
Szerdai sajtótájékoztatóján Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének
elnöke felháborodását fejezte ki a MOGYÉ-vel, illetve az évek óta Marosvásárhelyt és
környékét szennyező Azomaros vegyipari kombináttal kapcsolatosan. 

> > >  Ú j  s o r o z a t ,  I V .  ( V I I . )  é v f o l y a m  > > >  1 2 .  s z á m  > > >  2 0 1 2 .  m á r c i u s  2 3 - 2 9 .  > > >  M e g j e l e n i k  p é n t e k e n  > > > > > > > > > > > 1 6 o l d a l  > > > á r a :  1 , 5  l  e  j  > > >

C M
Y B

C M
Y B

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

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

TÁRSKERESŐ
ROVAT

V é l e m é n y

Hasznos tanács
ügyintézőknek

Számtalanszor előfordul, hogy tehetetle-
nül állunk egy intézménnyel vagy egy hi-
vatallal szemben, amikor mindössze a
jogos igényeinket szeretnénk érvényre
juttatni. A tisztelettudó magatartással,
szóban megfogalmazott kéréseinket na-
gyon gyakran pimaszul visszautasítják...
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>>> 4. oldal Társadalom

A Fekete márciusról 
Fazakas Károly visszaemlékezései

Aznap, március 19-én munkahelyemről egyenesen
a Főtérre siettem. A Városháza előtt egy harminc-
negyven főből álló izgága társaság verődött össze,
akiket – koruk, külsejük és beszédmódjuk után
ítélve – a helyi orvosi és az almérnöki egyetemről
rendelhettek oda, a máig meg nem nevezett sötét
erők. Meglepett megmagyarázhatatlanul durva
hangmenük, magabiztos viselkedésük...

H í r  é s  h í r h á t t é r  

Előválasztást – akár 
kompromisszumok árán is 
„Az előválasztás annyira fontos mozzanat
a polgármesteri székért vívott küzdelem-
ben, hogy nyitott vagyok a politikai ala-
kulatokkal való további egyezkedésekre,
és hajlandó vagyok kompromisszumokra
is, csakhogy sor kerülhessen rá” – jelen-
tette ki dr. Benedek Imre, a Polgári Koa-
líció polgármester-jelöltje.

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

S p o r t
Anya és lánya egy csapatban

A marosvásárhelyi úszóberkekben nem isme-
retlen a Szeghalmi (Fazakas) Andrea neve, hi-
szen mindamellett, hogy tehetséges és sikeres
úszó volt, jelenleg a Torpi SE keretén belül ok-
tatókent tevékenykedik, ahol a klub ügyvezető
igazgatója is.  Lánya, a 13 éves Szeghalmi
Krisztina, a vízilabda csapat korosztályos leg-
jobbja, amely csapat a magyar területi Gyer-
mek II. vidéki bajnokságban szerepel.
Krisztinának új csapattársa van az édesanyja
személyében, akit nemrég leigazolt a Torpi SE,
és a Román Vízilabda Szövetség egyaránt, így
az egyetlen ilyen, igazolt sportolóként mű-
ködő családi páros jelenleg Romániában.
Ezekről beszélgettünk Szeghalmi Andreával a
minap, egy úszóedzés befejezése után.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 5. oldal

>>> 4. oldal

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

„Be kellene zárni!”

>>> 10. oldal
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2. oldal >> Naptár március 23–29.

Névnapok
Március 23. Emőke, Ottó
Március 24. Karina, Gábor, Ella, Katalin, Gabriella, Simeon
Március 25. Irén, Írisz, Mária, Kristóf, Lúcia, Cézár, Mátka
Március 26. Emánuel, Tormás
Március 27. Hajnalka, Ágoston, Auguszta, János, Alpár
Március 28. Gedeon, Johanna, János
Március 29. Auguszta, Bertold, Jónás, Taksony

Ajánló

Kos: Régi álma válhat valóra egy kecsegtető szakmai ajánlat vagy
egy új szerelem képében. Ám nem biztos, hogy rögtön egyértelmű
lesz, miről van szó, ezért a héten legyen különösen figyelmes a
részletekre is. 

Bika: Ez a hét egy zűrzavaros érzelmi helyzetet tartogathat ön
számára. Lehet, hogy valakivel nem ért szót, vagy a hagyományos
kommunikáció nem vezet előre. Ebben a helyzetben különösen
fontos, hogy rábízza magad az intuíciójára. Figyelje az álmait,
vagy próbálja ki az automatikus írást, és hamar megtalálja a
választ a kérdésére.

Ikrek: Harcias hét elé nézhet, ha az Ikrek jegyében született.
Feszültségét és indulatait a bolygók is táplálják, és olyan konfliktusai
lehetnek szeretteivel, de a kollégáival is, melyek kiváltó okait sokáig
elnyomta magában. Harcoljon az érdekeiért, de ne vezesse le
másokon a feszültséget, inkább menjen el mozogni.

Rák: A hét kedvező irányváltást hozhat az életében, és előrelépést
várhat valamelyik kapcsolatában, főleg olyasvalakivel, akire sokat
gondol mostanában. Lehet, hogy új szerelem alakul önök között.
Szakmai ügyekben is pozitív változások várhatók.

Oroszlán: A héten harapós kedvében lehet, amivel megijeszthet
valakit, aki csak felszínesen ismeri önt. Tisztázza a félreértést, de ne
áldozza fel az érzéseit a megfelelési kényszer oltárán. Ezekben a
napokban különösen fontos, hogy a szívére hallgasson, kifejezze az
érzéseit, és ne nyomja el az intuícióját a racionalitás jegyében.
Meglepő, pozitív élményekben lehet rész.

Szűz: A hét eleje rengeteg munkát tartogat ön számára, és talán
már azon van, hogy bedobja a törölközőt, de ne legyen
elhamarkodott. Lehet, hogy valaki kritizálja a teljesítményét -
hallgassa nyitott füllel, és szedje ki belőle azt, ami a javára válik. 

Mérleg: A bolygóállások a héten arra buzdítják, hogy vizsgálja felül
a fontossági sorrendet az életében. Az ötletei és érzelmei szabad
áramlása elakadt az anyagi dolgok sűrűjében? Vagy épp túlzottan
elszakadt a földtől? Legyen tisztában a választásaival és azzal, hogy
jelenlegi körülményei önön múlnak. 

Skorpió: A héten igencsak elemében lesz, és addig nem adja fel, amíg
meg nem kapja, amit akar - legalábbis a bolygóállás kedvez ennek a
magatartásnak. Így juthat hozzá mindahhoz, amire szüksége van. 

Nyilas: A héten kellemes meglepetéseket tartogatnak számára a
bolygók. Intenzív kisugárzása sok embert elbűvöl, és egy nyomasztó
kérdés is megoldódhat az életében. Mindez egy kellemes időszak
nyitánya lehet. 

Bak: Lehet, hogy túlterheltnek érzi magát a héten, ezért
elzárkózóbb lehet a szokásosnál, így depresszív gondolatai is
lehetnek. Talán úgy érzi, nem értik meg az emberek, de lehet, hogy
önnek kell több energiát fektetnie a velük való kapcsolatba. Ne
felejtse el, hogy mindig van kiút. A hétvégére szervezzen kirándulást
a barátaival.

Vízöntő: A héten valaki a környezetéből meglepő vallomással állhat
elő. Lehet, hogy szerelmi kérdésekről van szó, de nem feltétlenül.
Felbukkanhat egy régi ismerőse, akiről talán már-már elfeledkezett,
és örül a találkozásnak.

Halak: A héten különleges magabiztosságot öntenek önbe a
bolygók, így hamar felfigyelnek önre az emberek, és készek
megtenni önnek, amit kér tőlük. Ez egy kérjen és megadatik hét,
ezért ne szégyellje bevallani - legalább magának -, hogy mire vágyik
valójában, és vegye el, amire szüksége van.

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
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
Tűzoltók 981
Mentők 961, 0265-215.131
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

Varázsképek Székelyföldről

A sepsiszentgyörgyi Camera Club
Siculorum és a KépVidék Alkotó-
csoport, valamint a Marosvásár-
helyi Fotóklub szervezésében
megnyílt a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban a Varázsképek,
Székelyföld címet viselő, székely-
földi fotóművészek alkotásait
bemutató gyűjteményes kiállí-
tás.  A vándorkiállítás első alka-
lommal nyújt lehetőséget arra,
hogy a térség 40 fotóművésze
74 alkotáson keresztül mutassa
meg, hogy milyennek is látják ők
Székelyföldet. A program és a ki-
állítás egy székelyföldi fotóarchí-
vum létrehozásának lehetőségét
is megteremti.

Történelmi látképek

Újabb időszakos kiállítással várja
látogatóit a Maros Megyei Mú-
zeum a marosvásárhelyi várban
található Régészeti és Törté-
nelmi Múzeumába. A Törté-
nelmi látképek címet viselő
fotótárlat dr. Czajlik Zoltán, a bu-
dapesti Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem régésze, erdélyi
régészeti és műemléki örökségét
felleltározó kutatási eredménye-
iből nyújt válogatást. A Maros
Megyei Múzeum által kezdemé-
nyezett és több erdélyi intéz-
mény együttműködésével
megvalósított légi régészeti ku-
tatások Erdély különböző régió-
iban zajlottak. A kiállítás a
Régészeti és Történelmi Mú-
zeum várban található kiállító-
termeiben kap helyet.  A
Történelmi látképek fényképki-
állítás május 13-ig látogatható
keddtől péntekig 9 és 16 óra,
szombat–vasárnap 9 és 14 óra
között.

Szentendrei kiállítás 
a Kultúrpalotában

Képzőművészeti kiállítás nyílt a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
földszinti galériáiban. A kiállítók:
a szentendrei Vajda Lajos stúdió,
Omkamra, Mamű, Forgács Tár-
saság és Barátai. A tárlat címe: A
hétköznapi progresszív alkotók
seregszemléje.  A tárlat április 6-
ig látogatható.

Fotótárlat az Unitárius 
Egyházközség termében

Fotókiállítás nyílt az unitárius
egyházközség Bolyai-téri Dersi
János termében. Kocsis Csaba
magyarországi fotográfus hozta
el városunkba azon képeit, ame-
lyek az évek során a berekfürdői
írótábor résztvevőiről készültek.
Ez alkalomból kerül sor Hajdu
Lajosnak, Berekfürdő polgár-
mesterének előadására, mely-
nek témája a fürdőkultúra és
idegenforgalom Berekfürdőn.

Brassói vendégművész 
a Bernády Házban

Csütörtökön kiállítás nyílt a ma-
rosvásárhelyi Bernády Ház föld-
szinti galériájában. Brassói
képzőművész, Ábrahám Jakab
grafikus mutatkozik be egyéni
tárlaton egykori diákkora szín-
helyén. A hazai grafika jeles kép-
viselője az idén tölti 60. életévét,
jól ismert grafikai lapjaiból lát-
ható válogatását, több évtizedes
munkásságát láthatjuk a tárla-
ton.

Henry Sugar barátja

Március 27-én, kedden és 29-én,
csütörtökön este 7 órától az Ariel
színházban (Marosvásárhely,
Posta utca 2. szám) újra színre
kerül Puskás Győző előadásában,
Roald Dahl Henry Sugar barátja
című színműve. Zongorán közre-
működik Apostolache Zénó.
Rendezte: Barabás Olga. Jegyek
előadás előtt a helyszínen vált-
hatók, illetve a 0744-320-076-
os telefonszámon foglalhatók. A
helyek száma korlátozott.

Oktatási 
és könyvajánlatok

A rendezvényt Marosvásárhe-
lyen a Promenada Mallban már-
cius 23–25. között szervezik,
amelyen az egyetemek, a poszt-
líceumok, a líceumok, gimnázi-
umok és óvodák mutatják be
oktatási ajánlataikat a 2012–
2013-as tanévre. A kiadók is
jelen lesznek tankönyvajánlata-
ikkal. Az ajánlattevők között
lesznek sportklubok és táncok-
tató klubok is.
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Mementó

Úgy kezdődött, hogy feb-
ruár elején az emberek fel-
vonulni mentek. Némán,
táblák és transzparensek
nélkül. Cél: az anyanyelvi oktatás megteremtése. Nem
voltak sokan, alig százezren; kezükben gyertya, könyv.
Utóbbi az anyanyelvet szimbolizálta.
Bukarestnek ez nem tetszik. Talán kissé meg is szep-
pennek. És megszületik a döntés, villámgyorsan: csí-
rájában elfojtani minden hasonló megmozdulást,
elvenni a magyarok kedvét bármiféle követeléstől,
kollektív jogok revendikálásától. Nem számít, milyen
áron. A frissen megalakult Vatra Romaneasca sovi-
niszta szervezetben hemzsegő szekus pribékeket bíz-
zák meg a manipulálással, a provokációval, az
uszítással, a gyűlöletkeltéssel. Akik értik és teszik a
dolgukat.
Március közepére felgyorsulnak az események: tün-
tetések és ellentüntetések, szoborrongálások, va-
dabbnál vadabb, fasisztoid vátrás nyilatkozatok. Aztán
tizenkilencedikén elszabadul a pokol: a Vatra tizen-
három busz Görgény-völgyi parasztot hoz a városba
Libánfalváról, Görgényhodákról. Letépnek minden
magyar feliratot – egy írástudó mutatja nekik, melyek
azok –, majd a felbőszült, husángokkal, fejszékkel,
ganéhányó villákkal felfegyverkezett horda a Teleki
Tékával szembeni RMDSZ-székház felé indul. Bolyait
keresik, végül beérik Sütő Andrással és társaival. Az
írót félig agyonverik, fél szemére megvakítják. Rajta
kívül még vagy kéttucatnyi magyart rettenetesen
helybenhagynak: koponyák szakadnak be, fogak re-
pülnek, csontok törnek. Kapanyelekkel, láncokkal, do-
rongokkal nem lehet finomkodni. A milícia és a
katonáság karba tett kézzel, vigyorogva asszisztál.
Huszadikán már kora délelőtt a városháza előtt gyü-
lekeznek a magyarok. Mindenki az előző napi borzal-
makról beszél. Számuk délire kábé húszezerre duzzad.
A tömegben idősek, nők és gyerekek is vannak szép
számmal. Kora délután párszáz fős vátrás tömeg ve-
rődik össze a Grand szálló előtt. Mindössze egy vé-
kony, egysoros rendőrkordon választja el őket az
ellentábortól. Tettlegességre még nem kerül sor, de
egyértelműen érződik, hogy baj lesz. A magyar tömeg
és a Marosvásárhelyi Rádió több ízben kéri a katona-
ság közbeavatkozását, hiába. Végül este fél hat tájé-
kán megérkeznek. Csak nem a katonák, hanem a
Maros- és Görgény-völgyi vadállatok. Kaszákkal, vas-
villákkal, késekkel rontanak a békés és fegyvertelen
magyarokra, akik a nőket és gyerekeket bemenekítik
a városházára, majd megfutamodnak. De csak a főtéri
padokig, melyeket villámgyorsan szétkapnak, és a
vastag lécekkel sikeresen visszaverik az első rohamot.
Közben segítségükre sietnének a környékbeli magyar
települések lakói, de a katonaság csak a vátrások bu-
szait engedi át. Válaszképpen ők boronákat és farön-
köket hordanak az útra, több buszt felgyújtanak.
Jóval sötétedés után harckocsik érkeznek a térre, de
a katonák nem szállnak ki, hűvös van már. „Ne félje-
tek, magyarok, itt vannak a cigányok!” – hangzik fel
nem sokkal később az egyik mellékutcából. A döntő
fordulat tizenegy óra tájékán következik be, amikor
megérkeznek a nyárádmenti és szovátai székelyek. Il-
lemtudó népek, nem üres kézzel jönnek. Percek alatt
kiverik a hodákiakat a főtérről, az utcabál véget ér.
A mérleg: öt halálos áldozat, háromszáz sebesült. Ki-
zárólag cigányokat és magyarokat ítéltek el, pedig
mindhárom magyar áldozat gyilkosa ismert. Magya-
rok ezrei menekültek Magyarországra vagy tovább.
Az események kivizsgálása a mai napig nem történt
meg.

Molnár TiborA Fekete márciusról 

Aznap, március 19-én munkahelyemről
egyenest a Főtérre siettem. A Városháza előtt
egy harminc-negyven főből álló izgága társa-
ság verődött össze, akiket – koruk, külsejük és
beszédmódjuk után ítélve – a helyi orvosi és
az almérnöki egyetemről rendelhettek oda, a
máig meg nem nevezett sötét erők. Meglepett
megmagyarázhatatlanul durva hangmenük,
magabiztos viselkedésük. A mi magyarjaink a
Városházával szemben lévő gyógyszertár előtt
húzódtak meg, illetve a tér két oldalán lecö-
vekelve követték tisztes távolból a további fej-
leményeket. A Városháza erkélyén időnként
megjelenők biztatták a tömeget: nem kell
félni, mert Kincses már a kezükben van, csak
még egy kevés idő és úgy lemondatják, mint
a pinty. Közben a lent tomboló agresszorok
nem annyira népes, mint amennyire hangos
tábora, mind követelőzőbb lett, egyre köteke-
dőbb módon nyilvánult meg velünk szemben. 

Az idő teltével arányosan nőtt a ránk ne-
hezedő nyomás, és ebben a lőporos hangulat-
ban még reménytelenebbnek tűnt az amúgy
is már-már kilátástalannak tetsző a helyze-
tünk. Azt kérdezgettük egymástól: hol lehet-
nek ilyenkor a mieink, miért nem próbálják
meg idejében az útját állni, ennek az elszaba-
dulni készülő pokolnak? Miért nem tesznek
végre már valamit? Eltelt egynéhány óra (itt
jegyezzük meg azt, hogy akkoriban iszonyato-
san hosszúnak tűnt számunkra minden egyes
eltelt perc, másodperc), és a mi drágalátós fel-
sőbb vezetőségünknek a tagjai továbbra sem
akartak megmutatkozni előttünk. És ekkor
hirtelen elkezdtünk félni. Lehet-e egyáltalán
még ezekkel emberi módon tárgyalni? – te-
vődött fel bennünk a kérdés, miközben tehe-
tetlenül, kényszerű kívülállóként figyeltük az
újabb fejleményeket. 

A Bolyai utcai RMDSZ-székház felé vettem
az irányt, közben a városban a magyarok le-
fel örvénylettek. Mindenki abban reményke-
dett, hogy előbb-utóbb majd csak előkerül a
vezetőségből is valaki. Az futkosó magyarok-
ból álló kisebb-nagyobb csoportok összlét-
száma közben talán már a százas számot is
túlhaladhatta. Fent a Bolyai utcai székház gyű-
lésterme, amely tele volt egyszerű emberek-
kel, kétkezi munkásokkal meg egyéb
személyekkel, eléggé szánalmas képet muta-
tott. Vártuk a megmentőt, aki előáll a megol-
dással, de semmi sem történt. Markó, amint
azt a későbbiek során megtudtuk, akkoriban
épp Budapesten tartózkodott. Egyes-egyedül
Borbély László jelent meg a színen, de ő is csak
néhány pillanatra, aztán elhúzott. A társasság

egy része ismét a Főtérre vonult, ahol a vátrá-
sok már a Városháza balkonján ünnepeltek,
ugyanis Kincses Előd úr jobbnak látta, hogy a
jobbik rosszat válassza, így tehát lemondott.
Mivel a téren már nem volt mit keresni, ismét
a Bolyai utcai székház elé vonultunk. Az épület
egyik ablakából éppen neves írónk, Sütő And-
rás beszélt a tömeghez, minden meggyőző
erejét latba vetve igyekezett rávenni a hallga-
tóságát, hogy mihamarabb széledjen szét. Ter-
mészetesen az akkori súlyos körülmények
között, csak nagyon kevesen fogadták meg a
tanácsát. 

És akkor megjöttek a „békés szándékú” Gör-
gény-völgyiek. Néhány autóbusznyi, úgy két-
száz falusi ember érkezett a Bolyai térre. Nem
sokat vacilláltak, hanem azonnal támadásba
lendültek. A székház kapui gyorsan becsukód-
tak, mi meg fegyelmezetten a Teleki Téka elé
húzódtunk vissza, és onnan figyeltük a Gör-
gény-völgyi parasztok első betörési kísérletét.
Miután a fejszéknek nem engedelmeskedett
a vasrácsos bejárati ajtó, a megvadult, füstös
állapotban lévő rohamosztagok kövekkel, fa-
darabokkal és más alkalmi dobóeszközökkel
vették tűz alá a székházat. Belülről is jött némi
replika, de a mieinktől jövő riposzt elég halo-
ványra sikeredett. Ami pedig a Sütő András
által átélt kálváriát illeti, a nővérem, aki a van-
dál támadáskor ugyancsak a székházban re-
kedt, és aki végül ő maga is a Törvényszék felőli
kerítésen át menekült ki az épületből, utólag
elmesélte nekünk, hogy néhány fiatal felaján-
lotta András bátyánknak, hogy ők szívesen át-
teszik őt azon a kerítésen. Különben aznap,
rajta kívül, mármint a nővéremen kívül, töb-
ben is ily módon távoztak a székházból, de
András bátyánknak nem egészen tetszett az
ötlet. „Drága fiaim, én már túl öreg vagyok az
ilyen dolgokhoz” –hárította el a menekülés
felkínált lehetőségét, így aztán végül maradt. 

Egyébként is a támadás előtt a székházban
és körülötte mindenfelé nagy volt a fejetlen-
ség. Az ott összegyűlt, tettre kész emberek
várták a vezető személy megjelenését, hogy
bárki, legalább egy későbbi akárki eljöjjön kö-
zülük, az akkori híres, ma már hírhedt politi-
kusaink közül. A már említett Borbély Lászlón
kívül, kevés ismerős politikusi arcot láttam az
ott összegyűlt tömegben, a támadás előtti pil-
lanatokban nagy volt a pánikhangulat, és oly-
annyira eluralkodott a félelem az embereken,
hogy végül már senki sem törődött semmivel. 

És most következzék néhány részlet, amiről
a beszámolók általában nem tesznek említést:
aznap, a székházba való betörés után, mi, kívül

rekedtek, negyedórányi tehetetlen szemlélő-
dés után, a Gecse utcai Kistemplom felé vettük
az utunkat. A templom felé menet, útközben
hangzott el először az ötlet, hogy igenis be kell
hívni a nyárádmenti székelyeket. A református
parókiához érve, sajnos ott sem jártunk több
szerencsével, a parókia balkonjáról ismét csak
tanácstalan emberek tekintettek vissza ránk.
Továbbmentünk, majd a Gecse és a Hosszú
utca találkozásánál különváltunk. Az egyik
csoport a rádióstúdió felé, a többségünk pedig
a Kövesdomb felé folytattuk utunkat.  

A Dombon, mielőtt még kiértünk volna a
Főútra, egy szakállas úr állt elénk – ekkor lát-
tam először Szokoly Elek urat –, aki minden-
áron le akart beszélni arról, hogy folytassuk.
De mi, mit sem törődve a felkéréssel, folytat-
tuk utunkat. Kiérve a Kövesdombra, az út kö-
zepén továbbhaladva többször is körbejártuk
ezt a többségében magyarok lakta negyedet,
közben meg torkunk szakadtából kiabálva, az
ott lakók segítségét kértük. Az emberek pedig
egyre-másra, szó nélkül csatlakoztak a tömeg-
hez és nemsokára egy óriási spontán tüntetés
kerekedett, ahol több száz ember, hosszú időn
keresztül várta újra a nagy történelmi szemé-
lyiség megszületését. Egy adott pillanatban,
tisztes távolból, már egy rendőrségi Aro sze-
mélygépkocsi is követte a tüntető tömeget.
Mikor pedig úgy gondoltuk, hogy volnánk már
elegen, úgy döntöttünk, hogy nincs mire
várni, vezető nélkül is elindulunk a székház irá-
nyába. És mentünk volna tovább a célunk felé,
soha nem látott elszántsággal a szívünkben.
Csakhogy aztán valahol az Orient üzletház kör-
nyékére érve, egyszerre három, a város felől
érkező, nagyon agitált állapotban lévő idősebb
nénike állta el utunkat. Egymás szavába
vágva, rémülten arra esdekeltek minket, hogy
jaj, ne menjünk oda, ahhoz a székházhoz, mert
ott a hely tele van igazi vademberekkel, akik
fejszével és vasvillákkal vannak felszerelkezve,
és akik minden útjukba kerülő személyt ke-
gyetlen brutalitással agyba-főbe vernek. E hír
hallatára aztán az összegyűlt tömegben röpke
tíz perc alatt lelohadt a tenni akarás vágya,
majd újabb tanakodás után végül abban ma-
radtunk, hogy szétszéledünk, mindenki megy
a maga útjára. Hiába volt minden, úgy tűnik,
nem igazán születtünk hősöknek. 

Aznap este még egyszer elgyalogoltunk az
egykori Királyi Tábla épületéig, ahol a félig-
meddig tárt ajtók mögött, a földszinti folyosón
egy égve hagyott magányos villanyégő őrizte
a csendet. 

(Folytatjuk)

Fazakas Károly visszaemlékezései  



4. oldal >> Hír és hírháttér március 23–29.

A magyarországi Környezet-és Természetvédő Szervezetek XXII. Országos Találkozóját tartották
március 15-18 között Kiskunhalason. A résztvevők szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ségnek (RMDSZ) határozottan ki kell állnia a verespataki cianidos aranybánya beruházás ellen. A
zöldek hétvégén megfogalmazott állásfoglalása szerint elfogadhatatlanok a verespataki arany-
bányatervek. 

Számtalanszor előfordul, hogy
tehetetlenül állunk egy intéz-
ménnyel vagy egy hivatallal szem-
ben, amikor mindössze a jogos
igényeinket szeretnénk érvényre
juttatni. A tisztelettudó magatar-
tással, szóban megfogalmazott
kéréseinket nagyon gyakran pi-
maszul visszautasítják, és nem
marad más hátra, mint csalódot-
tan távozni a helyszínről. Nagyon
nehéz egy ilyen szóváltásból győz-
tesként kikerülni, mert az említett
rendszerek jól össze vannak han-
golva, az egyszerű halandók meg-
alázása mindennapi gyakorlat
házuk táján. Hiába írunk a pa-
naszkönyvbe, hiába kéretjük a fő-
nököt, a legnagyobb hatást talán
azzal érjük el, ha mértéktelen
üvöltözésbe kezdünk és krízishely-
zetet teremtünk. Ilyenkor min-
denki megijed a váratlan viselke-
désünktől. Érdemes kipróbálni!
Persze, ha annyira jólnevelt valaki,
hogy képtelen egy ilyen „hangos”

színjátékot előadni, az alábbi jól
bevált módszerhez folyamodhat.

A konkrét példa most legyen
egy gyógyszertár, ahol rendsze-
resen visszautasítják az olcsó és
hatékony gyógyszerek kibocsá-
tását, de ehelyett minden egyes
alkalommal sokkal drágábbakat
kínálnak fel (sajnos ez a helyzet
szinte minden egyes gyógyszer-
tárban fennáll, és erre pontos bi-
zonyítékokkal rendelkezem).
Amennyiben kitartunk az eredeti
választásunk mellett, hogy ne a
drágább gyógyszereket vegyük
meg, hanem az olcsóbbakat,
mindannyiszor visszautasítanak
azzal a kifogással, hogy nem
kaphatóak a kiválasztott termé-
kek, de a lerakatokba sem hoz-
nak már belőlük és egyszerűen
lehetetlen a mi kérésünket telje-
síteni. A gyógyszerforgalmazás
egy államilag felügyelt tevékeny-
ség, és bizony szélmalomharcra
vagyunk ítélve, ha a rendszerben

tapasztalható (egyesek által tu-
datosan fenntartott) hiányossá-
gokat orvosolni szeretnénk. Csak
a pénzünk átvételét tudják ga-
rantálni, egy megbízható és
fenntartható orvosi- és gyógy-
szerellátást már nem. Így aztán
joggal érezhetjük a kiszolgálta-
tottság terhét a vállunkon, ami-
kor kapcsolatba kerülünk az
egészségügyi rendszerrel.

Mi is legyen erre a helyzetre
a megoldás? Szerezzünk egy -
nem föltétlenül működőképes -
nagy videókamerát és egy jó ba-
rátot, aki így felszerelkezve elkísér
minket. Ezenkívül rögzítsünk a
gallérunkra - minél láthatóbb
helyre - egy mikrofonnak tűnő
kis szerkezetet. Izgatottan lép-
jünk be az említett helyiségbe,
és mondjuk el az óhajunkat. Ha
az eladó tekintete találkozik a
gallérunkra rögzített szerkezettel,
nyugodtan számíthatunk a po-
zitív hozzáállására. Amennyiben

ez a „kontaktus” nem következik
be, akkor vessünk egy pillantást
magunk mögé, amint a bará-
tunk az üzlet bejáratánál „vide-
ózza” a jelenetet. Győződjünk
meg arról, hogy az illetékesek tu-
domására jutott, hogy „rejtett
kamerás felvétellel” folyik.  Kí-
vülről (az utcáról) szabad véte-
lezni, a mikrofon pedig vezeték-
nélküli összeköttetésben állhat
a kamerával. Egy ilyen „ügyin-
tézés” során, ha jó a forgató-
könyv, a dramaturgia, a rendezés
és a főszereplő, szinte kizárt, hogy
elmaradjon a várva várt siker! A
mi esetünkben, ha esetleg nincs
kéznél a keresett termék, meg-
ígérik, hogy rövid időn belül be-
szerzik. Érdemes élni ezzel a le-
hetőséggel addig, amíg még
reagál rá a kiszemelt intézmény,
amíg tartanak egyesek a sajtó-
és a nyilvánosság hatalmától.

Ferencz Zsombor

Hasznos tanács ügyintézőknek 

A magyarországi zöldek szerint 
elfogadhatatlan Verespatak elpusztítása

Pályázati felhívás
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. március 15- től meghirdeti a "Szü-
lőföldön magyarul" című pályázatát a nevelési, oktatási, valamint tankönyv-
és taneszköz-támogatás, illetve a hallgatói támogatás igénylésére a
2011/2012-es tanévre. 
A pályázat célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

I. Pályázók köre:
1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban ré-

szesülhetnek: 
• azok az óvodáskorú gyerekek, akik Romániában működő akkreditált óvo-

dában magyar nyelvű képzésben vesznek részt, 
• azok az általános és középiskolás tanulók, akik Romániában működő akk-

reditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják, illetve akik fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek,
mivel a lakóhelyükön vagy napi bejárással elérhető távolságon belül nem mű-
ködik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat. 

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és
azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középfokú oktatás-
ban részt vevő tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban
születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban. 

A fakultatív magyar nyelvű oktatásban résztvevők pályázatai egyedi elbí-
rálás alá esnek. 

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki
Romániában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri
tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja. 

II. Pályázatból kizárandók köre: 
• aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek, 
• az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a

2011/2012-es tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel, 
• az a fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a

2011/2012-es tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint
10%-áról igazolatlanul hiányzott, 

• aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve
hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja
a hiányosságokat. 

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a pályázat érvénytelen-
nek minősül. 

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme: 
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI TÁMOGATÁS – 20.000 Ft-nak megfelelő RON ösz-

szegű nevelési, oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki
romániai akkreditált alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába
jár, és magyar nyelven tanul. 

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS – 2.400 Ft-nak megfelelő
RON összegű tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhet az a tanuló és
óvodás, aki romániai akkreditált alap- vagy középfokú oktatási intézménybe
vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul. A támogatás célja: a tanszerellá-
tottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható! 

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő RON összegű támo-
gatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási in-
tézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. 

Az A és B pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók, egy pá-
lyázati csomagban. 

A C pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot
alkot. 

A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek
teljesítése esetén az A és B pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is el-
nyerhető. 

A támogatás a 2011/2012-es tanévre egy alkalommal igényelhető. 
IV. Pályázati határidő: 
Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012-es tanévre igényelhető támo-

gatásokra 2012. március 15 – 2012. április 30-a közötti időszakban folyama-
tosan lehet pályázni. A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező
pályázatok érvénytelenek. 

V. Pályázás módja: 
A pályázatokat kizárólag a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon, papír

alapon lehet benyújtani. 
VI. Lebonyolító szervezet: 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 530241 Csíkszereda, Taploca

utca 20. Tel: 0266 244 450 E-mail: rmpsz@rmpsz.ro 
VII. Pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti

példányban, zárt borítékban kell eljuttatni a pályázati csomagot tartalmazó
borítékon feltüntetett címre: UCDMR – RMPSZ Szülőföldön magyarul – Pályá-
zati Iroda, 530241 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, Str. Toplita/Taploca u., nr. 20.
sz., Jud. Harghita / Hargita megye 

VIII. Pályázati adatlapok beszerezhetők: 
A Pályázati adatlapot és a Pályázati útmutatót tartalmazó, a pályázati iroda

címével ellátott, borítékba helyezett pályázati csomagokat át lehet venni: 
– a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában), 
– a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) területi oktatási

központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve 
– letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. 
További tájékoztatás a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos

Információs Irodájától a 0266/244-450, a Teleki Oktatási Központtól pedig a
0265/570-725 számokon kérhető. 

12 évvel a nagybányai ka-
tasztrófa és az azt követő tiszai
ciánszennyezést követően elfo-
gadhatatlan a Tisza vízgyűjtő-
jén, Verespatakon Európa
legnagyobb, külszíni fejtésű,
ciántechnológiás aranybányá-
ját megnyitni. A kanadai-
román Roşia Montană Gold
Corporation (RMGC) és anya-
vállalata eddig semmiféle bá-
nyászati tevékenységet nem
folytatott, kifejezetten a veres-
pataki bányaterv kedvéért hoz-
ták létre, többek között
adóparadicsomokban bejegy-
zett cégláncolaton keresztül,
így valós szakmai vagy pénz-
ügyi garanciát sem tud nyúj-
tani. Egy katasztrófa esetén
lehetetlenség lesz bárkit fele-
lősségre vonni, kártérítésre kö-
telezni, hasonlóan a 2000-ben
bekövetkezett tiszai ciánka-
tasztrófához. 

A magyarországi zöld szer-
vezetek szerint az RMGC veres-
pataki bányaterve is igen
súlyos környezet-szennyezést
és -rombolást, valamint vállal-
hatatlanul magas környezeti
kockázatot hordoz magában. A
Verespatakot és a települést
ma körülvevő négy hegyet le-
bontanák, a helyükön több
száz hektár felületű kráterek

maradnának. A nehézfémekkel
és cianidokkal szennyezett 215
millió tonna bányahulladékot
egy 185 méter magas kőgáttal
elzárt völgyben helyeznék el,
aminek az alját nem tervezik
szigetelni, így a szivárgások el-
kerülhetetlenek lesznek.
Gátszakadás esetén a gát mö-
gött felhalmozott hulladék-
mennyiség beláthatatlan
következményekkel járó, Ma-
gyarországot is érintő, kataszt-
rófát okozhat.

A Környezet- és Természet-

védelmi Társadalmi Szerveze-
tek XXII. Országos Találkozója
szerint elfogadhatatlan az
RMGC verespataki bányaterve.
A cianidos technológiát, - az
Európai Parlament ajánlásának
megfelelően - az egész Európai
Unióban be kell tiltani.

A bányatervvel kapcsolatos
végső döntés most az RMDSZ
kezében van. A Borbély László
vezette környezetvédelmi mi-
nisztériumnak kell döntetnie,
hogy kiadja-e a beruházás kör-
nyezetvédelmi engedélyét. A

magyar zöld szervezetek ezért
kérik, hogy az RMDSZ-es mi-
niszterek - szakmai és politikai
síkon egyaránt - utasítsák el a
verespataki bányaprojektet,
ezáltal egy élhetőbb és bizton-
ságosabb jövőt biztosítva Ma-
gyarországon és az egész
régióban – olvasható a Magyar
Természetvédők Szövetsége és
a Zöld Erdély Egyesület által
2012. március 19-én kiadott
közös  sajtóközleményben.  



5. oldalHír és hírháttér <<március 23–29.

Szerdai sajtótájékoztatóján Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke 
felháborodását fejezte ki a MOGYÉ-vel, illetve az évek óta Marosvásárhelyt és környékét szennyező
Azomaros vegyipari kombináttal kapcsolatosan. 

Ahogy évente lenni szokott,
idén is minden szervezet meg-
emlékezett az 1848-as forrada-
lomról és szabadságharcról.  Az
EMNT az EMNP-vel karöltve vi-
szont egész napos programot
kínált az érdeklődőknek. Vajon
minek tulajdonítható ez a
pompa? 

A Demokrácia Központban
már 14-én este megkezdődött
az ünneplés a „Marosvásárhely
egykor” című képeslap kiállí-
tással. 15-én reggel 10 órakor
megnyílt a várban a Pilvax ká-
véház, ahol kokárdát készíthet-
tek az érdeklődők, valamint 12
pontban megfogalmazhatták
„forradalmi” gondolataikat. 12
órától ugyancsak a várban kéz-
műves vásár vette kezdetét,
majd a backamadarasi idősek
nótái hozták meg a ’48-as han-
gulatot. Díjazták a kisiskolások
szabadságharc tematikájú raj-
zait, ezt követően pedig a
„Márciusi Iak a Pilvaxban”

című előadás vette kezdetét 14
órától. Ez után ’48-as dalokat
tanítottak a gyerekeknek és
egy divatbemutató is meglepte
a kíváncsiskodókat, amely
során magyaros ruhák kerültek
a kifutóra. És lám, lám, már el
is repült a délután és lassan ki
is ürült a vár, ugyanis kezdő-
dött az „igazi” megemlékezés a
Petőfi szobornál. Ezt zárta az
EMI által szervezett fáklyás fel-
vonulás. 

Dicséretes, hogy ilyen szép,
a jövő nemzedéke számára ta-
nulságos programok kerültek
megszervezésre. Azt azonban
látnunk kell, hogy ez már csak
egy requiem így önmagában.
Ma már fellépésre, bölcses-
ségre, nem utolsó sorban pedig
egységre van szükség, nem
elég évszázados álmokat dé-
delgetni. A román sajtó szerint
az EMNT/EMNP idéni ünnep-
lése kevésbé volt „hivatalos”.
Talán nem járnak messze a va-

lóságtól. Az ilyen események
megszervezése az iúsági szer-
vezetek dolga lenne, a megfe-
lelő hangulat, lelkület
megteremtése érdekében. A
politikumnak ezt természete-
sen támogatnia kell, de ebből
ki kell nőni, és fel kell vállalni a
valódi terheket, amelyeket
cipel városunk, nemzetünk.

Igy kampány közeledtével
megpezsdül a város: rengeteg
kulturális program szórakoz-
tatja a lakosságot és hirtelen
kezdenek megjavulni az utak.
Sajnos ez csak egyet jelent:
jönnek a helyhatósági válasz-
tások. Azzal nincs semmi gond,
hogy ilyenkor mindenki meg
akarja mutatni magát, hiszen
erre való a kampány, de amint
vége a választásoknak, amint
megvan a „győztes”, mi , vá-
lasztópolgárok ugyanazzal ma-
radunk, mint azelőtt. Miért
nem volt az elmúlt években
ilyen gazdag, változatos, érde-

kes megemlékezés? Miért csak
négyévente hallunk autonó-
miáról? És folytatni lehetne a
kérdések sorát… Páldául:
miért csak (pont) most lépett
ki Tőkés László az RMDSZ-ből? 

Ezek a kérdések akaratlanul
is felmerülnek, és dühöt, felhá-
borodást váltanak ki az ember-
ekből. Hogy lehet az, hogy az
erdélyi magyar média 80%-a –
bár e téren kezd kibontakozni a
Tőkés érdekszférájába tartozó
médiabirodalom is – egyetlen
párt, az RMDSZ befolyása alatt
van? Ez lenne a szólásszabad-
ság? Vagy talán Erdély magyar-
sága leragadt a múlt
rendszerben, azaz az egypárt-
rendszerben?

A sok kérdőjel után szükség
lenne egy pontra, és ezt köve-
tően egy új mondatra, amelyet
az erdélyi magyarság ír, nem
csupán pár ember.

Becze Dalma

Ünnep vagy kampány? 

Benedek kifejtette, hogy  az
Azomaros vegyipari kombinát
ügyében  30 éve semmiféle ha-
tározott lépést nem tettek a
gyár szennyezésének csökken-
tése érdekében. Emellett egy
nagyon aggasztó problémára
hívta fel a figyelmünket, mint
mondta, fiatal orvosként egy
csoport tagja volt, amely a kom-
binátban dolgozó emberek
egészségi állapotát vizsgálta,
és szinte mindeniküknél súlyos
elváltozásokat észleltek a máj
és emésztőrendszer szintjén, és
kritikus légúti megbetegedések
is megfigyelhetőek voltak a
munkások zöménél. Azt is el-
mondta, hogy orvosi praxisa so-
rán sok olyan leukémiás beteg-
gel találkozott, akik a kombinát
környékén laknak. „Nem bizo-
nyított tény, hogy betegségüket
kizárólag az Azomaros mérgező
mellékterméke okozza, de nem
hiszem, hogy ez csupán a vé-
letlen műve lenne.”

„Egy modern városban, ami-
lyen Marosvásárhely, elképzel-
hetetlen, hogy a központhoz és
lakott területekhez közel egy

ilyen, egészségre fokpozottan
káros gyár működjék. Fokoza-
tosan ugyan, de be kell szűn-
tetni a működését” – összegzett
az RMDSZ helyi elnöke.

Elterelő hadművelet
folyik a MOGYÉ-n

„Ízléstelen és minősíthetet-
len dolog folyik a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen, amelynek nem is
etnikai probléma a gyökere, ha-
nem az egyetem rossz mened-
zsmentjét, pénzelosztását sze-
retnék palástolni egy ilyen
konfliktussal. Félnek a szám-
adástól, mert rengeteg pénznek
máshol lett volna a helye: sport-

pályákat építtettek, sportkated-
rát hoztak létre, illetve felesleges
és nagy összegeket fordítanak a
röplabdacsapatra, emellett fel-
merült a plagizálási botrány is.
Az elmúlt időszakban ezekről
nem esett szó, hisz a magyar ta-
gozatok létrehozása körül kiala-
kult huzavonával szeretnék az
igazán kényes dolgokról elte-
relni a figyelmet – fejezte ki ha-
tározott véleményét Benedek,
aki elmondta, hogy nem csak
politikusként, de orvosként,
egyetemi tanárként, sőt, ma-
gánemberként is felháborítónak
tartja az egy éve folyó kötélhú-
zást. Azt is sértőnek tartja, hogy
a román diákok a magyar kar
megalakítása elleni tüntetése és

akadékoskodása egyértelműen
tanári manipulációnak tudható
be, ráadásul sokszor ugyanazo-
kat a személyeket látja ezek so-
raiban, akiknek jelentős szere-
pük volt 1990 márciusában is. 

Elmondta azt is, hogy mani-
pulálnak azok a tanárok, illetve
diákok, akik azt állítják, hogy a
magyar departamentumok
megalakításának következmé-
nyeként eredményeként, az in-
tézményt lefokozzák, akkredi-
tációját megvonják és az
egyetemi oklevelek nem állják
meg a helyüket Románia, illetve
a külföld munkaerőpiacán.
Ugyanakkor a magyar tagozat
esetében a tanárhiány sem je-
lentene problémát, hisz egyes
tanügyi káderek a román, ma-
gyar és angol karokon is tudná-
nak oktatni. Benedek azt is ki-
fogásolja, hogy a MOGYE a 3.
helyről a 27-re esett vissza az
egyetemek országos rangsorá-
ban, aminek okát abban látja,
hogy a rektorátus nem az okta-
tással foglalkozott.

Pál Piroska

Be kellene zárni a 
vegyipari kombinátot

(Az EMNT/EMNP ünneplése és az ezáltal felvetett kérdőjelek)

Előválasztást 
– akár kompromisszumok árán is 

„Az előválasztás annyira fontos mozzanat a polgármesteri
székért vívott küzdelemben, hogy nyitott vagyok a
politikai alakulatokkal való további egyezkedésekre, és
hajlandó vagyok kompromisszumokra is, csakhogy sor
kerülhessen rá” – jelentette ki dr. Benedek Imre, a Polgári
Koalíció polgármester-jelöltje.

Elmondta, ha a politikai pártok húzódzkodnak ennek meg-
szervezésétől, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy a civil szféra
kivitelezze az előválasztásokat, alternatív módszerekkel. „Urná-
kat kellene felállítani – természetesen folyamatos ellenőrzés
alatt –, ahol a lakosok leadhatják a voksukat, és minden olyan
magyar jelölt neve szerepelne a listán, aki határozottan el nem
zárkózik ettől” – ecsetelte a professzor. Benedek fontosnak
tartja azt is, hogy az eredmények legitimizálásának érdekében,
egy pártpolitikailag független, köztiszteletnek örvendő törté-
nelmi egyházi személyiség felügyelje a megméretkezést. 

„Nem szerencsés az a határozott kijelentés, hogy az RMDSZ
jelöltje fog nyerni. Csak akkor nyerhet igazán, ha felvállalja az
előválasztást, és a közakarat őt emeli ki győztesként. Továbbra
is úgy gondolom, hogy kizárólag egységesen, összefogással van
reális esélyünk leváltani a jelenlegi városvezetést” – mondta
dr. Benedek Imre. 

A kardiológus szerint a MOGYE helyzete túl van az politi-
zálva, és a helyi politikai pártok mindenike kampányfogásként,
a politikai tőkeszerzés eszközeként használja fel, amellyel érté-
kes szavazatokat akar szerezni. „Ez az áldatlan helyzet sajnos
kihat a diákokra is, hisz érezhető köztünk a feszültség, és ez hát-
ráltatja a tanulást, az egyetemen folyó kutatást, de mindenek-
előtt az interetnikus együttélést, amelyet maradéktalanul
előnyként, és nem egy létező negatívumként kellene kezelni”
– fejtette ki.

„Tagadhatatlan a tény, hogy minden ember legkönnyebben
az anyanyelvén tud kommunikálni, de főleg a beteg embereknek
hatalmas előnyt jelentene, sőt a gyógyulási folyamatát is előse-
gítené, ha azon a nyelven szólnának hozzá, illetve beszélhetne,
amelyen az édesanyjával is” – foglalta össze Benedek. A profesz-
szor elmondta, hogy az anyanyelvhasználati jog megkérdőjelez-
hetetlen, és felelevenítette azt a meghatározó élményt, amikor
szerepet cserélve, ő feküdt a kórházi ágyon, és magyarul kérdez-
ték meg tőle, hogyan érzi magát: „csontvelőig ható pozitív érzés
volt” – jelentette ki a Polgári Koalíció polgármester-jelöltje.

Pál Piroska

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.: 0741.240.592
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Azt valószínűleg Barroso úr sem vitatja,
hogy mi egy kicsivel jobban éreztük 1945
óta a Szovjetunió mibenlétét, mint ő és
nyugati társai az új unióban. Mi itt, Európá-
nak e térfelén abban a kivételezett helyzet-
ben vagyunk, hogy minden keleti vagy
nyugati birodalmi törekvés, térhódítás el-
szenvedői lettünk – más népekkel együtt
– évszázadok óta. Azok is mi vagyunk, akik
ezek ellen olykor lázadni mertek, és ezekkel
a lázadásainkkal, így például az 1848-as,
majd 1956-os forradalmunkkal és szabad-
ságharcunkkal éppen elég áldozatot hoz-
tunk a szabadságért és a demokráciáért
ahhoz, hogy ma ne csak jó okunk, de jo-
gunk is legyen felszólalni bármiféle bel-
ügyeinkbe való külső beavatkozások s
idegen diktátum ellen. A rendszerváltó
évek kockázatait is mi vállaltuk lengyelek-
kel, litvánokkal, csehekkel és másokkal
együtt, és most jönnek az uniós bürokraták,
jön Barroso úr, meg a Liberation című vi-
láglap és a többi, és kioktatnak minket de-
mokráciából, szabadságharcból, mintha a
legcsekélyebb fogalmuk volna arról, mit je-
lentett annak idején testközelből a szovjet
hatalom. Hozzáteszem, arról sincs fogal-
muk a sokmilliós havi jövedelmeik birtoká-
ban és multimilliárdos gazdáik biztonságos
árnyékában, hogy mit jelent szegénység-
ben, kiszolgáltatva, kihasználtan és egy
olyan újfajta, nekünk eddig szokatlan ter-
rorban élni, amit éppen ők telepítenek
egyre nyíltabban ránk, demokrácia, sza-
badság és Európai Unió címén.

Ez valóban más, mint volt a Szovjetunió
uralma. Más elsősorban eszközeiben, tech-
nikájában és módszertanában. Ám közös a
világboldogító ideológiában akkor is, ha az
egyiket kommunizmusnak, a másikat libe-
rális kapitalizmusnak nevezik, és az egyik
az internacionalizmus, a másik a globaliz-
mus jegyében hódít. Közös abban, hogy vi-
láguralmi érdekek mozgatják egyiket is,
másikat is, a mindenkori kivételezettek ha-
talomban, aranyban, dollárban és euróban
mérhető hasznával együtt. Gyakran tapasz-
talhatjuk a stiláris hasonlóságot is. Bár

megjegyezhetjük, hogy a moszkvai Pravda
annak idején nemigen engedett meg ma-
gának olyasféle kirohanást ellenünk, mint
amit legutóbb megengedett magának a Li-
beration olyan „franciák”, feltehetőleg ősi
gall vagy latin előkelőségek leszármazot-
tainak aláírásával, mint például David
Cohn-Bendit, Rajk László, Serge Karlsfeld,
Mark Hunyadi vagy Axel Kaha.

Végül is stílus ide, stílus oda, a lényeg a
demokrácia és a szabadság. Csak az a baj,
hogy ezeket a fogalmakat kissé másképpen
értelmezzük. Szerintünk egyiket sem lehet
valamilyen politikai vagy gazdasági erőköz-
pontból osztogatni úgy, hogy ide többet,
oda kevesebbet osztunk, amoda pedig
semmit. És azt sem, hogy diktatúrának
mondjuk azt a demokráciát, ami nálunk
alakul, demokráciának meg azt a diktatú-
rát, amit az Európai Unió próbál bevezetni
az európai népek igazgatására. Sajtósza-
badságnak a hamisítások és nyilvánvaló
hazugságok szabadságát ott, itt meg a sza-
badság korlátozásának, ha a kormányzat
igyekszik ésszerű rendet tenni, miközben a
hazai és a nemzetközi sajtó szabadon
mocskolja. Több ez, mint a sokat emlege-
tett „kettős mérce”. Ez nemzetközileg össze-
hangolt, nyílt támadás egy ország ellen,
egy nemzet akarata ellen, és most megsér-
tődik a szervező, mert védekezünk, ahogy
tudunk, és a kormányfő merészeli kimon-
dani, hogy miről van szó. 

Egy meg nem nevezett uniós bürokrata
pedig olyan óriásinak tartja az uniós de-
mokráciát, hogy még csak le sem csukták

Orbán Viktort a borzalmas beszéde után.
Ezt most mindjárt meg is köszönhetjük szé-
pen a névtelen úrnak, aki valóban úriember
lehet, ha nem akarja bilincsbe veretni a ma-
gyar miniszterelnököt, és rabláncon végig-
vezettetni Európán. Az nem tűnt fel ennek
a lelkes demokratának, hogy nálunk, ebben
a rettenetes magyar diktatúrában nemcsak
szabadon ordítozhatnak az ő hazai és kül-
földi ügynökeik, de naponta kikiálthatnak
egy újabb köztársaságot. A „millások” pedig
köztéren, a nemzeti ünnepen egy Pityinger
nevű figura személyében kijelölhetik az új
köztársasági elnököt, és erről hírt ad a sajtó.
Logikusan következik ebből, hogy nálunk
nincs szólás- és sajtószabadság, tehát har-
cot kell folytatni a kivívásáért és a diktatú-
rát megtestesítő Orbán Viktor
eltávolításáért. Európa egyik felének ez a
szabadságharc, nekünk meg az, amit a ma-
gunk jól felfogott érdekében, nemzeti ön-
rendelkezésünkért és megmaradásunkért
vívunk. Ehhez társulnak egyre többen Eu-
rópában, akik nem akarnak egy liberális lá-
gerban házicseléddé válni.

Barroso úr oktató mondataira válaszolva
csak annyit még: lehet, hogy a nyugati biz-
tonság közepette voltak, akik súlyos harcot
vállaltak a demokráciáért, de elhiheti ne-
künk, hogy ez nálunk, a szovjet tankok közé
szorítva egy kicsit nehezebb és kockázato-
sabb volt. 

Bíró Zoltán 

Uniótól unióig Jönnek ...
Amióta az ellenzéki fertályon általunk eddig ko-
molynak, mértékadónak vélt baloldali vélemény-
formáló publicisták a Milla nevű, interneten
verbuvált tömegképződményben vélik felfedezni az
Orbán-rezsim majdani megbuktatóját, amióta a ka-
tedrás emberek is a Milla-rendezvényeket értékelik
a politológiatudomány eszközrendszerével, egyre
jobban úrrá lesz rajtam az aggodalom. Mi lesz itt?
Valódi baloldali ellenzéki alternatíva híján hogy fog
itt működni a politikai váltógazdaság? Az Orbán-
kormányban csalódó választóknak tényleg Pityin-
gerék segítségével akarják feltálalni a Brüsszelnek,
Washingtonnak is tetsző alternatívát.

Elismerjük, hogy nagy bajban vannak, hiszen a
szocialistákat erősen megrostálta a bűnüldözés, a még
mindig tettre kész Gyurcsány is magára maradt a
Demokratikus Koalíciójával együtt, Bauer Tamás és Eörsi
Mátyás kevés lesz ahhoz, hogy átüssék a közöny falát, a
Jobbik meg addig menetelt a kényes cigányösvényen, amíg
kurucosan lassan végérvényesen szalonképtelenné tette
magát. Az LMP-ben egy dolog szerethető: lehet, hogy nem
állnak össze a „komancsokkal”. Most, hogy a millások
felfedezték maguknak az ocsmány szájú rapper Pityingert,
sőt még alternatív köztársasági elnökjelölti pozícióba is
emelték, nyugodtan elkezdhet aggódni Mesterházy is,
Szanyi is, Gyurcsány is, de még Bajnai is ott fenn, a Haza és
Haladás magaslesén. „Lopni, megyünk lopni” – csendült fel
évekkel ezelőtt Pityinger Mester (avagy csupán a jó
tanítvány) szerzeménye. Pont akkor, amikor a haverok lopni
jártak a közösbe. Hiába, összenő, ami összetartozik.

Azzal, hogy Spiró György 1984-ben a népies írók ellen írt
versével vettek búcsút egymástól a március 15-i
összejövetelük résztvevői, pontos diagnózist állítottak fel
saját politikai világlátásukról, saját gyűlöletfaktorukról.
Pontos üzenet ez: a szakadék ma is pontosan ugyanott
húzódik, mint 1984-ben: a „mélymagyarok” akkor is
ugyanúgy a gúny tárgyai voltak a Spiró-félék számára, mint
ma. Nincs abban ma már semmi meglepő számunkra, hogy
Spiró szövegével egyszerre gyalázzák a téren és lopják meg
a Népszavában holtában is például Illyés Gyulát.
Bármennyire is szeretnék mostanában kisajátítani egyetlen
mondatát a zsarnokságról, és szeretnék azt kokárdával a
mellükön új értelemmel megtölteni és kiforgatni valódi
mondanivalójából, nem fog menni. Mert az a nemzeti oldal
szellemi öröksége.

De a parlamenti mandátummal rendelkező politikusok se
mennek Pityingerhez, ha kocsmai stílusban vagy vérlázító
módon akarják megsérteni politikai ellenlábasaikat. Újhelyi
István egyszerűen lenemzetárulózta a múlt héten egy
tévéműsorban az Orbán-kormányt a határon túli magyar
szervezetekkel kapcsolatos politikája miatt. Nyolc esztendővel a
december 5-i népszavazás után, amikor éppen a Gyurcsány-
kormány gyalázatos kampánya miatt ejtettünk sebeket a
külhonban élő magyarokon, éppen a jelenlegi nemzeti
kormányt vádolni árulással, amely az állampolgársággal
kapcsolta vissza az anyanemzethez az eltaszítottakat, vakmerő
ostobaság. 

Bárándy Gergely a kormány „bűnöző mentalitásáról”
értekezett ugyanezen csatornán, amiatt, hogy a
nyugdíjkorhatárt elérő bírókat előbb nyugdíjba engedik, majd
készségesen elfogadják Brüsszel ajánlásait, amikor már
visszafordíthatatlan a folyamat. – Mint a bűnözők, akik leülik a
büntetést, majd előszedik az elásott rabolt pénzt – magyarázta
a bűnözők ezreinek védelméből jól élő ügyvéddinasztia sarja.
Nem csoda, ha egy borsodi munkanélküli a Parlament előtt
„mocskos tetű”-nek merte nevezni az ország miniszterelnökét.
Jogosan gondolhatta, hogy ha tanult honatyák egymással
ordenáréságban versengve naponta mehetnek le suttyóba,
akkor tőle se várják el az emelkedett stílust.

Torkos Matild

José Manuel Barroso

Az Európai Unióban nagyon felháborodtak Orbán Viktor március 15-én elmondott ünnepi beszédén, amint
arra lehetett is számítani. Barroso úr különösen dühös lett attól, hogy a magyar miniszterelnök szerinte a
Szovjetunióhoz hasonlította az Európai Uniót, ami egyet jelent azzal, hogy Orbán Viktor nem érti a
demokrácia lényegét. Hogy hasonlította vagy sem, az értelmezés kérdése, de ha így értették a beszédet,
akkor érdemes talán összevetni a két uniót, és megvizsgálni, hogy csakugyan van-e hasonlóság közöttük. 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A  hét mottója:

Az embert soha nem akkor rúgják seggbe,
amikor kellene, hanem akkor, amikor lehet.

Magyar paradoxon: úgy fo-
gyunk, hogy közben gyara-
podunk. Vagy fordítva. A ma-
gyar nemzet 150 ezer személlyel
gazdagodott, akik már kézbe
kapták a magyar állampolgársá-
got bizonyító oklevelet, és to-
vábbi 100 ezer teszi le hamarosan
az esküt az állampolgárságra való
feljogosultság nevében. Ennél
szebb ajándék nem is létezik a
magyarok ünnepén, március 15.
alkalmából – nyilatkozta Orbán
Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke az erdélyi magyaroknak
címzett levelében. 
Jó érzéssel tölti el az embert, csak
úgy dagadozik az a büszke ma-
gyar keble, ha tudja, hogy glo-
bálisan többen van, még ha lo-
kálisan kevesebben is.

Külön ünnepek. Az RMDSZ saj-
tóközleményben jelentette be: a
jövőben nemcsak a március 15-
ét, hanem a húsvétot és a kará-
csonyt is az EMNP-től és az MPP-
től külön szándékoznak
ünnepelni, tagjaikkal együtt; a
két szervezet maga választhatja
meg, hogy ők mikor. Ugyanakkor
a Polgári Koalíció urnákhoz hívja
a magyarokat annak eldöntése
érdekében, hogy melyik alakulat
mikor ünnepelje a szilvesztert (a
legtöbb szavazatot kapó választ-
hat elsőnek), valamint arról is
megszavaztatnák az embereket,
hogy legyen-e egy külön erdélyi
magyar nemzeti ünnep, például
Szász Jenő születésnapja.

Hegyek között, völgyek kö-
zött kicsi vonat kanyarog,
benne ülnek kézen fogva ro-
mánok és magyarok. Dorin
Florea: „Március 15. alkalmából
emlékeztetem Marosvásárhely
lakosságát, hogy románok és ma-
gyarok együtt élünk a harmónia
és az egymás iránti tisztelet uralta
környezetben. Meggyőződésünk,
hogy ez tartós támpontot kell je-
lentsen, amely Marosvásárhelyt
a jó együttélés és az összhang
modelljévé teszik.”
Igen, belátjuk, hogy most már
késő szólni, de legközelebb ne ül-
jenek le Pletykalapot olvasni
zsebkendő nélkül!

Pro Európa (ga)liba. Kész, el-
dőlt: Smaranda Enache, a Pro Eu-
rópa Liga társelnöke a június 10-
ei helyhatósági választásokon
függetlenként pályázza meg Ma-
rosvásárhely polgármesteri szé-
két; az emberjogi passzivista múlt
szerdán sajtótájékoztatott erről.
Csupán egyet nem értünk: miért?

Hisz vélhetően Toleranci Manci is
tisztában van vele, hogy annyi
esélye sincs, mint Dancs Anna-
marinak a Grammy-díjra; egyet-
len „hozadéka” lesz ennek az
egész bohóckodásnak, éspedig
az, hogy a magyar jelölt(ek)nek
nemhogy reális sansza nem lesz
nyerni, de még Florea zacskójá-
nak megszorongatása is csak vá-
gyálom marad. Bőven elég, ha
Smaranda naccsám elvisz két-há-
romezer magyar szavazatot – és
annyit simán el fog, még Kolozs-
váron is begyűjtött ezerkétszázat
2004-ben, pedig az ottaniak azt
se tudták, kicsoda –, pláné így,
hogy egyfordulós a cirkusz.
Amúgy nem kicsit ironikus a szitu:
pont Dorin pajtás legádázabb el-
lensége (igaz, csak deklarációk
szintjén) teszi neki a legnagyobb
szolgálatot azzal, hogy indul el-
lene a polgármester-választáson.
Ellene – egy frászt, mert valójá-
ban ellenünk.
Még azt is elárulta Enache tánti:
személyesen készül ellátogatni a
város lakónegyedeibe, hogy el-
beszélgessen a lakókkal. Kutya
legyek, ha beengedem! Akkor
már inkább a jehovistákat, mert
ők a javamat akarják (még ha
nem is adom oda)…

Csak nyugodtan… Álláshirde-
tés a Vásárhelyi Hírlapban: „A
Petry cég jó kommunikációs kész-
séggel rendelkező eladókat keres
üzleteibe. Férfiak is nyugodtan
jelentkezhetnek.”
Fene tudja, de a stílusérzékünk
valahogy azt susogja, hogy ama
„nyugodtan” nyugodtan el is ma-
radhatott volna.

Kelemen Hunorból kikönyö-
költ a poéta. Március 15, Szat-
márnémeti, bronz-Petőfi, ünnepi
beszély, Kelemen Hunor: „A vál-
tozás szelei elé vitorlákat kell húz-
nunk”. Csak aztán nehogy valakik
gazul kifogják belőlük, Huni boy!

Hová dzsalsz, te Gazsi? – Há’
csak ide né, nyalom a szívedet,
az égyétemre. Horváth Gizella, a
Partiumi Keresztény Egyetem
(PKE) rektorhelyettese sajtótájé-
koztatón jelentette be: a Pécsi Tu-
dományegyetem segítségével –
akiknek nagy tapasztalatuk van
romaoktatásban és felnőttkép-
zésben – a jövőben romológia
szakot indítana a PKE, csakhogy
ilyen tanszék egyelőre nem léte-
zik Romániában (nem is értjük,
miért), ezért mindenekelőtt fel
kell vétetni az egyetemi szakok
hivatalos listájára.

A Rádió GaGa információi szerint
a sikeres felvételi érdekében
Jócka már el is kezdett magánó-
rákra járni.

Humorfeszt. Idén immár kilen-
cedik alkalommal rendezik meg
az Erdélyi Humorfesztivált,
amelyre „egy ötperces humoros
dumával” lehet jelentkezni, a fő-
díj 1000 lej. Szervezi a Szomszéd-
néni Produkciós Iroda és az
RMDSZ. A gond csak az, hogy az
egyik szervező, a Szomszédnéni
egyben a zsűri is, ami kis túlzással
olyan, mintha Ray Charles pon-
tozná a csajokat egy bikini-szép-
ségversenyen, vagy Fásy Ádám
lenne a zsűrielnök egy zenés te-
hetségkutató műsorban.

Férfi és nő, nő és férfi. Társke-
reső hirdetés bizonyos Központ
című hetilapban: „Olyan FÉRFIT
keresek, aki mellett NŐ lehe-
tek…, szeretek nő lenni, és hidd
el nekem, te is szeretsz férfi lenni
mellettem…”.
Ööö…, I don’t think so, honey.

Lesz magyar polgármester
Vásárhelyen? Ha ránk hallgat-
nak a marakodó pártok, akkor
lesz. Nem volt egyszerű! Egyál-
talán nem! Rengeteg agyalásba
és vodkába került, de megvan!
Mármint a megoldás. Hogyan
tudnánk nyerni? Valójában rop-
pant egyszerű, de csak így grátisz
nem áruljuk el; akit érdekel, az
jöjjön be a szerkesztőségbe bár-
melyik délelőtt, hétfőtől pénte-
kig, hóna alatt egy üveg Absolut
vagy Finlandia vodkával (a viszkit
nem szeressük), és megosztjuk
vele a nagy felfedezést.
Jó, na, felfedjük most (de attól
még a hálapiákat szíveskedjenek
behozni jövő héten): felejtsük el
az orvosjelölteket, és indítsunk
egységes magyar kandidátust,
mindenféle előválasztás nélkül,
mégpedig egy hölgyet! De nem
ám akármilyet, hanem egy olyan
fehérnépet, aki mindössze egyet-
len kritériumnak tartozik eleget
tenni, annak viszont feltétlenül:
a neve minél jobban hasonlítson
a Dorin Florea-éra, például Dorim
Flóra vagy valami hasonló (az
ékezetet majd ügyesen lefelejtjük
a szavazócédulákról). A többit
már vélhetően magyarázni se
kell: rengeteg idős, távol- vagy
rosszul látó, félhülye, félanalfa-
béta, figyelmetlen őslakos ütné
rá véletlenül a pecsétet, imádott
Dorinja helyett.
Aki úgy véli, hogy van más esé-
lyünk is, az igyon kevesebbet.

Vagy többet.

Erzsébet, Erzsébet, te vén
k… A királynő rezidenciájának,
a Buckingham-palotának az
elődjét, illetve az alapját alkotó
épületet, a Buckingham-házat
1702-ben építették. Amit felte-
hetőleg sokan nem tudnak róla:
anno bordélyházként üzemelt.

És eztet tudták-é? Két év hasz-
nálat után párnád súlyának egy-
harmadát elhalt bőrsejtek, boga-
rak, halott poratkák és azok
ürüléke teszi ki. Szép álmokat!

Sport. Közeledik a Londoni Olim-
pia. A Vásárhelyi Hírlap sportro-
vatában naponta bemutatnak rö-
viden egy-egy sportágat,
bizonyára kedvcsinálóként. Le-
nyúltuk az ötletet (utólagos en-
gedelmükkel), és mi is hetente
prezentálunk egyet, amíg csak fel
nem robban az olimpiai láng. Ci-
tius, Altius, Fortius!

TORNA

Kezdetben csak férfitorna volt az
olimpiákon, szerencsére ma már
van női is. Rettenetesen unalmas,
de a kis tornadresszes lányok mi-
att szívesen nézzük (lájtosan lo-
litás fíling), pláné a gerendán
domborító gumibabákat, akik
olykor hatalmas taknyolásokkal
is növelik komfortérzetünket (a
műkorcsolyát se nézné a kutya
se, ha nem vernék állandóan oda
magukat).
A torna mint sportág a lovagi tor-
nában gyökerezik, amelyen lova-
gok és lovaginák vettek részt.
A felemáskorláton bemutatott
gyakorlat valójában horizontális
rúdtánc, azzal a különbséggel,
hogy utána nem hívhatjuk meg
a művésznőt egy italra, mint a
bárban, legfeljebb este megke-
ressük az olimpiai faluban, és el-
visszük búcsúba.
Rengeteg szorgalmat, kitartást,
ambíciót és állhatatosságot kö-
vetelő sportág, innen származik
a mondás is: türelem, tornate-
rem. Még akkor sem hagyják
abba, ha felcsinálják őket, hanem
attól fogva terhestornára járnak.
A férfi tornaszámok egyike a ló-
lengés; ebben egy olyan kitömött
ló hátán mutatnak be különféle
kunsztokat, amelyre előzőleg két
kilincset szereltek.
A tornászcsajok intimtornázni is
szoktak, sajnos azt nem közvetíti
a tévé.

AZ OLVASÓ ÍRJA…
Múlt héten feltettük a kérdést honlapunkon: mi az olvasók
véleménye a Pletykalapról? Íme néhány vélemény (mivel a
válaszadók zöme nem saját nevén, hanem olyan álneveken
írt be, mint például „izgága puncimókus”, „hernyótalpas 
vakegér”, „perverz tata” vagy „farmotoros bélgiliszta”, ezen
pszeudonimák közlésétől értelemszerűen eltekintünk):

„Nekem nagyon tetszik, olyannyira, hogy elővigyázatosságból
mindig a vécén ülve szoktam elolvasni, mert egyszer megjár-
tam, ha értik, mire gondolok…”

„Én át szokok lapozni rajta, mert nincsen humorérzékem, de
a vejem szerint vicces. Egyébként neki sincs.”

„A kedvenc rovatom! Mindig a Pletykalapot olvasom végig
először, miután megfejtem a keresztrejtvényt, elolvasom a
horoszkópomat, a vezércikket, a jegyzeteket, a híreket, a 
sportoldalt és az apróhirdetéseket.”

„Úgy ökörség az egész, ahogy van! Mindenkivel csak gúnyo-
lódnak és mindenkit villára vesznek, hogy ne írjam szebben!
Maguk talán olyan tökéletesek??? (Szerk. megj.: igen) Bármi
mást szívesebben olvasnák e helyett a szemét helyett, még
akár recepteket vagy verseket is!”

„Imádom! Magam is szoktam vicces dolgokat írni, például
funny rövid versikéket, hogyaszongya:

Balettcipőm nincsen nekem,
De ha lesz, én föl nem veszem!

vagy

Egyszer felhívtam egy kurvát,
Mondtam neki néhány durvát,
Aztán gyorsan letettem,
Mert kicsit még szerettem.

Esetleg majd küldök több ilyet, ha beteszik az újságba.”

„Azt olvastam az egyikben, hogy marhaság az, hogy sörtől
nem lehet berúgni. Nos, kipróbáltam, és tényleg az! De annyit
még odaírhattak volna, hogy lefekvés előtt pisilje ki magát az
ember rendesen…”

„Nekem az nem tetszik, hogy az ún. „csúnya” szavakat nem ír-
játok ki rendesen, hanem *-gal lájtosítotok rajtuk. Hadd idéz-
zem egyik kedvenc íróm, Jaroslav Hasek gondolatát ezzel kap-
csolatban:

»Helyesen mondotta valaki, hogy a jól nevelt ember mindent
elolvashat. Olyasmin, ami természetes, csak a legdisznóbb frá-
terek és a rafinált trágárok botránkoznak meg, akik alávaló
álszentségükben nem nézik a tartalmat, és dühödten vetik rá
magukat egyes szavakra (…) Az olyan emberek, akik meg-
botránkoznak egy erős kifejezésen, gyáva kutyák, mert elké-
pednek a való élettől, és éppen az ilyen gyönge emberek ár-
tanak a legtöbbet a kultúrának és a jellemnek is. Ezek
túlérzékeny babák gyülekezetévé nevelnék a nemzetet, egy
olyasfajta álkultúra önfertőzőivé, amilyet Szent Alajos képviselt,
róla ugyanis azt írja Eustachius barát, hogy amikor Szent Alajos
meghallotta, hogy egy férfi nagy zajjal kiereszti a szeleit,
mindjárt sírva fakadt, és csak egy imától vigasztalódott meg.«

Na, szóval ezután csak bátran, bazeg!”

Köszönjük mindenkinek a kedves sorokat.
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Marosvásárhely Megyei Jogú Város
meghívja a város lakóit, hogy 
kifejezzék véleményüket a város 
fejlesztésének irányzatairól

Marosvásárhely Megyei Jogú Város, a Főépítész
Igazgatósága révén, a város lakói figyelmébe ajánlja az Előzetes Általános
Városrendészeti Tervet – II. szakasz, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
Fejlesztési Stratégiájával együtt, 2012. március 12–április 25. között. A
dokumentációt a polgármesteri hivatal honlapján vagy az intézmény székhelyén
lehet tanulmányozni. Ugyanakkor, a közönségnek lehetősége nyílik a város négy
helyszínén a dokumentáció tanulmányozására: a polgármesteri hivatal előtt, a
Mihai Eminescu Művelődési Központban, a Somostetőn és a Színház téren. A
polgárokat felkérik, közvetítsék észrevételeiket és javaslataikat a fentebb
említett dokumentációval kapcsolatosan a mellékelt közleményben megjelölt
módozatokban.

Az Előzetes Általános Városrendészeti Terv a városhoz tartozó területek két fejlesztési
módozatát leltározza fel, városnövelésre, központúságra, a lakásra, a munkahely-övezetre,
zöldövezetre és a szabadidő eltöltésére, közlekedésre vonatkozó témákat közelítve meg. A
két fejlesztési alternatíva a következőket képviseli:
- „intenzív” típusú fejlesztési modell, amely a belterület ellenőrzött és a nagyszabás
szempontjából csökkentett bővítését teszi lehetővé, s rehabilitálás illetve a fejlődést
tekintve rendelkezésre álló források újrakonverziója által újralétesítve, beleértve a városi
funkcionalitások minőségi szintjének javítását;
- „kiterjedt” típusú fejlesztési modell, amely (főképpen hosszú távon) az adminisztratív
körzetben rendelkezésre álló valamennyi területtartalékot használja, a peremvárosi
területek számára is vonzó hatású funkciókat létesít, azokkal egy jobb együttműködés
feltételeit ajánlja.

A folyamatban levő közmeghallgatási eljárás valamennyi lakosnak lehetőséget biztosít a
tervezésre, a peremvárosi környezettel együtt való városfejlesztésre, a stratégia támpontját
képező fontos projektekre vonatkozó nézőpontjaik kifejezésére; ezen vélemények a sikeres
látásmód helyettesíthetetlen alkotóelemét képezik.

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.
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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. Telefon-
szám: 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
vágyik. Tel:0748-328731 sms ki-
zárva.

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 44 éves művelt, céltudatos,
kedves nő keresi korban hozzá-
illő társát komoly kapcsolat re-
ményében. Tel:0748-328731
sms kizárva.

l Jól csak a szívével lát az
ember, ami igazán lényeges az a
szemnek láthatatlan. 43 évesen
olyan férfit szeretnék megis-
merni, akinek fontosak a belső
értékek és őszinte, aki komoly
kapcsolatot szeretne kialakítani
egy házias, kedves, vidám hölg-
gyel. Tel:0748-328731 sms ki-
zárva.

l Olyan FÉRFIT keresek, aki
mellett NŐ lehetek... szeretek nő
lenni, és hidd el nekem, te is sze-
retsz férfi lenni mellettem...
Tel:0748-328731 sms kizárva

l Én 41 éves házias, romantikus
nő vagyok, az élet sok mindent
megmutatott már, csak az igaz
szerelmet nem! Szeretném meg-
találni azt az embert, akivel ter-
vezhetek egy közös kis életet.
Úgy gondolom, én igazán, tiszta
szívből tudok szeretni, jó lenne,
ha most engem is így tudna va-
laki szeretni.  Tel:0748-328731
sms kizárva.

l Én egy 47 éves életvidám
hölgynek tartom magam, aki
szeret szeretni és szeretve lenni.
Nem azt nézem, hogy mit hagy-
tam ki a múltban, hanem mi lesz
a jövőben.  Mindenre nyitott va-
gyok, ami nem lépi túl a határo-
kat. Szeretnék egy életvidám,
kedves társat, aki szintén nyitott
kapcsolatot szeretne. Tel:0748-
328731 sms kizárva.

l Egy 54 éves romantikus, ál-
modozó, kedves nő vagyok. Vé-
leményem szerint a mai modern
világ megtanította a nőket tan-

kolni, cipekedni vagy akár felelős
pénzügyi döntéseket hozni, és
tényleg jól lehet egyedül is ha-
ladni az úton, mert menni kell
előre. Mégis a szívem mélyén
tudom, hogy az élet minden pil-
lanata ragyogóbbá és teljesebbé
válik, ha két egymásnak terem-
tett ember találkozik, és együtt
küzdenek a mindennapi nehéz-
ségekkel. Tel:0748-328731 sms
kizárva.

l Ha egyedülálló és szeretne
egy komoly párkapcsolatot, vagy
csak egy baráti kapcsolatra vá-
gyik, akkor a Mira Társkereső
Ügynökség meghívja önt, hogy
töltse velünk az április 1-jei va-
sárnapot, ahol bográcsos birka
és marhapörkölttel fogadjuk
önöket. Tel:0748-328731 sms ki-
zárva.

Egyedül érzi magát? Nincs kihez
forduljon, ha bánata vagy öröme
van? Hiányzik a társ az életéből?
A válasz egyszerű. Segít a Mira
Társkereső Ügynökség! Nálunk
megtalálja azt, aki szíve válasz-
tottja lehet... „Mondd meg ki
vagy, és én megmondom ki illik
hozzád!” Forduljon hozzánk 
bizalommal, a Marosvásárhelyi
és Székelyudvarhelyi 
Ügynökségünk székhelyén. 
Telefon 0737700001,
0742227718, 0748328731 
és interneten a 
www.matrimonialemira.it vagy
www.mirasingels.eu web olda-
lunkon. 

Urak
l 43 éves értelmiségi férfi ke-
resi hozzáillő párját, akivel kiala-
kíthat egy őszinte, bizalomra
épülő kapcsolatot. Tel
0751582215, sms kizárva.

l 44 éves fiatal társát kereső
úriember vagyok, szeretnék ko-
moly értékrenddel rendelkező
hölggyel kialakítani egy közös
jövőt. Olyan nővel szeretnék csa-
ládot alapítani, aki úgy gon-
dolja, hogy együtt még
boldogak lehetnénk. Tel
0751582215, sms kizárva

lAmbiciózus, 43 éves férfi, sze-
retném, ha végre egymásra ta-
lálunk azzal a hölggyel, akivel
boldog lehetnék egy életen át.
Számomra fontos az őszinteség
és a hűség. Én azt vallom, hogy
a párunkat nem megszeretni
kell, hanem megtartani egy
életen át és boldoggá tenni.
Csak, ha úgy gondolod, hozzám

való vagy, hívj a következő szá-
mon, Tel 0751582215 sms ki-
zárva.

l Egy 40 éves elvált, gyereket
nevelő apa szeretne egy kedves,
házias, szerény nővel harmoni-
kus hosszú távú kapcsolatot ki-
alakítani. Tel 0751582215 sms
kizárva.

l 40 éves elvált, karrierjében si-
keres férfi értelmes, őszinte
nővel ismerkedne komoly, hosz-
szú távú kapcsolat reményében.
Tel 0751582215 sms kizárva.

l 41 éves vallásos, tisztességes,
tanult, rendszerető úriember
tiszta szívvel, hasonló értékekkel
rendelkező hölggyel családot
szeretne alapítani. Tel
0751582215, sms kizárva.

l 59 éves optimista, megértő és
érzékeny férfi vagyok, aki úgy
gondolja, hogy az életet kettes-
ben, boldogan érdemes élni.
Egy kedves megértő társat sze-
retnék magam mellé, aki haj-
landó vidéken élni. Tel
0751582215, sms kizárva.

l Nincs csodálatosabb dolog
annál, ha az ember szeret vala-
kit, és viszont szeretik. 47 éves
céltudatos, jó humorérzékkel
rendelkező elvált férfi vagyok, és
szeretnék egy olyan szorgalmas,
házias, kedves nővel ismerkedni,
akivel komoly kapcsolatot alakít-
hatnák ki. Tel 0751582215 sms
kizárva.

Ha egyedülálló és szeretne egy
komoly párkapcsolatot, vagy csak
egy baráti kapcsolatra vágyik,
akkor a Mira Társkereső Ügynök-
ség meghívja önt, hogy töltse ve-
lünk az április 1-jei vasárnapot,
ahol bográcsos birka és marha-
pörkölttel fogadjuk önöket.
Tel:0748-328731 sms kizárva.

Egyedül érzi magát? Nincs kihez
forduljon, ha bánata vagy öröme
van? Hiányzik a társ az életéből?
A válasz egyszerű. Segít a Mira
Társkereső Ügynökség! Nálunk
megtalálja azt, aki szíve válasz-
tottja lehet... „Mondd meg ki
vagy, és én megmondom ki illik
hozzád!” Forduljon hozzánk bi-
zalommal, a Marosvásárhelyi és
Székelyudvarhelyi Ügynöksé-
günk székhelyén. Telefon
0737700001, 0742227718,
0748328731 és interneten a
www.matrimonialemira.it vagy
www.mirasingels.eu web olda-
lunkon. 

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
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www.sxc.hu

m1

11:05 Fábry (ism.)
12:25 KorTárs
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:40 Marslakók (s.)
15:10 Elcserélt lányok (s.)
16:00 Angyali érintés (s.)
16:50 Veszélyes

szerelem (s.)
17:30 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Poén Péntek 
22:40 Mindenből egy

van (s.)
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Családom 

és egyéb
emberfajták (s.)

01:35 Melissa és Joey (s.)
01:55 Everwood (s.)
01:40 A megoldások

magazinja

Péntek 

18:40
Everwood

m2

10:25 Értékeink
10:30 Rajzfilmek
10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton a

Robinson család (s.)
12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:25 Néptáncok 
13:40 Főtér 
14:55 English 4U
15:20 Bulizene
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton (s.)
17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:10 Zöld Föld (s.)
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Angyali érintés 
00:05 Árvaház 

(mex.-sp.
filmdráma, 2007)

16:15
Família Kft. 

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.)
17:20 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.)
01:25 Reflektor
01:40 Törzsutas 

22:2
CSI: Miami helyszínelők

TV2

10:40 Stahl 
konyhája

10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 Nevess és

szeress! (s.)
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

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

Konyha (s.)
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:00 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Megasztár 
00:30 Grimm (s.)
01:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
03:05 Alexandra

Pódium (ism.)
03:30 Vers éjfélkor -

magyar versek

16:20
Rex  felügyelő

Viasat 3

08:15 A nagy
házalakítás (s.)

09:05 Gyilkos sorok (s.)
10:55 Columbo: Egy

falatka sajt (am.
krimi, 1990) 

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

egy kicsi (s.)
22:20 Minden héten

háború (am.
filmdráma,
1999)

01:25 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:55 Esküdt
ellenségek(s.)

01:20 Jackie nővér (s.)
01:55 Őrjítő szerelem

(am. filmdráma)

22:20
Minden héten háború

Duna 

08:30 Híradó
08:35 Kultikon (ism.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd (ism.)
10:00 Hogy volt!? 
11:00 Család-barát(6)
11:50 1 könyv
12:00 Csellengők (ism.)
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Vannak vidékek 
15:40 Szerelmes

földrajz 
16:15 Munka-Társ 
16:45 Heuréka! 
17:10 A szabadságharc

lengyel légiója 
17:45 Ízőrzők 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok 
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Abigél (magyar

rom. kalandf., 
1. rész, 1978) 

22:05
Abigél
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Műsormelléklet 

m1

09:10 Forma-1
magazin

09:40 Forma-1 Maláj
Nagydíj
időmérő
edzésHD (élő)

11:25 Delta
11:55 Angi jelenti 
12:25 Most a Buday! 
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Alvás és

memória 
14:20 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

14:50 Kém a jégen (s.)
15:45 Sárkányok

háborúja (am.-
cseh fant.
kalandf., 2000)

17:35 Biblia vetélkedő
18:35 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:10 Oltári nő (am.

rom. vígj., 1999) 
23:05 Szeretettel

Hollywoodból

Szombat

09:40
Forma-1 

m2

09:30 Rajzfilmek
11:40 A Nyereg 

Klub (s.)
12:05 Lizzie McGuire (s.)
12:30 Kerékpártúra
13:01 Marslakók (s.)
15:15 Magyarország

története (s.)
15:40 Vers 
15:45 Születésnapi

piknik 
16:35 A dunai hajós

(magyar
kalandf., 1974) 

18:30 Valami új!
19:25 Mi micsoda (s.)
19:50 Rajzfilmek
20:10 Melissa és Joey (s.)
20:30 Retró kabaré
21:00 Híradó
21:30 Forma-1 

Maláj nagydíj
időmérő edzés
HD (ism.)

22:55 Gasztroangyal
23:45 Munkaügyek (s.)
00:40 Telesport 
01:25 Oltári nő 

(am. rom. vígj.,
1999)

20:30
Retró kabaré

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Hasítsatok

bele! (s.)
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül

(ism.)
12:55 Autómánia
13:30 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:30 Lost 
- Eltűntek (s.)

15:30 Eltűntnek
nyilvánítva (s.)

16:30 Hetedik 
érzék (s.)

17:30 A gyereknepper
(am. vígj., 1993) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik 
22:05 Die Hard 3. - Az

élet mindig
drága (am.
akcióf., 1995) 

00:40 Láthatatlan (am.
krimi, 2007) 

01:45 Fókusz 
Plusz (ism.)

17:30
A gyereknepper

TV2

07:00 Az idő
örvényében (s.)

07:25 Tv2 matiné
11:00 Kutyás magazin
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 
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 Elvált nők klubja

(am. vígj., 1996) 
22:30 Torta (angol

krimi, 2004)
00:30 Merlin: Titkok

könyve (kan.
fantasy, 2009)

01:20 EZO.TV
03:20 Kalandjárat

(ism.)

20:35
Elvált nők klubja 

Viasat 3

07:20 Zsírégetők (s.)
08:10 Dawson és a

haverok (s.)
09:05 Halottnak a

csók (s.)
09:55 Columbo

legveszélyesebb
éjszakája (am.
krimi, 2003) 

11:45 A fény völgye
(am. filmdráma, 2007) 

13:35 Szívek
szállodája (s.)

14:30 Egy kapcsolat
szabályai (s.)

15:00 Szex és New
York light (s.)

15:55 Éden Hotel 2. (s.)
18:00 A salemi

boszorkányper
(kan.-am.
minisor., 2002) 

19:55 Első a szerelem
(angol rom.
vígj., 2005) 

22:00 Az ördög
ügyvédje (am.
thriller, 1997) 

00:55 Minden héten
háború (am.
filmdráma)

18:00
A salemi boszorkányper

Duna 

09:10 Családi krónikák 
09:45 Duna anzix 
10:05 Daktari (s.)
11:00 Zarándokutakon
(magyar dokumentumf.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra 
13:40 Mindennapi

hősök
14:10 Heuréka!

Megtaláltam! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:05 Önök kérték! 
16:00 Pannon

expressz 
16:30 Talpalatnyi zöld 
17:00 Családi

összeesküvés
(am. krimi, 1976)

19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!? 
20:30 Carl Sternheim:

A bugyogó
(magyar színházi
felv., 1994) 

23:00 Törzsasztal
23:55 Dunasport

17:00
Családi összeesküvés 

m1

07:15 Valási műsorok
10:00 Híradó
10:15 Sporthírek
10:30 Forma-1 

Maláj Nagydíj
futam HD (élő)

13:25 Hírek
13:30 Szellem a

palackból... 
14:00 Anno
14:30 Azurexpress (ff.,

magyar vígj.,
1938) 

15:45 Út Londonba
16:15 Telesport
19:00 Rex 

Rómában (s.)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munkaügyek -

IrReality Show (s.)
23:25 Biutiful 

(sp.-mex.
filmdráma,
2009)

02:00 Az isteni Diego
(arg.-sp. játékf.,
2007) 

Vasárnap

10:30
Forma-1 

m2

08:50 Rajzfilm
11:15 Csipkerózsika

(magyar
cirkuszfilm,
1990) 

12:30 A tánc
legendája (12.
rész)

13:01 Vallási műsorok
15:55 Az Árpád-kor

templomai (s.)
16:05 Magyarország

története (s.)
16:30 Demjén 

koncert 2011 
17:20 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
18:50 Szeretettel

Hollywoodból
19:20 Mi micsoda (s.)
19:45 Rajzfilmek
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:25 Sporthírek
21:30 Forma-1 

Maláj Nagydíj
FutamHD (ism.)

23:50 Buborékok
(magyar tévéf.,
1983) 

16:30
Demjén koncert

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:25 Törzsutas (s.)
12:55 Havazin
13:25 Tuti gimi (s.)
14:20 Apletykafészek (s.)
16:10 Az őrangyal (s.)
17:10 Piedone

Egyiptomban
(olasz akció-
vígj., 1979)

19:30 RTL Klub 
Híradó

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

négyes (s.)
23:05 Heti hetes
00:25 Portré
01:05 Álomcsapda (s.)

17:10
Piedone Egyiptomban 

TV2

07:15 Zöld világ 
07:45 Tv2 matiné
11:35 Stahl konyhája
12:05 Kalandjárat

(ism.)
12:35 Borkultusz 
13:05 Talpig nő
13:35 Több mint

TestŐr
14:05 Az amerikai

látnok (s.)
15:05 Monk (s.)
16:05 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:05 Másodállás 
17:35 Elvált nők klubja

(am. vígj., 1996) 
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Állj, vagy jövök!

(am.-német
vígj., 1999) 

22:55 Frizbi Hajdú
Péterrel 

23:55 Elit egység (s.)
00:55 Nagy ember, kis

szerelem (török-
görög-magyar
filmdráma,
2001) 

01:55 EZO.TV

21:05
Állj, vagy jövök!

Viasat 3

06:15 Smallville (s.)
07:00 Columbo: Egy

falatka sajt (am.
krimi, 1990) 

08:45 Véznák kontra
dagik (I./1. rész) 

09:40 EgészségŐr 
10:10 A nagy

házalakítás (s.)
12:05 Trendközelben
12:35 Első a szerelem

(angol rom.
vígj., 2005) 

14:30 Szex és New
York light (s.)

15:35 Éden Hotel 2. (s.)
17:45 Csapás a

múltból 
(am. vígj., 1999)  

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

helyszínelők (s.)
21:55 Nikita (s.)
22:50 Bilko főtörzs

(am. vígj., 1996) 
00:45 Az ördög

ügyvédje (am.
thriller, 1997) 

03:25 Trendközelben
03:50 EgészségŐr 
04:15 Célkeresztben 

17:45
Csapás a múltból

Duna 

11:00 Élő egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Önkéntesek 
12:30 Beavatás
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene

(2012) 
13:45 Akadálytalanul 
14:10 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Arcélek (s.)
15:40 Hazajáró (s.)
16:10 Magyar elsők (s.)
16:25 A miniszterelnök

(magyar vígj.,
1978) 

17:35 A harapós férj (ff.,
magyar vígj., 1937) 

19:00 Híradó
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Amadeus (am.

filmdráma, 1984)
00:00 Klubszoba
00:55 Dunasport
01:10 A szél a maga

útját járja (olasz-
francia filmdráma,
2005) 

17:35
A harapós férj 



13. oldalmárcius 23–29.

Műsormelléklet

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Rex Rómában (s.)
12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:25 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:45 Marslakók (s.)
15:15 A Szövetség 
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kékfény
22:40 Hacktion (s.)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor
01:40 Zöld Tea
01:05 Everwood (s.)
01:50 A megoldások

magazinja

Hétfő 

22:40
Hacktion

m2

10:25 Lássuk
Indonéziát! 

10:35 MacGyver 
11:25 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
13:01 Híradó
13:25 Vers 
13:30 Főtér 
14:55 Biciklis magazin
15:20 Magyar rock
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:10 Zöld Föld (s.)
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Angyali érintés (s.)
00:00 Az isteni Diego

(arg.-sp. játékf.,
2007) 

17:30 Felfedező úton a
Robinson család

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Trükkös halál 
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
16:15 Döglött 

akták (s.)
17:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

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

Big Game 
01:25 Reflektor
01:40 Grimm (am.-

cseh-angol fant.
kalandf., 2005)

23:20
Showder Klub 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 Vadak ura 3.:

Braxus szeme
(am. kalandf.,
1996) 

15:10 La Pola (s.)
16:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (s.)
22:20 NCIS (s.)
23:20 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
01:00 NCIS (s.)
01:50 NCIS: Los

Angeles (s.)

18:20
Update Konyha

Viasat 3

06:35 Gyilkos sorok (s.)
07:25 A kifutó (s.)
08:15 A nagy

házalakítás (s.)
09:05 Gyilkos 

sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

számok (s.)
11:00 Bilko főtörzs

(am. vígj., 1996) 
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. 
23:20 Kettős ügynök (s.)
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)

19:30
Amerikai mesterszakács 

Duna 

08:35 Kultikon (ism.)
09:35 Közbeszéd 
10:05 Klubszoba
11:00 Család-barát(6)
11:55 Heti Hírmondó 
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok

17:25 Japán
kultúrájának
története

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték 
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Puskás Ferenc -

Egy legenda
életre kel 
(szín.-ff., magyar
portréf., 1. rész,
1997) 

22:05
Puskás Ferenc - Egy legenda 

m1

11:05 Mindenből 
egy van 

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

Bildschirm
14:25 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:45 Marslakók (s.)
15:15 Hacktion (s.)
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

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

Macskajáték
00:05 Az Este
00:40 Tudorok (s.)
01:35 Barangolások öt

kontinensen (s.)
01:05 Angi jelenti
01:35 Everwood (s.)
03:20 A megoldások

magazinja

Kedd

14:25 Hungaria, Európa
rejtett kincse

m2

10:00 Természetfilmek
10:25 Táncok
10:30 Rajzfilmek
10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:25 Vers 
13:30 Főtér 
14:55 1100 év Európa

közepén (s.)
15:20 Magyar pop
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:10 Zöld Föld (s.)
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Aranycsapat

14:55
1100 év Európa közepén

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második 

esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Trükkös halál (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
16:15 Döglött akták (s.)
17:20 Marichuy (s.)
18:20 Teresa 

(mex. filmsor.,
25. rész, 2010) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 A mentalista (s.)
23:20 A Grace 

klinika (s.)
00:20 Reflektor
00:40 Vészhelyzet (s.)

14:15
Trükkös halál

TV2

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

napja (magyar
vígj., 2002) 

15:10 La Pola (s.)
16:15 Csoda

Manhattanben
(am.-mex. rom.
sor., 2011)

18:20 Update Konyha
(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Hajnali

mentőakció
(am. film, 2006)

00:45 Aktív (ism.)
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV

16:15
Csoda Manhattanben

Viasat 3

08:25 A nagy
házalakítás (s.)

09:10 Gyilkos sorok (s.)
10:10 Gyilkos 

számok (s.)
11:00 A salemi

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

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

helyszínelők (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)
01:05 Doktor House (s.)
03:00 Dawson és a

haverok (s.)

21:25
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:30 Utazás a Marsra (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Emlékezés

tükrei 
(magyar
dokumentumf.,
2004)

21:00 Kultikon
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Szerelmes

Shakespeare
(am. rom. vígj.,
1998) 

00:05 Magyar Jazz
Ünnep 2011. 

00:50 Vers
00:55 Himnusz
01:00 Sportaréna 
01:50 Az idő fényképe

(magyar
ismerett. film)

22:05
Szerelmes Shakespeare 



14. oldal március 23–29.

Műsormelléklet

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve 

11:00 Magyarország,
szeretlek!

12:10 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:40 Marslakók (s.)
15:15 Gasztroangyal
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! (s.)
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 Bábel 
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Szeptember 11. (s.)
01:40 Szellem a

palackból... 

Szerda

19:30
Maradj talpon!

m2

10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:30 Főtér 
14:55 1100 év Európa

közepén (s.)
15:20 Magyar

válogatott
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:10 Zöld Föld (s.)
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Tudorok (s.)
00:10 Angyali érintés  (s.)

16:40
MacGyver 

RTL Klub

08:50 Reggeli (s.)
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második 

esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Trükkös halál (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
16:15 Döglött 

akták (s.)
17:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Legyen Ön is

Milliomos!
23:30 Házon kívül
00:05 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

00:40 Reflektor
01:00 Ments meg! 

22:25
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Keselyűk

karmaiban
(NSZK-francia-
jug. kalandf.,
1964) 

15:10 La Pola (s.)
16:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Doktor House (s.)
23:20 Született

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok (2012) 
00:50 Aktív (ism.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV

22:20
Doktor House 

Viasat 3

07:15 A kifutó (s.)
08:05 A nagy

házalakítás (s.)
08:50 Gyilkos 

sorok (s.)
09:50 Gyilkos 

számok (s.)
10:45 Biloxi Blues (am.

vígj., 1988) 
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 (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

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

helyszínelők (s.)
01:15 Esküdt

ellenségek (s.)
01:10 Shameless (s.)

18:35
Gyilkos  számok

Duna 

09:35 Közbeszéd
10:05 Önök kérték! 
11:00 Család-barát(6)
11:50 1 könyvHD
12:00 Élő népzene 
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Akadálytalanul 
15:40 Kulisszatitkok 
16:10 Sírjaik hol

domborulnak... 
16:35 Talpalatnyi zöld
17:10 Magyar elsők 
17:30 Utazás a Marsra (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Fejezetek a

magyar
kereszténység
történetéből

21:00 Kultikon
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Keresztutak

(román-finn
filmdráma, 2008)

23:30 Szvjatoszlav
Richter (koncertf., 2008)

22:05
Keresztutak

m1

10:10 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:15 Poén Péntek 
12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Kvartett
14:25 Bali, az istenek

földje 
14:40 Marslakók (s.)
15:10 Négy szellem
16:10 Angyali 

érintés (s.)
16:55 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!

(magyar műv. vet.) 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Elcserélt lányok (s.)
22:30 D. Tóth Kriszta

show
23:25 Az Este
00:00 Americano 

(am.-sp. vígj.,
2005) 

01:25 Everwood (s.)

Csütörtök

21:10
Marslakók

m2

10:00 Természetfilmek
10:25 Jelképtár 
10:30 Rajzfilmek
10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család ((s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:29 Főtér 
14:55 1100 év Európa

közepén (s.)
15:20 Magyar retro
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:10 Zöld Föld (s.)
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:30 Műkorcsolya-és

Jégtánc  Vb. 
23:20 Maradj talpon! 

21:30
Műkorcsolya-és Jégtánc  Vb

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Trükkös halál (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
16:15 Döglött akták (s.)
17:20 Marichuy 

- A szerelem
diadala  (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Nico 

(am.-hongk.
akcióf., 1988)

00:30 Tudorok (s.)
01:40 Reflektor
01:55 Infománia

22:2
Nico 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon! (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Buli az élet 

(am. vígj., 1998) 
15:10 La Pola (s.)
16:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Trópusi vihar (s.)
00:25 Aktív (ism.)
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
01:05 Trópusi vihar (s.)
03:45 Segíts

magadon! (ism.)
04:10 Vers

13:30
Buli az élet 

Viasat 3

07:35 A kifutó (s.)
08:25 A nagy

házalakítás (s.)
09:15 Gyilkos 

sorok (s.)
11:05 Columbo: A

nagy elterelő
hadművelet
(am. krimi, 1989) 

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden 

Hotel 2. 
23:20 A célszemély (s.)
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)

11:05 
Columbo

Duna 

10:05 Világ-nézet (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz (s.)
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hagyaték (s.)
15:40 Határtalanul

magyar (s.)
16:10 Lyukasóra(6)
16:40 Hazajáró (s.)
17:10 A kiskunok

múzeuma (s.)
17:20 Toleranciából

jeles (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Fejezetek a

magyar
kereszténység
történetéből

21:00 Kultikon
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 Fekete

gyémántok
(magyar játékf.,
2. rész, 1976)

22:05
Fekete gyémántok



A marosvásárhelyi úszóberkekben nem ismeretlen a Szeghalmi (Fazakas) Andrea neve, hiszen
mindamellett, hogy tehetséges és sikeres úszó volt, jelenleg a Torpi SE keretén belül oktatókent
tevékenykedik, ahol a klub ügyvezető igazgatója is.  Lánya, a 13 éves Szeghalmi Krisztina, a
vízilabda csapat korosztályos legjobbja, amely csapat a magyar területi Gyermek II. vidéki 
bajnokságban szerepel. Krisztinának új csapattársa van az édesanyja személyében, akit nemrég
leigazolt a Torpi SE, és a Román Vízilabda Szövetség egyaránt, így az egyetlen ilyen, igazolt
sportolóként működő családi páros jelenleg Romániában. Ezekről beszélgettünk Szeghalmi 
Andreával a minap, egy úszóedzés befejezése után.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

– Hogyan lettél sportoló, s
éppenséggel úszóedző?

–Mindössze hat éves vol-
tam, amikor szüleim úszótan-
folyamra íratottak be, ahol
Ganea Viorel tanított, majd Pe-
teley Attila keze alatt formá-
lódtam a Sportiskolán belül.
Versenyszerűen sportoltam,
majd idővel abbahagytam, s a
tanulmányaim befejezése után
más közegben helyezkedtem
el. Idővel kerültem a Torpi
Sportegyesülethez, mint ok-
tató. 

– Felvázolnád a Torpi SE ke-
retén belül működő vízilabda
szakosztály eddigi tevékenysé-
gét?

– A Torpi SE keretében
2009-ben Păltineanu Răzvan
alakította meg a vízilabda-
szakosztályt és egy gyerekcsa-
pattal társultak a
szakszövetséghez. Még abban
az évben sikerült gyerek (edző:
Răzvan Păltineanu) és junior
III. (Gagyi Csaba) kategóriában
benevezni a bajnokságba. Az
1996-ban született csapattal a
Csongrád megyei területi baj-
nokságban harmadikok lettek.
Gagyi Csaba 2010-ben kilépett
a Torpi MS klubból. A munkát
Păltineanu Răzvan folytatta,
aki a 2010/2011-es bajnokság-
ban két csapatot, a gyerekeket
(1998/1999-ben születettek)
és a junior III-at (1996/1997-
ben születettek) beneveztette
a román bajnokságba, közben
tavaly június 22–25-e, illetve
6–9-e között két övezeti turnét
is rendeztek, ahol a gyerekek-
nek alkalmuk volt összemérni
tudásukat más csapatokkal. Jú-
niusban és augusztusban ba-
rátságos turnékon vettek részt
a Torpi SE vízilabdacsapatai. Ta-
valy létrejött a lánycsapat is. Ez
különleges premier, hiszen a
női vízilabda világszinten is út-
keresésben van, mivel – bár
több évtizede rendeztek Eu-
rópa- és világbajnokságot –
alig 2000-től lett olimpiai
sportág.

– Romániában melyek vol-

tak az első városok, ahol lány ví-
zilabda együttesek alakultak?

–A romániai úttörők a
nagyváradiak és a kolozsváriak,
ahol négy-öt évvel ezelőtt ala-
kítottak csapatot és ösztönöz-
ték arra a szakszövetséget,
hogy indítsanak bajnokságot.
Mivel ehhez legkevesebb
három klub kell, Bukarestben
is létrehoztak egy női vízi-
labda-egyesületet és beindul-
hatott a bajnokság, amelyet a
tavalytól már a marosvásárhe-
lyiek is erősítenek.

– A klub keretén belül há-
nyan járnak úszó és vízilabda-
edzésekre és kiknek a kezei alatt
formálódnak a sportolók?

– Kezdem azzal, hogy a
Torpi SE vízilabda-szakosztály-
ának vezetője Tóth Ferenc-Mik-
lós, aki a fiúkat is edzi. Kiváló
szakemberek tevékenykednek
a klubon belül – Păltineanu
Răzvan (1999/2000-ben szüle-
tett gyerekek), Ispir Cristian
(junior II és junior III), Moldo-
ván Mihály, Fülöp Tamás (a
lánycsapat edzője). Szekeres
Andrea meg Oana Vasilescu az
idéntől várják azokat a gyere-
keket, akik versenyszerűen sze-
retnék ezt a sportot űzni. 

Ugyanakkor jelenleg a Torpi
SE-hez mintegy 60 gyerek jár
vízilabdaedzésre, 100-an úszni,
közülük mintegy 10-en ver-
senyképesek. Hétfőn, szerdán,
pénteken este 7, míg kedden
és csütörtökön este 8.30-tól
vannak edzések a víkendtelepi
fedett medencében, ide várjuk
a vízilabda iránt érdeklődőket,

míg az úszókat kedd, szerda,
csütörtök, péntek 15-19 óra
között.

– A lányod is sikeres vízilab-
dázó, aki veleszületett tehetség-
gel rendelkezik. Mindez a
géneknek is köszönhető?  

–Szerintem igen, ha arra
gondolunk, hogy apu is felső
szinten sportolt hosszú évekig
(Fazakas Árpád, hajdani labda-
rúgó, edző - a szerk. megj.).
Erre apum mindig is büszke,
sőt azt is mondta nekem, hogy
azért is lettem Andrea, mert a
hetvenes években volt egy is-
mert, híres magyar úszónő,
akit csak Andreának hívtak.
Innen jött a gondolat. Amúgy
Krisztina valóban tehetséges,
de ugyanakkor elszánt vízilab-
dázó, akire már felfigyeltek
edzők, vezetők Romániában.

– Mikor is tűnt fel Krisztina
tehetsége itt Romániában?

–Az első, aki felfedezte és
foglakozott vele, az Paltineanu
Razvan volt. 2010 októberében
egy vízilabda torna alkalmával
ő nyerte meg a legjobb játé-
kosnak járó díjat, ekkor már
dicsérték más csapatok edzői
is. Igaz, 2010 augusztusában a
csapat még simán, 13-1-re  ki-
kapott Kolozsvártól, de az év
októberében már 13-13 volt a
két csapat közötti eredmény.
Akkor itthon, hazai szinten Ko-
lozsvár, Nagyvárad hasonló ké-
pességű vízilabdázóival
mérkőztek meg, de mivel a
hazai szezon alig három hóna-
pot tart nyáron, és nem volt le-

hetőség megfelelő kondíció-
ban edzeni, meg játszani
(akkor még nem volt meg-
kezdve a Víkend-telepi me-
dence befedése), arra gondolt
a vezetőség, hogy beírassa az
együttest, a magyar területi
(Csongrád megyei) korosz-
tályos bajnokságba is. 

– Mennyire sikeres ő, mint
vízilabdázó, a Gyermek II. terü-
leti bajnokságban?

–Elmondhatom, hogy a
Torpi SE 1999-es korcsoportos
együttese, az alapszakaszban,
a Zöld csoportban szerepel,
ahol sajnos sereghajtó. A 16
mérkőzésből mindössze egy
győzelmet és 15 vereséget ért
el, míg a gólaránya 119-318.
Ebből a 119 dobott gólból
Krisztina 82-őt szerzett eddig,
és a góllövő listán a második
helyen van. A román csapatok
edzői tanácsolták, hogy vigyük
ki őt Magyarországra játszani,
mert tehetséges.

–S ti szülők, hogy döntöttetek?

–Krisztina egyelőre a
Sportiskolába jár, hatodik osz-
tályos, kiváló tanuló. Ott el-
végzi a nyolcadik osztályt,
majd annak függvényében,
hogy milyen eredményeket fog
elérni az együttessel és milyen
szinten fog vízilabdázni, majd
elválik. 

–Mint nemrég értesültem
róla, téged is leigazolt a klub,
mint vízilabdázót, így lányoddal
játszol egy csapatban. Honnan
is jött az ötlet?

Anya és lánya egy csapatban Lacatust Sabau váltotta
a FCM-kispadján
Lacatus zárja nem működött, kulcsa nem nyitotta az
ellenfelek védelmét, ezért megvált tőle a vezetőség a
múlt pénteki, Mioveni elleni döntetlen után. Helyébe
visszahozták Ioan Ovidiu Sabaut, akivel a csapatnak a
tavaly sikerült megkapaszkodnia az első osztályban, s
akitől az idei bajnoki évad őszi szezonjában, a vezetőség
kissé érthetetlen módon megvált.  Sabaut előbb
Selymes Tibor, aztán Maurizio Trombetta váltotta a
kispadon, akik 4-4 forduló erejéig edzték a FCM-t. 

Lacatus vezetése alatt a csapat három mérkőzésen
mindössze két pontot ért el, mindkettőt a kiesés ellen harcoló,
direkt ellenfelek ellen (Vointa és Mioveni), akikkel szemben
steril, fantázia nélküli játékot produkált együttesünk.

Sokak szerint hasznosabb megoldás lett volna az ősz
folyamán Sabaut megtartani, de ha már váltottak, akkor
Trombetta mellett ki kellett volna tartania a vezetőségnek,
hisz az olasz edzősködése alatt a csapat négy forduló alatt két
győzelmet és két döntetlent ért el, ami 8 pontot jelent, a
jelenlegi 18-ból. 

Hogy elhamarkodott döntés volt-e Lacatus elbocsátása
vagy sem, majd elválik a következő fordulók során, de az
tagadhatatlan, vezetése alatt nem játszott jól az együttes, és
taktikailag sem választották a legjobb harcmodort. 

Egy biztos, a jelenlegi szakember sincs könnyű helyzetben,
hiszen lélektanilag is hatnia kell, méghozzá gyorsan a
játékosokra, akiket az utóbbi fordulókon mutatott negatív
teljesítmény is negatívan befolyásol. Fontos lesz figyelni arra
is, hogy a tabella alsóházában lévő néhány együttes ellen
még hátra van a direkt mérkőzés, amelyek kimenetele
rendkívül fontos a jelenleg 16. helyen álló, 18 pontot gyűjtő
vásárhelyi csapat számára (a Sportult, a Petrolult, a Ceahlault
hazai pályán fogadjuk, míg a Chiajna meg a Brassó ellen
idegenben játszunk). 

De nem kell figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a tavasz
folyamán hazai pályán fogadjuk a jobb képességű, a
felsőházban, sőt a dobogón, vagy annak közelében tanyázó
néhány együttest is (Steaua, Vaslui, Gaz Metan), akik európai
kupahelyezésért is harcolnak, így kemény diónak tűnnek. S ha
arra gondolunk, hogy a hátralévő 13 mérkőzésen (beleértve a
tegnap esti, Steaua elleni meccset is), a játékban lévő 39
bajnoki pontból, kb.17-et kellene begyűjteni, ami a biztos
bennmaradást jelentené, akkor nincs könnyű helyzetben sem
Sabau, sem a FCM. 

Habár a labda kerek, s mi, szurkolók szeretnénk, ha az is
maradna, azaz az első osztályban, csapatunkkal együtt...

–A tavaly nyáron a Buka-
rest melletti Izvorani-i felké-
szítő központban szerveztek
egy vízilabda tornát, ahová a
marosvásárhelyi lánycsapatot
is meghívták. Én, amikor meg-
láttam, hogy milyen kiváló kö-
rülmények vannak ott,
levetkőztem és bementem a
medencébe, a mérkőzés előtt.
Razvan észrevette, s nyomban
bedobott egy sapkát nekem is,
nem kis meglepetésemre. Idő-
közben elsajátítottam a szabá-
lyokat, részt veszek az
edzéseken a csapattal, és na-
gyon jól érzem magam mellet-
tük. Két hete kaptam meg a
leigazolást a szakszövetségtől.

– Edzőként dolgozol, lassan
sportolóként is tevékenykedsz,
emellett ügyvezető igazgató is

vagy, sőt, a klub weboldalát
gondozod. Lányod ügyes, tehet-
séges sportoló, kiváló tanuló,
akinek a karrierjét egyengeted.
Mindketten egy jól kidolgozott
program szerint tevékenyked-
tek. Honnan is van ennyi ener-
gia bennetek?

– Mind én, mind a lányunk
kiskora óta egy jól megszabott
program szerint van nevelve,
így mindegyikünk tudja, mikor
és mit kell cselekednie. Amúgy
bevallom, hogy a férjem, Laci
nagyon sokat segít az otthoni
teendőkben is, támogat min-
ket minden szinten, tőle kap-
juk a szükséges feltöltődést,
energiát, amire oly szükségünk
van mindkettőnknek. És persze
támogatnak a szüleink és a ba-
rátaink egyaránt.
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Tragikomikum c. rejtvényünk helyes megfejtése: – A most következő mondatot tizennyolc éven aluliaknak nem ajánljuk!


