegről. „Minden-
képp bűzlik az ügy, mert egy
olyan munkálatra szánt pénz-
összeget akarnak tőlünk el-
kérni, amire mi nem
pályáztunk, és nem tartottunk
igényt. Ezt az ügyet ők intéz-
ték, övék a felelősség is, ha sza-
bálytalanságot követtek el,
viseljék annak következmé-
nyeit!” – szögezte le Kató.

Pál Piroska

Felújítás - kinek a számlájára?
100.000 eurót követel a Városháza a református egyháztól



KÖZLEMÉNY

A Belvedere lakónegyedben
tervezett templomépítésekkel
kapcsolatosan szükségesnek
tartjuk pontosítani a követke-
zőket:

Az ortodox templom számára
nem megfelelő helyet választottak
2009-ben, a kiszemelt telek alatt
ugyanis gázvezetékek húzódnak.
Ez év május 29-én, az előző Városi
Tanács ülésén egy másik, 1700
négyzetméteres területért folya-
modott az ortodox egyház, ugyan-
akkor RMDSZ-kezdeményezésre
határozat született arról, hogy elv-
ben a református egyház azonos
felületű parcellát kapna, ugyan-
csak 49 évre, haszonbérbe, temp-
lomépítés céljából.

A Polgármesteri Hivatal el-
küldte a felajánlást az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület címére,
ahonnan a marosvásárhelyi vár-
templomi gyülekezethez közvetí-
tették azt. Ötvös esperes igent
mondott rá, de a hivatalos válasz
nem érkezett meg az augusztus
30-ai tanácsülésre, mint ahogy az
időközben megfogalmazódott ka-
tolikus igénylés sem, amelynek rá-
adásul komoly előzménye van: a
Hidegvölgyben lebontott egyházi
tulajdonú ingatlan, amelyért cse-
rébe két garzont adtak bérbe, és
amelyek jószerével alkalmatlanok
a közösségi hitéletre.

A helyzet ismeretében az
RMDSZ-tanácsosok halasztást kér-
tek. A szeptember 6-ai rendkívüli
ülés előestéjén azonban még min-
dig hiányoztak a szükséges telek-
könyvi kivonatok. Minthogy még
egyszer halasztani nem lehetett,
ezért a kérdést le kellett venni na-
pirendről.

Nehéz versenyfutás kezdődött
a régóta készülődő templomépí-
tőkkel.

Marosvásárhely, 
2012. szeptember 10.

Az RMDSZ marosvásárhelyi
tanácsi frakciója
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– Jó napot, Sajókám! Minek bön-
gészi azt az étlapot, éhes?

– Nem. Unatkozom. Mondja, ma-
gának mi a kedvenc étele?

– Az ebéd.
– Ne ökörködjön már startból!

Szereti például a marhahúst?
– Tatárbifsztéknek igen, amúgy

nem különösebben, főleg mert marha
drága. Miért, meg akar hívni egy jó
pörköltre?

– Eszemben sincs. Csak olvastam,
hogy a japán Kobe tartományban te-
nyésztik a világ legdrágább marháját,
háromszáz euróba kerül kilója!

– Akkor egy itteni nyugdíjas mar-
hára be kéne ossza, kábé egy fél kilóra
futná a havi nyugdíjából. Aztán mitől
olyan borsos ama barom, szarvas-
gombával és kaviárral etetik széna
helyett?

– Nem, de a lehető legtermésze-
tesebb körülmények között, szabadba
nyíló kifutókban tartják őket, és na-
ponta masszírozzák…

– Ez nem új, mesélte egy masz-
százsszalonban dolgozó ismerősöm,
hogy itt is jobbára csak pénzes tehe-
nek járnak masszíroztatni.

– Egy speciális kesztyűvel naponta
2-3 órát dörzsölik őket, miközben rizs-
borral permetezik, állítólag attól lesz
überporonyó és extrafincsi a húsuk.
Ráadásul italként sört is kapnak, fül-
ledt napokon akár két korsóval is.

– S még van pofájuk meginni! Én
másképp csinálnám: a szakét megin-
nám, és árpát meg komlót löknék ne-
kik, hogy sört adjanak tej helyett, a
tőgyükre pedig rávasalnék egy „Igen,
tessék! – Da, poftiti!”-matricát, hogy
mindenki lássa: ez a váka magyarul is
múúgat.

– Apropó: Vásárhelyen is elindult
ez az izgalom, izé, mozgalom, sajtót
is tájékoztattak múlt csütörtökön. A
részleteket Borbély László ismertette,
és kihangsúlyozta: nem politikusként,
hanem a Bernády György Alapítvány
elnökeként van jelen.

– Szegény Bernády! Amúgy mit
tevékenykedik eme alapítvány, már
ha egyáltalán…

– Például kitüntetik egymást min-
den évben, tavaly Markó Béla kapta
a Bernády-emlékplakettet.

– Mire fel?
– Csak. Valakinek oda kell adni.

Szeretnek ám ezek díjakat és kitün-
tetéseket gyűjtögetni! Akárcsak a volt
palesztin vezető, Jasszer Arafat.

– Az legalább egy jópofa muki
volt: egyszer azt mondta, hogy ölni
tudnék egy béke-Nobel-díjért.

– Meg is kapta aztán.
– Visszatérve erre az „Igen, tessék!

– Da, poftiti!” kampányra, amit ex-
miniszter úr, ne szépítsük, lenyúlt:
szerintem úgy kreténség, ahogy van.

– Miért?
– Kolozsváron még hagyján, hogy

matricákat ragasztanak ki egyes üz-
letekben, vendéglőkben, jelezvén, ott
az anyanyelveden is bátorkodhatsz
megszólalni, mert lassan annyi ma-
gyar sincs, hogy Eckstein-Kovács Péter
rendezhessen egy becsületes házibu-
lit. Na de itt, nálunk?! Ne röhögtes-
senek! Tuti, hogy én ezután is magya-
rul fogok megszólalni a matricátlan
boltokban is. Sőt, az lesz az első kér-
désem, hogy: hol a matrica?

– Azt hozta fel érvként többek közt
alapítványelnök úr, hogy Vásárhelyen
nem ritka az olyan helyzet, amikor
két magyar ajkú románul szól egy-
máshoz, csupán azért, mert nem tud-

ják egymásról, hogy magyarok.
– Ekkora blődséget, vájdéminyé!

Habár velem egyszer előfordult ha-
sonló, olyan másnapos voltam egy
lagzi után, hogy románul szóltam ma-
gamhoz, mert nem tudtam, hogy ma-
gyar vagyok.

– Hasznosabb dolgokra is költhet-
nék azt a pénzt, az már biztos. Például,
segítsék a fogyatékos személyeket,
akik hónapok óta nem kapták meg a
járandóságaikat, Floreáék tojnak rá-
juk.

– Vagy szervezzenek városismereti
tanfolyamot a Görgény völgyéből, Ol-
téniából, Galacról s még ki tudja hon-
nét idetelepített taxisofőrök számára,
mert újabban mindig a GPS szerepét
töltöm be taxizáskor, én kell elma-
gyarázzam a vankujnak, merre men-
jen. De mondjak valami jót is?

– Mondjon.
– Hamarosan Románia lesz az ígé-

ret(ek) földje…
– Az meg hogy? Jön Mózes?
– Nem Mózes jön.
– Hanem?
– A választási kampány!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Varjak városa
Függetlenül attól, hogy a választá-

sok előtt vagyunk-e vagy azok után,
hogy vihar tombol-e a tájainkon vagy
szárazság kínoz, hogy válságos időket
élünk-e vagy éppen „tombol a gazda-
ság”, nos, mindezektől függetlenül Vá-
sárhelyen nem csitulnak a károgó
varjak. Megszokott dolog, hogy sirán-
kozó politikusokkal vagy éppen civil
aktivistákkal találkozunk úton-útfélen,
akik felháborodva nyilatkoznak a
„másik félről”.  Az egyik ilyen példa a
távfűtés csődje, amelyben többek kö-
zött a lakosok a gázvállalatra, a városi
tanács a Polgármesteri Hivatalra, ez
utóbbi pedig a szolgáltató vállalatra
mutogat, de senkiben sem merül fel
annak a lehetősége, hogy esetleg ő
maga is tévedhetett, ami miatt ilyen
szomorú sorsra jutott a város lakossá-
gának egy része. A sok károgás elle-
nére, előbb vagy utóbb mégis
egyezségre jutnak a felek, mert az „il-

letékesek” anyagi érdeke ezt diktálja.
A károgók egy másik kedvenc té-

mája a kombinát. Mind a „mindenkori”
polgármesterünk, mind egykori rivá-
lisa, a korábbi környezetvédelmi mi-
niszter szidta és fenyegette az
Azomaros vezetőit, de amikor elérke-
zett a döntő pillanat, amikor a szám-
talan kihágás ismeretében fel kellett
volna lépniük a lakosságot mérgező
tevékenységgel szemben, farkasokból
bárányokká vedlettek, és mindent
hagytak a régiben, mi több, további
engedményeket és halasztásokat, il-
letve majdani beruházásokhoz kötött
működési engedélyeket is megadtak
nekik. A civilek azóta is csak bámulnak,
hogy miként jöhetett létre ez a „szeny-
nyező egyezség”, a politikusok pedig a
szokásukhoz híven... bambulnak. Az
RMDSZ – amint az bebizonyosodott a
helyhatósági választásokon – to-
vábbra is az erdélyi magyar választók

többségének a bizalmát élvezi. 
Ugyanilyen fontos ügy a kerékpá-

rozás is. A választások előtt egyesek
még köröznek néhányat két keréken
(mások még ennyit sem), a civilek
pedig szerveznek egy-két „hangula-
tos” felvonulást, aztán a helyhatósá-
gok négy évig vadásszák a főtéri
biciklizőket. 

A legújabb „hálás téma” a Művé-
szeti Líceum tetőzetének a beomlása.
Nagyszerű alkalom volt ez arra, hogy
sajtótájékoztatót tartson a polgár-
mester az egyházi ingatlanok „felvá-
sárlásáról”, hogy szemrehányást
tegyen a „tulajdonosoknak” az épüle-
tek elhanyagolása miatt, hogy egy ki-
sebb választási kampányt építsen a
sajnálatos ügy köré. Kevésbé hangza-
tosan ugyan, de szintén nyilvános-
ságra került, hogy a hivatal tetemes
adósságot halmozott fel az egyházak-
kal szemben, és emiatt nem tudnak

több pénzt fordítani a javításokra.
Mindemellett, jól tudjuk, volt bőven a
városnak pénze a víkendtelepi „Sport-
akadémia” felépítésére, a téli szezonra
átadott csúszdákra, vagy más „piskó-
taszagú” beruházásokra. 

És ugyancsak kitart makacsul a vá-
rosvezetés a Benády-ügy kapcsán is.
Mindössze egyetlen épületben folyik
színtiszta magyar nyelvű oktatás Ma-
rosvásárhelyen, és ennek az áldatlan
helyzetnek a levét isszák azok a szü-
lők, akik évről évre élet-halál harcot
folytatnak egy helyért a Bolyai első
osztályába. Ezért kaptuk vissza az
egyházi ingatlanjainkat? Ennyit érde-
mel ez a város? Ezért volt szükség a ki-
egyezésére az épület(ek) további
bérlését illetően, és ezért maradtak
továbbra is román igazgatósággal,
román felügyelet alatt a nehéz harcok
árán visszaszerzett ingatlanjaink?

Ferencz Zsombor

Ötvös József esperes, generális direk-
tor lapunknak elmondta, hogy min-
denképp igényt tartanak a képviselő-
testület által felajánlott Belvedere
negyedbeli telekre. „Mi a múlt héten
leadtunk minden erre vonatkozó do-
kumentációt Józsa Tibor alpolgár-
mesternek, azóta nem kaptunk sem-
miféle tájékoztatást az ügyre
vonatkozóan. Ugyanakkor megje-
gyezném, hogy három hónappal ké-
sőbb küldték el a tanács határozatát
hozzánk, amire mi azonnal válaszol-
tunk, viszont az illetékesek folyama-
tosan másként nyilatkoznak” – vá-
laszolta megkeresésünkre Ötvös. 
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Romániában jelenleg 24%-os ÁFA van érvényben. A szomszédos országokban mind alacsonyabb, közülük Szerbiában a legalacsonyabb: 18%, tehát
a vállalkozások, legalábbis a határ menti régiókban, kivándorolnak. Egyedüli kivétel, ahol ez a folyamat fordítottan működik, az Magyarország,
ahol jelenleg a miénknél nagyobb az ÁFA, a világon a legmagasabb, 27%. Nem igazán helyeslendő, ha 17%-osra csökkentenénk. 

A mi áfánk – nem Dániánk
Ez a fajta szomszédoskodó versen-

gés veszélyes is lehet, hogy ki bírja ki-
sebbre csökkenteni, mert rövidtávon
ugyan egyik-másik szomszédos or-
szág győzedelmesen kerülhet ki az ef-
féle csatározásokból, de hosszú távon
ez a fajta versengés nem igazán tart-
ható fenn, s csak egy ide-oda dülön-
gélő hajóhoz hasonlítanánk, mintsem
egy előrehaladóra. Magasabb nálunk
az ÁFA, de tessék megnézni szabad
szemmel: hogyan néz ki Románia, és
hogyan néznek ki a szomszédos orszá-
gok? Egyedül Magyarország látszik
szabad szemmel is fejlettebbnek...
Ennél sokkal fontosabb lenne az állan-
dóság, mondjuk egy államelnök 4
éves mandátuma alatt ne is változtas-
sanak rajta semmit! 27%-os viszont
soha sehol nem volt, legfennebb most
Magyarországon. 26%-os sem volt a
történelemben (a XX. század közepé-
től, amióta ezt bevezették) soha sehol.
25%-os viszont Észak-Európában, a
világ legfejlettebb jóléti államaiban:
Izland, Norvégia, Svédország, Dánia –
utóbbi a Rekordok Könyvében is sze-
repel, igaz, Románia is: Európában az
utolsó helyen. Ha tőlem függne, Ro-
mániában is 25%-osra emelném az
ÁFÁ-t, és tartanám az államelnök 4
éves mandátumának végéig. Semmi
sem fontosabb, mint az állandóság, a
stabilitás.

Dánia?

Dánia? - Alkotmányos monarchia.
Romániában még ma is sokan vissza-
sírják a királyt! De mindenképp támo-
gatandó Basescu népakaratra
hivatkozó óhaja, miszerint a Szenátust
fel kell számolni, a képviselők számát
300-ra csökkenteni, az államelnöki
mandátumot 4 évre csökkenteni.

Dánia? - Romániánál ötször kisebb
ország, melyben 5,5 millió ember él,
90%-uk lutheránus, szinte mindenki
folyamatosan beszéli az angolt és 3,5
millióan használják az internetet, EU-
és NATO-tagok. Koppenhágából Svéd-
országba az Északi-, ill. Balti-tengert
elválasztó szoroson közúti-vasúti híd
van. 443 szigetéből csak 76 lakott,
Grönland, ill. Feröer szigetei azonban
széles körű autonómiával rendelkez-
nek, nálunk viszont még a székelyföldi
(Maros megye egyharmada, ill. Har-
gita, Kovászna megyék együttese) eu-
rórégió sem jött létre.

Dánia modern piacgazdaság, a
miénk az utolsó Európában, inkább pi-
acgarázdálkodás; Dánia a Világgazda-
sági Fórum 2009-2010-es listája
szerint a világ 5. legversenyképesebb
országa, a miénk pedig az utolsó Eu-

rópában. Dánia korszerű mezőgazda-
sággal (jelentős a tejelő és vágómar-
hatartás, valamint a
gabonatermesztés), versenyképes kis-
és nagyvállalati körrel, kiterjedt állami
jóléti rendszerrel, magas életszínvo-
nallal és stabil nemzeti fizetőeszközzel
büszkélkedhet. Nálunk mindez álom!
Igaz, a politikusok az elmúlt 22 évben
nem építő, hanem romboló és rabló
munkájának köszönhetően! Dánia
nettó energia- és élelmiszerexportőr,
Románia importőr, teleink az orosz
gáztól függnek. Dánia nettó külső
adóssága nulla, igaz, e téren Románia
sem áll túl rosszul, hisz kiszámolták:
ha mindenki kifizetné Románia felé
felhalmozott adósságát, Románia is ki
tudná fizetni összes tartozását. Dáni-
ában a munkanélküliségi ráta az eu-
rópai átlag alatt van, 3,6%-os, igaz,
Romániában szintén az európai átlag
alatt van, viszont a dánokénak dup-
lája, 7%-os. A dán kormány sikeresen
teljesítette, sőt túlteljesítette az euró
bevezetéséhez szükséges konvergen-
cia-kritériumokat, de a 2000-es szep-
temberi népszavazáson a dánok
elutasították a közös fizetőeszköz be-
vezetését, mivel a dán korona erősebb
az euróhoz képest, így a dánok szá-
mára veszteséges „üzlet” lenne az eu-
róra való áttérés. Románia még
mindig nem teljesíti e követelménye-
ket, céldátumunk jelen pillanatban hi-
vatalosan 2015.

A jövedelmi egyenlőség tekinteté-
ben első a világon. 2006-2008 között
egészségügyi, jóléti és oktatási muta-
tói alapján, illetve lakóinak elégedett-
ségét tekintve több felmérés szerint „a
világ legboldogabb helyének” számí-
tott. Nálunk meg az egészségügytől,
oktatástól újabb és újabb hullámok-
ban pénzeket vonnak el (könnyű a
beteg és buta embereket FÉLREve-
zetni), és ilyen-olyan nemzetközi
pénzintézetek nyomására amerikai
mintára igyekeznek magánkézbe
tuszkolni minden kórházat, iskolát,
hogy ezeket csak a gazdagok élvez-
hessék! Ami pedig a jövedelmeket il-
leti, nálunk az ország havi több mint
1000 euró nettót megkereső egyhar-
madának kezében van az ország két-
harmadának vagyona! Óriásiak a
jövedelem-különbségek!

Skandináv jóléti modell

Dánia a skandináv jóléti modell
alapján szervezi a szociális, egészség-
ügyi és oktatási szolgáltatásokat. A jó-
léti modell mögött álló elv szerint a
juttatásokhoz minden, a követelmé-
nyeknek megfelelő állampolgárnak

joga van hozzáférni. A rendszer uni-
verzális, mindenkit lefed, személyvá-
logatás nélkül. Nem úgy Romániában,
ahol tiszta oligarchia működik, min-
denütt a „pénz beszél, kutya ugat” ala-
pon: a szegény emberek (de) egyre
inkább (a magyarok, cigányok is) ki
vannak zárva e területekről, melyek-
hez mindinkább csak a gazdagok fér-
hetnek hozzá. Dánia a többi európai
országnál lényegesen nagyobb részt
vállal a jóléti juttatások finanszírozá-
sában is, igaz, 25%-os ÁFA csak itt
van. Bár, ha jól meggondoljuk, a 24%-
os román ÁFA is majdnem ugyanany-
nyi, és mégsem kapunk érte szinte
semmit! A problémák reális, hosszú
távú, európai elvű megoldása helyett
kis segélyeket, porhintést a sze-
münkbe!

Az amerikai Forbes magazin sze-
rint Dánia rendelkezik az egész vilá-
gon a legjobb üzleti klímával, innen
meg menekülnek a befektetők, lásd
legutóbb a nemeszsuki Nokia-üzemet.
A 2008-as és 2009-es Béke Világindex
szerint a világ második legbékésebb
állama. Semlegessége ellenére Né-
metország 1940 április 9-én meg-
szállta Dániát. Habár eleinte a
németek engedélyezték az önkor-
mányzást (ennek 1943-ban vetettek
véget az erősödő ellenállási mozga-
lomnak köszönhetően), Dánia katonai
megszállás alatt volt a II. világháború
alatt. A dánok erősen rokonszenveztek
a szövetségesekkel; 1900 dán rendőrt
tartóztatott le és internált a Gestapo.
2008-ban – Svédországgal és Új-Zé-
landdal együtt – a Transparency Inter-
national listája alapján a világ
legkevésbé korrupt állama volt. Ro-
mánia pedig Európa legkorruptabb ál-
lama. Kis mérete ellenére Dánia

számtalan komoly hadi és humanitá-
rius akcióban vett részt, igaz, szerény
képességeihez mérten Románia is.   

Ám nem minden arany, 
ami fénylik! 

Hisz Dánia természetes növényta-
karójából, a vegyes (lombhullató és tű-
levelű fajokat egyaránt tartalmazó)
erdőkből az intenzív mezőgazdaság
miatt kevés maradt. Románia területé-
nek majdnem a 33%-át még ma is a
Kárpátok-hegység erdei teszik ki, jó lesz
ezt az arányt továbbra is megtartani, a
kivágott, leégett erdők újraültetésével!
Jaj, sajog a lelkem, ha arra gondolok,
hogy 1900-ban a Kolozsvár és Maros-
vásárhely között (egyenes vonalban 60
km) elterülő Mezőségen még össze-
függő erdő volt! Ah! Ah! Ah! Mert ezek
hiánya okozza a nagy árvizeket, föld-
csuszamlásokat, Verestóy-féle milliár-
dossá való válásokat!

Többféle környezeti veszéllyel kell
szembenéznie Dániának: légszennye-
ződés: különösen a járműforgalom
miatt. A magas regisztrációs adó
(180%) és hozzáadottérték-adó (25%),
továbbá a világ legnagyobb jövedele-
madó-rátája következtében az új autók
rendkívül drágák. Az adó célja az autók
számának korlátozása. Nálunk pedig
még olyan régiókba is építik az autópá-
lyákat, ahova nem is igazán indokolt,
mert nem is vezet arrafele semmiféle
európai folyosó (ez volt az észak-erdé-
lyi, Marosvásárhelyt is érintő autópá-
lyával is)! 

Dánia vasúthálózatának csupán
25%-a villamosított, na, mi itt egy ki-
csivel jobban állunk: nálunk ez 33%-os,
és már dolgoznak – részben európai
pénzekből – az 50%-osra való emelé-

sen is. Nálunk. Míg ott még tervek sin-
csenek erre nézvést.

És a kultúra?  Ki ne hallott volna Sha-
kespeare Hamletjéről, aki a világörökség
részét képező Helsingőr kastélyvárában
ténykedett holdkórosságával? Ki nem
olvasta Andersen meséit, Kierkegaard
egzisztencialista filozófiáját, a Félelem
és reszketést? Ki nem nézett meg leg-
alább egy Lars von Trier-rendezte fil-
met? A tavaly Marosvásárhelyen is
vetítették a Kultúrpalota nagytermében
november első hetében az Alternatív
Filmfesztiválon a Haevnen (szó szerint:
"bosszú") c. friss Oscar-díjas dán filmet!
Ki nem ivott már Carlsberg, Tuborg sö-
röket? Nem beszélve a Grotovszkij-ta-
nítvány Barbaról, aki Odin színházát
Holstebróban működteti (könyvének
címe: Túl az úszó szigeteken)...

A befizetett adóikat az állam
visszafordítja a javukra

Dániában 25% az ÁFA, Romániában
24%. Hogy mégis miért minimális Dániá-
ban a fiskális kriminalitás és miért 4,5 millió
a román feketemunkások száma (nem be-
szélve az adócsalások mértékéről)? Talán
mert az embereknek eszük ágában sincs
csalni, mert tudják, érzik a saját bőrükön,
hogy a befizetett adóikat az állam mind
visszafordítja a javukra, nem, mint nálunk,
ahol még mindig közpénzhegyek tűnnek
el nyomtalanul, büntetlenül, ilyen-olyan
milliárdosok hasztalan zsebébe, és az állam
a saját polgárait a legjobban kirabolható
egyéneknek tartja!

Különbség van tehát a Jűtland-, ill. a
Balkán-félsziget között, Észak-Európa, ill.
a posztkommunista Délkelet-Európa kö-
zött.

Czirják Árpád
(felhasznált irodalom: magyar wikipédia)



Rögzítsük az elején a lényeget: a magyar kormány szándéka továbbra is az, hogy megállapodjon
az EU–IMF párossal hazánk új nemzetközi hitelkeretéről. És ezen a téren kifejezetten jó hír, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök a közrádió tegnapi műsorában megerősítette: lesz IMF-hitel. Igaz, ezt
megelőzően „kapcsolatunk” a Nemzetközi Valutaalappal úgy „jött át az éteren”, mintha nemet mon-
danánk az IMF-es kölcsönre. Valószínűleg ez nagypolitikai húzás volt, és nem a mindenható pia-
coknak szólt, hanem a választópolgároknak.
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Van-e választása
Amerikának?
Célegyenesbe fordult az
amerikai elnökválasztási
kampány, miután az utóbbi
két hétben úgy a republikánus, mint a demokrata
párt hivatalosan is megválasztotta jelöltjét a novem-
beri megméretésre, amelynek célja a Fehér Házba
jutás, illetve az ott maradás biztosítása.

A tampai és charlotte-i konvenciók szimbolikus jelentő-
ségűek voltak, hiszen Mitt Romney esetében az előválasztá-
sok eredménye, Barack Obamánál pedig a hagyományok
eleve garantálták a végkimenetelt. Amit Amerika és a világ
láthatott, sokkal inkább két, dollártízmilliókba (benne igen
sok adófizetői pénzbe) kerülő kampányrendezvény volt,
amikkel a jelöltek megpróbálták eladni magukat – és mel-
lékesen homályos programjukat – a „fogyasztóknak”, az ame-
rikai állampolgároknak. A közvélemény-kutatások szoros
versenyt mutatnak, így van értelme igyekeznie mindkét fél-
nek.

A színes kavalkádot elnézve sem a floridai, sem az észak-
karolinai helyszín esetében sem lehetett olyan érzése az óvi-
lági megfigyelőnek, hogy az amerikaiakat túlzottan
nyomasztaná helyzetük. Persze a show-biznisz mindig is
része volt az amerikai politikának, de ha a helyi kommentárok
is arra panaszkodnak, hogy mennyire kiüresedtek, szubsz-
tanciájukat vesztették ezek a rendezvények (márpedig ilyen
véleményből nincs hiány a fősodrú médiában sem), akkor
nem lehet olyan csalóka a mi nézőpontunk sem. Ha persze
az ember félresöpri a külsőségeket, végighallgatja a beszé-
deket – köztük nem csak a vezetőkét – akkor már jobban ki-
rajzolódik a válság, a pangás, a bizonytalanság képe, de
annak súlyossága nem igazán.

Pedig – ahogy már huzamosabb ideje –, a reális helyzet-
kép megalkotása, őszinte megvitatása, a reális kiutak kere-
sése az amerikai politika legnagyobb adóssága. Ahogy az
Egyesült Államok 2001. szeptember 11-e után önvizsgálat
nélkül kezdett véget nem érő háborúságba, most mintha
nem tudna őszintén szembesülni saját gazdasági helyzetének
változásaival sem. A kritikus kérdésfelvetésekre pedig jön a
válasz, hogy Amerikával az nem történhet meg, mint a ko-
rábbi birodalmakkal, demokráciája, benne önkorrekciós me-
chanizmusai miatt örökös sikerre, vezetésre van ítélve. A
szerénység és alázat erényének szembetűnő hiánya mellett
annak elutasítása, hogy más utak is eredményezhetnek mű-
ködőképes, sőt versenyképes és a versenyben győzni tudó
hatalmakat, helyi tényezőket, azonban kifejezetten veszé-
lyesnek tűnik az Egyesült Államokra nézve.

Barack Obama az előző, 2008-as kampányban – minde-
nekelőtt a Bush-féle háborúk lezárásának ígéretével – azt a
képzetet keltette, hogy ha nem is nyilvánosan, de magában
megértette, hogy meg kell kezdeni az Egyesült Államok vi-
lágban elfoglalt helyének normalizálását, s ezzel megala-
pozni hosszú távú fenntarthatóságát, elkerülni a látványos
birodalmi bukás veszélyét. Bár erre nézve tett kormányzása
alatt lépéseket, kísérleteket, jelzéseket, az érdekek évtizedek
alatt becsontosodott, összetett hálózata, az intézményi te-
hetetlenségek eddig nem tettek lehetővé számottevő pálya-
módosítást. A háborúk tovább folynak, újabbak készülődnek,
szűk érdekcsoportok, akár a társadalom szélesebb rétegeinek
kárára viszik keresztül szándékukat. Amerika tovább halad
habzsoló és agresszív útján, amivel egyre inkább nemcsak az
a baj, hogy másutt pusztítást okoz, hanem hogy saját jövőjét
fenyegeti vele.

Mégis, ha az ember a másik tábort, a másik jelöltet veszi
szemügyre, még csak a nyomát se látja a szükséges felisme-
résnek. A republikánusok számunkra szimpatikus konzervatív
értékei nem társulnak reális és igazságos gazdasági és kül-
politikai célkitűzésekkel, helyette annál több az amerikai
nagyságot és kivételességet fetisizáló, hamis nosztalgia, ami-
nél legfontosabb szövetségesünk társadalma jobbat érde-
mel.

Zord Gábor László

Nincs élet az IMF-en kívül!

A legtalálóbban az Eurasia
Group szakértője festette le a ki-
alakult helyzetet a Financial Ti-
mesban. Miszerint, lehet össze-
esküvés-elméletet emlegetni, azt
gyanítva, hogy Orbán Viktor po-
litikai megfontolásokból „szivá-
rogtatott ki” ilyen kemény felté-
teleket, ám ha végül megszületik
a megállapodás, akkor a kormány
azt mondhatja, hogy sikerült en-
gedményeket elérnie, ha pedig
mégsem lesz megállapodás, a
kormányfő hivatkozhat arra, hogy
a magyarok érdekeit védi. „A po-
litika csúnya játék, de ez jó stra-
tégia a kormánytól” – magya-
rázta az elemző. 

A nagy kérdés persze az, hogy
van-e élet az IMF-en kívül? És
most hagyjuk a kommunikációs
handabandát! Persze, hogy van,
és persze, hogy nincs. Elméletileg
egy európai uniós tagállamnak
nem feltétlenül kellene a Nem-
zetközi Valutaalap ügyfelének
lennie. Ám Magyarország szá-
mára legfeljebb fél vagy legfel-
jebb egy évig „van élet” új nem-
zetközi hitelkeret, még
pontosabban: az Európai Unió és
a Nemzetközi Valutaalap „kiállása”
nélkül. 

Tudniillik ezermilliárdokban
mérhető visszafizetési kötelezett-
ségeink vannak, döntő részt az
előző kormányok elhibázott gaz-
daságpolitikája miatt. Egyébként
a mostani hatalomnak is van már
felelőssége, mindenekelőtt a be-
fektetők elriasztásának apropó-

ján. Különben a magyar gazdaság
nem pusztán ezernyi szállal kö-
tődik a világgazdasági folyama-
tokhoz, hanem teljesítménye a
leggyengébb a Kelet-Közép-Eu-
rópa régióban. A térségben ná-
lunk a legmagasabb az állam-
adósság, egekben a kamatok és
velük együtt az infláció, minimális
fordulatszámon hiteleznek az
amúgy veszteséges kereskedelmi
bankok, úgy tűnik, tartós 
recesszióra készülhetünk. Eköz-
ben Magyarország – a hazai be-
fektetési eszközök a nemzetközi
piacon – bóvli kategóriás. Már-
pedig az állam továbbra is a régi
képlet alapján finanszírozza ma-
gát: ha hiány van a költségvetés-
ben, akkor kötvényt bocsát ki, ám
ezeket az értékpapírokat csak ma-
gas hozam ígérete mellett tudjuk
értékesíteni a befektetőknek. Ez
pedig növeli az államadósságot,
a kamatkiadásokat. 

Noha az elmúlt másfél-két év
leforgása alatt a kormány erőfe-
szítéseket tett a keleti nyitás jegy-
ében arra, hogy pénzt vonjon be
gazdag és fejlődő keleti orszá-
goktól; részben talán azért is,
hogy megmutassa Washington-
nak és Brüsszelnek, az IMF-en és
az EU-n kívül is van élet. Ugyan-
akkor sem a kínai, sem az arab
„vonal” nem jött össze, az oro-
szokról pedig már a Mol-csomag
visszavásárlásakor lemondhat-
tunk. Ráadásul a diplomáciai bot-
rányt kiváltó azeri ügy fényében
aligha lehet a „keleti széltől” friss

pénzáramlatra számítani. Persze
próbálkozhatunk még az állam-
adósság kiváltásával Indiában,
Brazíliában és Dél-Koreában, to-
vábbá mehetünk még kunyerálni
Tajvanra és Japánba is, az eddigi
eredmények viszont arról tanús-
kodnak: maradjunk inkább az or-
todox megoldásoknál. Például a
Luxemburgban bejegyzett, ame-
rikai hátterű Franklin Templeton
cég befektetési alapjain keresztül
igazán kedvel bennünket, még
akkor is, ha bóvliban vagyunk: a
mintegy húszezermilliárd forintos
államadósságból cirka kétezer-
milliárd fölött diszponál, közben
felülértékeli a magyar részvénye-
ket és a forintot is. 

Nem szabad megfeledkez-
nünk a forint ide-oda rángatása
mellett – amely azt jelenti, hogy
tartósan kiszámíthatatlan a ma-
gyarországi fizetőeszköz, és a vi-
lág legingadozóbb árfolyamú
pénzeinek egyike – a Budapesti
Értéktőzsdéről sem. A pesti tőzsde
napi forgalma az utóbbi hóna-
pokban napi tízmilliárd alá csök-
kent, sőt, volt olyan kereskedés
is, amikor csak pár milliárdos volt
az üzletmenet. Szemben a ko-
rábbi 15-20 milliárdos forgalom-
mal. Elképesztő, hogy mennyire
nem bíznak a hazai nagyvállala-
tokban! 

A reálgazdasági helyzet is el-
keserítő. A hazai kis- és közepes
vállalkozások körében csúcson a
felszámolások száma a fizetés-
képtelenség miatt, de legfőkép-

pen azért, mert nincsenek bel-
földi megrendelések. Tőkehiány
és marketing nélkül – a szavak
szintjén minden kormányzati cik-
lusban „halálra” ajnározott – ha-
zai vállalatok továbbra sem tud-
nak kijutni a nem túl távoli
nyugati piacokra. Ami kis hazánk-
ban valamelyest pörög, az az ex-
port, ám a multinacionális cégek
kivitelének nagysága is csökken.
Eközben a vállalatok panaszkod-
nak a kiszámíthatatlan jogi kör-
nyezetre, a válságadókra vagy ép-
pen a növekvő elvonásokra. Hogy
sem közép-, sem pedig hosszabb
távon nincs élet az IMF-en kívül
azt persze jól tükrözik a külföldi
mértékadó – lesújtó – vélekedé-
sek mellett a forint árfolyamának
azonnali gyengülése is. Minde-
nesetre túl sokszor nem lehet el-
játszani sem belföldön, sem kül-
honban az „IMF kártyát”, mert
konyhanyelven szólva a piaci tur-
bulenciák végül a földre kénysze-
rítik Magyarországot. 

Természetesen az EU–IMF-
feltétel¬rendszer több fájdalmas
megszorító intézkedéssel is jár-
hat, de nem ártana fejben tartani,
hogy a „keleti kalandozások” után
nekünk már csak a Nemzetközi
Valutaalap és az Európai Unió ma-
radt. Washington és Brüsszel is
csak addig, amíg szóba áll velünk. 

Szajlai Csaba
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Reklámversek
A reklámszöveg általában vagy az angol
eredeti tükörfordítása: Red Bull gives
you wings – A Red Bull szárnyakat ad,
vagy csak simán gagyi: Auchan – nálunk
az árak a földön járnak. A „Nincs többé
korpa, csak gyönyörű haj!” a városi cél-
közönségnél még elmegy, de a paraszt
instant beparázik: akkor most éhen dög-
lenek a disznók? A „Szabadság, szere-
tem!” Suzuki-reklám már jobb, hiszen
azokban is felidéződik a Petőfi-hexaso-
ros, akik fel voltak mentve magyarból.
Ezt a literatúra-marketing/líra-adverti-
sing vonalat kellenék követni; lássunk
néhány további példát:

Egész úton hazafelé azon gondolkodám:
Hogy fogyaszt csak ötöt százon a vadiúj Skodám.

Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám,
Se hősöm, se példaképem, de van iPad táblagé-
pem!

Ötszáz, bizony, dalolva ment lángsírba velszi bárd,
De egy se merte mondani, hogy szar a Hewlett-
Packard.

Ezután is jó légy, Morzsa, kedvet ne kapj a tyúk-
húsra,
Élj a tyúkkal barátságba’, s elviszlek a McDonald’s-
ba!

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek,
A gazdasszony éppen az imént fejé meg; 
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
A Wonderbra tőgytartó pöpecül áll rajta.

Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi
vérjel: 
Ágnes azt még egyre látja – mosta volna Ariellel!

Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig,
énnekem,
Mivel Hemoriddal kenem, nem fáj már a végbelem!

Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
De a juhászbojtár magasról tesz rája:
Ray-Ban napszemüveg virít szemén máma.

Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek…
Regisztrálok a Facebookra, az Isten verje meg!

Hej, ha én is, én is köztetek mehetnék,
Calvin Klein-vitézek, Hugo Boss-leventék!

Verecke híres útján jöttem én, 
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Sony MP3-mam de megtölteném
Új időknek új dalaival!

- szeptemberi csalamádé - 

Sokan 
vagyunk 
sokfélék 
Parafília: olyan rendellenes szexuális viselkedés,
amelynek lényege valamely tárgyhoz vagy speciális
szokáshoz való vonzódás szexuális örömforrásként.
Az Amerikai Pszichiátriai Egyesület (APA - American
Psychiatric Association) ezek legtöbbjét mentális za-
varnak sorolja be. Íme a legérdekesebbek:

• aedificofília: épületek iránti vonzás (extrém formája: 9/11)
• algolagnia: fájdalom iránti vonzódás (mozi helyett fogá-
szatra mennek)
• arachnofília: pókok és rovarok iránti beteges vonzódás (pl.
Pókember nője vagy Nagy Feró neje)
• autoginefília: férfinak önmagát nőként elképzelt önma-
gához való vonzódása (kedvenc slágerük a Micsoda nő ez a
férfi!)
• chordofília: hang és az emberi hangszálak iránti vonzódás
(cigó verzió: „nyalom a torkodat!”)
• exhibicionizmus: nemi szervek nyilvános bemutatásához
való vonzódás (másik neve: falloszprezentáció)
• fetisizmus: olyan szexuális viselkedés, melynek során a
közvetlen közösülésen kívül a használt tárgyakkal való já-
tékok (segédeszközök, testrészek, tulajdonságok vagy vi-
selkedések) válnak a szexualitás és a szexuális öröm cél-
jává:
• dendrofília: fák iránti vonzódás (néha nagyon megszívják,
amikor tűzdarazsak tanyáznak az odúban; innen jön az is-
mert közmondás is: ordít, mint a fab*szó rút féreg. Helyi
primáros változata: „bag p*la in copacii lor!”)
• hematolagnia: vér iránti vonzódás (Álmos, Előd, Ond,
Kond…)
• müzofília: használt ruhák iránti vonzódás (Vásárhely kész
Kánaán számukra, ld. ócskapiac meg turkálók)
• trikofília: haj iránti vonzódás (Gedeon bácsi)
• frotteurizmus: saját test hozzájárulás nélküli hozzáérintése
máshoz nyilvános helyen (maxitaxi-betyárok)
• teratofília: ebben az esetben az amputált, csonkolt végta-
gok, emberi deformitások látványa kelt szexuális gyönyört
(jobban várják a paralimpiát, mint Pistike a Mikulást)
• gerontofília: idősek iránti vonzódás (a magyarországi ce-
lebluvnyák között igencsak elterjedt)
• harpaxofília: rablás áldozatává válás iránti vonzódás (ezek
a perverz állatok imádnak adózni)
• hübrisztofília: bűnözők iránti vonzódás (politikusfelesé-
gek)
• makrofília: óriások iránti vonzódás (gyakran zoofíliával pá-
rosul – az illető óriásteknősökkel és óriáspandákkal páro-
sul)
• niktofília: az éjszaka iránti vonzódás (alkonyatkor már áll
a zászló)
• vorarefília: más ember megevése vagy más által való meg-
evés iránti vonzódás (náluk nem holmi üres udvariaskodás
babanézőben, hogy „jaj, de ennivaló ez a kölök!”)
Na, ön hány pontot ért el?

Facebook-dumák
(- Achtung! Az alábbiak valóban a Facebookról származnak, nem

kitalációk! A helyesírási hibákat korrigáltuk, de az erősebb
kifejezéseken nem finomítottunk; ezek így és csak így jók -)

Posztolások 
& kommentek

Ettől az új krémtől olyan lett
az arcom, mint a babapopsi 
– Szaros?

Holnap megy valaki Pestre
kocsival?
– Szerintem rengetegen
mennek…

Mi kell ahhoz, hogy felve-
gyenek a bécsi vagy egy ro-
mániai orvosi egyetemre?
– Ész!

Már harmadik napja futok.
Amit csütörtökön 25 perc
alatt futottam le, azt ma
már csak 15 alatt!
– Találtál egy rövidebb utat?

Én vagyok a legkeményebb,
csicskák!!!
– (Az anyja) Lacika, inkább
a matek házit csináljad!

Tud valaki olyan kiadó albér-
letet, ahová lehet kutyát
vinni?
– Költözöl?
– Nem én…
– Csak a kutya?

(Csabi) Ha egy nő bánt meg
egy fiút, a fiú egy szóra
megbocsát, de ha egy fiú
bánt meg egy nőt, könyö-
rögni kell, hogy megbocsás-
son, vagy egy életre elástad
magad.
– (Orsi) Nem mindenkinél,
térdeltem én már le fiú elé,
hogy bocsásson meg.

Ma reggel a madarakkal kel-
tem 
– Nem szúrta a fészek a pe-
csádat?

(Andika) 1 menet = 1 doboz
cigi. Na, kit érdekel?
– (Az osztályfőnöke) Andika,
nem szabad ilyeneket kiírni!

Mit jelent az RSS (Feed
URL)?
– Russian Secret Service, va-
gyis Orosz Titkosszolgálat,
csak URL-lel etesd, különben
megtámad.

Rád gondolok, mackóm…
♥ ♥ ♥
– Én is ♥
– Nem rád, te idióta!

Mi a neve a Photoshopnak?
Le akarok tölteni egyet.
– Photoshop.

Találkozott már valaki tál-
tossal? Az, akinek hat ujja
van.
– Hat ujjuk nem a táltosok-
nak van, hanem a balfasz
asztalosoknak.

Milyen játék köt le egy más-
fél éves gyereket? Mit vigyek
ajándékba?
– Szerepjáték.

A Boci csokiban tej van. Ak-
kor a Tibi csokiban…
– Szerintem abban is tej
van, mert Tibi-tej nincs, gon-
dolom ez nyilvánvaló!

Ezt hallgatom: Wolf Kati –
Szerelem, miért múlsz?

– Zorán: mert a szerelemnek
múlnia kell…

Megtudtam, hogy ma 271-
en nézték meg a profilomat!
Váúúú, ennyire népszerű va-
gyok?
– Nem, ennyire hülye, hogy
bedőlsz az ilyen alkalmazá-
soknak!

(János) Ha a feleséged te-
herbe esik, mindenki a hasát
simogatja és gratulál neki.
De miért van az, hogy senki
sem simogatja meg a far-
kad, mondván, hogy „szép
munka volt”?
– (Szilvi) Miért, szeretnéd,
hogy a haverjaid simogas-
sák?

(Mónika) Megvan a meló!
Anyum nyomdokaiba lépek!
– Szerezz egy jó meleg ka-
bátot, hideg lesz az utcán éj-
szaka.

Chuck Norris egyszer meg-
nézte a Barátok köztöt a
TV2-n! 
– Hogy nézte meg, amikor
az RTL-en megy???

Szerelmes lettem egy piros
magas sarkú cipőbe! 
– Hiába, már van párja.

Quimby: Most múlik ponto-
san – észrevettétek, hogy ez
a szám főleg a fingról szól?

Mit csináljak, ha ellopták az
okostelefonom? Be lehet
mérni?
– Okos, hazatalál magától.

– Milyenek az új képeim?
– Szarok.
– Jó, de ha végeztél, írd
meg.

– Szia kicsim, lezavarunk egy
gyors menetet mozi előtt?
– Igen, hányra jössz?
– Hatra jó?
– Jó, de hozzál metszőollót is!

– Micsoda??? Azt minek?!
– Hogy vágjam le a pöcsö-
det, te kis köcsög!!! Timike
apja vagyok!

– Féltékeny vagy, drágám?
– Nem.
– Biztos?
– Igen.
– Akkor kapok egy puszit? 

– Kérj attól a rohadt retkes
ribanctól, aki lájkolta az ál-
lapotodat!

– Szia Linda de szép vagy!
– Mi van???
– Nem Linda vagy?
– Nem!
– Tényleg nem Linda vagy.
De szép se!

Cset



8. oldal >> Reklám

C M
Y B

C M
Y B

szeptember 12–18.

Az adófizető fizikai és jogi
személyek figyelmébe 
Marosvásárhely megyei jogú város Polgármesteri
Hivatala értesíti az adófizető fizikai és jogi személyeket,
hogy a helyi adók és illetékek befizetésének második
határideje 2012. szeptember 30-a.

Ezen a dátumon fizethető be az évi illetékek második fele, az
épületekre, területekre, szállítási eszközökre vonatkozólag, illetve a hirdetés kiragasztási illeték.

Megemlítjük, hogy a közterületek foglalására (garázsok illetve taxi vállalkozási
illeték) vonatkozó negyedévi részleteket 2012. szeptember 15-én fizethetik ki.

Ezúton felkérjük önöket, hogy határidőben fizessék ki a megfelelő adókat és illetékeket,
hogy elkerüljék a késedelmi kamat felhalmozódását.

A helyi adók és illetékek készpénzben is kifizethetők a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Adó – és illeték meghatározó és begyűjtő Osztályának ablakocskáinál, illetve a Tudor és
Kövesdomb negyedbeli gyűjtőirodáknál, míg a fizikai személyek esetében a www.ghiseul.ro
elektronikus befizetésen keresztül.

A tűzben károsult 1848 úti 
tömbházat a hónap végéig felújítják

Hétfőn, 2012. szeptember 10-én kezdődtek el a júliusi
tűzben megrongálódott 1848 úti tömbház szigetelésének
kicserélési és a homlokzat újrakészítési munkálatai. Claudiu
Maior tanácsos biztosított, hogy a munkálatokat ezen hónap
végéig befejezik, s tájékoztatta a lakókat, hogy az azok
kérésére végzett műszaki véleményezés kimutatta, az épület
ellenálló struktúrája, tartóssága és szilárdsága nem károsult.

„Az emberek mindennapi életét nem kellene befolyásolja
bármely ankét nehézkes lefolyása, amelynek célja a
történtekért felelősek megállapítása. A hideg évszak ezeket, a rémálmot megélt
embereket kész szigeteléssel, pontra tett épülettel kell találja. Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala saját költségén végzi el ezeket a javításokat, a beruházást a
felelősöktől fogja majd behajtani”, nyilatkozta Claudiu Maior, a polgármester tanácsosa.

Hat kisjövedelmű és biztosítás nélküli család 1500 lejes anyagi támogatást kapott a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól. Négyen közülük pénzben kapták a támogatást,
két család szállásban és ellátásban részesült. A többi érintett család ezen hét folyamán
kapja meg a pénzügyi támogatást.
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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

Marosvásárhely megyei jogú város részt
vesz a Mobilitás Hete Európai tervben

Az Európai Bizottság Szállítási- és Környezeti
Osztályának meghívására Marosvásárhely megyei
jogú város Polgármesteri Hivatala, csatlakozik a
Mobilitás Hete nemzetközi projekthez , amely
kezdeményezés a szennyezés mentes szállítást
népszerűsíti a városok területén.

Ily módon szeptember 16-22 között Marosvásárhely
megyei jogú városban egy sor olyan tevékenységre kerül
sor, amely megfelel az európai terv megszabta követelményeknek, éspedig az “Egy nap
gépkocsik nélkül” egy fontos közlekedési útvonalon, a tevékenységek lebonyolítása az
egész periódus ideje alatt, és egyes olyan intézkedések gyakorlatba ültetése, amelyek a
közúti közlekedés politikáját érintik, a gyalogosok és kerékpárosok érdekében.

„Figyelembe véve, hogy ezek a kezdeményezések szoros kapcsolatban állnak az
ilyen profilú marosvásárhelyi nem kormányzati szervezetekkel, a „Mobilitás Hete”
alkalmat kínál a kapcsolatok elmélyítésére a civil társaságok képviselővel” – jegyezte
meg Dorin Florea polgármester.

A „Mobilitás Hete” folyamán a Polgármesteri Hivatal és partnerei, több városbeli nem
kormányzati szervezet, tombolajátékot szerveznek, amelyre bárki benevezhet, egy
részvételi szelvény kitöltésével, a Master Schi&Bike felajánlotta napi nyeremény pedig
egy kerékpár, amelyet sorshúzással nyerhetnek el. Ugyancsak a Mobilitás Hete alatt,
felavatnak egy sétálóutcát az erdőn keresztül, amely a Megyei Kórháztól a Somostetőig
fog vezetni, valamint forgalomrendezésre és gyalogosnak szánt helyek kialakítására is
sor kerül a Kövesdombon, ugyanis a program egyik célkitűzése egyes közútak sebességi
fokának megváltoztatása és több hely kialakítása a gyalogosok számára. A
gyermekeknek rajzversenyeket szerveznek, melynek témája „Szennyezés nélkül
közlekedjünK”, illetve bicikliállványok felszerelésére is sor kerül.

Azokat is díjazzák, akik kerékpárral közlekednek, a fotoriportereket felkérik, hogy
készítsenek képeket a kerékpárosokkal. A fényképeket kifüggesztik, a sorshúzást
követően pedig közülük 10-et sportfelszerelésekkel díjaznak.

Az eseményt egy 12 éven felüli gyerekeknek szervezett Kerékpárverseny, valamint
egy 6 év alatti gyerekeknek szervezett Tricikliverseny zárja. A versenyek színhelye a
Somostető lesz.

A projektbe eddig 965 európai város kapcsolódott be.

Marosvásárhelyen a tanévet
korszerű iskolákban kezdik! 

A nyári vakáció ideje alatt, egy sor korszerűsítési
és rehabilitációs munkálatot végeztek a Marosvásár-
hely megyei jogú város igazgatása alá tartozó tan-
ügyi intézményekben, oly módon, hogy az új tanév
megfelelő körülmények között vehesse kezdetét.

A munkálatok az alábbiakból álltak: a hő- és vízszige-
telési munkálatok befejezése a Kárpátok Sétányán lévő
Napsugár Óvodánál, leellenőrizték a hőközpontokat, a biz-
tonságos működés céljából, megjavították az Avram Iancu
Ipari Iskolaközpont épületének tetőzetét (A épülettest), valamint a 2. számú Általános
iskola épületének tetőzetét.

Ugyanakkor folyamatban van építkezési anyagok beszerzése, valamint a Traian
Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium belső udvarának egy részét kockakővel rakják ki.

Az olyan tanügyintézmények esetében, amelyek az E-Startól kaptak fűtést és
meleg vizet, mindenik épületben saját hőközpontot szerelnek fel.

6 tanügyi intézménynél kicserélik a teljes fűtéshálózatot, új radiátorokat szerelnek
fel, felújítják az illemhelyeket, valamint az Alexandru Papiu Ilarian Kollégium sport-
termét, míg a Romulus Guga Gimnázium sporttermének kicserélik a padlózatát.  

Ahhoz, hogy fogadni tudják a nulladik osztályosokat, teljesen átalakított osztály-
termeket bocsátanak rendelkezésre a 7. számú Általános iskolában és a Tudor Vladi-
mirescu Gimnáziumban

A felújítási és átalakítási munkálatokat az új tanév kezdetéig befejezik, tájékoz-
tattak a szakigazgatósághoz tartozó Befektetések és iskolai javítások Szolgálat szak-
emberei.
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Inkább börtönbe 
szökött volna, minthogy
feleségével legyen
Hiába szökött meg neje zsémbelése elől egy férfi
Olaszországban házi őrizetéből, hogy börtönbe jus-
son, szigorúan hazaparancsolták.

Az Afragola városában élő 51 éves Patrick Artiano betö-
résért kapott 8 hónap börtönt, ám házi őrizetre enyhítve.
Csakhogy a felesége annyit zsörtölődött vele, hogy a férj egy
idő után úgy találta, ennél még a börtön is jobb, és otthonról
egyenesen a legközelebbi fegyintézetbe szökött.

Már a bejutás sem ment könnyen: hosszan kellett bizony-
gatnia az őröknek, hogy kötelességük lecsukniuk őt, mert
megszegte házi őrizetének szabályait, hiszen engedély nélkül
elhagyta otthonát.

Artianónak az ügyében eljáró bíró végképp nem kegyel-
mezett: hazazavarta hitveséhez a férfit.

„A büntetést nem kellemes dolognak találták ki. Így leg-
alább kétszer is meggondolja, mielőtt újból bűnt követne el”
- idézte Patrizio Trentini bírót az austriantimes.at című osztrák
hírportál.

Forrás: mti

Tizenegy évesen már gyilkolt, később prostituáltként dolgozott, majd minden idők egyik legnagyobb
drogcsempészévé nőtte ki magát a hétfőn meggyilkolt 69 éves nagymama. A kolumbiai Griselda
Blanco két férjét is megölte, és még az sem zavarta a gyilkolásban, ha a gyerekek a szomszéd
szobában tévéztek. Portré a kokainkirálynőről, aki a kutyáját Hitlernek, a fiát Corleonénak hívta.

Prostituáltból gyilkológép
- így élt a kokainkirálynő

16 éves fiú szívatta
meg a magyar
Alkotmánybíróságot

A gyanú szerint egy 16 éves dunaújvárosi fiú és négy, általa
személyesen nem ismert társa volt a magát Anonymous-
nak nevező számítógépes hackercsoport magyarországi
tagja - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvi-
vője az MTI-nek.

A csoport tagjai hatoltak be az Alkotmánybíróság honlapjára,
átírták az Alaptörvényt, majd hasonló bűncselekményeket
követtek el más portálok ellen is; a hackerek szabadlábon
védekeznek.

Augusztus 28-án délután túlterheléses támadás ért egy
weboldalt, a kiszolgáló szervere leállt, így az oldal elérhetetlenné
vált, emiatt az üzemeltető feljelentést tett. A Nemzeti Nyomozó
Iroda csúcstechnológiai bűnözés elleni osztálya számítástechnikai
rendszer és adatok elleni bűncselekmény miatt indított nyomozást,
majd két napon belül dunaújvárosi tartózkodási helyén elfogott
egy 16 éves fiút, aki az elkövetéssel gyanúsítható - ismertette
Garamvölgyi László.

Csütörtökön további négy embert fogtak el az ügyben,
mindegyiküknél házkutatást tartottak, számítástechnikai és mobil
kommunikációs eszközöket, adathordozókat foglaltak le.

Garamvölgyi László az ügy érdekességeként említette, hogy a
gyanúsítottak személyesen nem ismerték egymást. IRC (kliens-
szerver alapú kommunikációs csatorna) segítségével tartották a
kapcsolatot. Különösebb céljuk a weboldal blokkolásával nem volt,
mindössze „jópofa heccnek gondolták" – mondta a szóvivő.

Forrás: BorsOnline.hu

Hétfő délután egy 69 éves
nagymama a terhes menyével
sétált ki egy hentesüzletből a
kolumbiai Medellinben. Hirte-
len megállt mellettük két mo-
toros, és egyikük kétszer fejbe
lőtte az asszonyt. A merénylet
kísértetiesen hasonlított
azokra a motorbiciklis kivégzé-
sekre, amelyeket éppen a
nagymama talált ki.

Griselda Blanco a világ va-
laha volt egyik legnagyobb ha-
talmú drogcsempészének
számított, talán csak az unokái
nem szólították kokainkirály-
nőnek. A fekete özvegynek és
keresztanyának is nevezett nő
az Egyesült Államokba irányuló
kolumbiai kokaincsempészet
úttörője volt a 70-es években,
ő volt a mentora az egyik leg-
híresebb kokainbárónak, Pablo
Escobarnak, és állítólag több
mint 250 ember meggyilkolá-
sára adott utasítást.

A 11 éves gyilkos

Már tinédzserévei is olyan
fordulatosak voltak, mint ami-
lyeneket az ember egy későbbi
drogbárónőtől elvár. Blanco
egy Cartagena közeli nyomor-
telepen született, hároméves
volt, amikor Medellinbe költöz-
tek. 11 évesen néhány társával
elraboltak egy 10 éves fiút, és
váltságdíjat követeltek érte.
Miután a szülők nem fizettek,
a társai  Blanco kezébe nyom-
tak egy pisztolyt, a kislány
pedig fejbe lőtte a fiút, így ő
lett az első az áldozatai hosszú
sorában.

Később zsebtolvajlásból
tartotta fent magát, majd mi-
után 14 évesen elmenekült az
őt rendszeresen bántalmazó
anyjától, prostituáltként kez-
dett dolgozni. Fiatalon össze-
házasodott első férjével, egy
utcai szélhámossal, akitől
három fia született, de nem
sokkal később elváltak, és né-
hány év múlva egy üzleti vitá-
juk miatt megölte. A második
férje hatására kezdett el koka-
innal kereskedni, a 70-es évek
elején már egész sok pénzt
összegyűjtöttek Medellinben,
ekkor döntötték el, hogy meg-
valósítják az amerikai álmot.

Hitler és Corleone

Férjével, Alberto Bravóval
az évtized közepén érkeztek
New Yorkba, ahol kolumbiai
kapcsolataikat kihasználva ki-
építették a hálózatukat. Ha-
vonta több millió dollár
bevételük volt, közel 1500 de-
alert alkalmaztak, a számos
filmszínészt és sztársportolót
magába foglaló klienskörük
miatt azonban a rendőrség is
felfigyelt rájuk. Végül harminc
ember ellen emeltek vádat
1975-ben, ami akkoriban az
addigi legnagyobb kokainos
ügynek számított, de Blancó-
éknak sikerült Kolumbiába
menekülniük.

Az akkor 32 éves Blancónak
ekkorra megromlott a kapcso-
lata a férjével, akit azzal vádolt,
hogy több millió dollárt eltün-
tetett a közös bevételből. Al-
berto Bravo már korábban
Bogotába érkezett, Blancót
pedig limuzinok sora várta,
hogy bevigye a városba a rep-
térről. A feldühödött kokainbá-
rónő pisztollyal érkezett a
találkozóra, és a veszekedés
során arcon lőtte a férjét. Bravo
még hason tudta lőni a nőt, aki
felépült sérüléséből, de a férj
már nem volt ilyen szerencsés.
A kettejük biztonsági őrei kö-
zötti összecsapásban hatan
haltak meg.

Blanco nem sokkal később
visszatért az USA-ba, és Mia-
miból irányította az egész or-
szágra kiterjedő hálózatát,
amely több ezer tagból állt,
forgalma elérte a havi 80 millió
dollárt és a másfél tonna koka-

int. Miami villájában rendsze-
resek voltak a kokainnal feltur-
bózott orgiák. A túlzott
kokainfogyasztás őt is parano-
iássá tette, ekkortájt visszahú-
zódó életet élt, hosszú időkre
bezárkózott a villájába, amely-
nek a kapuját német juhásza,
Hitler őrizte. Kreatív névadaói
hajlamát nemcsak a kutyáján
élte ki, a negyedik fiát Michael
Corleonénak nevezte el.

A 80-as években Blanco há-
lózata uralta az Egyesült Álla-
mok kokainpiacát, amihez
számos kegyetlen leszámolása
is hozzásegítette. Miamit sok-
kolta, amikor az emberei meg-
támadtak egy helyi plázát, a
géppisztolyos akcióban min-
tegy negyvenen haltak meg.
Azzal is megvádolták, hogy
megölette egyik riválisának
kétéves gyerekét, egyszer
pedig úgy mészároltatott le két
dealert, hogy a szomszédos
szobában tévét néztek a gyere-
kei. „Ő még az ördögnél is ve-
szélyesebb” - jellemezte egyik
medellini ismerőse.

Börtönszex 
1500 dollárért

1985-ben őrizetbe vették,
miután a rendőrség három
ember megölését rá tudta bi-
zonyítani, és közel húsz évet ült
börtönben. A hálózata azon-
ban a börtönévek alatt is mű-
ködött, egyik korábbi dealere,
Charles Cosby egészen abszurd
történettel állt elő erről az idő-
szakról. Állítása szerint sikerült
elérnie, hogy meglátogathassa
Blancót a börtönben, amiből

szenvedélyes csókolózás lett. 
„Mennyi pénz kell neked és

a családodnak, hogy kényel-
mesen megéljetek?” - kérdezte
a találkozó végén Blanco.
Cosby olyan számot akart
mondani, hogy biztosan eluta-
sítsák. „50 kiló kokain” - vála-
szolta, amire Blanco csak
bólintott egyet. Néhány nappal
később bekopogott Cosbyhoz
egy nő, aki átadott egy csoma-
got, és csak annyit mondott,
hogy a keresztanya küldte: az
50 kiló kokain volt benne. „Ezek
után csak annyit kellett csinál-
nom, hogy az ország külön-
böző pontjain elosztókkal
találkozzak. Minden kézfogá-
som egymillió dollárt ért” -
mesélte a férfi. Cosby állítása
szerint ezután valamennyi lá-
togatásakor a nő 1500 dollárt
fizetett a börtönőröknek, hogy
egy külön helyiségben szexel-
hessenek egyet.

Blancót végül 2004-ben en-
gedték ki, és toloncolták vissza
Kolumbiába. Azóta visszahú-
zódva, fényűzéstől mentes
életet élt, ingatlanjai bérbea-
dásaiból tartotta fent magát.
„Az a meglepő mindnyájunk
számára, hogy nem ölték meg
korábban, mert nagyon sok el-
lenséget szerzett magának" -
mondta róla a korábban utána
nyomozó Nelson Andreu.
Blanco kalandos életéről, a 70-
es, 80-as évek amerikai koka-
i n k e r e s k e d e l m é r ő l
dokumentumfilm is készült
Cocaine Cowboys címmel. 

Fabók Bálint
Forrás: origo.hu
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m1

10:05 Otthonod a
kávéház (s.) 

10:30 Sültbolondok (s.) 
12:00 Tokio - Az

építészet
fővárosa
(magyar ismerett.
film, 2011) 

12:40 Útravaló
13:01 Híradó 
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Szabadlábon

Nógrádban (3.
rész) 

15:00 Gasztroangyal 
16:00 Otthonod a

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

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

Doboz
23:00 Az Este
23:35 Titkok és

szolgálatok (s.) 

Szerda

14:30
Szabadlábon Nógrádban

m2

09:55 Rajzfilm
10:05 Futótűz (s.) 
10:50 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

11:15 Rudi, malac a
családban (s.) 

11:45 Az én Budapestem
12:15 Ízes életek
13:01 Híradó 
13:25 Magyar

válogatott
14:22 Színes portrék
15:30 Homokzene

mesék
15:40 Motorsport

magazin
16:10 Klipperek (s.)
16:35 MacGyver (s.) 
17:25 Futótűz (s.) 
18:10 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

18:35 Rudi, malac a
családban (s.) 

19:05 Rajzfilmek
19:35 Capri(s.) 
20:30 Híradó
21:12 Telepódium
22:25 A korona

hercege (s.) 

21:12 
Telepódium

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor
Reggel

08:45 Reggeli
09:25 Mindörökké

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

titkai (s.) 
15:30 Egyik kopó,

másik eb (am.
akció-vígj.,
1989) 

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

Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.) 
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.) 
22:25 Dallas (s.) 
23:25 Házon kívül
00:10 Reflektor
00:25 Revans (am.

thriller, 1990)

15:30 
Egyik kopó, másik eb

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Zoom kapitány

kalandjai (am.
vígj., 1995) 

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 Doktor 

House (s.) 
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 Doktor House (s.) 
02:55 Született

feleségek (s.) 
03:50 Babavilág 
04:15 Vers 

13:30 
Zoom kapitány kalandjai

Viasat 3

07:35 Kincsek a
padláson (s.) 

08:00 A nagy
házalakítás (s.) 

08:55 Tuti gimi (s.) 
09:45 Harmadik

műszak (s.) 
10:40 Előre a múltba

(am. vígj., 1986)
12:35 A nagy

házalakítás (s.) 
13:30 Monk (s.) 
15:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
16:15 Nyomtalanul (s.) 
18:05 CSI: A

helyszínelők (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 Az ördög

ügyvédje (am.
thriller, 1997)

01:00 Titokzatos folyó
(am. thriller,
2003)

22:20
Az ördög ügyvédje

Duna 

09:35 Zarándokutakon 
10:05 Magyar elsők (s.) 
10:20 Életképek (s.) 
11:00 Család-barát
11:55 Élő népzene 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Kultikon + 
16:10 Talpalatnyi zöld 
16:40 Magyar elsők (s.) 
16:55 Jegyzetek a

biológiai
fogorvoslásról
(magyar ismerett.
film, 2008) 

17:50 Mesélő
cégtáblák (s.) 

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

a világ (s.) 
21:10 Az öt zsaru (s.) 
22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:15 Lélektől lélekig

(francia-dél-af.-
angol filmdráma)

22:15
Lélektől lélekig
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m1

10:05 Otthonod a
kávéház (s.) 

10:30 Sültbolondok (s.) 
12:00 Caruso másik

hangja (szín.-ff.,
olasz dokumentumf.,

2009) 

13:01 Híradó 
13:55 Kvartett
14:30 Szabadlábon

Nógrádban (4. rész) 
14:55 Mrs. Bradley

titokzatos
esetei (s.) 

15:55 Otthonod a
kávéház (s.) 

16:15 Emma (s.) 
17:15 Capri - Az álmok

szigete (s.) 
18:20 A korona

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

szolgálatok (s.) 
00:35 Négy szellem
01:35 Emma (s.) 
02:30 Csillagjegyek

Csütörtök

21:15 
Fábry

m2

10:00 Rajzfilmek
10:25 Futótűz (s.) 
11:05 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

11:35 Rudi, malac a
családban (s.) 

12:05 Az én Budapestem
12:30 Legendás

konyhák(s.) 
13:01 Híradó 
13:25 Magyar retro
14:22 Telepódium
15:35 Martin György

gyűjtéséből
15:45 Operatőrmesék
16:10 Klipperek (s.) 
16:35 MacGyver (s.) 
17:25 Futótűz (s.) 
18:05 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

18:35 Rudi, malac a
családban (s.) 

19:05 Rajzfilmek
19:30 Capri (s.) 
20:30 Híradó 
21:12 Hogy volt!? (s.) 
22:20 Komédia a

tetőn (magyar
filmdráma)

22:20
Komédia a tetőn

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:45 Reggeli
09:25 Mindörökké

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

titkai (s.) 
15:25 Tomboló vihar

(am.-kan.
akcióf., 2008) 

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

Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.) 
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.) 
22:25 Emelt fővel

(am. thriller,
2004) 

00:10 Brandmánia
00:40 Totál szívás (s.) 
01:40 Reflektor

22:25 
Emelt fővel

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Rex 

felügyelő (s.) 
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 Tesó-tusa (am.

vígj., 2008) 
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 Tesó-tusa 

(am. vígj., 

22:20 
Tesó-tusa

Viasat 3

07:35 Kincsek a
padláson (s.) 

08:00 A nagy
házalakítás (s.) 

08:55 Tuti gimi (s.) 
09:45 Harmadik

műszak (s.) 
10:40 A Sógorok

réme (am. vígj.,
2003)

12:35 A nagy
házalakítás 

13:30 Monk (s.) 
15:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
16:15 Nyomtalanul

(s.) 
18:05 CSI: A

helyszínelők (s.) 
19:00 Nyered, ha

mered
19:35 Mike 

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

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

krimi, 1995)
00:45 Az ördög

ügyvédje (am.
thriller, 1997)

22:20 
Hetedik

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Határtalanul

magyar 
10:05 Magyar elsők 
10:20 Életképek (s.) 
11:00 Család-barát
11:55 Pannon

expressz 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:15 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? 
16:05 Arcélek 
16:35 Magyar elsők 
16:50 Híres zeneszerzők

nyomában 
17:45 Mesélő

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

világ (s.) 
21:10 Égető Eszter (s.) 
22:20 Híradó
22:25 Dunasport
22:35 Sose halunk

meg! 

20:35
Sophie szerint a világ

m1

09:15 India - 
Álmok útján (s.) 

10:05 Otthonod a
kávéház (s.) 

10:30 Fábry 
11:50 Rabszolgák útja

(francia dokumentumf.,
2003) 

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

Nógrádban (5.
rész) 

15:05 Mrs. Bradley
titokzatos
esetei (s.) 

16:05 Otthonod a
kávéház (s.) 

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

szigete (s.) 
18:25 A korona

hercege (s.) 
19:35 Csillagjegyek (s.) 
20:30 Híradó 
21:15 Poén Péntek
22:10 Borvacsora
23:10 Az Este
23:45 Titkok és

szolgálatok (s.)

Péntek

22:10
Borvacsora

m2

11:30 Rudi, malac a
családban (s.) 

12:00 Az én Budapestem
12:25 Ízőrzők (s.) 
13:01 Híradó 
13:25 Magyar

bulizene
14:22 Hogy volt!? (s.) 
15:35 Komédia a

tetőn (magyar
filmdráma, 1969) 

16:20 Egymillió
fontos
hangjegy
(magyar tévéf., 1976)

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

kalandfilm
sorozata (s.) 

18:40 Rudi, malac a
családban (s.) 

19:10 Esti mese
19:20 Mr. Bean (angol

anim. sor., 1. rész, 2002)
19:30 Capri (s.) 
20:30 Híradó
21:12 Bongó 44.
22:25 A korona

hercege (s.) 
23:35 Motorsport 

19:20 
Mr. Bean

RTL Klub

08:45 Reggeli
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

rejtelmek
szigete (am.
akcióf., 2001) 

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

Híradó
20:10 A gyanú

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

helyszínelők (s.) 
23:25 Gyilkos 

elmék (s.) 
00:35 Odaát (s.) 
01:30 Reflektor
01:45 Törzsutas 
02:15 Döglött akták (s.) 
03:10 Autómánia

(ism.)

15:25 
Kaméleon

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 A láthatatlan

ember (s.) 
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 Bölcsek kövére

2 - A Klump
család (am.
vígj., 2000) 

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

2 - A Klump
család (am.
vígj., 2000)
(ism.)

22:20 
Bölcsek kövére

Viasat 3

10:00 Harmadik
műszak (s.) 

10:50 Perry Mason: 
A gyilkos
játékos esete
(am. krimi,
1989)

12:40 A nagy
házalakítás (s.) 

13:35 Monk (s.) 
15:25 CSI: A

helyszínelők (s.) 
16:20 Nyomtalanul

(s.) 
18:10 CSI: A

helyszínelők (s.) 
19:05 Mike 

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

egy kicsi (s.) 
22:20 A tökéletes

trükk (am.-
angol
filmdráma,
2006)

00:55 Hetedik (am.
krimi, 1995)

03:15 Harmadik
műszak (s.) 

04:00 Zsírégetők 

22:20 
A tökéletes trükk

Duna 

09:35 Sírjaik hol
domborulnak...

10:00 Magyar
elsők(s.) 

10:20 Életképek (s.) 
11:00 Család-barát
11:55 Csellengők 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:15 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Önök kérték! 
16:05 Hagyaték (s.) 
16:35 Székely kapu 
17:05 Világvédett

lehetne 
17:15 A lengyel

Wallenberg
(lengyel
dokumentumf., 2005) 

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

világ (s.) 
21:10 Montalbano

felügyelő (s.) 
22:10 Híradó
22:15 Dunasport

17:15 
A lengyel Wallenberg
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10:30 Pecatúra
11:00 Angi jelenti
11:30 KorTárs -

Société réaliste
12:00 Történetek a

nagyvilágból
12:45 Théma
13:01 Hírek
13:05 Rotary - A jó

szolgálat
13:35 Zöld Tea
14:05 A Firtos falvai -

Atyha(szín.-ff.,
magyar
dokumentumf., 2011) 

14:55 Telesport 
17:00 Doc Martin (s.) 
17:50 Nemzeti Vágta
18:20 Fizessen,

nagysád! (ff.,
magyar vígj.,
1937) 

19:30 Szerencse
Szombat

20:30 Híradó
21:15 Anya a pácban

(am. vígj., 2009) 
22:45 Nemzeti Vágta
23:10 A Bounty

(angol-am.
filmdráma)

Szombat

21:15 
Anya a pácban

m2

10:30 A három
jószívű rabló
(magyar tévéf., 1979) 

11:50 Hogy volt!?
13:02 Elcserélt

szerelem (magyar
játékf., 1984) 

14:25 Mesélő
cégtáblák (s.) 

14:50 Rajzfilmek
15:30 Képzőbűvészet
15:40 Mese a tűzpiros

virágról 
16:35 Gyalogbéka (s.) 
17:05 Suli-buli (s.) 
17:20 Csúzli (magyar

burleszk, 3. rész)
17:30 Kincskereső

kisködmön (s.) 
17:50 A templomos

lovagok kincse (s.) 
18:20 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.) 
22:00 Fizessen,

nagysád! (ff.,
magyar vígj., 1937))

22:00 
Fizessen, nagysád!

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 A tini nindzsa

teknőcök új
kalandjai
(japán anim.
sor.)

11:30 Asztro Show
12:25 XXI. század 
12:55 Házon kívül
13:25 Autómánia
14:00 Steven Seagal -

Az igazságosztó
(s.) 

14:30 Kung-fu (s.) 
15:30 Los Angeles-i

tündérmese
(am.-kan. rom.
vígj., 2004) 

17:25 Táncoló 
talpak (s.) 

19:30 RTL Klub
Híradó

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

(am. akcióf., 2004) 
00:05 Átkozottak

otthona (am.
horror, 1991)

22:15 
A megmentő

TV2

10:50 EZO.TV
11:20 Babavilág 
11:50 9 hónap 
12:20 Tequila és

Bonetti
legújabb
kalandjai (s.) 

13:20 Duval és
Moretti (s.) 

14:20 Autóguru
14:50 Sheena, a

dzsungel
királynője (s.) 

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.) 

16:50 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 3. 
(am. akció-vígj.,
1994) 

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

20:35
Beverly Hills-i zsaru 3.

Viasat 3

10:05 Perry Mason: A
gyilkos játékos
esete (am.
krimi, 1989)

11:50 Szex és New
York light (s.) 

12:55 Délutáni
szerelem (ff.,
am. rom. vígj.,
1957)

15:30 Damaszkusz
kincse (olasz
kalandf., 1998)

17:25 A tökéletes
trükk (am.-
angol
filmdráma,
2006)

20:00 Séta a múltba
(am. rom.
dráma, 2002)

22:00 Mi lenne ha?
(am.-auszt.
rom. dráma,
2001)

00:55 Szerelmem
szelleme (am.
thriller, 2000)

03:00 Délutáni
szerelem (ff.,
am. rom. vígj.

20:00 
Séta a múltba

Duna 

11:30 Isten kezében
12:00 Önkéntesek 
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó 
13:15 Száműzött magyar

irodalom (s.) 
13:40 Vannak 

vidékek (s.) 
14:10 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol

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

expressz 
16:05 Magyar elsők 
16:25 Zrínyi 1566

(magyar
dokumentumf., 2012) 

17:20 Monte Cristo
gróa (s.) 

19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Hogy volt!?
20:45 Shakespeare: A

makrancos
hölgy avagy A
hárpia
megzabolázása
(román színházi felv.) 
Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház

16:25
Zrínyi 1566

m1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Go MZ Go
13:35 Telesport
14:05 A hölgy egy

kissé bogaras
(ff., magyar
vígj., 1938) 

15:30 A gyémánt
románca 
(am.-auszt.
kalandf., 2001) 

17:00 EURO 2012
17:30 Nemzeti Vágta

(élő)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó 
21:15 Egyszer volt,

hol nem volt
(s.) 

22:00 Michael
Clayton (am.
krimi, 2007) 

00:00 Hannibal
(angol-am.
thriller, 2001) 

1:10 MüpArt classic
- Francia-est
(magyar
koncertf., 2012)

Vasárnap

22:00
Michael Clayton

m2

09:25 Képzőbűvészet
09:35 Mese 
10:30 Gyalogbéka (s.) 
11:00 Suli-buli (s.) 
11:15 Csúzli (s.) 
11:25 Kincskereső

kisködmön (s.) 
11:45 A templomos

lovagok kincse
(s.) 

12:15 Képzőbűvészet
12:25 Öveges 33 (s.) 
12:35 Zenével tanítok
13:01 Vallási műsorok
16:00 A nap lovagja

(magyar tévéf.,
1987) 

17:20 Telesport 
19:40 Rajzfilmek
20:30 Híradó
21:10 Doc Martin (s.) 
22:00 A hölgy egy

kissé bogaras
(ff., magyar
vígj., 1938) 

23:15 A gyémánt
románca (am.-
auszt. kalandf.,
2001) 

00:50 Telesport 

22:00
A hölgy egy kissé bogaras

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop
12:25 Törzsutas

(2011) 
13:00 Tuti gimi (s.) 
13:55 Gossip girl - A

pletykafészek
(s.) 

14:55 112 -
Életmentők (s.) 

16:05 Tru Calling (s.) 
17:10
Ágyugolyófutam 2. (am.
akció-vígj., 1984) 
19:30 RTL Klub

Híradó
20:00 Cobra 11 (s.) 
21:00 Hipervándor

(am. kalandf.,
2008) 

22:50 A tíz csapás
(am. thriller,
2007) 

00:55 A halál
keresztútján
(am. thriller,
1990)

21:00
Hipervándor

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:05 EgészségMánia
11:35 EZO.TV
12:05 Kalandjárat
12:35 Borkultusz

(magyar kult.
mag.) (ism.)

13:05 Stahl konyhája
13:35 Több mint

TestŐr
14:05 Miskolci

Sörfesztivál
2012

14:35 A kiválasztott (s.) 
15:35 Monk (s.) 
16:35 Bűbájos

boszorkák (s.) 
17:35 Beverly Hills-i

zsaru 3. (am.
akció-vígj.,
1994) (ism.)

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

talán (am.-
angol vígj.,
2008) 

23:00 Frizbi Hajdú
Péterrel (s.) 

00:00 Szellemekkel
suttogó (s.) 

21:05 
A boldogító talán

Viasat 3

09:45 Álomgyári
feleség (s.) 

10:35 Szex és New
York light (s.) 

11:40 A nagy
házalakítás (s.) 

13:20 Mi lenne ha?
(am.-auszt.
rom. dráma,
2001)

16:15 Damaszkusz
kincse (olasz
kalandf., 1998)

18:00 Levelek
Júliának (am.
rom. vígj.,
2010)

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

helyszínelők (s.) 
21:55 A célszemély (s.) 
22:50 Amerikai pite 6

- Béta-ház (am.
vígj., 2007)

00:30 A végakarat
(am. thriller,
2010)

02:25 CSI: Miami
helyszínelők (s.) 

03:20 A célszemély
(s.) 

18:00
Levelek Júliának

Duna 

08:50 Kávéház (s.) 
09:45 Magyar elsők (s.) 
10:05 És még egymillió

lépés (s.) 
11:00 Élő egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Mátraverebély-

Szentkút
13:02 Híradó
13:15 Vers
13:20 Nyelvőrző
13:45 Akadálytalanul 
14:15 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar
15:10 Szerelmes

földrajz
16:05 Hazajáró (s.) 
16:35 Kávéház (s.) 
17:30 Afrikai

vőlegény (ff.,
magyar vígj.,
1944) 

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

lovagok (am.-
angol-francia
rom. vígj., 2000) 

22:05 Dunasport

17:30
Afrikai  vőlegény

z
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10:05 Otthonod a
kávéház (s.) 

10:30 Századfordító
magyarok (s.) 

11:25 Családbarát
magazin

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

vidékek
krónikája

15:25 Capri (s.) 
16:20 A korona

hercege (s.) 
17:30 A megoldások

magazinja
18:30 Jövő-időben
18:40 Heartland (s.) 
19:30 Maradj talpon!

(magyar műv. vet.)
20:30 Híradó este
21:15 Hacktion

Újratöltve (s.) 
22:10 Kékfény
23:10 Az Este
23:45 Átok (s.) 
00:15 KorTárs 
00:45 Abszolút

London 

Hétfő

21:15 
Hacktion Újratöltve

m2

11:30 Homokzene
mesék 

11:40 Mindentudás
Egyeteme 2.0 

12:30 "...hol élsz Te?"
13:01 Híradó 
13:25 Magyar rock
14:22 Bongó 44.
15:35 Unokáink is

látni fogják
16:05 Operatőrmesék
16:30 Beavatás
16:40 Klipperek (s.)
17:10 MacGyver (s.) 
17:55 Futótűz (s.) 
18:40 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

19:05 Rudi, malac a
családban (s.) 

19:35 Rajzfilmek
20:00 Capri (s.) 
21:00 Híradó 
21:35 2-es Retro
21:37 Dráma a

vadászaton
(magyar
filmdráma,
1987) 

23:15 A korona
hercege (s.)

21:37 
Dráma a vadászaton

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.) 
15:25 Hipervándor

(am. kalandf.,
2008)

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

Híradó
20:10 A gyanú

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

tudsz! (s.) 
00:35 PokerStars.net
01:30 Reflektor
01:45 A hatalom

hálójában (s.) 

22:25
Dr. Csont

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:00 Törvényszéki

héják (am. vígj.,
1986) 

15:00 Tények Délután
16:00 Marina (s.) 
16:30 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.) 

17:30 Hal a tortán
18:25 Update Konyha 
18:30 Tiltott 

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

Rosszban (s.) 
22:20 NCIS (s.) 
23:20 NCIS: Los

Angeles (s.) 
00:20 Bostoni

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

Angeles (s.) 

13:00
Törvényszéki héják

Viasat 3

09:10 Tuti gimi (s.) 
10:00 Harmadik

műszak (s.) 
10:55 Damaszkusz

kincse (olasz
kalandf., 1998)

12:35 A nagy
házalakítás (s.) 

13:30 Monk (s.) 
15:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
16:15 Nyomtalanul (s.) 
18:05 CSI: A

helyszínelők (s.) 
19:00 Nyered, ha

mered 
19:35 Mike és Molly (s.) 
20:30 Jóbarátok (s.) 
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.) 
22:20 Kísérleti

gyilkosság (am.
thriller, 2002)

00:40 Harmadik
műszak (s.) 

01:40 Damaszkusz
kincse (olasz
kalandf., 1998)

03:20 Zsírégetők (am.
reality show,
2004)

22:20
Kísérleti gyilkosság

Duna 

08:35 Kultikon +
(ism.)

09:30 Híradó
09:35 Székely kapu 
10:05 Közbeszéd 
10:30 Élő egyház 
11:00 Isten kezében 
11:30 Önkéntesek 
12:00 Minden kocka

érték (magyar
portréf., 1998) 

12:45 Világvédett
lehetne 

13:02 Híradó
13:15 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:30 Térkép
18:00 Duna anzix (s.) 
18:20 Életképek (s.) 
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Közbeszéd
20:05 Ízőrzők (s.) 
20:35 Magyarnak

lenni büszke
gyönyörűség
(magyar
dokumentumf.)

21:10 Petőfi (s.)

14:00 
Kapcsoljuk az Országházat

m1

0:05 Hacktion
Újratöltve (s.) 

11:00 Szerelmes
földrajz (s.) 

11:35 Családbarát
magazin

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

Bildschirm
14:30 Zsüti, a

slágerkirály 
(1. rész) 

15:25 Capri (s.) 
16:20 A korona

hercege (s.) 
17:30 A megoldások

magazinja
18:40 Heartland (s.) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó 
21:15 Párizsi

helyszínelők (s.) 
22:10 Borvacsora 
23:05 Az Este
23:40 Borgiák (s.) 
00:35 A rejtélyes XX.

század
01:05 Maradj talpon! 
02:00 A megoldások

magazinja

Kedd

21:15 
Párizsi helyszínelők

m2

09:50 Baba TV
10:15 Szókimondó
11:05 Az Örök

Szövetség 
11:35 Jelképtár 
11:40 Mindentudás

Egyeteme 2.0 
12:30 Most a Buday!
13:01 Híradó 
13:25 Magyar pop
14:22 Dráma a

vadászaton
(magyar
filmdráma, 1987) 

16:00 Operatőrmesék 
16:25 Beavatás
16:35 Vers
16:40 Klipperek (s.) 
17:05 MacGyver (s.) 
17:55 Futótűz (s.) 
18:40 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

19:05 Rudi, malac a
családban (s.) 

19:40 Rajzfilmek
20:00 Capri (s.) 
21:00 Híradó 
21:37 Színes portrék
22:25 A korona

hercege (s.) 

11:40
Mindentudás Egyeteme 2.0

RTL Klub

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.) 
15:10 Énekes

izompacsirta
(am. vígj., 1984)

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

Híradó
20:10 A gyanú

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

akták (s.) 
00:35 XXI. Század
01:05 Reflektor
01:20 A hatalom

hálójában (s.) 
02:10 A hatalom

hálójában (s.) 

15:10
Énekes izompacsirta

TV2

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

(am. filmdráma,
2008) 

15:00 Tények Délután
16:00 Marina (s.) 
16:30 Rejtélyes

vírusok
nyomában (s.) 

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

Rosszban (s.) 
22:20 Az olasz meló

(am.-francia-angol
akcióthriller, 2003) 

00:25 Aktív (ism.)
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Tiszta lap

(magyar játékf.,
2001)

03:30 TotalCar (ism.)

22:20 
Az olasz meló

Viasat 3

09:50 A nagy
házalakítás (s.) 

11:30 Séta a múltba
(am. rom.
dráma, 2002)

13:30 Monk (s.) 
15:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
16:15 Nyomtalanul

(s.) 
18:05 CSI: A

helyszínelők (s.) 
19:00 Nyered, ha

mered 
19:35 Mike és Molly

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

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

thriller, 1997)
01:15 Doktor House (s.) 
02:10 A nagy

házalakítás (s.) 
03:45 Doktor 

House (s.) 
04:30 Zsírégetők (am.

reality show,
2004)

22:20 
Kapcsolat

Duna 

09:35 Hazajáró (s.) 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Világvédett

lehetne (s.) 
17:10 Zebra
17:30 Térkép
18:00 Duna anzix (s.) 
18:20 Életképek (s.) 
19:00 Híradó
19:25 Dunasport
19:35 Közbeszéd
20:05 Ízőrzők:

Szepetnek
(magyar
ismerett. film,
2009) 

20:35 Sophie szerint
a világ (s.) 

21:05 Öregberény (s.) 
22:10 Híradó
22:15 Dunasport
22:25 Nagyítás

(angol-olasz-
am. filmdráma,
1966) 

00:15 Lamantin Jazz
Fesztivál

00:40 Koncertek az
A38 hajón

22:25 
Nagyítás
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A Romgaz Electromures 
tekézői munka nélkül maradtak!

A Romgaz már nem támogatja az előző évekhez hasonló mértékben az Electromures teke szakosztá-
lyát, ebből következően a tekézők munkanélküliekké váltak.  Minderről és a sportklub jelenlegi
helyzetéről a hazai együttes alelnökét, Antal Matildot kérdeztük: 

– A Romgaz, az együttes fő támogatója,
egy kormányrendeletnek eleget téve jelen-
tősen csökkentette a sportklubnak juttatott
összegeket, beleértve azt is, hogy felbon-
totta a csapat játékosainak a munkaszerző-
dését, akik ebből következően
munkanélküliekké váltak.  

Roppan kényelmetlen helyzet, hiszen a
csapat tagjai közt családos anyák, elvált,
gyereküket egyedül nevelő anyukák is van-
nak. A főszponzor, a Romgaz év végéig biz-
tosítja a szakosztály működéséhez szükséges
anyagiakat, azaz, ami a versenynaptárt illeti.
Ezentúl Románia minden tekézőjének meg
kell barátkoznia azzal, hogy ahhoz, hogy
fenntartsák magukat, családjukat, munkát
kell vállalniuk. A teke nem olimpiai sportág,
így nehezebben találunk támogatókra. Né-
metországban, Magyarországon a tekézők,
akik hét közben dolgoznak, a találkozó nap-
ján saját autójukkal eljutnak a mérkőzé-
sekre, majd onnan haza, anélkül, hogy
szállásra költenének. Ennek így kellene tör-
ténnie itt, Romániában is. Ma már elképzel-
hetetlen, hogy a sportolók csak tekéznek,
majd várják a fizetésüket...

– Önöknek a Romgaz a főszponzoruk. A
költségvetés legnagyobb hányadát ők állják?

– Igen, ez valóban így van. A pillanatnyi
nehézségek ellenére, remélem, hogy idővel
megoldódhat az együttes anyagi támoga-
tása. A Polgármesteri Hivataltól is ígértek
már támogatást, és reméljük, hogy rendező-
dik az egyesület anyagi helyzete.

– Az anyagi problémák mellett hogyan sikerül
pszichikailag bíztatni a sportolókat, hiszen közülük
többen családfenntartók, többgyerekes anyukák?

– Az igazság az, hogy ilyen helyzetben a
legnehezebb felkészíteni őket a bajnoki mér-
kőzésekre. Jelenleg kevés olyan hazai egye-
sület van, amely ne küszködne anyagi
gondokkal. Nincs ez másként a Romgaz
Electromuresnél sem.  

A lányok zavarban vannak, nem tudják,
mire vélni a történteket, hiszen ez a kollabo-
rálás a Romgázzal 12 éve tart, nem tudják,
mihez kezdjenek, zsúfolt a hazai bajnoki
program is, válogatott mérkőzésekre is sor
kerül, sőt, két világbajnokság is kilátásban
van (októberben az egyéni, májusban a csa-
pat vb-re kerül sor).

Most türelemre lenne szükség mindenki
részéről, nemrég volt egy tárgyalás a Romgaz
vezetőségével, ahol elmondták, a Romgaz
nem tudja állni a játékosok fizetését, de to-
vábbra is fő támogatónk marad. Ez az intéz-
kedés az év végéig érvényes, tehát
türelmesen ki kell várnunk, míg lejár az esz-
tendő, s akkor meglátjuk, hogyan alakul a
helyzet. Sajnos ez a változás váratlanul ért
minket, túl nagy érvágás volt az együttes já-
tékosainak számára. Remélem, hogy sikerül
összefognunk, hogy mindent megtehessünk,
hogy jó irányban fordíthassuk a dolgainkat.

– Tekintve az anyagi problémákat, változ-
nak-e a célkitűzések? 

– Sikerült eddig is megnyernünk az ifi, a
felnőtt bajnokságot és a Románia-kupát, de
a legfontosabb, hogy mentálisan felülkere-
kedjünk a problémákon. Meggyőződésem,
hogy átvészeljük majd a nehézségeket, hogy
rendeződnek az anyagiak, és továbbra is si-
keresen szereplünk majd.

– Nem elhanyagolandó tény, hogy 25
román bajnoki címet szerzett az együttes. Ezt
értékelik nemzetközi szinten is?

– A soron következő Világkupán egy elis-
merő oklevelet is fogunk kapni, amit azzal
érdemeltünk ki, hogy 25 alkalommal bajnoki
címet nyertünk Romániában. Bizonyos, hogy
a fő szponzorunk, azaz a Romgaz is elisme-
résben fog részesülni, hiszen már 12 éve az
együttesünk mellett van, és támogat minket
– mondta Antal Matild, a Romgaz Electro-
mures teke szakosztályának alelnöke, aki
2012 márciusa óta maga is munkanélküli, az
együttes többi tagjához hasonlóan. 

A Bundesliga 2-be igazoltak
a Sinka-testvérek – Mónika
és Zsuzsanna –, miután egy
évig a lengyel Extraligás
Pogon Szcecin Women együt-
tesében fociztak. Új csapatuk,
az SW Blue Weiss Hohen Ne-
uendorf, Berlin egyik külvá-
rosi csapata, amely a német
Bundesliga 2 Északi-csoport-
jában szerepel. Mindketten
egy-egy éves szerződést írtak
alá a német klubbal.  
A német pontvadászat egy
hete kezdődött, berliniek az
idénynyitón 3 gólos veresé-
get szenvedtek a Herford
együttesétől, miután a fél-
időben még 0-0 volt az állás.

Sinka Mónika az első mérkő-
zésen csereként állt be, mivel
húzódása volt, s nem eről-
tette combját, hogy a követ-
kező meccsen teljes
értékűként kezdhessen.
Szeptember 19-én nemzet-
közi mérkőzésen is szerepel-
nie kell, hisz akkor kerül sor a
Spanyolország elleni EB-se-
lejtezőre.  
Zsuzsannát szeptember 9-én
Berlinben műtötték. A bea-
vatkozás sikeres volt, így bi-
zakodva várja a hosszú
időszakra nyúló felépülést.
Zsuzsanna abban reményke-
dik, hogy 6-7 hónap múlva
újra labdába rúghat. 

A Sinka-testvérek a 
Bundesliga 2-be szerződtek!

A többgólos győzelem
nem tükrözi a játék képét
A 2012-2013-as B-osztályos labdarúgó bajnokság második
fordulójában az átalakult, elsősorban fiatal játékosokból
álló FCM együttese győzelemmel mutatkozott be a
vásárhelyi közönség előtt. 

A FCM ellenfele a nagyváradi Lucafărul együttese volt, amely a
tavalyi idényben a 6-ik helyen végzett a bajnoki pontvadászatban.

A mérkőzésnek több szempontból is matiné ,,illata” volt, ezt
nem csak a 11 órás kezdés jelezte, hisz a lelátókon mindössze 1000
néző foglalt helyet (a Maros-híd felöli rész, teljesen üres volt), a
játék színvonala is alacsonyabbnak bizonyult, mint az utóbbi két
évben, amikor együttesünk az A-osztályban volt érdekelt. 

A játékszínvonal csak részben magyarázható a megváltozott
játékoskerettel. (Sok fiatal, ismeretlen játékos került a nyáron a
csapathoz, akik nincsenek még kellően összecsiszolva a
régebbiekkel. A tavalyi keretből a csapatkapitány Nicu, továbbá a
helyi illetőségű Szilágyi, valamint Pădureţu, Vagner és Apostu
kapott helyet, hozzájuk csatlakoztak az együttes korábbi játékosai,
Botoşer és Sfărlea, továbbá Stelian Stancu (Sportul, Steaua, Poli
Temesvár), Răzvan Dalbea (Apulum Gyulafehérvár, Voinţa
Nagyszeben) és jó néhány, mindannyiunk számára ismeretlen
játékos. Örvendetes, hogy több helyi nevelésű labdarúgó is tagja a
keretnek, akik a FCM II.-ből kerültek fel. A vezetőség által kitűzött
cél, hogy az idény végén a csapat visszatérjen az A-osztályba,
egyelőre kemény diónak tűnik.  

A nagyváradi együttes elleni első félidőben, 0-0-s állásnál több
veszélyes támadást vezettek a vendégek, de Gabriel Abraham
hálóőr bravúrjainak köszönhetően nem változott az eredmény. A
hazai gólok főleg a nagyváradi védelem megingásainak
köszönhetően estek.

Isăilă Daniel, a mérkőzést követő sajtókonferencián elmondta,
hogy játékosai, főleg a hátvédek követtek el hibákat, nem ment
olajozottan a játék, ezért még sokat kell dolgozniuk, viszont nincs
idő ezen rágódni, hiszen az eredmények a legfontosabbak. 

Marosvásárhelyi FCM – Nagyváradi Luceafărul 5–1 (2–0)
Vezették: Andrei Chivulete – Bogdan Gheorghe, Vasile Marinescu

(mind Bukarest).
FCM: Abraham – Hanca (71. Kinczel), Pădureţu, Stancu, Nicu, Sfârlea,

Huiban (81. Bunea), Deaconescu, Cristea, Szilágyi, Precup (60. Dâlbea).
Luceafărul: Miron – Mihuţ, Pocian, Achim (46. Popescu), N. Roşu (58.

Hat), Bundea, Ianc (63. Blănaru), Letan, Bogdan, C. Roşu, Svarczkopf.
Gólok: Huiban (20.), Precup (23.), Cristea (58.), Sfârlea (82.), Dâlbea

(90.), illetve Popescu (73.).
Sárga lapok: Păduretu (21.), Deaconescu (29.), Nicu (44.), illetve

Pocian (65.)

A játékvezetők miatt nem jutott tovább
a City’us a Champions League-ben
Miután 3-1 arányban le-
győzték Bosznia bajnokát,
a Leotar Trebinje-t (Fl.
Matei 3 és 22, Mimi Stoica
26.), majd 3-6 arányban a
csapnivaló játékvezetés
miatt vereséget szenvedtek
az ukrán Energia Lvov-tól,
az utolsó, sorsdöntő mérkő-
zésen hiába győzött a Kacsó
Endre által felkészített ma-
rosvásárhelyi együttes 5-4
arányban a házigazda Era
Pack Chrudim szlovák
együttese ellen, nem jutott
tovább a csoportból. 

A csapatnak nincs miért
szégyenkeznie, amiért két
győzelem ellenére sem sikerült
tovább jutnia. A történtekről a
válogatott Csoma Alpár, az
együttes egyik legjobb és leg-
tapasztaltabb játékosa a kö-
vetkezőket nyilatkozta
lapunknak: 

–Sajnos bírói „segédlettel”
szenvedtünk vereséget, hiszen
ilyen hibákat, amiket itt, ezen
a mérkőzésen elkövettek a
bolgár játékvezetők, nemhogy
nemzetközi szinten, de még
egy falusi bajnokságban sem

vétenek. Ezúttal minket még
az ág is húzott, kezdve az el-
szállásolási feltételekkel (talán
két csillagos, ha volt a szál-
lónk), az étkeztetéssel (min-
den alkalommal gyenge
minőségű, kétfogásos étel
volt, amit naponta ismétel-
tek), nem beszélve a távközlési
feltételekről. Hiába vagyunk
mi, azaz Románia földrajzilag
keletebbre, az elszállásolás
terén simán felülmúltuk a
szlovákokat. A City’us által
megrendezett Champions 
League-mérkőzések összecsa-

pásai során a négycsillagos
President Hotelben volt elszál-
lásolva minden együttes, min-
den csapat számára külön
autóbusz állt rendelkezésre.
Szlovákiában pedig mintha
megfeledkeztek volna arról,
mi a kötelességük. Ilyen szin-
ten ez megengedhetetlen!
Igaz, egy gólon múlott a to-
vábbjutásunk, de tisztán lát-
ható volt, hogy a játékvezetők
mindent elkövettek, csakhogy
a hazai együttes jusson to-
vább. 
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Az utolsó forró nyári napok c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Mondd, édesem, neked is az idegeidre megy ez a hőség? 

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! 
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