
„Ha nincs Facebookod, nem is 
létezel” – állítják egyesek. 
Sokunkból jogosan válthat 
ki felháborodást 
a kijelentés, de az információs 
társadalom jellemzéseként 
ez az állítás maradéktalanul 
megállja a helyét. 
Szkeptikusok vagy akár 
képmutatók azok, akik a 
közösségi hálózatok hatását 
próbálják elbagatellizálni, 
hisz a Facebook
egyéniségünk virtuális 
térre való kivetítése, 
folytatása, akár 
kiegészítése. Teret ad 
az információ-közlésnek, 
vélemény-nyilvánításnak,
és – miért ne – a 
manipulációnak is.
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>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Vélemény

Dzsidzsik, Bélák, 
Attilák, Leventék!
Az erdélyi magyar gondolkodás egyik leg-
hitelesebb megtestesítője, Tamási Ábelje
mára kissé elavult, és újabb, modernebb
archetípusok jelentek meg tájainkon. A re-
mekmű kiegészítésre szorulna, mert bi-
zony a mai Ábelek nem átalkodnak a
Fuszulánok (a csaló kereskedők) és a Sur-
gyélánok (a hatalommal visszaélő csendő-
rök) rossz szokásait is magukévá tenni.

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

>>> 4. oldal Társadalom

MOGYE-egyveleg: 
kacsa, tüntetés, 
tisztogatás

Négy nap alatt igen sok minden
történt a MOGYE-ügy körül, és bár
konkrét döntés, amely a magyar
tagozatok létrehozását eredmé-
nyezné nem született, az esemé-
nyek tovább zajlanak.

Hír és hírháttér

Céljuk a 
városvezetés leváltása 

Senkinek sem jelent az újdonságot, hogy a két
magyar jelölt két részre osztja a vásárhelyi
magyarok voksait, így pedig vajmi kevés esé-
lyünk van arra, hogy a jelenlegi városvezetőt
eltávolítsuk páholyából. Erre egyelőre egyet-
len gyakorlatba ültethető megoldás létezik:
az előválasztás. Az MPP Maros megyei elnö-
kével, László Györggyel beszélgettünk.

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

S p o r t
Piros-Fehér (Orsolya)-Zöld
színekben (is) asztaliteniszezik

A 12 éves marosvásárhelyi Fehér Orsolya
neve nem ismeretlen a hazai asztalitenisz
mezőnyében, hiszen zsenge kora ellenére
már több hazai és nemzetközi versenyen
jeleskedett. A helyi Sportlíceum diákja, ne-
veltje, szüleinek is köszönhetően, nemrég
megszerezte a magyar állampolgárságot is,
melyből kifolyólag az anyaország váloga-
tottjában is bemutatkozott rangos nemzet-
közi megmérettetéseken.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Sport

Isten éltesse, Bölöni László!

>>> 15. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 4. oldal

Politika 2.0 - 
Digitális bevándorlóink

A barátod 
akarok 
lenni!
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Névnapok
Március 9. Franciska, Fanni, Elvira, Gergely, György, Katalin, Rebeka
Március 10. Ildikó, Teofil, Kamilla, Gusztáv,  Ede,  Emil 
Március 11. Szilárd, Aladár, Tímea, Konstantin, Ulrik,
Március 12. Gergely, György, Miksa
Március 13. Krisztián, Zoltán, Ida, Patrícia, Egyed, Salamon
Március 14. Matild, Méta, Jára, Jarmila, Tilda, Paulina
Március 15. Kristóf, Zakariás, Lujza, Lukrécia, Kelemen

Ajánló

Kos: A héten végre beérik a munkája gyümölcse, és kinőnek a
magok, amiket korábban elvetett. Pozitív visszajelzéseket kap a
kollégáitól, de lehet, hogy a főnökétől is, és olyan emberek keresik
meg jó hírekkel, akikről talán már el is feledkezett. Lubickoljon bátra
a dicséretekben. 

Bika: Bikaként a hetet valószínűleg a párjával való konfliktusai
színezik. Előfordulhat, hogy egyikőjük sem enged a saját igazából,
aminek elkerülhetetlenül sértődés a vége valamelyikőjük részéről.
Ha együtt akarnak maradni, talán nagyobb kompromisszum-
készségre van szükség. 

Ikrek: A héten a szakmájával vagy a karrierjével kapcsolatos
kedvező hírrel, információval találkozik. Ha munkahelyváltást
tervezett vagy fizetésemelést kérne, a héten érdemes lépéseket
tennie. A párjával talán kezdtek belecsúszni a hétköznapok
rutinjába. Lehet, hogy nem tudja eldönteni, mitől tart jobban: hogy
ön unja meg őt, vagy ő önt? 

Rák: A héten érzékenyebb hangulatban lehet, ezért talán
nehezebben nyílik meg. De ne várja másoktól, hogy olvassanak a
gondolataiban, mert így könnyen félreértés születik. Amit ön
védekezésnek gondol, az a környezete számára sértő lehet, ezért
jobb, ha érthetően kommunikál. 

Oroszlán: A hétköznapokon kissé elhagyatottnak érezheti magát.
Lehet, hogy a párja elutazik, esetleg figyelmetlenebb a
megszokottnál, de az sem kizárt, hogy a barátai mondanak le egy
közös programot. Semmiképp ne vegye magára a döntésüket,
inkább használja ki azt a kis időt, amit magára fordíthat. 

Szűz: A héten a legjobb, amit tehet, hogy türelmes lesz. Akár egy
terve megvalósulására vár, akár egy önt idegesítő emberrel kell
hosszabban együtt lennie, ne feszüljön neki, és ne görcsöljön rá a
dolgokra. Az elengedés most többre vezet. 

Mérleg: A kívánságai most könnyen valóra válhatnak, ha tudja, mit
akar. Minél pontosabban fejezze ki érzéseit és gondolatait,
különösen, ha azok a szerelmének vagy egy jelöltjének szólnak. 

Skorpió: Nem kizárt, hogy a szerelemhez való hozzáállása
felülvizsgálatra szorul. Akár kapcsolatban él, akár még keresi a
szerelmet, a héten jó alkalom kínálkozik arra, hogy más
megvilágításból nézze az elvárásait. Lehet, hogy az idealizmusát kell
a valósághoz csiszolni, netán épp az elvárásait növelni. 

Nyilas: A héten új típusú feladatot kap a munkahelyén, vagy
megmutathatja másoknak is a tudását. Ha maguktól nem adódnak,
tudatosan keressen új lehetőségeket az önkifejezésre - ez is inspiráló
lehet számára. 

Bak: Ez a hét valószínűleg a tervekről szól számára. Ideje újra
ránéznie az újévi fogadalmaira, és ismét átgondolnia, hogy mi
mindent szeretne megvalósítani ebben az évben. Lehet, hogy ebben
mások is segítségére lehetnek. Talán a párja, a kollégája vagy egy
barátja szolgál hasznos ötletekkel, hallgassa meg őket. 

Vízöntő: Kellemes hét vár önre: a hét elején egy remek ötlete
támad, amelyet valószínűleg a munkájában kamatoztathat, de az is
lehet, hogy a kapcsolataira lesz hatással. Kölcsönnel kapcsolatos
ügyek kerülhetnek elő, ha épp hitelt vesz fel, minden részletet lásson
át világosan. 

Halak: A héten elérkezik az ön ideje, különösen kreatív lehet, és új
ötletei támadhatnak. Művészi, gondoskodó énje előtérbe kerülhet,
és ezt örömmel fogadják mások is. Szándékai viszonzásra találnak,
talán egy új szerelem formájában. 

Horoszkóp

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

Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr 0265-202.300
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
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Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
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SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) 0265-210.110
Megyei kórház 0265-212.111
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek 0265-210.177
Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330
Prefektúra 0265-266.801
Maros Megyei Tanács 0265- 263.211
Maros Megyei Tanfelügyelőség 0265-213.779
RCS–RDS 0365-400.401, 0365-400.404
Romtelecom 921
Felvonó (hibaelhárítás) 0265-269.887
Katasztrófavédelem 982
Áramszolgáltató vállalat 929

Hasznos telefonszámok

Evangelizációs összejövetelek
A Marosvásárhelyi Magyar Baptista Gyü-
lekezet evangelizációs összejöveteleket
tart március 5-től 10-ig naponta este 7
órától, valamint 11-én délután 5 órától.
Az összejövetelekre a Tudor Vladimirescu
utca 50. szám alatti székhelyen kerül sor.
Ezeken az alkalmakon vendég igehirde-
tők is szolgálnak.

Hahota kabaré Jedden
A marosvásárhelyi Hahota színtársulat
Nyakig pácban című zenés kabaré-elő-
adására kerül sor Jedden, március 11-én,
vasárnap este 7 órakor a művelődési ház-
ban. Szereplők: Puskás Győző, A. Kiss
Andrea, Boér Orsolya, Cseke Péter, Kele-
men Barna, Székely M. Éva és Szőlősi-
Pénzes Szilárd. Harmonikán
közreműködik Apostolache Zénó. Jegyek
elővételben a művelődési ház jegypénz-
táránál kaphatók.

Miholcsa József tárlata
Még látogatható a Bolyai téri unitárius
egyházközség tanácstermében (Bolyai tér
13. sz.) Miholcsa József szobrászművész
33 fából készült szobrából megnyílt
egyéni kiállítása. A tárlat március 20-ig
naponta 9-11 óra között tekinthető meg.

Ittfelejtett álmok
A Csendház Művészeti Alapítvány szerve-
zésében nyílt meg Kali Szabolcs Ittfelejtett
álmok... című egyéni kiállítása a marosvá-
sárhelyi várban lévő Museum Caféban. A
tárlat március 31-ig látogatható, naponta
8-22 óra között.

Nagy Elek Miklós kiállítása
Marosvásárhelyen, az alsóvárosi reformá-
tus templom gyülekezeti termében Nagy
Elek Miklós (hallás- és látáskárosult alkotó)
képzőművészeti kiállítása látható.

Üzenet otthonról haza
A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kultu-
rális Egyesület szervezésében nyílt meg
Puskás Attila Barna Üzenet otthonról haza
című fotókiállítása a Bernády Házban
(Horea, volt Baross Gábor utca 6. szám). A
2011-ben szervezett örményországi kirán-
duláson készült, Novák József képzőmű-
vész közreműködésével összeállított
dokumentációs jellegû kiállítás az emeleti
galériákban látható.

Székely Géza grafikái
A Bernády Ház földszinti galériában Szé-
kely Géza grafikai kiállítása látható.

Fotótárlat a Zanzában
Új kiállítás nyílt a főtéri Zanza kávézóban. Ez-
úttal a Sapientia EMTE diákjai által a Miúj-
ság.zip pályázati kiírásra készített
fényképeket állították ki. A kötetlen témájú
tárlaton a zsűri a különlegesebb látásmód-
ban készített felvételeket ítélte kiállításra al-
kalmasnak. A szakemberek elbírálása mellett
az érdeklődők a www.vasarhely.ro/miujsag
elérhetőségen, illetve facebookon leadott
„like” szavazattal választhatták ki a legjobb-
nak ítélt fényképet.

Mineralia
Kedden délelőtt nyílt meg a Maros Megyei
Múzeum néprajzi osztályának időszakos ki-
állítótermeiben a Mineralia – kőzet- és ék-
kőkiállítás. A különböző féldrágakövekből
készült ékszerek megvásárolhatók a már-
cius 11-ig tartó tárlaton, ahová naponta 9
– 18.30 között várják az érdeklődőket.

Fábián Margit festészeti kiállítása
Március 10-én 11 órától a képzőművészek
egyesületének marosvásárhelyi Unirea ki-
állítótermében Fábián Margit festményei-
ből nyílik kiállítás. Megnyitják Vasile
Muresan, Czirjék Lajos és Ilaria Gh. Opris. A
kiállítás március 10–23. között látogat-
ható.
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Vass Levente
vs. Frunda
György: 
kard ki kard!

Akik többé-kevésbé fogékonyak a belpolitikai tör-
ténésekre, s azon belül is kitüntetett figyelemmel kö-
vetik a magyar (töm)érdekképviseleti szervezetek
tevékenységét, elsővonalbeli politikusaink nyilatko-
zatait und so weiter, nos, azok a szerencsések(?) aligha
unatkoznak mostanság. Habár a tulajdonképpeni
kampány még el sem kezdődött, javában folyik az
arénázás: dúl a nyilatkozatháború, a kakaskodás, a
beszólásos hadviselés, az üzengetős adok-kapok; a
három alakulat – RMDSZ, EMNP és MPP – gyakorla-
tilag sportot űz egymás „osztogatásából”. Érdekes
mód az EMNP a legvisszafogottabb közülük, de vél-
hetően csak azért, mert nem akarják idő előtt ellő-
dözni a patronjaikat. Mások viszont még „egymásra”
sem sajnálják a töltényt…

Az egész Frunda György – Vass Levente viszály
azzal kezdődött, hogy a polgármesterjelölt vissza-
ütött. Röviden: kiírta a Facebook-oldalára (románul!),
hogy Frunda el kellene számoljon az elmúlt húsz évi
szenátori tevékenységével. Nem sima (ki)támadás
volt ez; nem arról vagyon szó, hogy csak úgy, unal-
mában „megkóstolta” a szenátort, hanem valójában
visszapuszilás, törlesztés, revansvételi kísérlet. Éspe-
dig (elsősorban) a miatt, mert – finoman szólva –
nem Frunda volt Vass Levente legelszántabb támo-
gatója, amikor a magyar jelölt személyéről egyeztet-
tek a nehézfiúk, kábé tavaly ilyenkor, és azóta sem
osztogat Vass Leventés pólókat a főtéri virágóránál.
Újságírói kérdésekre Frunda nem reagált az élcre, il-
letve csak annyit, hogy nem érdekli. Aztán múlt pén-
teken, a meteorológiai tavasz beköszöntének
másnapján a Rádió GaGa műsorában megérkezett a
várva várt parádriposzt (védés és visszavágás/szúrás
a vívásban), vagy, jobban mondva, a parádésnak
szánt riposzt: „Vass Levente úgy tesz, mint Gigi Becali,
aki rendre beleköt a nagy európai klubcsapatok – Real
Madrid, Manchester United – vezetőibe, annak remé-
nyében, hogy figyelemre méltatják, de mindig válasz
nélkül marad”. Vagyis, lefordítva latinra Frunda focis
hasonlatát: aquila non captat muscas, ami magyarul
azt jelenti: nehogy már a csík húzza a repülőt! Olyas-
fajta rendreutasítás volt ez, mint amikor a kis jeges-
medvebocs túllép egy bizonyos határt az anyjával való
játékos civakodás közben, aki erre egy hanyag mancs-
mozdulattal feltaslizza, hogy most már legyen elég,
fiacskám!

Csakhogy ezzel nem ért véget az ügy: Vass Levente
is lereagálta Frunda szavait, ugyancsak a Facebook-
oldalán; azt, hogy mit írt, több okból sem reprodu-
káljuk. Egyrészt – olyan állításokat tartalmaz,
amelyeket nem áll módunkban leellenőrizni; más-
részt – ez az ő meccsük. Akit érdekel, bármikor utá-
nanézhet az említett közösségi portálon.

Nem ismerem személyesen Vass Leventét, de ol-
vastam vele készült interjúkat, többször láttam a té-
vében nyilatkozni, és meggyőződésem: nem ostoba
fickó, ellenkezőleg. Ezért adódik a kérdés: miért tette
közzé a Frunda elszámoltatásával kapcsolatos ötletét
(és miért pont most), hiszen tudta, tudhatta, hogy
nem marad „megtorolatlanul”, sőt, adott esetben még
botrány is kerekedhet belőle? Mert hogy nem meg-
gondolatlanságból, hirtelen felindulásból cselekedett,
az holtbiztos – már csak azért is, mert a saját Face-
book-os bejegyzést bármikor nyomtalanul törölni
lehet. 

Van egy erős sejtésem, hogy miért, de más poén-
ját nem ildomos lelőni…

Molnár Tibor

„Ha nincs Facebookod, nem is létezel” – állítják egyesek. Sokunkból jogosan válthat ki felháborodást a
kijelentés, de az információs társadalom jellemzéseként ez az állítás maradéktalanul megállja a helyét.
Szkeptikusok vagy akár képmutatók azok, akik a közösségi hálózatok hatását próbálják elbagatellizálni,
hisz a Facebook egyéniségünk virtuális térre való kivetítése, folytatása, akár kiegészítése. Teret ad az
információ-közlésnek, vélemény-nyilvánításnak, és – miért ne – a manipulációnak is.

Politika 2.0 - Digitális bevándorlóink

A politikai pártok is hamar felfedezték a modern
kommunikációs eszközök alkalmazásának az elő-
nyeit ismertségük és népszerűségük növelésére.
Az amerikai elnökválasztási kampányokban sorra
jelentek meg az új technikai vívmányok, s noha a
széles közönség számára csak a 90-es években vált
ismertté az internet, az 1996-os kampányban már
megjelent az első elnökjelölti honlap. A követke-
zőkben a népszerű Facebook közösségi hálózat és
a politika, pontosabban a marosvásárhelyi helyha-
tósági választási kampány kapcsolatát próbáljuk
feltérképezni.  

A Facebookot eredetileg személyes kapcsolatok
gondozására fejlesztették ki. Bár ma már korlátozás
nélkül termékek, márkák, szolgáltatások is gyűjt-
hetnek maguk köré rajongókat, a közösségi oldal
megőrizte személyközpontúságát. Ennek megfe-
lelően a Facebookot a mai napig nem pártok, sokkal
inkább vezető politikusaik kommunikációs csatorn-
ájaként használják a kampányban. Tudni kell, hogy
a közösségi médiát, és kiemelve e közösségi portált
sikeresen először Barack Obama alkalmazta politikai
kampánya során, és győzelmét a közösségi média
segítségével elért szavazóknak (is) köszönheti

Miért Facebook-kampány?
A közösségi oldal esélyt adott arra, hogy a fia-

talokhoz kevesebbet szóló, papírra jegyzetelő, mo-
biltelefont is alig használó politikusi képet egy, a
digitális kihívások közepette is fejlődni képes, az
innovatív, korszerű megoldások felé nyitni tudó ve-
zetői arculattal váltsák fel. Az állampolgári részvétel
új formáját teremtette meg azáltal, hogy a virtuális
érdeklődést valódi támogatássá alakította. Míg ko-
rábban, a klasszikus tömegkommunikációs eszkö-
zök jellegénél fogva, a jelölt és a választó egyre
jobban eltávolodott egymástól, az internetes mé-
dium – a különböző kétirányú kommunikációs esz-
közök segítségével – visszaadta a választónak a
közösségi döntés élményét. 

A közösségi oldalakat a kampánystáb első lé-
pésben arra használta, hogy informálódjon az ér-
deklődőkről; a megadott személyes adatokból mi-
nél jobban feltérképezze a szimpatizánstábort, hogy
azután kifinomult statisztikai módszerekkel rend-
kívül pontosan vehesse őket célba a kifejezetten
nekik szánt üzenetekkel (ezt nevezik szaknyelven
microtargetingnek)

Olyan szintre fejlődött ez, hogy az állampolgárok
részéről ma már elvárás, hogy egy pártnak legyen
saját webes megjelenése, ahol elérhetők a külön-
böző információk a pártról és a jelöltjeikről.  

Tények és adatok
A Facebooknak 4.407.508. felhasználója van or-

szágszerte, amelyből 91,36% megadta a lakhelyét.
Nemek szerint a nők és a férfiak szinte teljesen
egyenlő arányban reprezentáltak. Politikailag na-
gyon fontos adat, hogy a Facebook felhasználóinak
82 százaléka szavazóképes állampolgár: 62 száza-
lékuk 18 és 34 év közöttiek, 20 százalék pedig 35-
52 között. A február végi felmérések szerint Ma-
rosvásárhelyen 70.380 Facebook felhasználót
regisztráltak.

Kik a virtuális agora „uralkodói”?

Dr. Benedek Imre
A Polgári Koalíció polgármester-jelöltjének Fa-

cebook adatlapjára minimalizmus jellemző, a meg-
osztott hivatkozásai a professzor hivatalos honlap-

jára navigálnak bennünket, ahol nyilatkozatokat
és állásfoglalásokat találunk MOGYE-ügyben, pol-
gármester-jelöltség témakörben, illetve szakmai
életébe is betekintést nyerhetünk. Képet egyetlen
egyet találunk a kardiológusról, szavazótáborára
inkább szakmaiságával szeretne hatni, mintsem
személyiségével. Előnye a honlapnak, de az adat-
lapjának is, hogy minden bejegyzés románul és
magyarul is megjelenik. Ezzel a közösségi oldalt
használó potenciális román és magyar szavazókat
is eléri. 

Smaranda Enache
A PEL társelnöke közepesen aktív facebookozó,

viszont szívesen oszt meg a róla íródott és szóló
cikkeket, leginkább román nyelven. Ugyanakkor az
általa hirdetett értékekhez és eszmékhez kapcso-
lódó írásokat is megtalálhatjuk az adatlapján (Ve-
respatak megmentéséért lobbizó cikkek, SMURD-
ot és Raed Arafatot támogató anyagok). Már a
közösségi hálón látszik, hogy a polgármesteri szé-
kért induló Enache szavazótábora etnikailag igen-
csak vegyes: hozzászólások, gratulációk, bátorítások
román és magyar oldalról egyaránt bőven érkeznek. 

Dr. Vass Levente
Hármójuk közül az urológus adatlapja a legki-

dolgozottabb: családi kapcsolatok fel vannak tűn-
tetve, és a politikai témájú cikkek közzététele mel-
lett, erős interaktív kommunikáció létezik: egy-egy
hivatkozásához több mint ötven hozzászóló osztotta
meg a véleményét, akikből könnyen kiszűrhető,
hogy dr. Vass kinek szimpatikus, illetve ki az, aki
június 10-én nagy valószínűséggel nem az ő nevére
üti a pecsétet. Facebookon zajlott és zajlik dr. Vass
és Frunda György szenátor nyilatkozatháborúja is,
amelyet a doktor közösségi hálón levő barátainak
eszmecseréje folytatott. Bejegyzéseinek zöme ma-
gyarul olvasható, de érdekes módon román nyelvű
bejegyzéseket is találunk, amelyek – csak feltéte-
lezhetjük, hogy – a román sajtó képviselőinek szól-
nak (sikeresen, mert több bejegyzéséből is cikk je-
lent meg a román sajtóban).

Vass adatlapját a politikus magánemberként
történő bemutatása is jellemzi: fotóalbumokban
családjáról, gyerekeiről találunk képeket, informális
viseletben, és a hétköznapi életéről is vannak fel-
töltött képek. Picit erőltetettnek tűnik ez, de való-
színűleg ennek oka ott kereshető, hogy a webkettes

politikai színteret tanulmányozó szakemberek sze-
rint a személyes hangvételre a kampány alatt a vá-
lasztók részéről nagy a kereslet.

A Facebook-kampány előnyei
Egy viszonylag új dologról beszélünk, így meg-

kerülhetetlen ennek előnyeit és hátrányait is tár-
gyalni. A közösségi hálón, meg egyáltalán az in-
terneten történő politikai kampányok
legszembetűnőbb előnye, hogy nagyon könnyen
előállítható az információ, nagy mennyiségű infor-
máció tehető hozzáférhetővé a nyilvánosság szá-
mára, ez pedig igen csekély költségvetést igényel,
és mégis hatalmasat lehet vele szólni. Látható,
hogy a netkampány használata költséghatékony,
alkalmazása nem igényli kiterjedt kiszolgáló ap-
parátus működtetését, drága piackutatások 
és infrastrukturális beruházások megvalósítását.

Másik előnye, hogy a kommunikáció közvetlenül
valósul meg: kikerülhető ezzel a média, amely tud-
juk, hogy néha ferdít(het) a politikus mondaniva-
lóján, vagy az újságíró úgy manipulálja az infor-
mációt, ahogy az esetleges kenyéradójának a
legoptimálisabb legyen.

Ugyanakkor a közösségi hálón megteremthető
a figyelem folyamatos fenntartása, az információk
eszméletlenül gyors áramlásával: a folyamatos fel-
töltés lehetőségét teremti meg, így továbbfejlesz-
tett adatgyűjtést tesz lehetővé. Emellett földrajzi
határoktól független rendszerek kiépítését teszi le-
hetővé.

A webkettes kampány leginkább meglovagolt
és legnagyobb változást előidéző hozadéka az in-
teraktivitás megteremtése. Visszajelzések rögzít-
hetők a befogadóktól, ugyanakkor a potenciális vá-
lasztók is eljuttathatják üzeneteiket a politikai
szereplőknek.

És hátrányai…
Ahogy ez lenni szokott a webkettes kampányo-

lás hátrányai éppen az előnyeiből származnak: és-
pedig a nagymennyiségű információ közzétételének
a lehetősége magában hordozza az információ-
túlterheltség lehetőségét, sőt, biztosan elő is idézi
azt. A kampány ezen szinte ingyenes felületét oly
mértékben használatba veszik a politikusok (és
nem csak), hogy tömérdek információ gyülemlik
fel, és a tájékozódni vágyó személy „eltéved” ebben
az információrengetegben. Nem biztos, hogy ki
tudja szűrni a számára fontos és hasznos adatokat,
illetve az is megkérdőjelezhető, hogy a ténylegesen
– a microtargeting révén – „neki szánt” információ
célba ér. Tehát a hátrányok ugyanúgy hatnak az in-
formációk megosztójára, ahogy azok keresőjére is.

A média kikerülése is negatív tényezőkkel járhat:
mivel senki nem ellenőrzi le a Facebookon közzétett
hivatkozásokat, a kritikai funkciót ellátó személyek
és közvetítők hiánya magába hordozza a negatív
hírverés lehetőségét.

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a politikai
elit egy része felismerte, hogy az emberek választási
döntéseinek befolyásolásában a web 2.0 paradig-
maváltást jelent. A cikk keretes szerkezete eléréséért
visszakanyarodok legelső kijelentésemhez, amit
politikusokra szabnék: ha nem vagy jelen a virtuális
agorán, nem lehetsz a politikai élet középpontjá-
ban. Sarkítva talán, de azt is mondhatjuk, hogy
napjainkban egy potenciális szavazótól érkező Like
részben ekvivalens egy vasárnapi pecsétleütéssel.

Pál Piroska



Maros megyében 8,5%-kal vagyunk
kevesebben, mint 2002-ben 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint jelenleg a megye
lakossága 531.380 fő. Maros megye a 12-ik az ország
legnépesebb megyéinek rangsorában. Az 1992-es
évhez képest 78.000-el, azaz 12,9 %-kal csökkent a la-
kosság száma. A települések között mintegy 80-on csök-
kent a lakosok száma, ezzel szemben csak 22-őn
növekedett. A fogyás terén Segesvár és Dicsőszentmár-
ton vezet, a Vásárhely környéki települések: Jedd, Ko-
ronka és Marosszentanna jelenti a pozitív példát, ahol
emelkedett az állandó lakosok száma. Marosvásárhe-
lyen 127.849 személyt regisztráltak, a 2002-es 150.041-
el szemben, ami 14,8 5-os csökkenést jelent. Kiderült
továbbá, hogy Maros megye országos viszonylatban az
első a roma nemzetiségű lakosok szempontjából. 2011-
ben az összlakosság 52,6 %-a vallotta magát román
nemzetiségűnek, 37,8% magyarnak, 8,8% pedig romá-
nak. 

Van esély a Kitartás 
központ újraindítására 

Tovább folyik a vita az Alpha Transilvana Alapítvány ve-
zetője és a megyei, illetve városi vezetés között, még-
pedig arról, hogy mennyivel is tartozik a két
önkormányzat az alapítványnak. Az Alpha Transilvana
igazgatója, Alexandru Lupsa szerint az illetékesek téves
adatokat emlegettek nyilatkozataikban, hiszen doku-
mentumokkal alátámaszthatók a tartozások. A Város-
háza az elmúlt két évben 400 ezer lej értékben a
napokban bezárt Kitartás központot.  Az idei költség-
vetésben megyei tanács 48 ezer lejnyi támogatást sza-
vazott meg, az önkormányzat szerint ezt az Alpha
Transilvana visszautasította, míg Lupsa szerint szó sincs
arról. Hogy lemondtak volna az említett összegről, mi
több egy részét már el is költötték. Eközben pedig a me-
gyei tanácsnak alárendelt Gyermekvédelmi Igazgatóság
és az alapítvány között megszületett a megegyezés a
speciális gondozás további finanszírozásáról. Az igaz-
gató szerint legkevesebb 550.000 lejre lenne szüksége
ehhez. Ami azt jelentené, valós az esély arra, hogy új-
raindítsák a napokban bezárt Kitartás központ tevé-
kenységét. 

Van is, nincs is 
Bernády iskola? 

A vásárhelyi önkormányzati képviselőtestület decem-
beri ülésén döntött arról, hogy dr. Bernády Györgyről
nevezi el a 2-es Számú Általános Iskolát. Ezt követően
januárban további három magánindítványt is benyúj-
tottak, a román tanulók szüleinek, az iskola egyik taná-
rának, illetve a PSD-közeli APDO Lidernek a részéről. 
Bár decemberben még mindenki támogatta a névadást,
januárra már változott a helyzet, a PNL képviselői pró-
bálták visszavonatni a határozatot, a főtanfelügyelő Du-
mitru Matei pedig azt hangoztatta, hogy a névadásról
magának az intézménynek kell döntenie, végül pedig
egy nagyromániás képviselő azt kifogásolta, hogy elha-
markodottan döntöttek, nem kellett volna sürgősségi
szavazásra bocsátani az ügyet. Közben az APDO Lider
megpróbálta jogi úton megakadályozni a határozat
életbeültetését, de a bíróság elutasított a keresetet. Feb-
ruár 28-án a névadás ellenzői egy újabb keresetet nyúj-
tottak be, ezúttal a határozat érvénytelenítését kérték.
A tárgyalás időpontját szeptember 11-re tűzték ki.  Jogi
vélemény szerint azonban ez nem akadályozhatja meg,
hogy a tanácsi határozatot életbe ültessék. 

4. oldal >> Hír és hírháttér március 9–15.

Hírfolyam

Négy nap alatt igen sok minden történt a MOGYE-ügy körül, és bár konkrét döntés, amely a magyar
tagozatok létrehozását eredményezné nem született, az események tovább zajlanak.

Az erdélyi magyar gondolkodás
egyik leghitelesebb megtestesí-
tője, Tamási Ábelje mára kissé el-
avult, és újabb, modernebb
archetípusok jelentek meg tája-
inkon. A remekmű kiegészítésre
szorulna, mert bizony a mai
Ábelek nem átalkodnak a Fuszu-
lánok (a csaló kereskedők) és a
Surgyélánok (a hatalommal
visszaélő csendőrök) rossz szoká-
sait is magukévá tenni.

A „Dzsidzsik” azok a dörzsölt
politikusok, akik a körülmények-
től függetlenül, mindig a győztes
oldalán állnak. Ők a nyilatkoza-
tok és a tévé-szereplések nagy-
mesterei, a sikeres vállalkozások
„háttértulajdonosai”, a minden-
kori hatalom haszonélvezői. Jö-
hetnek rendszer- vagy
kormányváltások, politikai sike-
rek vagy kudarcok, ők mindig
megtalálják a gyarapodás ösvé-
nyeit. Nagyon otthonosan mo-
zognak a politikai ellenfelek
háza táján is, a választóikkal
pedig viszonylag laza a kapcso-

latuk. Leginkább a bukaresti,
vagy a brüsszeli környezetet ked-
velik, de a választások idején tu-
datosan felvállalják a helyi
szereplést is. Ide tartoznak a leg-
tehetősebb szenátoraink és kép-
viselőink, a „mindig sikeres”,
szórványból származó országos
vagy európai parlamenti képvi-
selőink, valamint a szekus múlt-
tal is gyanúsítható
tisztségviselőink.

Egy másik csoport a „Béláké”,
akik egy emberségesebb hang-
nemet ütnek meg, már abból ki-
folyólag is, hogy a jelenlegi
köpönyegforgatói tevékenysé-
güket nem más, mint a tollfor-
gatói előzte meg. Ezzel a
szakmai háttérrel könnyen felta-
lálják magukat az „idegen” tája-
kon, és néha a zavartságot vagy
a beszédhibát, esetleg a román
nyelvismeret hiányát mímelik.
Egy másik jól bevált módszerük,
hogy költői eszközökhöz folya-
modnak azért, hogy diplomati-
kusabb köntösbe öltöztessék az

amúgy közönséges mondaniva-
lójukat. Művészi hajlamuk elle-
nére sem találjuk meg bennük a
sebezhetőség tüneteit, nagyon
jól bírják a hosszútávú politikai
sárdobálást. Úgy is mondhat-
nánk, hogy nem szenvednek im-
pertinencia-hiányban. Ennek a
kategóriának a tagjai különös
empátiával viseltetnek egymás
iránt.

A következő társaság az „At-
tiláké”. Ide sorolhatjuk az elmoz-
díthatatlan pártvezéreinket, a
parlament és a szenátus „örökös
tagjait”, a mindig visszatérő al-
polgármestereinket, (al)prefek-
tusainkat, tanácselnökeinket, a
tanfelügyelőinket és államtitká-
rainkat, vagy a közpénzekből
gyarapodó, felülmúlhatatlan
pénz- és adóügyi szakemberein-
ket. Az említett személyekben az
a közös vonás, hogy mindany-
nyian, mint „Attila, Isten ostora”
úgy csapnak le ránk, erdélyi ma-
gyarokra. Mindent és mindenkit
elsöpörnek az útjukból, és csak a

saját maguk hatalmi törekvése-
ivel vannak elfoglalva. Nem szá-
mít, hogy ki és mennyire van
megelégedve a munkájukkal, ők
mindig csak a pénz- és 
hatalomosztói szerepet látják el. 

Egy másik, még összeférhe-
tetlenebb csoport a „Leventéké”.
Ők szembeszállnak a ránk lesel-
kedő „gonosztevőkkel”, még a
saját párttársaikkal is szélma-
lomharcot vívnak. A belső ellen-
állás létjogosultsága vitatható,
de többnyire megalapozott. Ezek
a személyek úgy oldják meg a
problémáikat, hogy párton kí-
vülre menekülnek, és új szerve-
zetet alapítanak. Ma már több
ilyen „egységtörő vezérrel” is
büszkélkedhet a közösségünk, és
ezen az úton halad a polgármes-
teri székre javasolt „közös jelöl-
tünk” is. Addig is, amíg
letisztázódnak az egyre csak za-
varosodó kedélyek, sok sikert kí-
vánunk a választásokhoz –
valamennyiüknek.

Ferencz Zsombor

Dzsidzsik, Bélák, Attilák, Leventék

MOGYE-egyveleg: 
kacsa, tüntetés, tisztogatás

No, de szépen sorjában! Kedd este
Markó Béla miniszterelnök-helyettes azt
nyilatkozta, hogy eredménytelenül zárult
a román kormánykoalíció aznapi tanácsko-
zása a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem magyar tagozatának
megalakításáról. Az RMDSZ volt elnöke azt
is elmondta, hogy most már a bukaresti
kormány fő erejét alkotó Demokrata Libe-
rális Párt is elismeri, hogy csak kormány-
határozattal lehet a magyar nyelvű
orvosképzés szervezeti önállóságát bizto-
sítani, de ennek tartalmáról a koalíció nem
tudott megegyezni.

Így a szövetségiek a demokrata-liberá-
lisoknak ultimátumot adtak március 12-ig:
„amennyiben jövő kedden kormányhatá-
rozattal nem rendezzük ezt a kérdést és

nem érvényesítjük a törvényességet a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen, akkor minden valószínűség
szerint nem tudunk együtt menni tovább”
– jelentette ki Markó.

Március 7-i kacsa

Bár nem írunk április elsejét, hogy egy
jóízű tréfának fogjuk fel az álhírt, szerda
reggel több médiaorgánum is megjelente-
tett, illetve átvett egy hírt, miszerint mégis
sikerült megegyezni az RMDSZ és a demok-
rata-liberális képviselőknek, és lesz magyar
intézet a MOGYÉ-n. Ezt körül-belül három
óra múlva Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára,
amiként Borbély László, a Szövetség politi-
kai alelnöke is megcáfolta.  

Tüntetnek a román diákok

Március 5-én a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem román hallga-
tói újra az utcára vonultak, ily módon tilta-
kozva az ellen, hogy „a politikum
beleavatkozik az egyetem életébe”. A Pre-
fektúra épülete előtt zajló tüntetés szerve-
zői szerint a MOGYE már csak egy politikai
eszköz arra, hogy az RMDSZ a kormányko-
alícióban maradhasson.

Eközben félreállították 
a magyar dékán-helyetteseket

Amíg Bukarestben tárgyalások folynak,
a MOGYE újonnan megválasztott szenátusa
– amelyben, öt személy kivételével, nem
vesznek részt a magyar tagozat képviselői
– kénye-kedve szerint cselekszik. A hét ele-
jén arról döntöttek, hogy félreállítják a ma-
gyar dékán-helyetteseket, akik kiálltak az
önálló magyar tagozat létrehozása mellett.
Az Általános Orvosi Karon dr. Szabó Béla
professzor helyett dr. Gábos Grecu Iosif
egyetemi tanárt bízták meg az ideiglenes
dékánhelyettesi tisztséggel, a Gyógyszeré-
szeti Karon dr. Sipos Emese előadótanár he-
lyébe dr. Dónáth Nagy Gabriella
előadótanárt jelölték, anélkül hogy jelen
lett volna, s megkérdezték volna, hogy vál-
lalja-e egyáltalán az ideiglenes tisztséget.

Pál Piroska

Március 5-én a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem román hallgatói újra az utcára vonultak
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Nehézségek 
a beiratkozásnál 

Maros megyében sem sikerült idejében elindítani ama prog-
ramot, amelynek segítségével az iskolakezdők iratkozását
kellett volna, lehetőleg zökkenőmentesen lebonyolítani. A
szakemberek szerint az áramkiesés okozta a másfél órányi
késést, a problémát már hétfőn megoldották. Maros megyé-
ben az előzetes felmérések szerint összesen 4374 gyerek –
közülük 1627 magyar – tölti be a hat évet szeptember 15-
éig, őket az új jogszabály értelmében kötelező módon felké-
szítő osztályba kell íratni.  Kivéve azokat a hat évet betöltött
gyerekeket, akiket a szülők kifejezett kérésére az első osz-
tályba írathatnak, miután a szülő tanúsítja, hogy gyereke azt
megelőzően egy évig járt már óvodába. A tervek szerint
Maros megyében több mint 200 felkészítő osztályt indítanak,
amelyeket az elemi iskolák tantermeiben helyeznek el. A me-
gyében összesen 5600 kisgyerek – közülük 2105 magyar –
kezdi el az első osztályt szeptemberben.

Felújítják 
a Dózsa György utat 

Hozzáláttak a Dózsa György út javításához a Március 8 utca
és kombinát közötti szakaszon. A mintegy 1 kilométer hosszú
útszakasz felülete összesen 12 ezer négyzetmétert tesz ki. A
beruházás összértéke közel 800 000 euró, a teljes összeget
az állami költségvetés állja. Az említett szakaszon felújítják
a teljes infrastruktúrát, a közvilágítást az út közepére költöz-
tetik, mint ahogyan azt korábban a Meggyesfalvi negyedbeli
szakaszon is tették. Mindezzel párhuzamosan új járdákat is
kialakítanak, a meglévőket pedig felújítják. 
A városfejlesztési tervben lefektetettek szerint a 2012-es év
folyamán további 52 vásárhelyi utcát korszerűsítenek. 

Dicsőszentmártonban épül 
meg Románia legnagyobb napelemparkja

Dicsőszentmártonban épül meg Románia legnagyobb nap-
elemparkja, amely a tervek szerint 36 megawatt áram elő-
állítására lesz alkalmas. A város 29 évre adta koncesszióba a
temesvári Sol Stark Power cégnek a beruházást befogadó
109 hektáros telket. A temesvári cég 72 millió euróra becsült
beruházás nyomán több mint 150 ezer napelemet tervez
megépíteni, és ennek érdekében 150 ideiglenes munkahe-
lyet létesít. A napalemparknak 30 állandó alkalmazottja lesz.
A beruházás a Maros megyei kisvárosnak is előnyös, hiszen
a beruházónak évente mintegy 120 ezer eurót kell fizetnie
járadékként az önkormányzatnak. Szabó Albert helyi taná-
csos szerint a beruházás nyomán a város évi közvilágítási
költségeinek mintegy fele is megtérül. Adrian Matei, a város
polgármestere korábban elmondta: a tervezett napelempark
Európa második legnagyobb ilyen létesítménye lesz. A pol-
gármesteri hivatal várhatóan március közepén írja alá a szer-
ződést a temesvári céggel – írja az MTI.

Járvány 
a láthatáron? 

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság tájékoztatása
szerint az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt a virózisok
száma. A február 20-26. közötti héten 4636 felső légúti meg-
betegedést jegyeztek a megyében. Ez 800-zal többet, mint
az előző héten. A tüdőgyulladások száma is igen magas,
1138 esetet jelentettek a családorvosok. Mindez a hosszúra
nyúlt tél számlájára írható, hiszen a hideg idény végére véd-
telenebb a szervezet a kórokozókkal szemben.  
Az utóbbi hetekben megnőtt a rózsahimlőben és kanyaróban
megbetegedettek száma is, bár még nem beszélhetünk jár-
ványról. 

HIRFOLYAM 

Két hete már hivatalos, hogy két magyar polgármester-jelölt szeretne megméretkezni a június 10-
én tartandó helyhatósági választásokon: dr. Vass Levente RMDSZ-színekben, dr. Benedek Imre pedig
a Polgári Koalíció támogatásával. Senkinek sem jelent az újdonságot, hogy a két magyar jelölt két
részre osztja a vásárhelyi magyarok voksait, így pedig vajmi kevés esélyünk van arra, hogy a jelenlegi
városvezetőt eltávolítsuk páholyából. Erre egyelőre egyetlen gyakorlatba ültethető megoldás létezik:
az előválasztás. Az MPP Maros megyei elnökével, László Györggyel beszélgettünk. 

Céljuk a városvezetés leváltása 

– Múlt héten megszületett a Polgári Koalí-
ció. Milyen út vezetett eddig?

– Le kell szögeznem, hogy a Polgári Koalí-
ció a választási parancsnak tesz eleget. Létre-
jöttének oka, célja – amit Marosvásárhely
magyar lakossága is egyértelművé tett a po-
litikusok számára –, hogy teljes körű összefo-
gással visszaszerezzük a város polgármesteri
székét, illetve az egyszerű többséget az önkor-
mányzati képviselőtestületben. Ebből kiin-
dulva a tavalyi év folyamán tárgyalások sorát
folytattuk a magyar politikai alakulatokkal.
Igyekezetünk az év végére meghiúsult, és nem
jött létre politikai szintű megegyezés. Az
RMDSZ úgy értelmezte az összefogást, hogy
az általuk kiválasztott polgármester-jelölt
mögé mindenki sorakozzon fel. Az MPP to-
vábbra is úgy gondolta, hogy csak a három po-
litikai erő közös megegyezése esetén születhet
meg az életképes összefogás. Ennek célja
pedig, hogy közösen nevezzük meg Vásárhely
egyetlen magyar polgármester-jelöltjét, közös
jelöltlistát állítsunk, és megnyerjük a helyha-
tósági választásokat, illetve visszaszerezzük a
tanácsi többséget. Mikor a tárgyalások zá-
tonyra futottak, mi úgy döntöttünk, hogy nem
hagyjuk annyiban, és megpróbáljuk más esz-
közökkel tető alá hozni az összefogást, még
akkor is, ha a politikai vetélytársaink ezt nem
nézik jó szemmel. 

– Köztudomású, hogy korábban több név is
felmerült lehetséges polgármester-jelöltjük-
ként. Hogyan döntöttek dr. Benedek Imre mel-
lett?

– Fontos kiemelni, hogy először született
meg a Polgári Koalíció gondolata, és utána vá-
lasztottunk jelöltet. Közös értékek mentén
raktuk le e koalíció alapját, és ugyanígy közös
értékek mentén választottuk ki a tömörülés-
ben helyet kapó egyesületeket, civil és politi-
kai szervezeteket. Megkerestük az összes
eddigi jelöltet – Enache asszonyt, Vass Leven-
tét és Benedek Imrét –, akik alternatívát tud-
nának biztosítani a jelenlégi városvezetővel
szemben. Azért esett Benedek professzorra a
választásunk, mert ő értett egyet leginkább
az általunk és a Polgári Koalíció által megfo-
galmazott értékekkel: a keresztény-demok-
rata szemlélettel, a jelöltállítás
legdemokratikusabb, legracionálisabb, leg-
eredményesebb, és a vox populi által is kért
formájával: az előválasztással. Benedek doktor
volt az, aki első perctől nyilvánosan is kiállt az
előválasztás ügye mellett. Smaranda Enache
is egyetértett azzal, hogy egy efféle megmé-
retkezés nélkül nem lehet magyar jelöltet ál-
lítani Vásárhelyen, de azt is elmondta, hogy ő
nem szeretne a magyarok belső ügyeibe be-
leavatkozni. Így a Polgári Koalíció értékrend-
jébe leginkább Benedek személye illik bele,
ezért az általunk javasolt polgármester-jelölt
csakis a professzor úr lehet. Emellett a kardi-
ológus első perctől vallotta, előválasztás ese-

tén, amennyiben nem ő lesz a nyertes, kész
visszalépni a legtöbb szavazatot elérő személy
javára. Úgy gondolom, ennél tisztábban poli-
tizálni Marosvásárhelyen jelen pillanatban
nem lehet.

– Látnak-e esélyt arra, hogy a másik, magát
jobboldalinak nevező párt, az EMNP részt ve-
gyen a koalícióban, megvalósítva ezáltal a
jobboldali erők összefogását?

– Azt kell mondanom, hogy sajnos két
jobboldali erő nem létezik Vásárhelyen. Isme-
retes, hogy egy politikai szervezet napi tevé-
kenysége határozza meg annak mivoltát.
Ebből kiindulva: egyelőre a magyar jobboldali
erő az MPP, tágabb értelemben a Polgári Ko-
alíció. Feltehetjük a kérdést, hogy azok a szer-
vezetek, amelyek ugyan jobboldalinak nevezik
magukat, de mégsem ezen a térfélen játsza-
nak, vajon identitászavarban vannak? Mi pró-
báltunk beszélni az EMNT-vel és az EMNP-vel
is, hogyha valóban változást akarnak, akkor
ezt ne az RMDSZ-szel való koalícióban keres-
sék, hanem a ténylegesen jobboldali erőkkel.
Úgy gondolom, hogy nekünk együtt sokkal
könnyebb lenne egy életképes alternatívát
biztosítani a jelenlegi posztkommunista Szö-
vetséggel szemben. Bizarrnak és ellentmon-
dásosnak tűnik, hogy Vásárhelyen az EMNP
azzal az alakulattal szövetkezne, amely helyett
alternatívát szeretnének kínálni.

– Hivatalosan felkérték-e a másik két poli-
tikai pártot, hogy csatlakozzanak a Polgári Ko-
alícióhoz?

– Természetesen, hisz nekünk nem az a cé-
lunk, hogy külön alakulatok létezzenek,
hanem egy széles ölelésű, mondhatni teljes
körű összefogás megvalósítása. Kiemelem,
hogy elsősorban az RMDSZ-t várjuk a Polgári
Koalícióba, mert nekik van erejük, tapaszta-
latuk és struktúrájuk. Azt szeretnénk, hogy ők
bólintsanak rá az előválasztásokra, hisz így fog
megszületni a teljes körű összefogás. Az MPP
tavaly megtartott kongresszusán hivatalos
dokumentumban mondta ki, hogy igenis az
EMNP-t magunk mellett szeretnénk tudni. Ez
nem demagógia, vagy választási kampány-
szöveg, hanem konkrét döntés: az EMNP-vel
együtt jobboldali alternatívát szeretnénk biz-
tosítani az erdélyi magyaroknak az RMDSZ-
szel szemben.

– És milyen válasz(oka)t kaptak?

– Sajnos gyerekeseket és felelőtleneket.
Nem vehetünk komolyan, nem fogadhatunk
el olyan választ, hogy „szabaduljatok meg az
országos vezetőtöktől, és akkor jövünk”. Nem
fogadhatjuk el azt sem, hogy Toró T. Tibor Te-
mesvárról idelátogat, és utasításokat ad, hogy
a saját pártomban kit, mikor váltsak le, főleg
úgy, hogy kérése okát nem is tudja konkrét ér-
vekkel alátámasztani. Ez sokkal inkább zsaro-
lásnak, mintsem jó szándékú javaslatnak
tűnik. Nem így működünk. Az MPP sosem
mondta, hogy váltsák le Tőkést, vagy akárme-
lyik más párttagot. Azt viszont kijelentettük,
hogy különbözőek vagyunk, és vannak közöt-
tük nézeteltérések, de fogjunk össze, hogy
jobbak lehessünk. 

– A hétvégén tartott SZKT-n Vass kijelen-
tette, hogy nem fél megméretkezni egy elővá-
lasztás során. Hogyan ítéli meg, van-e
hajlandóság a másik két párt jelöltjei részéről,
hogy részt vegyenek az esetleges előválasztá-
son? 

– Meglepett Kelemen Hunor felszólalása
a hétvégi SZKT-n, pontosabban az, hogy ő,
mint a Szövetség elnöke, hallani sem akar elő-
választásról, holott a jelöltjük rájött arra, hogy
tulajdonképpen a vásárhelyi lakosok azt kérik,
hogy mindannyian fogjunk össze, és ezáltal
biztosítsunk egy erős érdekképviseletet.
Ugyanakkor kijelentem, hogy Vass Levente
nélkülünk nem tud nyerni, és félő, hogyha a
kooperáció nem valósul meg, az eredmény-
hirdetés után késő bánat lesz arra gondolni,
hogy mégis össze kellett volna fogni az MPP-
vel. 

– Mik a minimális célkitűzéseik, elvárásaik
a választásokkal kapcsolatosan? Hány taná-
csosi hellyel lennének elégedettek Marosvásár-
helyen?

– Elsősorban el kell mondanunk, hogy Ma-
rosvásárhelyen virágzik a korrupció, és maffia
típusú szervezetek vezetik a várost, aminek
egyértelmű vesztese a helyi polgár. Ezt meg
kellene végre állítani! Ugyanakkor transzpa-
renciát kell biztosítani a lakosok számára, hisz
minden egyes állampolgárnak joga van meg-
ismernie saját közigazgatását, saját döntés-
hozó testületét. Viszont az sem megoldás, ha
egy maffia szervezet román ajkú vezérét le-
váltjuk, és egy másik maffia szervezet magyar
ajkú vezetőjét tesszük a helyére. Vásárhelyen
le kell váltani az egész városvezetést, illetve a
terjeszkedő és mindent megfojtó „polipkaro-
kat”. Ezt akarja az MPP, a Polgári Koalíció, de
ezt szeretné Marosvásárhely lakossága is el-
érni. 

2012-ben, amennyiben Benedek profesz-
szor elnyeri a polgármesteri széket, illetve a
Polgári Koalíció többségbe kerül a döntésho-
zatalban, az év végére szavatoltan konkrét
eredményeink lesznek. 

Pál Piroska

Interjú László Györggyel, az MPP Maros megyei szervezetének elnökével 
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Sarkosan fogalmazva 

Most, hogy a szenzációs hír bejárja a művelt világot,
hogy Kertész Ákos Kossuth–díjas író Kanadába emig-
rált, és politikai menedékjogot kért, mert őt hazájá-
ban üldözik, mindenki gondol magában valamit, 
pártállása és vérmérséklete szerint. 

A következő napokban vagy
hetekben a művelt világ és a
magyarországi balliberális
értelmiség nem fog témában
szűkölködni, sőt alighanem Brüsszelben és Strasbourgban is
újabb meghallgatások lesznek ebben az ügyben. A „miért
éppen Alaszka?” – bocsánat, Kanada a száműzetés színhelye,
arra is lesz számos magyarázat, a kanadai magyar cigányok
többé nem lesznek árvák. Kicsit meglepő, miért nem Berlin az
emigráció célpontja, ahol egy Kertész olyan jól érzi magát –
talán azért, mert Kanadában hiszékenyebbek az emberek és
(egyelőre) nagyvonalúbb az állam, bár hamarosan újra
bevezeti a vízumkényszert. Olvasom az első kommentárokat,
vajon milyen is lesz az élet Ákos nélkül e tomboló
diktatúrában, már csak a bátrak maradnak itthon, és várják a
felszabadító csapatokat. Éppen Nyírő József publicisztikáit és
leveleit olvasgatom, ő spanyolországi emigrációban
nélkülözve reménykedett abban az 1950–es évek elején,
hogy Amerika végre rádöbben, milyen nagy tévedés volt,
amikor Európa keleti részét odalökte Sztálinnak. Ha K. Á.
példája ragadós lesz, a végén itt maradunk irodalom, sőt
kultúra nélkül, s miként jóindulatúan javasolni szokták,
mehetünk vissza Ázsiába. Mivel a távozásról szóló megrázó
közleményt az író sajtóirodája adta ki, a még itthon rettegők
bizonyára számíthatnak további hírekre, hiszen olyan
esemény ez, amelyhez képest az agg Tolsztoj híres futása
kismiska. Az Országgyűlésben is valószínűleg lesznek
interpellációk ebben az ügyben, sőt az EP–képviselők is
felkészülhetnek Kertész Ákos műveiből. Ha ez így folytatódik,
Kanada lesz a magyar kultúra valódi központja, persze Berlin
mellett, mi pedig a magyar föld alá süllyedhetünk
szégyenünkben. Vagy mégsem bennünk van a hiba?

Szentmihályi Szabó Péter

Kertész Ákos 
Kossuth–díjas író 
Kanadába emigrált

E pillanatban végigfut benne az utóbbi
három hónap összes megpróbáltatása. A
moszkvai utca ellene irányuló haragja, Hil-
lary Clinton ezt tápláló szurkái, politikai ikon-
jának megtaposása, legitimációjának meg-
kérdőjelezése. Az a csalódottsággal vegyes,
hirtelen támadt bénultság, amelyből ma-
gához térve felvette a harcot. Nem ijedt meg,
nem dugta ki a fehér zászlót, s ült le meg-
alázó alkukra.

A kihívás inkább megsokszorozta erejét.
Leszállva a földre, összeszorított fogakkal
küzdött, mint még soha. S annak ellenére,
hogy „hízott moszkvai kandúroknak” tartja
őket, volt benne annyi józan pragmatizmus,
hogy meghívatta az utca szónokait Medve-
gyevvel a Kremlbe. Közben járta az országot,
ment az ő népéhez, s az erős ellenszélben
is kiállt a többség érdekeinek védelmében.
Február elején a moszkvai Főhajtás hegyén,
majd a Luzsnyikiban már azt is megmutatta,
hogy a fővárost sem adja. Mert őt nem lehet
csak úgy leírni! S miközben a tömeg tombol,
a mázsás lelki tehertől megszabadult nagy
visszatérő arcán végiggördül egy könny-
csepp. A kemény macsó egy pillanatra elér-
zékenyül saját diadalától, aztán magabiz-
tosan erősíti önmagában s táborában a
bizonyságot, hogy „nem sikerül elérni cél-
jukat azoknak, akik az orosz államiságot és
a hatalmat akarják tönkretenni”. „Senki nem
erőltethet ránk semmit, s győzni fogunk.
Dicsőség Oroszországnak!” – kiáltja bele a
fagyos éjszakába.

Ha idáig valaki azt hitte, hogy a Who is
Mr. Putin? kérdésre megtalálta a választ, a
kemény vonások mögül előbukkanó emberi
érzések láttán ismét elbizonytalanodhat. S
egyben rádöbbenhet arra is, hogy az eddig
Putyinról festett kép sok tekintetben sema-
tikus, s a démonizáló akarat gyakran saját
vágyait és érdekeit követve vezeti a kezet.
Így aztán sokakban a demokráciát semmibe

vevő autoriter, a hidegháborús héja alakja
rögzül, s egyáltalán nem értik, hogy az oro-
szok többsége hogyan tud lelkesedni érte.
Az fel sem merül bennük, hogy más is véd-
heti a nemzet érdekeit, nem lelkesedik ok-
vetlenül a gyengéket felfaló globalizációért,
s mit is jelent például az oroszoknak a sta-
bilitás. Az is talány marad számukra, hogy
miként kaphat egy politikus majd 64 szá-
zalékot, amikor három hónapja csak a tá-
vozását követelő elégedetlen tiltakozók ké-
peit látja. Igen, mert nem tudja, hogy
Moszkva azért nem Oroszország, s bizony
kedvenc „független” tévécsatornája ugyan-
úgy működik, mint az oly előszeretettel ki-
oktatott Pervij kanal.

Putyint a nevével fémjelzett, a hatalmi
vertikumra alapuló, központosított politikai
berendezkedés, az erős, a gazdaságban is
komoly szerepet vállaló állam, a stabilitást
mindenekfelett megőrző evolúciós fejlődés,

az irányított vagy szuverén demokrácia hí-
veként ismeri a világ. Németes fegyelme-
zettsége mellett alaptulajdonsága, hogy
tartja a szavát, és sokszor még a politikai
érdekek ellenére is kiáll csapatának tagjai
mellett. Az előző hónapokban vele szemben
éledező bizalmatlanság közepette új arcát
mutatta meg. Igazi küzdőként láthattuk.
Ahhoz azonban, hogy ne csak a csatát, ha-
nem a háborút is megnyerje, még többre
van szükség. Az ország előtt álló kihívások
a kampányban felvillantott dinamizmus to-
vábbvitelét, komoly kompromisszumkész-
séget s a generációk ütközése közepette na-
gyobb nyitottságot kívánnak. Putyinnak
ehhez kicsit önmagát is le kell győznie, de
az ő keménységével képes lehet rá. Már csak
azért is, mert tudja, hogy sírni csak a győz-
tesnek szabad.

Stier Gábor

A múlt hét végén tartotta első
összejövetelét az Andrássy Gyula
Külpolitikai Szalon, melynek célja,
hogy segítse a világ globális prob-
lémáinak megismerését, népsze-
rűsítse a külpolitika és a nemzet-
közi kapcsolatok területét,
hozzájáruljon a magyar külpoli-
tika előtt álló kihívások, az uniós
csatlakozás okozta változások és
globalizálódó világunk megérté-
séhez, illetve hogy havonkénti
társasági eseményei révén fóru-
mot teremtsen a magyar külpoli-
tika szereplői, formálói és elemzői
számára.

Az első összejövetelen Sztáray Pé-

ter, a Magyar Külügyminisztérium biz-
tonságpolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkára és Paul O'Friel, az Egyesült
Államok budapesti nagykövetségének
politikai-gazdasági tanácsosa is részt
vett. Az amerikai diplomata beszédé-
ben egyértelműen leszögezte, hogy
minden vita ellenére, a két ország kap-
csolata kifejezetten jó. Washingtonban
nagyra értékelik az iraki, afganisztáni,
ciprusi, közel-keleti és a nyugat-balkáni
magyar katonai szerepvállalást. Mint
mondta, ezek hozzájárulnak az adott
térség politikai stabilitásához és ez
egybeesik az amerikai érdekekkel. 

Paul O'Friel külön kiemelte, hogy
Magyarország képviselte az amerikai

érdekeket Tripoliban, a líbiai harcok
idején, amikor Washingtonnak be kel-
lett zárnia átmenetileg ottani misszi-

óját. Ennek során, a Tripoliban szolgált
magyar diplomaták két amerikai 
újságíró kiszabadulását eszközölték ki
a Kadhafi rezsim hatóságainál. Az ame-
rikai diplomata rövid történelmi átte-
kintése során szólt Kossuth Lajos ame-
rikai tartózkodásáról, akinek
mellszobra megtalálható a washing-
toni kongresszus épületében, valamint
arról, hogy az 1956-os menekültek mi-
lyen nagymértékben járultak hozzá az
Egyesült Államok gazdasági sikerihez. 

Sztáray Péter arról beszélt, hogy ér-
demes megfontolni az óceán túlról ér-
kező kritikákat, még akkor is, ha azok
több esetben túlzóak és a két ország
nagyságrendi különbségéből adódóan

elnagyoltak, a részleteket mellőzőek.
Mindemellett a két ország viszonyában
meghatározó a NATO tagság, a közös
célok és azonos értékek. 

Kérdésekre válaszolva Paul O'Friel
elmondta, hogy Charles Gati, a Johns
Hopkins egyetem professzorának, a
magyar kormánnyal kapcsolatos éles,
nem egyszer kérlelhetetlenül kritikus
álláspontja magánvéleménynek te-
kinthető, vagyis nem képviseli az Egye-
sült Államok hivatalos véleményét. 

G. F. P.

Nagyon helyre tették Orbán legnagyobb tengerentúli ellenfelét 

Nem Charles Gati fújja a diplomáciai passzátszelet

Charles Gati

Putyin könnyei
A csatának vége. A győztes hadvezér ott áll a pódiumon, háttal a Vörös
térnek, a szeme előtt orosz zászlók sokasága, s árad felé a tömeg szeretete.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A  hét mottója:

A büszkeség és a butaság egy fán terem.
Igyekezz felkelteni ellenfeleidben a büszkeség
érzését, és félig már nyertél is.

Mélyenszántás à la Kele-
men Hunor. Heidegger, Kier-
kegaard, Sartre meg a többi eg-
zisztencialista filozófus veheti
a cókmókját, és mehet kapálni!
Amikor a minap egy interjúban
megkérdezték az RMDSZ-górét,
bántja-e, hogy folyton Markó-
hoz hasonlítják, az alábbit vá-
laszolta: „én nem vagyok Markó
Béla, Markó Béla pedig nem
én”. Azt a piculáját! Ehhez ké-
pest a „Gondolkodom, tehát va-
gyok” vagy az  „Ismerd meg
tenmagadat!” banális gyerek-
mondóka-részletnek tűnik.
Ugyanabban az interjúban
mondott még egy nagyot, ami-
kor az EMNP-vel való esetleges
együttműködésről faggatták:
„Tőkés László Sepsiszentgyör-
gyön nyilvánvalóvá tette, hogy
az RMDSZ-szel nem lesz közös
lista. Én ezek után nem mond-
hatom azt térden állva, hogy
»drága László, légy szíves, ve-
gyél feleségül«”. Annak ele-
mezgetésébe inkább nem me-
gyünk bele (elsősorban az
érzékenyebb olvasók miatt),
hogy vajon milyen szublimált,
tudatalatti tartalmak verbális
manifesztációja lehet ez a tér-
depeléses metafora, ellenben
a házasodási szándékot már
nem hagyhatjuk szó nélkül: ed-
dig úgy tudtuk, hogy az
RMDSZ-elnök agglegény; ezek
szerint hajadon?

Smaranda Enache: „Nem
leszek sohasem a játék-
szered!”. Pontosabban:
„Nem leszek a  magyarok
jelöltje”. És még azt is hoz-
zátette, hogy részt venne
a Magyar Polgári  Pár t  és
jelöltje, dr. Benedek Imre
által szorgalmazott elővá-
lasztáson, de annak eredmé-
nyétől függetlenül jelölteti ma-
gát a júniusi polgármester-
választáson. „Akár első leszek,
akár harmadik, ebből a szem-
pontból mindegy” – szögezte
le. És ha második?
Az előválasztásokat a vá-
lasztások előtt két-három
hónappal  szer vezné meg
Marosvásárhelyen a pol-
gári  oldal.  A z RMDSZ je -
lezte,  hogy nem kíván
megméretkezni. Az RMDSZ
olyan, mint egy kövér nő.

„Igen, tessék! – Da, pof-
titi!” És a harmadik hol marad?
Örömmel értesültünk és ad-
tunk is hírt róla, hogy Maros-
vásárhelyen is elindul a magyar
beszéd nyilvános használatát
népszerűsítő mozgalom. Az ak-
tivisták közintézményeket és
magánvállalatokat keresnek
meg, arra kérve őket: ragassza-
nak fel kétnyelvű matricát,
amely azt jelzi, hogy ott a ma-
gyar szót is megértik. A kezde-
ményezés Kolozsvárról indult
tavaly nyáron. Több román vál-
lalkozó is nyitott arra, hogy ki-
függessze a kétnyelvű matricát.
„Természetesen elsősorban ro-
mánul beszélünk, ezenkívül an-
golul. De mivel itt sok a ma-
gyar, szinte kötelező a
személyzetnek valamilyen szin-
ten beszélni a nyelvet. Szívesen
csatlakoznánk a kezdeménye-
zéshez” – mondta egy ven-
déglővezető.
Jól van, csávók, jól van, erősen
mistó ez a nagy egyenjogú-
sosdi, vakujjak meg, ha nem,
de akko’ mán nem úgy kéne,
hogy erednétek a tífuszkertbe
rózsát szedni, hogy hozzánk is
anyásnyelven szójjanak, amikor
bédzsalunk a bótba, hogya-
szongya: szo kérész, mo? (mit
akarsz, te?)

Pisilő góbé. Székely ruhába
öltöztetik a Brüsszelben talál-
ható világhírű Manneken Pis
(„pisilő emberke”) szobrot – az
akció a Székelyföldet népsze-
rűsítő program része, amelyet
a Székelyföld Képviseleti Iro-
dája szervez Hargita Megye Ta-
nácsának közreműködésével.
Az önkormányzat idén saját
kezdeményezésű programokra
fekteti a hangsúlyt Brüsszel-
ben, bemutatják a Székely ter-
mék védjeggyel ellátott termé-
keket, a régió hagyományait,
nemzetközi konferenciákon,
szemináriumokon és szakmai
egyeztetéseken képviselik a
térségi, megyei és helyi érde-
keket.
A Manneken Pis-szobrot
egyébként időről időre beöltöz-
tetik, például 2011. január 3-
án, a magyar EU-elnökség tisz-
teletére huszárruhát, 2010.
december 1-jén pedig román
népviseletet adtak rá (el is

ment a vize azon nyomban).
Nem kéne itt megállni! Beöl-
töztethetnénk például a New
York-i Szabadság-szobrot ma-
tyóviseletbe, rásegíthetnénk
egy vitézkötéses posztókabátot
Michelangelo Dávidjára, és fel-
pingálhatnánk A magyarok be-
jövetelét a kínai nagy falra, va-
lamint más nagyobb horderejű
eseményeket is ezeréves törté-
nelmünkből, hely lenne bő-
ven…

Híd a Morva folyón. Az in-
ternetes viccek királya, Chuck
Norris nevét viselheti egy po-
zsonyi híd. A Morva folyó felett
húzódó kerékpárhídnak, amely
Dévényújfalut (Devínska Nová
Ves) és az ausztriai Schlosshof
községet köti majd össze, a po-
zsonyi megye közvélemény-ku-
tatás alapján akar nevet adni,
így a Facebookon hirdetett sza-
vazást. Eredetileg három tör-
ténelmi elnevezést javasoltak,
a többit pedig az emberek fan-
táziájára bízták. A lehetőségek
között felmerült például a Má-
ria Terézia híd, a Szabadság híd,
a Dévény híd, a Schlosshof ke-
rékpárhíd és a Vasfüggöny híd
elnevezés is, a szavazók több-
sége - 66 százalékuk - azonban
Chuck Norris amerikai színész-
ről nevezné el az új hidat.
Ez is valami? Ott van például
Vágó István; ő nem akcióhős,
csak egy nyugdíjas műsorve-
zető, mégis minden városban
elneveztek róla egy hidat.
És apropó: az egy dolog, hogy
Jézus tudott vízen járni, viszont
Chuck Norris úszik a földben!

Elszívunk egy kávét? A kof-
fein mellett vitaminokat és íze-
sítőszert tartalmaz az a belé-
legezhető készítmény, amelyet
a közelmúltban kezdtek el áru-
sítani az Egyesült Államokban.
A gyártója által száraz energia-
italnak nevezett szer hatásait
az amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszerengedélyezési Ható-
ság vizsgálja. Az AeroShot
nevű, körülbelül 3 centiliteres
készítményt a Harvard Egye-
tem professzora, David Ed-
wards tervezte, aki belélegez-
hető inzulinnal és vakcinákkal
kapcsolatos tapasztalatait pró-
bálta meg alkalmazni az ener-

giaitalok piacán.
Már csak a folyékony cigit kel-
lene feltalálják mellé.

Könnyfakasztó ebsztori. A
Shibuya vonatállomáson, Toki-
óban áll egy bronzszobor,
amely egy megható történetre
emlékeztet, és egész Japán is-
meri. Hachikót, a két hónapos
kutyakölyköt 1923-ban vette
Ueno professzor, aki az egye-
temen tartott előadásokat. A
kutya reggelente elkísérte őt a
vonathoz, délután pedig
ugyanott fogadta. Így tett min-
den nap, egészen 1927-ig, ami-
kor egy napon hiába várt a gaz-
dira: a professzor egy előadás
közben szívrohamban meghalt.
Hachiko ezután még 9 évig járt
naponta az állomásra várni
gazdáját. 1936 márciusában a
kutyát holtan találták azon a
helyen, ahol évekig türelmesen
várakozott.
Lehet, hogy valójában nem is
állítottak neki szobrot, csak
egyszerűen lekenték kályhafes-
tékkel.

Bogár. A számítástechnikai
szlengben a hibák jelölésére
használt „bug“ (bogár) szó ere-
dete 1945-re nyúlik vissza. A
Harvard egyetemen található
számítógép meghibásodott, és
a hibakeresés során a technikus
egy molylepkét talált az áram-
körök között, amit aztán eltá-
volított. Azóta, ha vacakol egy
számítógép, azt mondják, hogy
bogár (bug) van benne. A ro-
mánok pedig azt mondják ha-
sonló esetben: sa-mi bug…

Sport. Közeledik a Londoni
Olimpia. A Vásárhelyi Hírlap
sportrovatában naponta be-
mutatnak röviden egy-egy
sportágat, bizonyára kedvcsi-
nálóként. Lenyúltuk az ötletet
(utólagos engedelmükkel), és
mi is hetente prezentálunk
egyet, amíg csak fel nem rob-
ban az olimpiai láng. Citius, Al-
tius, Fortius!

ATLÉTIKA – UGRÓSZÁMOK

Ezek a következők: távolugrás,
hármasugrás, magasugrás,
rúdugrás. Régebb volt ejtőer-
nyős ugrás is, de kivették, mert

APRÓHIRDETÉSEK

drága a kerozin. Ugyancsak
nem olimpiai sportág már a
félreugrás: ebben egy robogó
vonat elől kellett félreugrani,
és az nyert, aki a legkésőbb ug-
rott félre. Általában megspó-
rolták az aranyérmet.
A magasugrás meglehetősen
igényes elnevezés, hiszen még
két és fél métert se képesek
ugrani, nevetséges. A hármas-
ugrás is teljesen értelmetlen
és életszerűtlen, hiszen például
egy szakadékot nem lehet há-

romból átugorni, még kettőből
sem.
Az ugrószámokban jeleskedő
atlétanők finoman szólva nem
a megtestesült nőideálok: ma-
gasak, esetlenek, laposak,
csontosak, inasak, eresek és
göcsösek. Becenevük: ugró-
deszka.
Akik ugróatlétát szeretnének
faragni gyermekükből, azok
írassák be ugróiskolába.

A múltból
- Kedves emberek és embersza-
básúak! Ősbemutató a Hordai
Színházban! A nagysikerű szer-
zőpáros, Frédi és Béni Kő kövön
nem marad című vígjátékát mu-
tatják be! Időpont: ebéd után,
mert az órát még nem találtuk
fel. Megkérjük a kedves közön-
séget, hogy az előadás utáni fel-
fordulás elkerülése végett a ru-
határat ne vegyék igénybe, mert
még a számokat sem találtuk
fel. A szünetben Dancs Annamari
énekel, de szerencsére otthon,
mert meg van hűlve.

- Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett rokon, a nean-
dervölgyi ősember kihalt.

- Tisztelt hölgyek! Új kozmetika-
szalon a vízesés mellett, balra!
Szolgáltatásaink:

- arcfésülés
- szemöldökstuccolás
- szőrtelenítés (ez csak vicc volt,
haha)
- zsírmobilizáló és nyirokpálya-

átmozgató testkezelés (botozás)
- fogközek húscafatlanítása
- ajakvastagítás (pofánverés do-
ronggal)
- műkarmok
- iszappakolás (sárdagonya)
- ránctalanítás – na, ez nincs,

mert szerencsére csak 30 évet
élünk

- Mivel a környéken növő apró
kék gombák fogyasztása követ-
keztében a férfiak férfiassága
egyfolytában ágaskodik, mától
átkereszteljük a fajunkat Homo
erectus-ra.

- Figyelem! Új bevásárlóközpont
nyílt a Stone Plaza nulladik eme-
letén, széles áruválasztékkal:
- élelmiszerek: őstulokpacal, ma-
mutkaraj, tigrisoldalas, medve-
bélszín, bocsmancs, dodófarhát,
emuaprólék, saslik stb.;
- használati tárgyak: kovakövek,
műmohák, bunkók, dorongok,
lándzsafejek, fagyasztott tábor-

tűz, szikrakonzerv, füstpor stb.;
- háztartási cikkek: barlangriasz-
tók, termopan vakablakok, kő-
lavórok, kőköcsögök, kőolajfest-
mények, denevérhálók,
bőrkanapék, bőrfotelek, bőrpár-
nák, bőrpaplanok stb.;
- ruházati és cipőzeti termékek:
fapapucsok, fakabátok, fakala-
pok, fakesztyűk, falájbik, faszok-
nyák, szőrmegallérok, szőrszvet-
terek, bundabundák,
háncsminik, kéregingek, bőrga-
tyák, prémponcsók, kőcsizmák,
kő(röm)cipők, kőzoknik, kőpö-
nyegek stb.

A jövőből

- Szombaton elvinnék két sze-
mélyt Budapestre, 2017-be.

- Álláskeresők, figyelem! Tejút-
karbantartókat, időgéplakato-
sokat, üstökösgondnokokat, an-
tigravitációs menedzsereket,
plazmagalvanizálókat, meteor-
vosokat, antianyag-beszerzőket
és űrkurvákat alkalmazunk.

- Régiségkereskedő mindenféle
antik tárgyat vásárolna: papír
alapú fényképeket és könyveket,
szilárd monitorokat és tévéket,
manuális gondolat-továbbító
készüléket („mobiltelefont”),
gömb alakú menetes éjsemle-
gesítőt („villanykörtét”), husza-
dik századi négylyukú konflik-
tuskezelőt („boxert”), első
generációs orgazmus-szimulá-
tort, talpas félhomálymérőt,
napelemes bányászlámpát stb.

Keresem azt a természetet és ki-
rándulást szerető, őszinte, meg-
bízható, intelligens, művelt, igé-
nyes, fiatalos, kétszáz évnél nem
idősebb hímnős humanoidot, aki
szeretne megismerkedni egy
magas, vidám, humoros, zenét
kedvelő, jóvágású, szikár, szelek-
tív hulladékgyűjtő robotcigány-
nyal.
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Program:

1. turnus - 09:30-11:00
2. turnus - 11:30-13:00

13:00-14:00 

3. turnus - 14:00-15:30
4. turnus - 16:00-17:30
5. turnus - 18:00-19:30
6. turnus  - 20:00-21:30

A somostetői korcsolyapálya nyitvatartási ideje: 
Beléptidíjak:

Gyerekeknek 8 lej/turnus 
Felnőttekenek 10 lej/turnus
Korcsolya kölcsönzése  12 lej/turnus
Korcsolya élezése 10 lej

Szánkó bérleti díja 1 lej.
Szánkó felvonó használattal 2 lej.

Három éven aluli gyerekek számára ingyenes a belépés. 
Studcard birtokosainak 20%-os árkedvezményt nyújtunk. 
Sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató nem kormányzati
szervezetek, egyesületek tagjainak ingyenes a belépés. 
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A „Természet az életért” 
verseny kijelölte nyerteseit

A VI-ik alkalommal megszervezett „Természet az
életért” verseny kijelölte nyerteseit, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal székhelyén, 2012. február 28-án,
kedden, rendezett ünnepség keretén belül. A díjazott
tulajdonosi társulások képviselői mellett, az eseményen részt vettek, Claudiu
Maior alpolgármester, Anca Teban mérnök, a Polgármesteri Hivatal
Területrendezési irodájának vezetője, Bálint István helyi tanácsos és a felértékelő
bizottság tagjai.

Az ideii versenyre, a városbeli 1000 tulajdonosi társulásból, 14 nevezett be, a Tudor,
Kövesdomb, Kárpátok Sétánya, Meggyesfalva és Szabadság negyedeket képviselve. A díjakat
a következőképpen osztották el: I hely(1.200 lej) – Rotar Gheorghe 586. számú Tulajdonosi
Társulás ; II hely(1.000 lej) – Iulian Belean, 136. számú TT,  III hely(800 lej) – Bereki Ioan,
269. számú TT ; kontinuitási díjak (600 lej) - 1037. számú TT és Csizmadia Stupeczky Gergely.
Kezdeményezési díj (500 lej) - Călimănescu Teodor 17. számú TT; kezdeményezési díj (300
lej) –133. számú TT, dicséret (500 lej) 338. számú TT , 73. számú TT , 30. Számú TT, 187.
Számú TT, 196. számú TT, 415. számú TT, 342. számú TT.
A kiosztott összegek mellett, az összes résztvevőt dendrológiai anyaggal jutalmazzák meg
(10 cserje, 5 fa), valamint segítséget kapnak a zöldövezet kialakításában és
karbantartásában.

A verseny lebonyolítása ideje alatt, 2011. június 15 – október 31 a bizottság havi
ellenőrzések által monitorizálta a tavaszi és őszi fa-, cserje- és virágültetéseket, valamint
ezek rendezését és karbantartását a vegetációs időszakban.
„Örvendetes dolog, hogy a marosvásárhelyieket foglalkoztatja a tömbházaikat körülvevő
zöldövezetek karbantartása, védelmezve a természeti környezetet, esztétikai vonásokat
tulajdonítva és vonzóvá téve ezeket. A 2012. évi verseny élvezni fogja teljes figyelmünket,
törekedni fogunk minél több résztvevő vonzására, nagyobb támogatást fogunk nyújtani,
valamint a díjazottaknak szánt összegek értékét is emelni fogjuk. Meggyőződésem, hogy
közös erőfeszítéssel, Marosvásárhelyből ökovárost varázsolunk” – jelentette ki Claudiu Maior
alpolgármester.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Művelődési 
pályázatverseny
Marosvásárhely Megyei Jogú Város közli a 2012-es év művelődési
programok/projektek vissza nem térítendő finanszírozására kiírt
pályázatversenyét.
A finanszírozási útmutató és a finanszírozási kérvények megtalálhatók a www.tirgumures.ro
honlapon. (Bővebb tájékoztatás a 0365-882.066-os telefonszámon, kapcsolattartó személy: Sztancs
Erzsébet).
A 2012-es évi finanszírozási kérések benyújtásának határideje április 6., 12 óra.

A Kitartás Központ 
folytatja tevékenységét
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közvetlen részvételével   A „Kitartás”
Központ folytatja tevékenységét A város, valamint az Alpha Transzilvánia
Alapítvány képviselői megoldást találtak az alapítvány keretében működő
„Kitartás” Központ körül kialakult helyzet feloldására. A bejelentés március
6-án, kedden hangzott el egy sajtótájékoztató keretében, amelyen részt
vettek: dr. Dorin Florea polgármester, Claudiu Maior és Csegzi Sándor
alpolgármesterek, valamint dr.  Alexandru Lupşa, az Alpha Transilvania Alapítvány elnöke. A súlyos
fogyatékkal élő gyerekek számára fenntartott „Kitartás” Központot bezárták a finanszírozási gondok miatt,
ezért az összetett jellegű gondozó- és gyógyító szolgálat léte veszélybe került. A két fél között folytatott
tárgyalás eredményeképp elhatározták, hogy elkülönítenek egy alapot a helyi költségvetésből, amely
révén a Központ újrakezdheti tevékenységét, és ennek finanszírozási szerkezetét is átalakítják. Az első
szakaszban rendelkezésre bocsátják a megmaradt 50.000 lejt, később pedig havonta elkülönítenek a
Központ részére 35.000 lejt. „Bár nekünk is nehéz – a válság nem válogat – komoly részt vállalunk a
hátrányos helyzetű csoportok támogatásából, nem lehetünk érzéketlenek azok nehézségei iránt, akik
szívvel-lélekkel végzik tevékenységüket.  És e téren, az Alpha Transilvania – a súlyosan fogyatékos
gyerekeknek nyújtott szakszerű szolgálatai révén – nemcsak a helyi közösség szintjén mutat jó gyakorlati
példát, hanem egy állami-magán partnerség számára is, az általa kezdeményezett projektek által.
Üdvözlöm Claudiu Maior alpolgármester urat, mert felvállalta és sikeresen megoldotta e problémát. Várjuk
ugyanakkor a Megyei Tanács válaszát és részvételét, a Szociális Asszisztencia és  Gyermekvédelem
Főigazgatósága révén” – jelentette ki Dorin Florea polgármester.
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Autó-Motó
l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő

1995-ös évjáratú BMW 316i, be-
íratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő 600 cm³, 1997-es évjáratú
Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó 1985-ös évjáratú
BMW 318, kitűnő motorral.
Ára 150 euró. Telefon: 0757-
812.274, naponta 8–21 óra
között.
l Eladó 2000-es évjáratú,

piros színű Smart Fortwo. Ára
2.400 euró. Telefon: 0740-
555.184.
l Eladó kitűnő állapotban levő

Opel Vectra C, 2003-as kiadás,
luxus felszereléssel ellátva,
beíratva, színe fekete, téli,
nyári gumival, alufelnivel fel-
szerelve Irányár: 5600 euró.
Telefonszám 0744253026.

l Eladó nagyon jó állapotban
levő Ford Fiesta. Irányár: 2600
euró. Érdeklődni a 0265222470-
es telefonszámon.

Lakás
l Sürgősen eladó 4 szobás
tömbházlakás az 1848-as Sug-
árúton, vagy elcserélném 2-3
szobás lakásra. Irányár: 55000
euró. Telefonszám:
0740635749
l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879
l Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2
fürdőszoba. Minden ajánlat ér-
dekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 
l Eladó tiszta, csendes ma-
gánlakás közös kerttel, a Kos-
suth utca 92/2 szám alatt. A

házban van 2 üres szoba,
konyha, új bútorokkal felsze-
relve, fürdőszoba, nagy elő-
szoba. A ház 2oo9-ben volt
felújítva: termopán ablakok,
hőszigetelés, új tető. Ára
47.500 euró, alkudható. Tele-
fonszám: 0721-864.604, 9-21
óra között.
l Eladó külsőleg hőszigetelt
ház a központban, 3 szobával,
konyhával, fürdőszobával, te-
rasszal, garázzsal, pincével.
Hőközponttal, termopán abla-
kokkal ellátott. Ára 110.000
euró. Telefonszám: 0265-
218.047, 9-21 között.
l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790.
l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, fel-
újított, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával el-
látva. Nagy előszobával, pin-
cével, hőközponttal, termopán
ablakokkal, beüvegezett te-
rasszal rendelkezik. Azonnal el
lehet foglalni. Ára 57.000 euró.
Telefonszám: 0741-230.315,
14-22 óra között.

Egyéb

l Eladó egy két személyes
ágy. 
Mérete: 160 x 200 cm. Árban
megegyezünk. Telefonszám:
0365-421849, 0731-104444.

Társkereső

Hölgyek

l 50 éves művészetet kedvelő,
határozott személyiségű nő va-
gyok. Olyan intelligens férfit ke-
resek, aki tudja, hogyan lehet
boldoggá tenni egy nőt és ko-
moly, hosszú távú kapcsolatra vá-
gyik. Tel: 0737-700001 sms
kizárva 

lA szerelem által folyamatosan
megújulni felemelő érzés és ket-
tesben átélni az igazi boldogsá-
got. Én egy 54 éves romantikus,
álmodozó, kedves nő vagyok, aki
szeret főzni és virágot kapni, sze-
retném, ha Te lennél számomra
az Igazi. Tel:0748-328731 sms-re
nem válaszolok.

l A szerelem éppoly probléma
mentes, mint egy jármű, csak az
a kérdés hogy ki vezet, ki utazik,
és merre visz az út. 29 éves füg-
getlen, karrierjében sikeres, ro-
mantikus nő szeretne
megismerni egy művelt, tartós
kapcsolatra vágyó férfit. Tel:0737-
700001 sms kizárva

l Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges az a szem-
nek láthatatlan. 43 évesen olyan
férfit szeretnék megismerni, aki-
nek fontosak a belső értékek és
őszinte, komoly kapcsolatot sze-
retne kialakítani egy házias, ked-
ves, vidám nővel. Tel:
0748-328731 sms kizárva

Aki szeret táncolni, attól mindig
csak egy lépésre van a szerelem.
54 éves nő keresi korban hozzá
illő, zenekedvelő, megbízható tár-
sát. Tel:0737-700001 sms kizárva

lA szerelem arról szól, hogy ta-
lálunk magunknak valakit, aki
beteljesíti szívünket, aki jobb em-
berré tesz, mint amilyennek va-

laha álmodtuk magunkat. Én 41
éves házias, romantikus nő va-
gyok, és komoly kapcsolatot sze-
retnék kialakítani egy őszinte,
jellemes úriemberrel. Tel:0737-
700001 sms kizárva

l Ha két embernek együtt kell
lennie, végül úgyis egymásra talál-
nak. 37 éves elvált, nem dohányzó,
szép arcú, őszinte, talpraesett nő
vagyok. Megbízható, jellemes úri-
emberrel ismerkednék. Bizalomra
és érzelmekre épülő, harmonikus
kapcsolatra vágyom. Tel:0737-
700001 sms kizárva

l 44 éves művelt, céltudatos,
kedves nő keresi korban hozzáillő
társát komoly kapcsolat reményé-
ben. Tel:0737-700001 sms kizárva.

Szeretné megtalálni Élete
nagy szerelmét? Mi segítünk
önnek! Mira Társkereső Ügynök-
ség várja hívását a 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731 tele-
fonszámokon vagy látogassa 
meg internetes oldalainkat:
w w w.matrimonialemira.it,
www.mirasingels.eu

Ha egyedülálló és komoly
kapcsolatra vágyik, meghív-
juk önt, hogy töltsön velünk
egy délutánt. Április 2-án kirán-
dulás keretén belül találkozhat
azzal a személlyel, akivel boldog
lehet. Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731 tele-
fonszámokon, vagy látogassa
meg internetes oldalainkat:
w w w.matrimonialemira.it,
www.mirasingels.eu

Urak

l 34 éves sportos, természetet
kedvelő úriember keresi élete
nagy szerelmét egy csinos,
őszinte hölgy személyében.
Tel:0748-328731 sms kizárva.

l 37 éves őszinte, romantikus
férfi szeretne megismerkedni
szerény, házias nővel őszinte ko-
moly kapcsolat reményében. Tel:
0748-328731 sms kizárva.

l 48 éves hitben nevelkedett,
egyedülálló, határozott férfi sze-
retne egy házias nővel komoly, bi-
zalomra épülő kapcsolatot
kialakítani. Tel:0748-328731 sms
kizárva.

l 40 éves elvált, karrierjében si-
keres férfi értelmes, őszinte nővel
ismerkedne komoly, hosszú távú
kapcsolat reményében. Tel:0748-
328731 sms kizárva.

l Nincs csodálatosabb dolog
annál, ha az ember szeret valakit,
és viszont szeretik. 47 éves céltu-
datos, jó humorérzékkel rendel-
kező elvált férfi szeretne egy
olyan vidám, házias, kedves nővel
ismerkedni, aki komoly kapcso-
latra vágyik. Tel:0748-328731
sms kizárva.

l 35 éves elvált, jó anyagi hát-
térrel rendelkező üzletember 
szeretne megismerkedni egy ér-
telmes, házias nővel. Gyerek nem
akadály.  Tel:0748-328731 sms ki-
zárva.

l28 éves sportkedvelő, céltuda-
tos férfi szeretne korban hozzá-
illő, romantikus hölggyel
megismerkedni. Tel:0748-328731
sms kizárva.

l 59 éves nyugdíjas férfi sze-
retne megismerkedni egy házias,
természetet kedvelő nővel ko-
moly kapcsolat reményében.
Tel:0748-328731 sms kizárva.

Szeretné megtalálni Élete
nagy szerelmét? Mi segítünk
önnek! Mira Társkereső Ügynök-
ség várja hívását a 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731 tele-
fonszámokon vagy látogassa 
meg internetes oldalainkat:
w w w.matrimonialemira.it,
www.mirasingels.eu 

Ha egyedülálló és komoly
kapcsolatra vágyik, meghív-
juk önt, hogy töltsön velünk
egy délutánt. Április 2-án kirán-
dulás keretén belül találkozhat
azzal a személlyel, akivel boldog
lehet. Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731 tele-
fonszámokon, vagy látogassa
meg internetes oldalainkat:
w w w.matrimonialemira.it,
www.mirasingels.eu 

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk
el (max. 25 szó). A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó
felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul
kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208

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.
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www.sxc.hu

m1

06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság

ékköve (s.)
11:05 DTK (talk show
12:00 Namíbia (s.)
12:30 Múzeumtúra (s.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 P'amende
14:25 Esély
14:55 Marslakók (s.)
15:25 Elcserélt lányok (s.)
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Vilmos herceg

Afrikája (angol

dokumentumf., 2011)

19:30 Maradj talpon!  
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Poén Péntek
22:35 Mindenből 

egy van
23:35 Az Este
00:05 Négy szellem
01:05 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

Péntek 

18:40
Vilmos herceg Afrikája

m2

10:25 Kő, papír, olló
10:50 Értékeink
11:00 Válaszd a

tudást!
12:00 Bulizene
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 Magyar elsők (s.)
14:35 Bordal
15:00 Aphroditétől –

Zeuszig (s.)
15:25 Kész! Jazz!
16:00 A tánc

legendája
16:30 Innováció az

emberért (s.)
16:55 Sírjaik hol

domborulnak... (s.)
17:20 Világokon át (s.)
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:30 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon!  
23:20 Stingers (s.)

15:25
Vigyázz! Kész! Jazz!

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Sztármagazin
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:20 Második 

esély (s.) 
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Trükkös halál (s.) 
15:10 Sarokba

szorítva (s.) 
16:10 Döglött 

akták (s.) 
17:15 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.) 
22:20 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
23:20 Gyilkos 

elmék (s.) 
01:40 Törzsutas 

(2011) (ism.)

17:15
Marichuy 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium (ism.)
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Jégtörők 2 

(am. vígj., 2002)
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Megasztár 6. 
23:35 Grimm (s.)
00:35 Aktív (ism.)
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
03:40 Alexandra

Pódium (ism.)

13:30
Jégtörők 2 

Viasat 3

07:25 A kifutó (s.)
08:20 A nagy

házalakítás (s.)
09:10 Gyilkos

sorok (s.)
10:10 Gyilkos 

számok (s.)
11:10 A múlt árnyai

(német rom.
film, 2004) 

12:55 A dadus (s.)
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.)
14:55 Monk  (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 Amerikai

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

egy kicsi (s.)
22:20 Terminátor - 

A halálosztó
(am. akcióf.,
1984)

00:20 CSI: 
A helyszínelők (s.)

22:20
Terminátor 

Duna 

10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
11:55 Magyar elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Nyelvőrző (ism.)
15:45 Hazajáró 
16:10 Vigyázó

szemekkel a
világ körül (s.)

17:10 Az állatok
nyelve (s.)

17:40 Ízőrzők:
Geresdlak (s.)

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Sólyom és

galamb 
22:20 Híradó
22:30 Az irányítás

határai 
(sp.-angol-japán
krimi, 2009)

00:25 Dunasport

22:30
Az irányítás határai 
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Műsormelléklet 

m1

10:00 Delta 
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés 
11:55 Angi jelenti 
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Történelmi

magazin
13:35 Zöld Tea
14:00 A haldokló

gleccser 
(francia
dokumentumf., 2003) 

14:15 Családom 
és egyéb
emberfajták (s.)

14:40 Melissa és Joey (s.)
15:05 Kém a jégen - (s.) 
15:55 Beethoven 6.

(am. családi film,
2008) 

17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal 
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:10 Büszkeség és

balítélet (angol
rom. dráma, 2005)

23:15 Zorán koncert:
Körtánc

Szombat

15:55
Beethoven 6. 

m2

10:20 Gyerekműsor
11:50 Benedetta

(olasz rajzf.) 
12:19 Szót kér a

természet
12:20 Magyar vasutak (s.)
12:40 Az én világom (s.)
13:01 Marslakók (s.)
16:10 Dunakanyar (ff.,

magyar
tévéjáték, 1974) 

17:10 Tizenkét hónap
az erdőn (s.)

17:35 Magyarország
története (s.)

18:05 Phil Collins:
Vissza a múltba
(angol koncertf., 2010) 

19:00 Otthonod a
kávéház (s.)

19:20 Mi micsoda (s.)
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:30 Beethoven 6.

(am. családi film,
2008) 

23:10 Gasztroangyal
00:05 Telesport

18:05
Phil Collins

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Boci és Pipi (s.) 
11:35 Asztro Show
12:30 Házon kívül

(ism.)
13:00 Autómánia
13:40 FTC-Veszprém

férfi kézilabda-
mérkőzés (élő)

15:25 Eltűntnek
nyilvánítva (s.) 

16:30 Hetedik 
érzék (s.) 

17:30 Hát nem baba!
(am. családi
vígj., 2000) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 A Karib-tenger

kalózai 2. -
Holtak kincse
(am. kalandf.,
2006)

23:30 Mindhalálig buli
(am. vígj., 2006)

01:20 Bunyó a hunyó
(am. vígj., 2001) 

03:15 Fókusz Plusz
(ism.)

20:30
A Karib-tenger kalózai 2

TV2

07:00 Az idő
örvényében (s.)

07:25 Tv2 matiné
11:25 Babavilág 
11:55 9 hónap 
12:25 Tűsarok 
12:55 Bajnokok Ligája

magazin 
13:25 Gyilkos számok (s.)
14:25 Top Speed
14:55 Autóguru

(magazinműsor) 
15:25 Xena (s.)
16:25 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:25 Hawaii Five-0 (s.)
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Babe (auszt.-

am. családi vígj.,
1995) 

22:20 A szajré 
(am. krimi, 2001)

00:40 Lélegzet 
(am.-mex. krimi,
2007) (16)

03:20 EZO.TV
03:20 Kalandjárat (ism.)
03:45 Teleshop
04:15 Vers

20:35
Babe

Viasat 3

06:55 Egy kórház
magánélete (s.)

07:45 A szépség és a
szörny (s.)

08:40 Zsírégetők (am.
reality show,
2004) 

09:35 Dawson és a
haverok (s.)

10:25 Halottnak a
csók (s.)

11:20 Szerelem,
receptre (német
rom. film, 2007) 

13:10 Szívek
szállodája (s.)

14:05 Egy kapcsolat
szabályai (s.)

14:35 Szex és New
York light (s.)

15:35 Éden Hotel 2. (s.)
17:35 Good Will

Hunting 
(am. filmdráma,
1997) 

20:00 Charlie angyalai
(am.-német
akció-vígj., 2000)

22:00 Menekülő
ember (am. sci-fi
akcióf., 1987)

17:35
Good Will Hunting 

Duna 

09:35 Daktari (s.)
10:30 A medvementő

(am.-kan. családi
film, 2005) 

12:05 Családi krónikák 
12:40 Duna anzix 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Határtalanul

magyar
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Vissza

Sherwoodba! (s.)
14:40 Magyar elsők (s.)
14:55 Munka-Társ (s.)
15:25 Heuréka!

Megtaláltam!
15:55 Hogy volt!? (s.)
17:05 Maharal - A

talizmán titka
(cseh családi
kalandf., 2007) 

19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3

keréken 
20:00 Moliére: Tartuffe

(magyar színházi
felv., 1997) 

22:35 Gosford Park
(am.-angol-olasz
filmdráma, 2001)

17:05
Maharal

m1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Szellem a

palackból... - Vác
13:35 Anno
14:05 Méltóságos

kisasszony 
(ff., magyar
játékf., 1936) 

15:20 Út Londonba
15:50 Rajtra készen 

a Forma 1
16:20 Telesport 
16:50 Telesport (élő) -

OTP Bank Liga
19:05 Rex

Rómában(s.)
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munkaügyek -

IrReality Show
(magyar
werkfilm, 2012)

22:55 New York
bandái 
(am.-német-
olasz akcióf.,
2002)

Vasárnap

22:55
New York bandái 

m2

07:55 Ma Reggel
09:55 Gyerekműsor
11:30 Csillagvitéz

(magyar
mesejáték, 1987) 

12:25 Magyar vasutak
Bibliothéque
Pascal 

12:45 Hagyományok
őrzői

13:01 Vallási műsorok
16:00 Musica

Historica
16:15 A nap lovagja

(magyar tévéf.,
1987) 

17:35 Magyarország
története (s.) 

18:00 Zorán koncert:
Körtánc 

18:50 Otthonod a
kávéház (s.) 

19:15 Mi micsoda (s.) 
19:40 Esti mese
20:05 Szerelmem,

Afrika (s.) 
21:00 Híradó
21:30 A Lényeg
22:00 Méltóságos

kisasszony (ff.,
magyar játékf.)

16:15
A nap lovagja

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas (2011) 
12:55 Havazin
13:25 Tuti gimi (s.)
14:20 Gossip Girl (s.)
15:10 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:05 Tru Calling 

- Az őrangyal (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:10 Piedone

Hongkongban
(olasz akció-
vígj., 1975)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Ocean's

Thirteen 
- A játszma
folytatódik 
(am. vígj., 2007) 

23:30 Heti hetes
00:45 Portré
01:25 A félelem

éjszakája 
(am.-kan.
thriller, 2006)

17:10
Piedone Hongkongban

TV2

06:45 Reggeli
gondolatok

07:15 Egzotikus Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
11:45 Stahl konyhája
12:15 Kalandjárat

(ism.)
12:45 Borkultusz (s.)
13:15 Talpig nő

(magazinműsor) 
13:45 Több mint

TestŐr
14:15 A kiválasztott (s.)
15:15 Monk - Flúgos

nyomozó (s.)
16:15 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:15 Másodállás

(reality-sor.) 
17:45 Babe 

(auszt.-am.
családi vígj., 1995)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Mr. Bean nyaral

(angol vígj., 2007) 
22:45 Frizbi Hajdú

Péterrel 
23:45 Célkeresztben (s.)
00:45 Magyar szépség
(magyar játékf., 2002)

21:05
Mr. Bean nyaral

Viasat 3

09:05 Topmodell
leszek! (s.)

09:55 EgészségŐr
(magazinműsor)

10:25 A nagy
házalakítás (s.)

10:50 Szívek
szállodája (s.)

11:20 A nagy
házalakítás (s.)

12:20 Trendközelben
12:50 Borzasztó

emberek (am.
vígj., 1986) 

14:40 Szex és New
York light (s.)

15:40 Éden Hotel 2. (s.)
17:50 Kútfejek

(magyar akció-
vígj., 2006)

19:55 Négy esküvő (s.)
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
22:00 Nikita (s.)
22:55 Különben

dühbe jövünk
(olasz-sp. akció-
vígj., 1973)

00:55 Menekülő
ember (am. sci-
fi akcióf., 1987)

17:50
Kútfejek 

Duna 

09:05 Daktari (s.)
10:00 Vallási műsorok
12:30 Új nemzedék 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene
13:45 Lyukasóra
14:15 Rosszcsont

kalandjai (s.)
15:15 Csellengők
15:45 Arcélek (s.)
16:15 Hazajáró (s.)
16:45 Múltidéző (s.)
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok (s.)

17:30 Afrikai vőlegény
(ff., magyar vígj.,
1944) 

19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 Mága Zoltán -

Budapesti újévi
koncert

22:00 Klubszoba
22:55 Dunasport
23:10 A tizedes meg a

többiek
(ff., magyar vígj.,
1965)

17:30
Afrikai vőlegény



13. oldalmárcius 9–15.

Műsormelléklet

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Rex 
Rómában (s.)

12:00 Olimpiai
magazin

12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:25 Domovina
14:55 Marslakók (s.)
15:25 Biblia vetélkedő
16:20 Angyali

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:55 A megoldások

magazinja
18:45 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!  
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kékfény
22:35 Hacktion (s.)
23:35 Az Este
00:05 Aranymetszés
01:05 Múlt-kor
01:35 Zöld Tea
03:00 Sporthírek

Hétfő 

22:35
Hacktion

m2

06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest

természeti
értékei

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Nemzeti
értékeink 

11:00 Válaszd a
tudást!

12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.) 
14:50 A Szenty

(magyar
portréf.)

15:10 Főtér 
16:35 Hogy volt!? 
18:10 English 4U
18:40 Família Kft. (s.) 
19:05 Angyali érintés (s.) 
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.) 
21:00 Híradó
21:30 Rocca

parancsnok (s.) 
22:25 Maradj talpon!  
23:15 Stingers (s.) 

14:50
A Szenty 

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Sztármagazin
08:50 Reggeli

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Trükkös halál (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött 

akták (s.)
17:15 Marichuy  (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 Dr. Csont (s.)
23:20 Nagyágyúk (s.)
00:25 PokerStars.net -

Big Game(16)
01:20 Reflektor
01:35 Alibi - Ha hiszed,

ha nem
(holland-am.
vígj., 2006) (18)

22:20
Dr. Csont

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Szórd a pénzt 

és fuss! 
(am. vígj., 1985)  

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 NCIS (s.)
23:00 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 NCIS (s.)

13:30
Szórd a pénzt és fuss! 

Viasat 3

06:35 Gyilkos sorok
(s.)

07:25 A kifutó (s.)
08:20 A nagy

házalakítás (s.)
09:10 Gyilkos 

sorok (s.)
11:10 Charlie angyalai

(am.-német
akció-vígj.,
2000) 

12:55 A dadus (s.)
13:55 Amerikai

mesterszakács 
14:55 Monk (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos számok (s.)
19:30 Amerikai

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 Kettős ügynök (s.)
00:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:15 Esküdt

ellenségek (s.)

11:10
Charlie angyalai

Duna 

08:30 Híradó
08:35 Sólyom és

galamb (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Magyar elsők 
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Amegregulázott

fény
13:30 Napirend előtt
14:00 Parlamenti

közvetítés
17:10 Töredékek
17:30 Fényképalbum 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:05 Térkép
20:40 MacGyver 
21:30 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
22:20 Hírek
22:30 Ez a te életed

(osztrák-német
filmdráma)

22:30
Ez a te életed 

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Mindenből egy
van

12:00 Kékfény (ism.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser

Bildschirm
14:55 Marslakók (s.)
15:25 Hacktion (s.)
16:20 Angyali érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!  
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 A hölgy, aki túl

sokat tudott
(am. krimi, 1999) 

23:10 Az Este
23:45 Tudorok (s.)
00:40 Barangolások 

öt kontinensen
01:10 Esély
01:35 Sporthírek

Kedd

21:40
A hölgy, aki túl sokat tudott 

m2

10:00 Természetfilmek
10:25 Palackposta
11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Mesélő

cégtáblák (s.) 
14:20 Bordal (s.) 
14:45 Főtér (s.) 
16:15 Hogy volt!? 
17:45 Tudományos

magazin
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (s.) 
19:10 Angyali 

érintés (s.) 
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.) 
21:00 Híradó
21:30 Rocca

parancsnok (s.) 
22:25 Maradj talpon!  
23:20 Stingers (s.) 
00:05 Drága 

doktor úr (s.) 
00:55 Az Este
01:25 A hölgy, aki túl

sokat tudott
(am. krimi, 1999) 

18:15
English 4U

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Trükkös halál (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött 

akták (s.)
17:15 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 A mentalista (s.)
23:20 A Grace klinika (s.)
00:25 Reflektor
00:40 Vészhelyzet (s.)

20:05
1 perc és nyersz!

TV2

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

(kan.-am. családi
film, 2001) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 King Kong 

(új-zél.-am.-német
kalandf., 2005)

01:30 Aktív (ism.)
03:00 Tények Este
03:35 EZO.TV
03:10 Bajnokok Ligája

(Highlights)
(sportműsor)

22:00
King Kong 

Viasat 3

06:25 Gyilkos sorok (s.)
07:15 A kifutó (s.)
08:05 A nagy

házalakítás (s.)
09:00 Gyilkos 

sorok (s.)
09:55 Gyilkos 

számok (s.)
10:50 Kútfejek

(magyar akció-
vígj., 2006)

12:55 A dadus (s.)
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.)
14:55 Monk (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos számok (s.)
19:30 Amerikai

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2.
23:20 Doktor House (s.)
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)

13:55
Amerikai mesterszakács 

Duna 

08:30 Híradó
08:35 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
09:35 Térkép (ism.)
10:00 Parlamenti

közvetítés
17:35 Szürke kincsünk

(magyar
ismerett. film,
2003) 

18:15 TÉRkép ráadás
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca

(2011)
20:05 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Mad Men -

Reklámőrültek
(s.)

22:15 Hírek
22:30 Szerelem 

életre-halálra
(francia-kan.-
német
filmdráma,
2008)

00:15 Dunasport
00:20 Magyar Jazz

Ünnep 2011

17:35
Szürke kincsünk



14. oldal március 9–15.

Műsormelléklet

m1

06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság

ékköve (s.)
11:00 Magyarország,

szeretlek!
12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Hrvatska

krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Marslakók (s.)
15:25 Gasztroangyal
16:20 Angyali érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:55 A megoldások

magazinja
18:45 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!  
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Párizsi

helyszínelők (s.)
22:30 Becsengetünk

és elfutunk 
23:30 Az Este
00:05 KorTárs
00:35 Szoborfák 

Szerda

21:40
Párizsi helyszínelők

m2

10:25 Tudástár 2011
10:50 Lássuk

Indonéziát! 
11:00 Válaszd a

tudást!
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Pódium 
14:35 Szép otthonok
15:05 Bordal (s.) 
15:30 Valaki - Szabó T.

Anna költő
16:00 Barangolások öt

kontinensen
16:25 Múlt-kor
16:50 Szellem a

palackból...
17:20 Világokon át 
18:15 English 4U
18:40 Família Kft. (s.) 
19:05 Angyali érintés (s.) 
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.) 
21:00 Híradó
21:30 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon!  
23:20 Stingers (s.) 

15:30
Valaki - Szabó T. Anna költő

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Trükkös halál (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött 

akták (s.)
17:15 Marichuy 

- A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 Legyen Ön is

Milliomos!
23:20 Házon kívül
23:55 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

00:30 Sztármagazin

22:20
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:50 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Winnetou 3. -

Winnetou
halála (német-
jug.-olasz
kalandf., 1965) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Doktor House (s.)
23:00 Született

feleségek (s.)
00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Doktor House

13:35
Winnetou 3

Viasat 3

06:25 Gyilkos sorok (s.)
07:15 A kifutó (s.)
08:10 A nagy

házalakítás (s.)
09:10 Gyilkos sorok (s.)
10:55 Különben

dühbe jövünk (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.)
14:55 Monk (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos számok (s.)
19:30 Amerikai

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 Shameless -

Szégyentelenek (s.)
00:25 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:20 Esküdt

ellenségek (s.)
03:15 Szégyentelenek (s.)
03:15 Dawson és a

haverok (s.)

23:20
Shameless

Duna 

08:35 Reklámőrültek (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Magyar elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ 
15:40 Heuréka!

Megtaláltam! 
16:15 Önök kérték! 
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:25 Japán
kultúrájának
története (s.)

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó (s.)
19:35 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:05 Térkép
20:35 MacGyver 
21:30 A király kalóza (s.)
22:20 Hírek
22:30 A nők hálójában

(am. rom.
dráma, 2007) 

17:25 
Japán kultúrájának története

m1

11:35 Szabadság,
szerelem

12:20 Múlt-kor
12:50 Magyar

ereklyék
13:01 Hírek
13:05 Ami megtörtént

és ami
megtörténhetett
volna (magyar
portréf., 2010)

14:00 Az 1848-as
forradalom
képei és relikviái

14:30 A szalmabábuk
lázadása (magyar
film, 1999) 

16:00 Tűztánc
16:35 A Tenkes

kapitánya (s.)
18:10 Jenci néni 

szép élete
18:40 A Föld szeretője

(magyar játékf., 2010)

20:30 Híradó
21:10 Égi madár

(magyar
filmdráma, 2011) 

22:30 A Hídember
(magyar történelmi
f., 2002) 

Csütörtök

22:30
A Hídember 

m2

09:00 Ünnepélyes
zászlófelvonás a
Kossuth Lajos
téren

09:20 Közjáték 
09:25 Korok

művészete 
10:00 Megemlékezés 
11:00 Vers 
11:02 Magyar

népmesék 
12:35 Petőfi 
13:02 A madármentő

pusztadoktor
(2011) 

13:50 Esély
14:20 KorTárs
14:45 Aranymetszés
15:40 English 4U
16:05 1000-szer Júlia
16:45 Ars Hungarica (s.) 
17:15 Magyarország

története (s.) 
17:40 Kormorán 
19:45 Esti mese
19:50 Ida regénye (s.) 
21:00 Híradó
21:30 Szigorú idők

(magyar tévéjáték) 
23:00 Névtelen hősök

(zenés f.)

13:02
A madármentő pusztadoktor 

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Míg a halál el

nem választ (s.)
12:10 Én vagyok

Batman! 
(am. akció-vígj.,
2003) 

14:05 A fehér csóka
(am. vígj., 2003) 

15:50 Drágám, a
kölyök marha
nagy lett! (am.
vígj., 1992) 

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

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Garfield 

(am. családi
vígj., 2004) 

21:30 Minden végzet
nehéz 
(am. rom. vígj., 2003) 

00:05 Szakíts, ha bírsz!
(am. rom. vígj.,
1997) (16)

01:50 Lázadás 
(am. filmdráma,
2. rész, 2001) 

20:00
Garfield 

TV2

07:00 Tv2 matiné
10:45 Őslények

országa 10. (am.
rajzf., 2003)

12:15 Tappancsok
(auszt.-angol
családi vígj.,
1997) 

13:50 Kis nagy színész
(am. vígj., 2003) 

15:45 Beethoven 2
(am. családi
vígj., 1993) 

17:25 Junior 
(am. vígj., 1994) 

19:30 Tények
20:00 Pata tanya:

Baromi buli
(am.-német
anim. f., 2006) 

21:40 Ha igaz volna...
(am. rom. vígj.,
2005) 

23:25 Az ártatlanság
kora (am.
történelmi
dráma, 1993)  

03:00 A fegyverek
szava (am.
háborús
filmdráma, 2002) 

23:25
Az ártatlanság kora

Viasat 3

06:20 Gyilkos sorok (s.)
07:10 A kifutó (s.)
08:05 A nagy

házalakítás (s.)
08:55 Gyilkos sorok (s.)
09:50 Gyilkos számok (s.)
10:45 Columbo: A

főnyeremény
halál (am. krimi,
1991) 

12:40 Columbo:
Nehéz ügy (am.
krimi, 1993) 

14:35 Három apának
mennyi a fele?
(francia vígj.,
2003)

16:20 Jumanji (am.
kalandf., 1995)  

18:35 Hajrá csajok,
újra! (am. vígj.,
2004)

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 A célszemély (s.)
00:15 Három apának

mennyi a fele?
(francia vígj.,
2003) 

16:20
Jumanji 

Duna 

10:45 Magyar
honvédek
törökországi
napjai (magyar
dokumentumf., 2008)

11:10 Siratnunk mit
nem kell 

12:00 Unitárius
istentisztelet

13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:45 Arcélek 
14:15 Liliomfi 

(magyar vígj.,
1954) 

16:00 Ünnepi
stúdióműsor és
Kárpát-
medencei
körkapcsolás

19:00 A nap krónikája
20:00 Éljen a magyar

szabadság!
21:00 Egy magyar

nábob (magyar
filmdráma, 1966) 

22:35 Dunasport
22:40 Hattyúdal

(magyar
koncertf., 2011)

20:00
Éljen a magyar szabadság!



A 12 éves marosvásárhelyi Fehér Orsolya neve nem ismeretlen a hazai asztalitenisz mezőnyében,
hiszen zsenge kora ellenére már több hazai és nemzetközi versenyen jeleskedett. A helyi
Sportlíceum diákja, neveltje, szüleinek is köszönhetően, nemrég megszerezte a magyar állam-
polgárságot is, melyből kifolyólag az anyaország válogatottjában is bemutatkozott rangos
nemzetközi megmérettetéseken. 

15. oldalSport <<március 9–15.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A minap, Fehér Orsi édes-
apjával, Fehér Csabával, a
Sportiskola, majd ASA, aztán a
Gaz Metan egykori labdarúgó-
jával, a helyi D osztályos MSE
jelenlegi edzőjével beszélget-
tem, aki lánya eddigi pályafu-
tásáról, sikereiről, jövőbeli ter-
veiről mesélt.

– Elcsépelt a kérdés, de mi-
kor is kezdett el sportolni a lá-
nyotok?

– Családunkban hagyo-
mány volt a sportolás, hiszen
apám birkózott, én futballoz-
tam, a lányunk meg az asztali-
teniszt választotta, aminek alig
6 évesen fogott neki.

– Hol, kinek a keze alatt for-
málódott?

– A helyi Sportiskolánál Lu-
pascu Romeo és Ungvári Imola
edzők kiválón foglalkoztak vele,
nekik köszönhetően fejlődött
és ért el kiváló eredményeket.

– Nemrég Orsolya bemutat-
kozott Magyarország váloga-
tottjában. Hogy került oda?

– Mivel Orsira, a vele született
adottságainak köszönhetően,
több nemzetközi versenyen (Ma-
gyarország, Horvátország, Né-
metország, Szlovákia, Romá-
nia) felfigyeltek a magyar
válogatott edzői, vezetői, fel-
ajánlották nekünk, hogy szí-
vesen látnák az anyaország
válogatottjának színeiben.
Orsi elfogadta ajánlatukat,
mi beleegyeztünk, és persze

támogattuk minden téren.
Magyar oldalról besegítettek
az állampolgárság megszer-
zésének intézésében. Ugyan-
akkor megjegyzem, hogy ad-
dig és jelenleg is itthon, a
Sportiskola keretén belül
edz, versenyez, ahol úgy az
edzők, ahogy a vezetők is se-
gítik a felkészülésben. 

–Ez azt jelenti, hogy to-
vábbra is a Sportiskola színeiben
szerepel a hazai versenyeken, de
nemzetközi szinten Magyaror-
szágot képviseli? Eddig milyen
fontosabb viadalokon vett részt
Orsi magyar színekben? 

– Igen, hazai szinten ezután
is a Sportiskola színeiben asz-

taliteniszezik. A magyar válo-
gatottal részt vett az év elején
a tatai edzőtáborban. Január
5-8-a között egy rangos nem-
zetközi versenyen is részt vett,
ahol 22 ország sportolói vettek
részt. Orsi csapatkapitányként
Magyarország első csapatának
volt a tagja, a mini cadet kor-
osztályban 5. helyen végeztek.
Aztán a TOP 12 (korosztályon-
ként a 12 legjobb sportolót hív-
ják meg) elnevezésű magyar
bajnokságon először egy 
ezüstérmet a 11-13 éves kor-
osztályban, majd a hasonló
rangú és elnevezésű versenyen,
a serdülő kategóriában bron-
zérmet szerzett. Ő tulajdonkép-
pen a 11-13 évesek kategóriá-
jában szerepel, de játszik a

14-15 évesek serdülő kategó-
riájában is, ami szép előrelé-
pés.

– Ezzel a döntéssel, hogy in-
kább magyar színekben szere-
pel, több lehetőség van számára,
hogy nemzetközi tornákon is
részt vegyen?

– Valóban, nagyobb az
esély arra, hogy több nemzet-
közi mérkőzésen részt vegyen,
bizonyítson, és tapasztalatot
szerezzen. A központi edzőtá-
borban is erősebb a színvonal,
olyan felnőtt asztaliteniszezők-
kel edz, akik benne vannak a
női meg férfi TOP 100-ban,
akiktől sokat lehet tanulni, ta-
pasztalatot szerezni. 

– Azon kevés vásárhelyi szü-
lők közé tartoztok, akik szívvel-
lélekkel, anyagilag támogatjá-
tok gyereketeket, hogy elismert
sportolóvá váljék. Mindez dicsé-
retre méltó. Hogy boldogul Orsi
a tanulással?

– Nagyon jól tanul, párhuza-
mosan mindkét téren igyekszik a
maximumot nyújtani, a szülei nem
kis örömére. Megerőltető munkát
végez, ez azt jelenti, hogy számára
hamarabb véget ért a gyerekkor,
hamarabb válik éretté. Mi mindig
is támogattuk, segítettük, hiszen
neki a sportra van hajlama. Amúgy
ez az 1999-es generáció asztalite-
niszben Európa-szinten is egy el-
ismert, tehetséges generáció, hi-
szen többek közt Szerbiában,
Lengyelországban, Magyarorszá-
gon, Romániában, Oroszország-
ban is tehetséges asztaliteniszezők
bontakoznak ki, akikről még hal-
lani fogunk a közeljövőben. 

– Melyek Orsolya legköze-
lebbi tervei?

–A legfontosabb, hogy ta-
nuljon mindkét téren, tapasz-
talatot szerezzen az asztalite-
niszben nemzetközi szinten. Az
eredmények majd következ-
nek, amik feljogosítják arra,
hogy a júniusi, ausztriai EB-n
részt vegyen. Mi támogatni
fogjuk, hisz nekünk, szülőknek
ez igen nagy elégtételt jelent. 

Piros-Fehér (Orsolya)-Zöld
színekben (is) asztaliteniszezik

Isten éltesse, Bölöni László!

Bölöni László nem csak az ASA, de a marosvásárhelyi
labdarúgósport mintaképe volt és maradt. Rendkívüli
küzdőképességével és tisztánlátásával – amihez szívós
munka és „könyörtelen” bal láb is társult – minden
idők legjobb vásárhelyi focistájának bizonyult.  

Két magyar nemzetiségű labdarúgó akad a sporttörté-
nelemben, akik Bajnokcsapatok Európa Kupáját nyertek: Pus-
kás Ferenc, a spanyol Real Madrid mezében és Bölöni László,
a román Steaua Bukarest játékosaként. 

Két magyar nemzetiségű labdarúgó érte el a százszoros
válogatottságot: Bozsik József Magyarországon, és Bölöni
László Romániában. 

Bölöni László 1953. március 11-én született Marosvásár-
helyen. 1965-ben kezdett el focizni a dicsőszentmártoni Chi-
mica kölyökcsapatában, majd 1970 nyarán, 17 éves korában
került a marosvásárhelyi ASA-hoz. Tagja volt évekig a hajdani
Aranycsapatnak, mely együttessel az UEFA-kupában is sze-
repelt, a drezdai Dynamo, a zágrábi Dinamo, valamint az 
athéni AEK ellen.           

Az ASA színeiben 14 éven keresztül 387 mérkőzést játszott
és 62 gólt szerzett. 1984-ben a marosvásárhelyi ASA-tól a
bukaresti Steauához igazolt, ahol négy éven keresztül 97 A-
osztályos összecsapáson 24 gólt sikerült lőnie. Pályafutása
során négy alkalommal lett román bajnok a bukaresti kato-
nacsapattal, s ugyancsak a Steauával háromszor nyert Ro-
mánia-kupát. A hazai A-osztályban összesen 484 mérkőzésen
szerepelt, 86 gólt szerzett, míg az európai kupákban 22 mér-
kőzés során két alkalommal volt eredményes. Kétszer (1983-
ban és 1985-ben) választotta a hazai szaksajtó Románia leg-
jobb labdarúgójának. 1986. május 7-én Sevillában – a román
labdarúgás történetében is először – első kelet-európai csa-
patként a Steauának sikerült elhódítania a Bajnokcsapatok
Európa Kupáját. Ezután1987-ben Monacóban, a Dinamo Kijev
ellen megnyerték az Európai Szuperkupát is. 

A román válogatott mezében 108 alkalommal lépett pá-
lyára, és 25-ször sikerült megzörgetnie az ellenfelek hálóját.
1987-ben Belgiumba szerződött, az akkori első osztályos
brüsszeli Racing Jet csapatához, amellyel a következő idényt
a második osztályban kezdte. Játszott még a francia II. osz-
tályos U.S. Creteil, majd az US Orleans csapatainál, ahol 1992-
ig rúgta a bőrt.

Franciaországban a híres clairefontaine-i edzőiskolában
szerezte meg a labdarúgó-edzői oklevelet. Edzte az AS Nancy-
Lorraine-t, majd a román válogatott szövetségi kapitánya lett,
aztán a lisszaboni Sporting, a Stade Rennes, az AS Monaco,
az Al Dzsazira, a Standard Liége, RC Lens vezetőedzője volt.
Jelenleg a görög PAOK Szaloniki együttesénél tevékenykedik.      

Sok boldogságot, egészséget, munkaerőt és nem utolsó
sorban szerencsét, vágyainak beteljesülését kívánjuk 59. szü-
letésnapja alkalmából, amelyet vasárnap ünnepel, valamint
kitartást, ahhoz hogy a görög bajnokságban pódiumon vé-
gezzen a szaloniki PAOK-együttesével.  
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Szappanopera hab nélkül c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Ez nem életszagú film! Nem csalják meg egymást, és nem is válnak el!

Labadrúgás. I. Liga, XX-ik forduló

Vasárnap, 
Március 11

17 óra

TRANS-SIL 
Stadion

Hajrá FCM, 

hajrá Marosvásárhely!

Ingyenes Belépés
FCM Marosvásárhely Voinţa Szeben

Bérlettel rendelkező nézőink 
FCM klubcímerrel ellátott 
sapkát kapnak  ajándékba. *

* az ajándékspakák csak személyesen
vehetők át szerdán, csütörtökön  és
pénteken (márc. 7.,8.,9.), 11 és 18 óra
között a hivatalos  márkaboltban vagy
vasárnap (márc . 11.) 15 és 16,45 óra
között a TRANS-SIL stadion pénztáránál.


