
Már múlt héten a levegőben volt, hogy az egészségügyi miniszteri tanácsos, Vass Levente helyett
Frunda György szenátort indítja az RMDSZ a polgármesteri székért vívott harcba, viszont ennek
hivatalos bejelentésére csak szerda este került sor. Mint ismeretes, Vass Levente nyílt levélben
közölte: ha húsvét végéig nem egyeznek meg a magyar pártok, hogy őt közös jelöltként támo-
gassák, nem vállalja a megbízatást, mert mindhárom alakulat támogatását szeretné maga mögött
tudni. Mivel az RMDSZ szerint Vass „lehetetlent kért”, elindult a lavina, amely változások sorát
idézte elő. Frunda Györgyöt, Vass Leventét, Benedek Imrét és Smaranda Enachét kérdeztük ál-
láspontjukról és a hogyan továbbról. 
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Vélemény

Titanic

Pontosan száz éve, 1912. április 14-én
(Tibor napján), valamivel éjfél előtt a Ti-
tanic jéghegynek ütközött, és nem egé-
szen három óra alatt elsüllyedt, ezt
mindenki tudja. Akad azonban néhány
olyan részlet, amiről kevesen hallottak.
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>>> 4. oldal Társadalom

József Attila versmaraton 
a magyar költészet napján

Manapság minden, a társadalom által fontosnak
tartott dolognak van egy napja. Hallottunk már a
szerelmesek napjáról, gyermeknapról, de létezik tit-
kárnők napja is, és ki tudja, még mit találnak ki az
emberek. Szerdán ünnepeltük a magyar költészet
napját, és ez – Gáspárik Attila elmondása szerint –
egy olyan nap, amely még valódi tartalommal bír.

Társadalom

Nem epret szedni jöttünk!

A román kommunista pártvezetés egyik
célkitűzése a nagyobb erdélyi városok
etnikai arányainak a megváltoztatása
volt, méghozzá bármi áron. Ez sikerült is
a szászok eladásával, a románok betele-
pítésével és a magyarok asszimilációjá-
val. Az utolsó tömbmagyar terület
Székelyföld maradt. 

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

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Sport

Huj, huj, hajrá! – avagy
mérkőzést látni szurkolói
szemmel

Ismerős szinte mindenki számára a
hajdani bíztatás, mellyel buzdítani
szokták a csapatokat, együtteseket. De
kik is a szurkolók, akik elszántan druk-
kolnak kedvenc csapataiknak a mérkő-
zéseken? Az alábbiakban két ismert,
régi marosvásárhelyi szurkolót szólítot-
tunk meg, akik már hosszú évek óta
jelen vannak kedvenc csapataik szinte
minden mérkőzésén. Bartók Lászlóval
és Szabó Andrással (Bandi) való beszél-
getésünk során tudtuk meg, milyen is
az igazi szurkoló az ő szemszögükből.

>>> 15. oldal

Vélemény

Helyzetkép csata előtt 

Az utóbbi héten rendkívül felgyorsultak az
események a vásárhelyi magyar polgár -
mester -jelölt személyének kiválasztását
illetően. Közel fél esztendeig úgy tudtuk –
legalábbis ez jött át a médián –, hogy Vass
Levente a legalkalmasabb...

>>> 3. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 5. oldal

Választások:

Vásárhelyi 
politikai sakktábla

>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<
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Névnapok
Április 13. Ida, Márton, Hermina
Április 14. Tibor, Gusztáv, Benedek, Tiborc, Jusztin, Euszták, Maxim
Április 15. Anasztázia, Tas, Julianna, Cézár
Április 16. Csongor, József, Bernadett, Bánk, Benedek, Enikő
Április 17. Rudolf, Csongor, Klára, Rezső, Raul
Április 18. Andrea, Ilma, Aladár, Hermina
Április 19. Emma, Buda, Leó, Gerold

Ajánló

Kos: Remekül fogja érezni magát akkor is, ha munkahelyi
elfoglaltságaival kell töltenie az idejét. Kreativitása, művészi
érzéke, beleérző készsége teljes birtokában szinte
akadálytalanul haladhat előre, céljai felé. Határozottan tudja,
mit akar, ez lebeg a szeme előtt és e szerint teszi a dolgát.  
Bika: Egy apróság most roppant nagy jelentőségű,
meghatározó értékű helyet követel magának közvetlen
környezetében és ez – akár tudomásul veszi, akár nem – döntő
hatást gyakorol a munkájára és az érzelmi életére. Jobb lesz ezt
figyelembe venni, semmint fél szemét behunyva tartva úgy
tenni, mintha nem is lenne. 
Ikrek: Sok szép tervet dolgoz ki gondolatban, de amikor már
kész a terv, azonnal kételkedni kezd a saját elképzelései
helyességében. Ezek a belső ellentétek feszültséget okoznak. A
legjobb megoldás az, ha választ magának egy olyan bölcs
barátot, aki végighallgatja figyelmesen és közben úgy viselkedik,
mint egy diszkrét visszhang.
Rák: Ha vidéki, netalán külföldi útra indul, vigyen magával
feltétlenül térképet. Nagyon kellemetlen dolog úttalan utakon
bolyongani főleg, ha időre várják. A rossz élményekből is lehet
hasznot kovácsolni, csak megfelelően kell hozzáállni a
dolgokhoz. Az sem kizárt, hogy a nap végén létrejön a nagy
találkozás. 
Oroszlán: Testi bajaira sokféle gyógyírt keresett. Megfelelő hit
és elszántság nélkül azonban még a legerősebb orvosság sem
hat. Zaklatott magánélete nem kedvez a gyógyulásnak. Ha
sürgősen nem változtat ezen, hosszú, elhúzódó nyavalyával kell
számolnia, és igazi segítséget sem talál magának. 
Szűz: A mámor elszállt, most enyhe bűntudatot érez,
megfogadja magában, hogy az életben többet nem lép félre.
Viselkedjen úgy, ahogy eddig. Ne keltsen gyanút partnerében
azzal, hogy drága ajándékot vásárol és túlzottan udvarias. Térjen
napirendre az ügy fölött, és ha tényleg kellemes volt, raktározza
el múltja szép emlékei közé.  
Mérleg: Ez a hét felpezsdítő hatást gyakorol önre az átvonuló
bolygók rád gyakorolt hatásai révén. Nagyon jó ötletei vannak,
de várnia kell még egy pár napot a kivitelezésükkel. A
környezetében a hét elején feszültségek érezhetőek. Ne hagyja,
hogy átragadjon önre a borús hangulat. 
Skorpió: Felettesei, tanárai megdicsérik, és ennek az
elismerésnek a minősítésben is nyoma marad. Akár egy görbe
napot is engedélyezhet magának. Mozduljon ki a négy fal közül a
munkatársaival, barátaival. Rászolgált már egy kiadós
ünneplésre. De ne feledkezzen meg az este folyamán a
mértékletességről sem, hisz a másnap is eljön. 
Nyilas: Óvakodj a meggondolatlan pénzügyi lépésektől. Ne
szórja két kézzel a pénzt. Előbb gondolja meg, mire akarja
fordítani azt. Megfontoltság és mértéktartás. Bízzon abban,
hogy egy esetleges könnyelműsége nem jár majd a
későbbiekben súlyosabb következményekkel. 
Bak: Egy kissé zilált most, mert nehéz döntéshelyzetbe került.
Nincs a helyzet magaslatán. Járatja az agyát, hogy a legjobb
megoldást találja meg. Bárhogyan is dönt, a következmények
hosszú távon kihatnak az életére.  
Vízöntő: Amolyan „csináld magad”, barkácsolós hangulata van,
bepótolja az elmaradt kisebb javítási munkákat, amiket már
régóta a fejére olvastak. A munka hevében kisebb baleset éri,
mire erőteljes káromkodásba kezd. Partnere ezt nem veszi jó
néven, ne is vitatkozzon vele, mert neki van igaza.
Halak: Ha a hatóságoknál vagy jogi szerveknél függő ügye van,
az a hét különösen alkalmas ezek lebonyolítására. Ügyes
taktikával többet érhet el, mint amennyire számított, olyan
ügyek végére kerülhet megnyugtatóan pont, melyek már évek
óta húzódtak. Egy barátja, akinek a múlt évben szívességet tett,
most váratlanul viszonozza azt.

Horoszkóp

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

Április 13-án, pénteken bemutató: Gott-
hold Ephraim Lessing Bölcs Náthán című
drámai költeményét láthatja a közönség a
Nemzeti Színház Nagytermében, az elő-
adásra a Bernády György mecénás- és Ke-
mény János bemutatóbérletek érvényesek.

Illényi Katica Marosvásárhelyen

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület
szervezésében a Liszt-díjas Illényi Katica
április 14-én, szombaton 19 órától a Kul-
túrpalota nagytermében sokoldalúságával
bizonyítja Marosvásárhely zenekedvelői-
nek, hogy van átjárhatóság a különböző
zenei irányzatokban, hogy a zene hidat ké-
pez a kultúrák között. Meghívók elővétel-
ben a Kultúrpalota jegypénztáránál kap-
hatók.

Irodalmi pályázat 
gimnazistáknak

A Máltai Segélyszolgálat marosvásárhelyi
szervezete irodalmi pályázatot hirdet V-
VIII. osztályos tanulóknak A család önkén-
tese vagyok címmel. Benevezni bármely
műfajban lehet. A pályamunkákat a szer-

vezők a következő címre várják: Serviciul
de Ajutor Maltez Tg. Mures 540313, str. Li-
vezii nr. 1., e-mail cím: muresmaltez@ya-
hoo.com. Beküldési határidő: április 30.

Kubinyi Anna kiállítása

Kubinyi Anna Prima Primissima díjas tex-
tilművész Üzenő textilek című kiállítása
április 12-én, csütörtökön nyílt meg a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota galériájában. A
tárlat április 26-ig lesz látogatható keddtől
péntekig 10 és 16, szombaton és vasárnap
10 és 13 óra között.

Judith

A Museum Café és a Csendház Művészeti
Alapítvány szervezésében ma 19 órakor
Mátyás László Judith című képzőművészeti
kiállításának megnyitójára kerül sor a ma-
rosvásárhelyi várban lévő Museum Café-
ban. Megnyitóbeszédet tart Bob József

képzőművész. A tárlat május 6-ig látogat-
ható, naponta 9-22 óra között.

Hóvirág 
kerékpártúra a Bekecsre

A Pro Biciclo Urbo civil szervezett április 15-
én megszervezi a hagyományos Hóvirág ke-
rékpár túrát a Bekecsre: Eljött az idő hogy
megejtsük a hagyományos Bekecs túrát. 
A múltkor csak bemelegítettünk egy kicsit
és szükség is van rá, hiszen egyrészt a Be-
kecsre szeretnénk felmászni másrészt meg
még csak áprilist írunk és ugyebár ilyenkor
az időjárás nem a stabilitásáról híres. Tehát
minden valószínűség szerint hideg lesz és
ha „szerencsénk” van akkor meg is fogunk
ázni, vagy hógolyózunk egyet.  Szükséges
felszerelés a túrához: meleg és eső ruha,
pótbelső, jó állapotban lévő kerékpár, meg-
felelő szerszámok, jókedv, pénz szükség sze-
rint és persze a sütnivaló. Megijedni nem
kel, felfele mi is tolni szoktuk a kerékpárokat.
Útirány: Marosvásárhely - Nagyernye - Iszló
- Nyárádremete – Bekecs tető - Nyárádselye
- Nyárádszereda - Marosvásárhely. Össztá-
volság: 80 km.  Találkozunk április 15-én
reggel 8 órakor a Bolyai szobornál. További
információk: Kulcsár Béla, 0731-417215, il-
letve a weboldalon és a Facebook oldalon.



3. oldalTársadalom <<április 13 - 19.

Helyzetkép
csata 
előtt  
Az utóbbi héten rendkívül felgyorsultak az események
a vásárhelyi magyar polgármester-jelölt személyének
kiválasztását illetően. Közel fél esztendeig úgy tudtuk –
legalábbis ez jött át a médián –, hogy Vass Levente a
legalkalmasabb, a legrátermettebb, ő az a személy, aki
körül megteremthető a vásárhelyi magyar összefogás,
azaz ő a legek legje. A hétvégére viszont kiderült, hogy
mégsem... Amiként az is, hogy most Frunda György a
legek legje... Nem tudni, mi volt a fordulat közvetlen ki-
váltója, de tagadhatatlan, sokakat váratlanul ért. Min-
denesetre az RMDSZ-nél már hagyomány, hogy az
utolsó előtti pillanatban, a hivatalos kampánykezdet
előtt vonja vissza már megnevezett polgármester-je-
löltjét. Ez történt korábban Csegzi Sándorral, s ez Vass
Leventével is. 
Amikor felmerült a Vass Levente neve lehetséges pol-
gármester-jelöltként, de különösen, amikor az RMDSZ
illetékes fórumán is ő lett a kiválasztott, nos, akkortól –
s azóta még sokáig, pontosabban a szerdai fordulatig –
úgy tűnt, viszonylag a Néppárt profitálhat a legtöbbet
a helyzetből. Igaz, akkoriban még az volt a látszat, leg-
alábbis ezt sulykolta a néppárti suttogó propaganda,
hogy övéké az érdem, hogy ők nyelették le a békát az
RMDSZ-szel. Sőt, néppárti berkekben már választási ko-
alícióról, közös jelöltlistáról is vizionáltak egyesek... S
nem mellékesen arról, hogy sikerült padlóra juttatniuk
a vetélytársat, az MPP-t, amely akkoriban teljesen elszi-
getelődni látszott: sem esélyesnek tűnő polgármester-
jelöltje, sem szövetségese nem volt. Igaz, ez utóbbi most
sincs. Amint az RMDSZ kezdett bekeményíteni, amint
kezdett körvonalazódni az álláspont, miszerint Vass Le-
ventét kizárólag a saját jelöltjüknek tekintik, ebből kö-
vetkezően pedig csak a tulipán jele alatt képzelhető el
indulása, akkortól kezdett bonyolódni a helyzet. Az ál-
modott összefogás az RMDSZ értelmezése szerint azt je-
lenti, hogy bárki előtt szabadon támogathatja,
felsorakozhat az ő – az RMDSZ – jelöltje mögé. Punk-
tum. A helyzet máig sem változott. 
Frunda György jelöltségének bejelentésével nagyot vál-
tozott a helyzet, legalábbis a magyar oldalon. A korábbi
jelölt visszavonásával az EMNP padlóra került, sem pol-
gármester-jelöltje, sem jelöltlistája nincs. Ez utóbbi lehet
utolsó reménysége, hogy esetleg bekerüljön az önkor-
mányzati képviselőtestületbe. Az MPP-nek sem könnyű
a helyzete, különösen, miután Frunda kijelentette, sze-
rinte csak párton belül van értelme az előválasztásnak.
Ha jelöltje, Benedek Imre kitart a jelöltség mellett, akkor
egy esetleges kudarc után – különösen, ha ő kapja a ke-
vesebb voksot – nem szabadulhat a vádtól, hogy miatta
nem sikerült visszaszerezni a polgármesteri széket. Kér-
dés: a professzor vállalja-e ennek ódiumát? 
És végül néhány szót az RMDSZ-ről. Közhelynek számít,
hogy a politika a kompromisszumok művészete. Úgy
tűnik, esetünkben most jött el a kompromisszumok
ideje. Az RMDSZ-nek – ha a győzelem a cél –, akkor en-
gedékenynek kell mutatkoznia. Három-, hat-, kilencezer
voksért, amennyire a vetélytársai számíthatnak, igen-
csak megérné, ennyi szavazat sorsdöntő lehet a végel-
számolásnál. Gondolom, Frunda is tudja, hogy az
engedékenység nem a gyengeség, hanem az erő, a böl-
csesség jele... 

Szentgyörgyi László
Választások:

Már múlt héten a levegőben volt, hogy az egészségügyi miniszteri tanácsos, Vass Levente helyett
Frunda György szenátort indítja az RMDSZ a polgármesteri székért vívott harcba, viszont ennek hi-
vatalos bejelentésére csak szerda este került sor. Mint ismeretes, Vass Levente nyílt levélben közölte:
ha húsvét végéig nem egyeznek meg a magyar pártok, hogy őt közös jelöltként támogassák, nem
vállalja a megbízatást, mert mindhárom alakulat támogatását szeretné maga mögött tudni. Mivel
az RMDSZ szerint Vass „lehetetlent kért”, elindult a lavina, amely változások sorát idézte elő. Frunda
Györgyöt, Vass Leventét, Benedek Imrét és Smaranda Enachét kérdeztük álláspontjukról és a hogyan
továbbról. 

Vásárhelyi politikai sakktábla

„Azért vállaltam el az RMDSZ jelölését,
mert meggyőződésem, hogy a politikában
és a sportban akkor kell a közösség mellé
állni, amikor a csapat nehéz helyzetben
van. Így a felelősségtudat és a csapatszel-
lem által vezérelve igent mondtam a felké-
résre” – nyilatkozta Frunda György. „Minden
marosvásárhelyi lakos jelöltje szeretnék
lenni: a magyaroké, a románoké, az öre-
geké, a fiataloké, az értelmiségieké és a
munkásoké, a férfiaké és a nőké egyaránt.
Mind a Néppárt, mind az MPP tagjainak,
valamint a románok polgármestere is sze-
retnék lenni, politikai ideológiájuktól füg-
getlenül. Olyan elöljárót érdemel
Marosvásárhely, aki tiszteli a lakosait, aki
biztosítja az átláthatóságot, és egy nyu-
godt, élhető várost teremt” – fejtette ki kré-
dóját az RMDSZ friss jelöltje. Hozzátette:
„Európában és Bukarestben hosszú évek
alatt szerzett tapasztalatom Marosvásárhe-
lyen szeretném kamatoztatni. Ugyanakkor
kötelességemnek tartom megpróbálni a
város méltóságának visszaállítását” – ösz-
szegzett Frunda.

Ez EMNP nem indít saját 
jelöltet, de Frundára is 
nemet mond

„Az Erdélyi Magyar Néppárt szerint Ma-
rosvásárhelyen az egyetlen közös polgár-
mesterjelölt megválasztásának lehetősége
nyújthat bizakodást közösségünknek.
Éppen ezért nem fogunk a magyar közös-
ség esélyeit gyengítő taktikázásban részt
venni, és Marosvásárhelyen nem fogunk
saját polgármester-jelöltet állítani” – jelen-
tette be a Néppárt. De Portik Vilmos, az
EMNP elnöke azt is elmondta: „Nem tekint-
jük az RMDSZ-t partnernek, és az elkövet-
kezendőkben sem folytatunk semmilyen
diskurzust velük.”

Így a Szövetség jelöltjét nem tudják tá-
mogatni, akit Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke
közleményében hevesen támad: „Frunda
György számára készítik elő hű csatlósai a
menekülési utat Marosvásárhelyen át, sem-
mibe véve civil szervezetek, értelmiségiek,
egyházi vezetők akaratát, amikor kitúrják
Vass Leventét a lehetséges közös polgár-
mester-jelölti pozícióból” – áll a közle-
ményben. A Néppárt szerint Frunda
„becsapta szavazóit 2007-ben, amikor őt
listavezetőként az Európai Parlamentbe
küldték, ő pedig megválasztása után visz-
szalépett. Egyike volt azon RMDSZ-politi-
kusoknak, akik ellenezték a magyar
állampolgárság egyszerűsített megadását
az azt igénylő külhoni magyaroknak. A

román civil társadalom rokonszenvét azon-
ban akkor veszítette el végleg, amikor meg-
ragadott minden alkalmat, hogy
ellehetetlenítse a romániai hatóságok kor-
rupcióellenes tevékenységét, szégyent
hozva a magyar közösségre, és kárt okozva
az egész országnak, amely többek között
ezért várakozik még mindig Európa schen-
geni előszobájában” – rója fel az EMNP
Frunda Györgynek.

A vádakat Frunda határozottan vissza-
utasítja, sőt, állítása szerint nem fogadhat
el semmiféle kritikát egy olyan párttól,
amelynek feltett célja az RMDSZ szétverése,
és a Parlamentbe való bejutás esélyének el-
lehetetlenítése.

Benedek Imre menne tovább

Benedek Imre, a Polgári Koalíció polgár-
mester-jelöltje Frunda jelöltsége kapcsán
kijelentette: „új helyzet állt elő“. Ugyanak-
kor kijelentette, hogy akkor menne tovább,
ha az előválasztások megszervezésére rá-
bólintanának a jelöltek. Azonban kiegészí-
tette azzal: „Ne feledjük el, hogy egy
közösség, egy koalíció jelöltje vagyok, akik-
nek számítok a támogatására. További dön-
téseket pedig a velük való konzultációk
után hozhatunk“– jelentette ki a kardioló-
gus.

Vass Leventét 
kötelezi a párthűség

„Múlt héten felkértem a helyi politikai
alakulatokat az összefogásra, hisz így lenne
reális esélye Marosvásárhelynek arra, hogy
magyar polgármestere legyen. Ezzel is alá-
támasztom azt, hogy betartom a szavam,
hisz a kezdetektől kijelentettem – nem
mellékesen a város magyarsága is ezt sze-
retné –, hogy közös jelöltként kívánnék
megméretkezni. Ha ezt nem lehet megva-
lósítani, köteles vagyok alávetni magam a
párt akaratának, és visszalépni a polgár-
mesteri tisztségért zajló csatából” – jelen-

tette ki Vass. Elmondta még, hogy az
RMDSZ-szel kölcsönösen megköszönték
egymásnak az elmúlt fél évben nyújtott se-
gítséget illetve a befektetett időt és ener-
giát, de az urológus a politikai alakulat
tagjaként vallja, a Szövetség döntései ma-
radéktalanul rá is érvényesek. „Ha úgy dönt
az RMDSZ, hogy nálam esélyesebb jelöltet
indít a választásokon – legyen ez akár
Frunda György – én alávetem magam a
szervezet döntésének, és Frundára Vásár-
hely polgármester-jelöltjeként tekintek,
akit erőmből telhetően támogatok és segí-
tek. Hangsúlyozom: ez a történet nem Vass
Leventéről, hanem Marosvásárhelyről szól”
– összegzett a miniszteri tanácsos.

Enache kizárólag szigorú
feltételekhez kötötten 
lépne vissza

Smaranda Enache sajtótájékoztatóján
bejelentette, hogy továbbra is harcba kíván
szállni a város polgármesteri székéért. „Sze-
retném, ha megszűnne a mostani agresszív,
korrupt városvezetés, helyette pedig egy
európai, felszabadult irányvonal domi-
nálna, olyan, amilyet Vásárhely megérde-
mel” – fejtette ki. Hozzátette, abban az
esetben látja valószínűnek a visszalépését,
ha van helyette egy olyan jelölt, aki ugyan-
azokat az értékeket képviseli, mint ő,
ugyanakkor a felmérésekből kiindulva esé-
lyesebb nála. (Smaranda Enache a jelenlegi
felmérések szerint, Florea után, a második
legesélyesebb jelölt.) „Beleegyezek az elő-
választások megszervezésébe is, ha az hi-
telesen eldöntené, ki lenne Florea
legesélyesebb kihívója. Emellett magas
részvételi arányt kellene biztosítani ezen a
megméretkezésen, és megegyezés kell szü-
lessen arról, hogy a többi jelölt a nyertes ja-
vára visszalép” – foglalta össze az
emberjogi harcos.

Pál Piroska



A marosvásárhelyi 
választások Mörfi törvényei

l Minél nagyobb szüksége van a közösségünknek az összefo-
gásra, annál több magyar jelölt fog indulni.
l Nincs szükség előválasztásokra, mert a pártok vezetői bele-
látnak a szavazók gondolataiba.
l Ha valamilyen tévedés folytán, mégis megtartják az elővá-
lasztásokat, akkor annak az eredményeit a bíróságon fogják
megsemmisíteni.
lMinél népszerűtlenebb egy tanácsosjelölt, annál előbbre kerül
a választási listán.
l A számunkra kedves és szimpatikus tanácsosjelöltek mindig
a kieső helyeken szerepelnek.
l Nem számít, hogy ki indul, ki nyer, és ki veszít a választásokon,
Dorin Florea lesz a polgármester.
lBármelyik választáson nyerni tudna Chuck Norris, kivéve azt,
amelyiken Dorin Florea is indul. 
lNem számít, hogy ki indul, ki nyer, és ki veszít a választásokon,
Csegzi Sándor lesz az alpolgármester.
l A román jelöltek soha nem vájják ki egymásnak a szemét.
lA helyi korrupciós ügyek mindig felmentéssel végződnek, ki-
véve azt, amelyikben rólad van szó.
lA város labdarúgócsapata csak és kizárólag a hatalmon lévő
párt színeiben szerepelhet.
lMinél jobban szennyez a Vegyipari Kombinát, annál jobban
szerepel a város kosárlabda-csapata.
l Aki szereti a piskótát, rossz ember nem lehet.
lAki ammónia-, piskóta- vagy flekkenszag-allergiában szenved,
annak nincs mit keresnie ebben a városban.
l Hiába van hatalmon az összes fontos helyi – román vagy
magyar politikai alakulat, mindig kerül magyarázat a megva-
lósítások hiányára: a másik fél.
l Ha egy magyar jelölt elveszíti a választásokat, akkor nagy
esélye van egy fényes és felfele ívelő – esetleg egy korrupciós
botránnyal végződő – politikai pályafutásra.
l Minél jobban közeledik a választások időpontja, annál na-
gyobb a kereslet az avatószalagra.
lA választási kampányban mindig történnek törvénytelensé-
gek, de ezek soha nem járnak büntetéssel vagy más komoly kö-
vetkezménnyel.
l Minél jobban undorodnak a város lakosai a kampányren-
dezvényektől, annál többet szerveznek belőlük.
l A választások közeledtével egyre nagyobb esélyeid vannak
arra, hogy valamelyik jelölt személyesen adjon át neked egy
szál virágot, egy tányér gulyást vagy egy meleg ötöst. 
l El kell fogadnunk, hogy egyesek mindig hatalmon vannak
és hatalmon lesznek, de mi nem tartozunk közéjük.
l Soha ne tedd próbára a közszereplésben jeleskedő ismerőseid
segítőkészségét, mert mély csalódásban lesz részed.

Ferencz Zsombor
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Pontosan száz éve, 1912. április
14-én (Tibor napján), valamivel
éjfél előtt a Titanic jéghegynek
ütközött, és nem egészen három
óra alatt elsüllyedt, ezt mindenki
tudja. Akad azonban néhány
olyan részlet, amiről kevesen
hallottak.

Egyik az, hogy a Carpathia
fedélzetén – ez volt az a gőzös,
amely a Titanic megmentésére
sietett, sajnos késve – aznap éj-
jel szolgálatban lévő rádiós le-
velezői szakon végezte el a táv-
írdásztanfolyamot, ami
végzetesnek bizonyult. Ugyanis
a süllyedő luxushajóról a követ-
kező üzenetet adták le Morse-
jelekkel: „Jéghegynek ütköz-
tünk, a hajó vészesen süllyed,
segítsen, aki tud!” A bugyuta
technikus ezt a következőképpen
dekodifikálta: „Órák óta követ
bennünket három pajkos delfin,
vajon mikor unják meg?” Mire
észrevették a tévedést, már késő
volt.

Van egy olyan legendasze-
rűség is, miszerint a hajózenekar
tagjai el sem mozdultak a he-
lyükről, hősiesen zenéltek egész
addig, amíg a hajó alá nem me-

rült a hullámsírba. Ez részben
igaz, csakhogy szó sem volt hő-
siességről; egyszerűen úgy meg
voltak mecseredve a zenészek,
hogy észre se vették: gáz, illetve
víz van, csak amikor már bubo-
rékok jöttek ki a szaxofonból,
tengeri csikók úsztak elő a zon-
gorából, és egy elektromos rája
beleikrázott a nagybőgőbe, de
ekkor már – ismét csak – késő
volt. Fura egybeesés, hogy pont
Handel Vízizenéjének harmadik
szvitjét játszották, amikor a hul-
lámok összecsaptak a fejük föl-
ött.

Harmadik érdekesség: a ke-
vés mentőcsónak miatt nyuvad-
tak meg olyan sokan – hát ez
badarság. Valójában kétszer
annyi mentőcsónak volt, mint
amennyire szükség lett volna,
csak az emberek bepánikoltak.
Ahogy sorra bocsátották vízre
őket, sokkal több ember gyúró-
dott beléjük, mint az egyes csó-
nakok teherbírása, így egymás
után süllyedtek el. Az ily módon
a jéghideg vízbe került, fuldokló
emberek aztán próbáltak felka-
paszkodni a még úszó lélekvesz-
tőkre, így azok is elsüllyedtek,

hiába csaptak agyon közülük jó
párat a bennük ülők az evezők-
kel.

A Titanicról szóló film műfa-
ját tekintve romantikus kataszt-
rófafilm, és mindenkit megríkat:
a nők a meghatódottságtól sír-
nak, mellettük az emberek pedig
azért, hogy mikor lesz már vége,
mert három és fél óra hosszú,
ohne reklám. James Cameron
rendező kevésnek érezte magát
a sztorit (elsüllyed egy hajó, na
bumm), ezért megspékelte egy
jómódú fruska és egy csavargó
siheder, Rose és Jack románcá-
val; az egész persze csak kitalá-
ció. A sztori dióhéjban: Rose úgy
dönt, hogy kijelentkezik, vagyis
vízbe veti magát a hajó tatjáról,
de Jack közbelép, mert elég
szemrevaló a spiné, még ha kissé
parasztképű is. Szerelem ez má-
sodik látásra: összejönnek, és
Rózsika megkéri a fiút, hogy raj-
zolja le őt pucéran. A csávó szí-
vesen tesz eleget a pajzán kí-
vánságnak, majd valamivel
később egy, az óceánjáró rak-
tárterében dekkoló automobil-
ban megrajzolja még egyszer,
de olyan alaposan, hogy nem-

csak a bige szemei párásodnak
be, hanem még a kocsi ablakai
is… Épp a fedélzeten sétálgat-
nak az etyepetye után, amikor
beköszön az eisberg. A nagy fel-
fordulásban elkeverednek egy-
más mellől, majd újra találkoz-
nak, de ekkor Jack már oda van
bilincselve valamilyen csőveze-
tékhez, derékig vízben. Szerelme
próbálja kiszabadítani, ami nem
sikerül neki, viszont elhangzik a
filmtörténelem egyik legoko-
sabb párbeszéde:

- Menyek hozok segítséget,
várjál meg itten.

- Oké, itten foglak várni.
Végül valahogy kiszabadul,

de már csak annyi van hátra
neki, amennyi a filmből, mert a
vízbe kerülvén szép lassan elké-
kül és alámerül. Rózsika meg-
menekül, és felcsendül a főcím-
dal: My Heart Will Go On,
magyarul: A szívemben tovább
élsz.

Tizenegy Oscart kapott. 

Molnár Tibor

Titanic

A Felső-Maros menti Bánffy-erdők
visszaszolgáltatásának a megakadá-
lyozását mandátuma legjelentősebb
fegyvertényeként értékelte Maros me-
gye prefektusa.

A román kormány Maros megyei „hely-
tartója” azután vélekedett így, hogy benyúj-
totta lemondását a prefektusi tisztségből. A
lemondás oka: a június 10-i helyhatósági vá-
lasztásokon Pascan független jelöltként
ugyan, de a Demokrata Liberális Párt támo-
gatásával indul a tanácselnöki tisztségéért.

A Targumureseanul hírportálon közzé-
tett beszámoló szerint a prefektusnak, perek
sora által, sikerült elérnie, hogy az ügyet
visszautalják alapfokra. A prefektus állítása

szerint a szóban forgó erdőbirtokok nem a
kommunista államosítás révén kerültek ál-
lami tulajdonba, hanem már 1945 előtt az
Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő
Pénztár (CASBI) fennhatósága alá tartoztak. 

Mint ismeretes: sok tízezer hektár erdőt
igényeltek vissza az egykori tulajdonosaik,
a magyar arisztokrata családok mai leszár-
mazottai. Marius Pascan viszont, különböző
jogi köntösbe bújtatott kifogások alapján,
immár 2008 óta húzza-halasztja a vissza-
szolgáltatási jegyzőkönyv aláírását.  

A Bánffy-erdők vissza szolgáltatásának
megakadályozásával büszkélkedik a prefektus

Szerdai sajtótájékoztatóján Smaranda Enache
kijelentette, hogy az elmúlt napok nyilatkozataiban
az államelnök – kihasználva pozícióját – befolyá-
solni próbálja a Környezetvédelmi Minisztériumot
a Verespatak-ügybeni döntésében. „Ez azt bizo-
nyítja, hogy az államelnöknek személyes érdekei
fűződnek ahhoz, hogy a kanadai RMGC befektetői
beindítsák a ciántechnológiás aranykitermelést Ve-
respatakon. Ugyanakkor ez azt is alátámasztja, hogy
Borbély László volt környezetvédelmi miniszter visz-
szalépése azért következett be, mert az RMDSZ-es
politikus nem adta be a derekát, amikor azt kérték
tőle, hogy engedélyezze a bányaberuházást” – je-

lentette ki a PEL társelnöke. Emellett hozzátette,
hogy Băsescunak a bánya megnyitásával járó mun-
kahely-teremtésre vonatkozó érve cinikus, annak
tükrében, hogy milyen megszorító intézkedéseket
hajtott végre az elmúlt időben.

A PEL azon az állásponton van, hogy az állam-
elnök átlépte a hatáskörét, nem tartja be az alkot-
mányos kötelezettségeit, felhasználja állami
befolyását annak érdekében, hogy személyes és a
demokrata-liberális pártjához fűződő érdekeket
képviseljen. „Nagyon remélem, hogy Korodi Attila,
frissen kinevezett miniszter nem fog engedni a po-
litikai nyomásnak, hanem a szakértői véleményt ki-

kérve, és arra építve továbbra is azon az állásponton
lesz, hogy Romániában ciántechnológiát alkalmazó
bánya megnyitását nem engedélyezhetjük” – ösz-
szegzett Enache.

Mint ismeretes, kedden Korodi Attila beiktatási
ceremóniáján Traian Băsescu államfő határozottan
felkérte az új szaktárcavezetőt, hozzon döntést a Ve-
respatak-ügyben. Bár Băsescu nyilvánvalóvá tette,
hogy ő az engedélyezés mellett foglal állást, el-
mondta: akár támogatják, akár elutasítják a bánya-
nyitásra vonatkozó kérelmet, a kormánynak
sürgősen kell döntenie.

Pál Piroska

„Băsescunak személyes érdekei 
fűződnek a verespataki aranykitermeléshez”

A Pro Európa Liga helytelennek tartja és a hatalommal való visszaélés iskolapéldájának véli Traian Băsescu
államfő Korodi Attilának adott ultimátumát a verespataki aranykitermeléssel kapcsolatosan.
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A magyarok azt hitték,
hogy végre lerázták a láncokat
és most már ugyanolyan jogaik
lesznek, mint a többségnek,
ezért követelték vissza iskolái-
kat, intézményeiket. De talán
túl naivak voltak, vagy igen na-
gyot haraptak egyből a sza-
badság édes gyümölcséből és
ez megakadt a torkukban, kel-
lemetlen utóízt hagyva mai
napig a szájukban. Talán a kez-
deti időszakban, a szabadság
ízét kóstolgató nép nem volt
még egészen tisztában a „de-
mokrácia” fogalmával és a régi
rendszer kiszolgálói diverziót,
gyűlöletet tudtak szítani az et-
nikumok között.  

Ezt követően aztán mégis-
csak elindult egy lassúbb folya-
mat a megbékélés felé, egy
demokratikusabb jövő remé-
nyében. Az utóbbi két évtized-
ben több magyar iskola,
sajtótermék, rádió-, televízió-
adás indult be és működik Er-
dély-szerte, ország-szerte.
Ugyanakkor a magyarok, az
RMDSZ színeiben – ha nem is
az összmagyarság érdekeit
képviselve, de – részt vesznek
a romániai nagypolitikában. A
magyarok lakta területeken
magyar polgármestereket,
községi tanácsosokat, ország-
gyűlési képviselőket választa-
nak demokratikus úton. 

Ma úgy tűnik békésebb a
viszony az etnikumok között
Romániában, de még sok víz-
nek kell lefolynia a Maroson
ahhoz, hogy ez tökéletes le-
gyen, és megértsük azt, hogy a
magyar és a román nép –
számbeli arányából adódóan –
csak két apró búzaszem, már
évszázadok óta a nagyhatal-
mak malomkövei között. A
nagy birodalmak vezetőrétege,
majd a hatalmas nemzetálla-
mok mindig csak saját érdeke-
iket szem előtt tartva
uszították egymásnak a két kis
népet. Az Erdélyben együtt élő
népek közötti – a Habsburg bi-
rodalom, a két világháborút le-
vezénylő nagyhatalmak és a

kommunista vezetés által ge-
nerált, kitalált, túlzásokon, ha-
zugságokon alapuló –
feszültségeket nem könnyű
feloldani.

Magyarországnak és Romá-
niának az Európai Unióhoz való
csatlakozása új esélyek elé ál-
lította az erdélyi magyarságot
és a tömbben élő székelységet.
Fellazultak a határok, köny-
nyebb a kapcsolatot tartani az
anyaországgal, amely úgy
tűnik, hogy miután többször
lemondott a határokon kívül
rekedt polgárairól, és erdélyi
bevándorlóktól féltette a kis
csonka országot, most újabban
mégis csak felelősséget érez
irántunk. Az Unióban érvénye-
sülni látszó tendenciák közé
tartozik egy nagy közös Európa
létrehozása több téren (gazda-
sági, politikai, katonai), egy
versenyképes nagyhatalom
megteremtése – amely helyt
tud állni a világpiacon Ame-
rika, Kína, Oroszország és
Japán mellett – és a nemzet-
államok felszámolása, ami az
erdélyi magyarság szempont-
jából részben jó lenne, részben
meg nem. A modell a jelek sze-
rint az Amerikai Egyesült Álla-
mok, ahol megannyi etnikum
él együtt – egy hatalmas, 
népeket összeolvasztó tégely-
ben – és mégis mindenki ame-
rikai állampolgár. 

A székelység felaprózódá-
sának, elnemzettelenedésé-
nek, szétszóródásának,
asszimilációjának stb. megaka-
dályozását a magyar politiku-

sok egy része a helyi autonó-
mia kiharcolásában, megvaló-
sításában látja. A hajdani
Székelyföld területi-, kulturá-
lis-, közigazgatási autonómiája
kedvező feltételeket teremt-
hetne a székely-magyar érté-
kek megőrzésére, a helyi
gazdasági állapotok fejleszté-
sére, a kivándorlás megfékezé-
sére és egyéb problémák
megoldására, orvoslására.  

A történelem nagy dátumai
a magyarok és a románok szá-
mára nem ugyanazt jelentik.
Egyiknek a fájdalom napja,
másiknak ünnepnap. Egyiknek
békehatározat, másiknak dik-
tátum. Hogy csak két példát
említsek: 1920. június 4, vagy
1940. augusztus 30. Az lenne
az igazi tolerancia, tisztelet,
kölcsönös megbecsülés más
etnikumhoz tartozó embertár-
sainkkal szemben, ha meg ta-
nulnánk úgy ünnepelni, hogy
ezzel ne zavarjuk érzelmeiket,
érzéseiket, ne bántsuk meg
őket önérzetükben! Március
15-én, vagy december 1-én
olyan megemlékezéseket tar-
tanánk, ahol nem a gyűlöletre
és sovinizmusra apellálnánk,
hanem a jóérzésre. Ez ügyben
már legfőbb ideje lenne annak,
hogy a magyar és román törté-
nészek egy közös asztalhoz ül-
jenek, és igyekezzenek közös –
bizonyítható igazságokon ala-
puló – nevezőre jutni. Amed-
dig ez nem történik meg,
mindig lesznek olyanok, akik
félremagyaráznak, elhallgat-
nak, elferdítenek bizonyos tör-

ténelmi tényeket és mesékre,
legendákra, hazugságokra ala-
pozzák a történelmet. „Minden
nemzetnek megvan a maga
történeti mitológiája” – állítja
Lucian Boia világszinten elis-
mert, nagy tudású román tör-
ténész-professzor. „Célunk nem
az, hogy leromboljuk a törté-
neti mitológiát. Ez azonban
nem azt jeleni, hogy nem tart-
juk fenn magunknak a jogot,
hogy jelezzük: manapság mi-
lyen mesterséges módon táp-
lálnak, sőt duzzasztnak fel
egyes történeti és politikai mi-
tológiákat…” Ideális esetben
tehát a történészek feladata az
lenne, hogy a történelem ese-
ményeit objektíven mutassák
be, és lehetőleg ne nagyon
kommentálják személyes
meggyőződésük szerint. Mert
ha például a mítoszokat kom-
mentálni, értelmezni próbál-
ják, akaratlanul is megsértik a
róluk kialakult képet, néptuda-
tot.

„Egy nép, amely elfelejti
saját történelmét, annak nincs
múltja és nincs jövője, azt a
népet elfelejti a történelem.
Minden népnek a múltja ké-
pezi az alapot, a múltra épül a
jövő, s amely népnek nincs
múltja, nem lesz jövője sem” –
írta igen helyesen Sándor Jó-
zsef László, a hunok történetét
bemutató könyvében. Ma,
amikor szólhatunk, a több éven
át igában tartott történel-
münkről, feladatunk, hogy ezt
meg is tegyük! De nem úgy,
hogy valakit, vagy valakiket
ezzel megsértsünk. Mégis az
igazságokat ki kell monda-
nunk, még akkor is, ha ez né-
melyeknek nem tetszik. A
közelmúltban helyesen fogal-
mazta meg egyik egyházi ve-
zetőnk, hogy „a magyarság
nem epret szedni jött erre a te-
rületre”, s ebből következően –
tetszik ez egyeseknek vagy
sem – bizonyos jogok illetik
meg.

Nemes Gyula

Nem epret 
szedni jöttünk! 

A román kommunista pártvezetés egyik célkitűzése a nagyobb erdélyi városok etnikai arányainak
a megváltoztatása volt, méghozzá bármi áron. Ez sikerült is a szászok eladásával, a románok
betelepítésével és a magyarok asszimilációjával. Az utolsó tömbmagyar terület Székelyföld maradt.
1989 végén lezárult a „szocialista építés” korszaka, egy új rendszer vette kezdetét nemcsak
Romániában, hanem több volt kommunista országban is. 1990-től nagyot fordult és más irányt vál-
tott a társadalom kereke. 

József Attila versmaraton 
a magyar költészet napján

Manapság minden, a társadalom által fontosnak tartott
dolognak van egy napja. Hallottunk már a szerelmesek
napjáról, gyermeknapról, de létezik titkárnők napja is, és ki
tudja, még mit találnak ki az emberek. Szerdán ünnepeltük a
magyar költészet napját, és ez – Gáspárik Attila elmondása
szerint – egy olyan nap, amely még valódi tartalommal bír. 
1964 óta minden évben József Attila születésnapján, április 11-
én ünneplik a magyar költészet napját. Idén, városunkban
megszervezésre került a József Attila Maraton a Jazz & Blues
Klubban. Az esemény szerda délutántól másnap hajnalig
zajlott, ugyanis felolvasták a költő összes versét.
A rendezvény délután fél négytől kezdődött egy díjkiosztó
ünnepséggel, ahol jutalmazták a Marosvásárhelyi Művészeti
Líceum azon diákjait, akik a legjobb, a költő versei által ihletett
rajzokat készítették. Két kategóriában osztottak első, második
illetve harmadik díjat: az 5-8. valamint a 9-12-es diákok
számára. Az okleveleket és a jutalmat Gáspárik Attila, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója adta át. A díjak
előadásokra szóló meghívók voltak, és a nyertes választhatta ki,
hogy melyik darabot szeretné majd megtekinteni. Az első
helyezett nyereménye egy színházi körút volt, amely során az
igazgató úr körbevezetésével mindent megtudhat városunk
egyik kulturális központjáról. A diákok alkotásait meg lehet
tekinteni a Nemzeti Színházban is pénteken, április 13-án, a
Bölcs Náthán című színdarab bemutatója előtt.
A díjkiosztó után a Művészeti Líceum diákja, Domahidi Zsuzsa
fuvolájával hangolta rá a közönséget a vershallgatásra, ezt
megelőzte József Attila önéletrajzának a felolvasása, majd ez
után kezdődött a tulajdonképpeni versmaraton. A
felolvasáshoz bárki csatlakozhatott a közönségből, akár egy
vers erejéig is. Az interaktív rendezvényen nagy örömmel
vettek részt kicsik és nagyok, tanárok és diákok. 

Becze Dalma

Szabó Bélát választotta 
vezetőjévé a MOGYE magyar tagozata

Kizárták az intézmény épületéből a magyar oktatókat. Hiába
kérték a MOGYE vezetőségét, biztosítson termet és pecsétet a
szerdai tegnapi választásokra, az intézmény dísztermét nem
bocsátották az újonnan létrehozott kar rendelkezésére. 
A MOGYE megbízott rektora, Leonard Azamfirei azért nem en-
gedte meg, hogy ott bonyolítsák le a magyar-angol tagozat
választásait, mert szerinte előbb a szakminisztériumnak kel-
lene hivatalosan elismernie az egyetemi chartát, amely nem
tesz említést a frissen létrehozott tagozatról. 
Kényszerűségből a választásra jogosult magyar oktatók –
számszerint 121-en, akik közül 95-en vettek rész a procedúrán
– a Studium Alapítvány könyvtárában voksolhattak. A magyar
tagozat egyetemi szintű képviseletére az általános orvosi kar-
ról kilenc, a gyógyszerészeti karról egy személyt választottak
meg. A tagozatvezetői tisztségre pedig Szabó Béla professzort
választották.  
Mint ismeretes, az új kar megalakítása elleni fellépésként az
ellenzéki Szociál-liberális Szövetség (USL) április 17-én bizal-
matlansági indítványt nyújt be. 
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Most jobb lesz?
Ha behűtötték a pezsgőt a Népszabadságnál, az mára
nemcsak hideg, de savanyú is lett. Mint hírül adták,
az ELTE jogi kari könyvtára rektori utasításra nem adta
ki nekik Orbán Viktor, illetve dr. Orbán Viktor jelenlegi
miniszterelnök, volt joghallgató szakdolgozatát. 

Mi célból is akarta ezt a
Népszabadság? Mire azonban
kikerekedett volna a „rejtege-
tett” dolgozat pikáns botránya, az mostanra az
Orbanviktor.hu-n teljes terjedelmében olvasható. A munka
bírálója dr. Samu Mihály egyetemi tanár, az állam- és jogel-
méleti tanszék volt tanszékvezetője, professor emeritus. A
szakdolgozat címe: Társadalmi önszerveződés és mozgalom
a politikai rendszerben (A lengyel példa).

Hogy önálló munka-e, vagy Orbán egy szamojéd félanal-
fabéta szociológus gondolatait emelte át dolgozatába, arról
nem értesültünk. Arról viszont igen, hogy Schmitt Pál dok-
torija lavinát indított el, aminek végkifejlete ma még nem
látható. A keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe, a húsvét
járt le, amit komoly lelkigyakorlat és lelkiismeret-vizsgálat
előz meg hívők sokaságánál a világon. Megtisztulás és ön-
értékelés, ezzel szokták köszönteni Jézus Krisztus feltámadását
mint a Megváltó ajándékát. Nem úgy Magyarországon, ahol
különböző politikai áramlatok gondoskodnak arról, hogy a
honi időszámítás csak botránytól botrányig terjedjen. Most
beindult a diplomavadászat, az egyenkénti karaktergyilkosság
újabb fejezete. Kinek van, kinek nincs, mi van benne, mi
nincs benne. Ki kinek áll útjában, és hogyan lehet letámadni
valakit a végzettségén vagy hazudott címein keresztül. A
hajdani tanársegédet, aki miniszter korában adjunktussá ne-
vezte ki magát, több mint kínos volt erről meghallgatni. Iga-
zából nem tudni, mi is az értelme, de arra kiváló, hogy politikai
ellenfelek, szüneteltetve az egyéb intrikákat, nekifeszülhes-
senek egymásnak. 

És hogy megy a lebonyolítás? Ki minősíti a raktárakból
előszedett, leporolt dolgozatokat? Ki ítéli meg, hogy egy vil-
lamosmérnöki diploma vagy egy építészmérnöki vizsgater-
vezés mennyit ér a piacon, s főképp ki használja és mire?
Elég megnézni a televíziós csatornákat, hogy lássuk, mekkora
súllyal bírnak például a divatos kommunikációs papírok.
Pedig azokon még szárad a tinta. Voltak egyetemek, mint
például a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem, a közismert
Foxi-Maxi, amelynek papírja külsőre pimaszul hasonlít az
ELTE diplomájára, csak hát a minőség az előbbinél azonnal
elmállik a terhelés próbája alatt.

Vagy milyen értékkel bír az MSZMP Politikai Főiskolája,
amely végzettséggel komoly funkciókat töltöttek, töltenek
be sokan még ma is? Túl sokáig üldögéltek az akadémikusok
közt a szocialista tudomány örökös bajnokai, túl sok 
pártösztöndíjas, szakérettségis működése itatta át a társa-
dalom szövetét. Most egy szerencsétlen történet utóhatá-
saként egyesek monstre átvilágítást követelnek, na nem
ügynökügyben, hanem helyette. 

Kiválóan elmegy ezzel az idő. Alakulnak kisdoktorit vizs-
gáló bizottságok, aztán nagydoktorit, docentúrát ellenőrző
grémiumok. Erőteljes tényfeltáró újságírást követel meg,
hogy melyik felsőoktatási intézmény melyik karán, melyik
párttitkár telefonált a vizsgáztató profnak, legyen kíméletes
X. hallgatóval, mert nagy ígéret a KISZ-bizottság egén.

És ha valaki azt hiszi, hogy ez csak Gyurcsány Ferenccel
történt meg, ha megtörtént, téved. A jó káderekre nem a
Jóisten, hanem a kari párttitkár vigyázott. Mi lesz a történelmi
materializmusból, dialektikus materializmusból, marxista
etikából vagy a tervutasításos rendszerből beszerzett tudo-
mányos minősítésekkel? Esetleg az 1956-os forradalom rend-
szerváltás előtti doktori értekezéseivel? Azok mennyivel hasz-
nosabbak, mint Georgijev fordításai? Eszmei értékük mára
annyit sem ér, mint a papír, amelyre írták őket.

Schmitt Pál lemondott. Hányan követik majd?

Seszták Ágnes

Európa nem keresztény?!
Döbbenetes interjú jelent meg nemrég a Magyar Nemzet hasábjain (Lovas István: Nyugat-Európa
már rég nem keresztény, 2012. március 29.). Az interjúban egy holland kutatóval, illetve két, Hol-
landiában élő magyar emberrel beszélgetett az újságíró. A beszélgetés tanulságai a következők:

Hollandiában már nem lé-
tezik kereszténység. 

A kereszténynek nevezett
politikusok is liberálisok.

Az elit elsöprő többsége
bal-liberális.

Európában kialakult egy elit
osztály, amely a neoliberális
kánon szerint gondolkodik, s
erre késztet-kényszerít máso-
kat; aki ezt nem követi, azt le-
vegőnek nézik vagy kicsinálják.

Az Európai Uniót is áthatja
a liberális-neoliberális gondol-
kodás.

A balliberális értékrend át-
fogó intézményhálózatot ho-
zott létre, amelybe hatalmas
pénzeket pumpálnak.

Orbán Viktor, amikor arról
beszélt az Európai Parlament-
ben Schumannt idézve, hogy
Európa vagy keresztény lesz
vagy nem lesz, ásatag, őskon-
zervatív és kirekesztő politikus-
nak tűnt az ottani balliberálisok
szemében.

Súlyos állítások egy súlyo-
san megváltozott helyzetről.

Itt tartunk, itt tartanánk?
Ha feltételezzük és megen-

gedjük, hogy a hollandiai in-
terjúalanyok igazakat állítanak
a holland és az európai hely-
zetről, akkor mi, magyarok pa-
radox módon már-már felléle-
gezhetünk, hiszen:
Magyarország mégsem olyan
rossz hely, nálunk keresztény

és nemzeti kormány van hatal-
mon, a balliberálisok kiestek a
parlamentből, a szocialisták is
gyengülnek. S bár a balliberális
hálózat igyekszik terjeszteni a
political correct (politikailag
korrekt) neoliberális beszédet,
azért elég széles körök ellen-
állnak ennek, és igyekeznek
megőrizni a józan eszüket,
amikor társadalmi jelenségeket
elemeznek. 

És valóban: ha a hollandiai
válaszolók pontosan írták le a
helyzetet, akkor minden belső
kínunk ellenére tudnunk kell,
hogy sziget vagyunk Európá-
ban, jó néhány közép- és ke-
let-európai új demokráciával
együtt.

Ugyanis mi erősen harco-
lunk a neoliberális értékvesztés
ellen, a vallástalanítás nagyon
is átgondolt szándéka ellen, az
agymosás ellen, a nemzeti ér-
zések megsemmisítése ellen,
a hagyományos értékek meg-
védéséért. S ebben a harcban
nem állunk vesztésre.

Ezzel szemben Európa már
vesztett? 

Európa már nem keresz-
tény?

Ha ez igaz, az olyan állapot,
mintha azt mondanánk: az isz-
lám országok nem iszlámok
többé, Allah nem jelent nekik
semmit. Vagy Izraelnek már
nem jelent semmit a Tóra és a

Talmud. Mi következne ebből
az arab országok és Izrael szá-
mára?

„Pusztán” annyi, hogy elve-
szítenék az identitásukat. A tar-
tásukat. A belső harmóniáju-
kat. A múlt-jelen-jövő
tudatukat. Az önérzetüket, a
szeretetüket a másik iránt, a
nemzetük iránti elkötelezett-
ségüket, a hűségüket, az erköl-
cseiket. Vagyis: elveszítenék
emberi arcukat, helyüket a vi-
lágban. 

Másképpen: kiszolgálta-
tottá válnának minden külső
behatással szemben, legyen az
barbár, gonosz, megsemmisí-
tésükre hihetetlenül agyafúrt
és átláthatatlan technikákat al-
kalmazó népesség, csoport, ér-
dekkör.

Aki egy ország, egy nemzet,
egy kontinens hitét veszi el, az
mindenét elveszi.

Az arab országokat a mo-
hamedán vallás tartja össze
évezredek óta, Kínát a konfu-
cionalizmus (amely mostaná-
ban reneszánszát éli), Indiát a
buddhizmus, Izraelt a zsidó val-
lás, Európát pedig – s a tágabb
keresztény világot – a keresz-
ténység, Jézus.

Németországban járván ol-
vastam, hogy az utóbbi évek-
ben százezres nagyságrendben
léptek ki a keresztény egyhá-
zakból, különösen a katolikus

egyházból. És a szekularizációs
folyamat valóban hatalmas
ütemben halad előre a többi
nyugat-európai országban is –
szerencsére fontos kivételekkel,
főleg Dél-Európából.

Európa – a kivételekkel
együtt is – életveszélyben van.
A kérdés azonban felmerül: va-
jon hogyan juthatott el odáig
ez a nagy múltú, a föld sóját
jelentő kontinens, hogy lassan
felszámolja saját létének alap-
jait? Mik az okok? Mi áll a hát-
térben? Hogyan történhetett
ez a hetvenes évektől kezdve?

Megítélésem szerint egy kö-
zös vallási és kulturális gyöke-
rekkel rendelkező kontinens
nem számolja fel csak úgy ön-
magát. Hiszen hitének alapja
az énszeretet és a felebaráti
szeretet, sem másokat, sem ön-
magát nem akarja megsemmi-
síteni. Éppen ebben rejlik az
ereje: magunk és egymás meg-
segítése, a humánum, a puszta
anyagi érdekeken való felül-
emelkedés éltető és örökkévaló
tudása, kultúrája.

És ez valamiért „veszélyes”,
úgy látszik.

És ez egyben már egy kér-
dés is.

Fricz Tamás
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Mindent ki kell próbálni egyszer, 
kivéve a szifiliszt és a népi táncot.

Vass Levente: csak a neve ke-
mény, valójában gyenge? A
Rádió GaGa hétvégi kívánság-
műsorában Kelemen Atilla me-
gyei RMDSZ-elnök az alábbi
számot küldte Vass Leventének:
„Megállj, Levi! Mondd csak, mit
képzelsz magadról, gyenge
vagy még, elfúj minden szél!
Erős kézzel kell Vásárhelyt ve-
zetni, szállj magadba, Vass, és
légy szerény!”.
Ez persze csak tartalmilag igaz,
formailag nem. Viszont azt
tényleg mondta az Erdély TV
„Többszemközt” című műsorá-
ban – melyben a műsorvezető
igen nagy tehetséget árult el a
kellemetlen kérdések feltevé-
sének totális mellőzése terén
–, hogy „egy nagyon erős je-
löltet kell állítani”, mármint
polgármester-jelöltet, amivel
természetesen Frundára cél-
zott. Idekívánkozik egy másik
idézet is: „tapasztalt, jó mened-
zseri kvalitásokkal rendelkezik,
szakmájában többszörösen bi-
zonyított, irányításával Maros-
vásárhely elindulhat egy valós
fejlődés útján”. Két apró pon-
tosítás: ezt már nem Kelemen
doktor nyilatkozta, hanem az
RMDSZ főtitkára, Kovács Péter,
pár héttel ezelőtt. Ja, és nem
Frunda Györgyről, hanem Vass
Leventéről.
Említett Erdély tévés purparlé-
ban akadt még egy érdekes
momentum: amikor Dr. Kele-
men Atilla azt találta mondani
(ohne szemrebbenés): „a poli-
tikában nem szabad egy bizo-
nyos pont alá süllyedni morá-
lisan…”, a plafon nem szakadt
le éppen, de leszánkázott a fal-
ról az egyik díszlet, és az előtte
levő pohárban bugyborékolni
kezdett a víz. Vagy csak úgy
tűnt?

Kisgömböcök harca. Ismét
egy citátum, ezúttal az EMNP
április 7-ei, a polgármesteres
mizériával kapcsolatos közle-
ményéből: „Frunda György nem
akarja, de nem is tudja képvi-
selni a marosvásárhelyi magya-
rokat, jelölésével pedig az
RMDSZ saját mohóságának és
telhetetlenségének adja ismé-
telt bizonyítékát. Mint a kis-
gömböc, amely mindent le-
nyel, aki vagy ami az útjába

kerül. A kisgömböc történeté-
nek azonban ismert a vége. Ki-
pukkad.” Bizonyára emlékeznek
rá, hogy ezt a kisgömböcös ha-
sonlatot Vass Levente is appli-
kálta volt még valamikor a té-
len, csak a jelenlegi
polgármesterre. Nos, ha Frun-
dára úgy tekintünk, mint a tu-
lipános kisgömböc reprezen-
tánsára, akkor minden
bizonnyal ingergazdag kam-
pányra számíthatunk, ismer-
vén a két kisgömböc messze
földön híres barátságát.
A gond csak az, hogy ennek a
mesének a végén mi, vásárhe-
lyi magyarok fogjuk be-
kapni…

Harry herceg. Hétfőn, húsvét
másodnapján azt hittük, a po-
fánk leszakad, amikor Harry
herceg beállított a Központ
szerkesztőségébe!
Jó, na, nem állított be, de akár
be is állíthatott volna, mert a
húsvéti ünnepeket apja, Char-
les egyik erdélyi birtokán töl-
tötte, és innen Vásárhelyről re-
pült haza.
Ellenben az, hogy állítólag töb-
ben is látták a nagyanyját, II.
Erzsébetet vasárnap az ócskán,
valószínűleg kamu.

My Heart Will Go Boooáá-
áhhhh……: Kate Winslet
hányni tudna a Titanic zenéjé-
től. A színésznő – aki nem mel-
lékesen a Titanic női főszerep-
lője – egy interjúban
elmondta: mikor meghallja,
hogy a rádióban felcsendül a
My Heart Will Go On című
szám, a hányinger kerülgeti.
„Jó lenne, ha azt tudnám mon-
dani, hogy örülök Celine Dion
hangjának, de ez nem igaz. Mi-
kor meghallom ezt a számot,
csak egy helyben ülök és ök-
lendezem.“
Mink is, Kati lelkem, mink is!

A legjobb motor. Mérnökök
és technikusok időtlen idők óta
vitatkoznak azon, hogy melyik
a legjobb motor: a repülőgé-
pekben használatos csillagmo-
tor, a kardántengelyes, esetleg
a négyhengeres? Nos, találtunk
egy száz éves feljegyzést,
amely egyszer s mindenkorra
véget vethet a vitának:

A legjobb motor a világon a va-
gina – állapította meg még
1912-ben Dr. Hermann Otto
Klöpneckler osztrák nőgyó-
gyász. Mint naplójában leszö-
gezi: „… egy ujjal beindítható,
önállóan kenődik, bármilyen
méretű dugattyú befogadására
alkalmas, és négyhetente
egyedül cseréli az olajat”. Némi
kívánnivalót hagy maga után,
hogy vezérlőrendszere – a doki
szavaival élve – „kib*szottul ki-
számíthatatlan”.

Kérdezz – felelek. Társkereső
hirdetés előző lapszámunkból:
„Szeretnél találkozni egy
örökké mosolygós 32 éves fiatal
hölggyel?” – Nem!

Pornótanárnéni. Megelé-
gelve a névtelenséget és az ál-
talános iskolai tanári fizetést,
a 28 éves Ioana Botezatu nem
kis lépésre szánta el magát: az
Egyesült Államokba utazott,
hogy megvalósítsa álmát –
pornós lett. Ioana nagyon rövid
idő alatt átvedlett Sensual
Jane-né, egy olyan színész-
nővé, aki megőrjíti az amerikai
pornófogyasztókat.
Bukarestben dolgozott egy ál-
talános iskolában alacsony fi-
zetésért, amikor 2009-ben
dobbantott, és természetes
idomainak köszönhetően az
amerikaiak egyik kedvencévé
vált. Több mint 30 filmben sze-
repelt, és természetes mellei
miatt most is nagyon keresett.
Kedvenc szerepei közé tartozik,
amikor dögös tanárnő lehet
egy osztályteremben, ahol a
csintalan, de érett tanulók jól
megadják neki, amit elvár. Lájk!

Ahol gyalulnak, ott hullik a
forgács. A 18. században, ér-
zéstelenítés hiányában a beteg
fájdalmának csökkentése, il-
letve túlélési esélyeinek növe-
lése érdekében az operáció
gyorsasága volt a fő szempont.
A skót Robert Listont az egyik
leggyorsabb pengéjű orvosnak
tartották. Egy alkalommal 2 és
fél perc alatt amputált egy lá-
bat (a beteg üszkösödés miatt
később meghalt), de egyúttal
fiatal asszisztensének ujjait is
levágta (aki szintén belehalt a
vérmérgezésbe), továbbá át-

hasította az egyik néző kabát-
jának szárnyát, aki annyira
megijedt, hogy esetleg vala-
milyen létfontosságú szervébe
vágtak bele, hogy az ijedtségtől
holtan esett össze. Ez az egyet-
len ismert műtét a történelem-
ben, amely 300 százalékos ha-
lálozási rátával zárult.
Valszeg azóta szokás előre oda-
adni a hálapénzt.

Ha valaki esetleg nem
tudta volna… Létezik egy
nyálkő nevű betegség, mely
nagyban hasonlít a vese- és
epekőhöz. A nyálkő elduga-
szolja a nyálvezetéket, amitől
– finom étel látványára, evésre
– az eldugult vezeték oldalán,
az állkapocs alatti terület lát-
hatóan megduzzad. Feszülő ér-
zés keletkezik a nyálmirigyben,
melyből nyomásra sűrű, fehé-
res, gennyes nyál préselődik ki.
Jó étvágyat!

Sprechen Sie deutsch? Ritka
kincs akadt kezünkbe a minap:
egy 1958-as kiadású német
társalgási zsebkönyv! Közzéte-
szünk belőle néhány kulcsmon-
datot, melyek segítségével a
németül egyáltalán nem be-
szélők is játszva érvényesülhet-
nek német nyelvterületen:

- Du lieber Himmel! – Jóságos ég!
- Ich schlage for, daβ wir vor

allem zum Friseur gehen. – Ja-
vaslom, hogy mindenekelőtt
menjünk borbélyhoz.

- Bei den Damen ist es komp-
lizierter. – Hölgyeknél ez bonyo-
lultabb.

- Mein ältester Son, Peter, ist
jetzt 14 Jahre alt. Er hatte vor
zehn Tagen Geburtstag. Von se-
iner Tante bekam er als Geburts-
tagsgeschenk seine ersten lan-
gen Hosen. – A legidősebb fiam,
Péter most 14 éves. Tíz nappal
ezelőtt volt a születésnapja. Szü-
letésnapi ajándékul nagynénjé-
től megkapta első hosszú nad-
rágját.

- Wie ich sehe, hat Kurt über
mich schon einiges berichtet. –
Amint látom, Kurt már mesélt
rólam egyet s mást.

- Bitte, Therese, wechseln Sie
das Gedeck, damit die Backhen-
deln bald zu ihrem Recht kom-
men. – Kérem, Teréz, váltson te-

Facebook anno
Mi sem áll távolabb a Központ munkatársaitól, mint a
dicsekvés (talán csak a szerénység), de ha tőlünk nem, akkor
ki mástól tudnák meg a kedves és kedvetlen olvasók, hogy
ezzel a „Facebook anno” című, roppant mulatságos írással
egyikünk megnyert egy budapesti humorfesztivált a
közelmúltban. A nagy mű rövidített változatát egyszer már
leközöltük (talán), de mindannyiuk épülésére és örömére
most álljon itt a teljes, zanzásítatlan verzió:

- Ádám és Éva részt vesz a következő eseményen: Bűnbeesés
- Éva kedveli a következőt: Szex
- Lucifer megváltoztatta az adatlap-képét. És megint. És megint. És
megint…
- István meghívta Koppányt az alábbi eseményre: Felnégyelés
- Dózsa György mint unokát megjelölte: Ady Endre
- Winnetou az imént tudta meg, hogy az indián neve: Winnetou
- Mózes megosztott egy hivatkozást: Tízparancsolat. Lájkolások száma: 0
- Hófehérke mostantól Tudor, Vidor és további öt személy ismerőse
- VIII. Henrik állapota mostantól: egyedülálló
- Ady Endre üzenetet küldött neki: Egykori iskolám
- Jézus meg lett jelölve Leonardo da Vinci festményén
- Hét Vezér kedveli a következőt: Google Earth
- Mehemed csatlakozott az „Akik sose láttak tehenet” klubhoz
- Zsindex.zsi: Ma este Dávid – Góliát meccs a Judeosporton!
- „Jövő hét végén érkezem, ne fűrgyé’ le!” – Napóleon Joséphine
üzenőfalán
- Vörös Hadsereg ott volt: Berlin
- Sanyi válasza Segesvári csata meghívójára: talán
- Móka Miki Beethoven üzenőfalán: Fürelizni tilos!
- Kristóf megosztott egy Youtube-os videóklippet: AD Stúdió –
Álmaimban Amerika visszainteget
- Lengyelország üzenőfalán: Hitler ismerősnek jelölt
- Kőrösi Csoma Sándor: szombaton valaki kocsival Dardzsilingbe?
- Bródy válasza erre: Dardzsilingbe nem, de Földvár felé, ha eljön, elviszem
- Láthatatlan Ember új képeket töltött fel a Profilképek szemből albumba
- Noé: nagy az isten állatkertje!
- Kovács János az imént tudta meg, hogy a magyar neve: Kovács János. Ha
meg akarod tudni te is, nézd meg a személyidet!
- Ágnes asszony: ez az új Ariel nem ér egy zseb szart!
- Robinson Péntek üzenőfalán: merre bujkálsz, buta fiú?
- Lajcsi körüzenete: elfogyott a regimentem!
- Jézus, Péter, András, Jakab és további kilenc személy részt vesz ezen az
eseményen: Vacsoracsata
- P.E. grófnő Kelemen üzenőfalán: na, kedves öcsém, milyen volt a
hájastészta?
- Kelemen válasza erre: édes, néném!
- Kiszel Tünde kitöltötte a Facebook nagy intelligenciatesztjét. Az
eredmény: ásvány
- Attila kedveli a gazdag.hu, libasult.hu, joruha.hu, kugler.hu oldalakat
- Párizsinfo: Marie Curie leukémiai Nobel-díjat kapott
- Értesítés: Halál ismerősnek jelölt. Sorry…

rítéket, hogy a rántott csirkének
is méltó becsülete legyen.

- Unsere Kunststoffindustrie ist
ja noch jung. – A mi műanyagy-
gyártásunk még igen fiatal.

- Karl, du übertreibst! – Károly,
te túlzol!

- So eine Gelegenheit, gleich
drei Herren zur Verfügung zu ha-
ben, darf keine Frau ungenützt
lassen. – Ilyen alkalmat, hogy
egyszerre három férfi is rendel-
kezésre álljon, egy asszony sem
hagyhat kihasználatlanul.

- Seit zwei Tagen bin ich ohne
Stuhlgang. – Két napja nincs
székletem.

Rúg a Rigó, verje
devla… Az alábbi sztorit
általában viccként ismerik,
pedig valóban megtörtént:

Lovat árult a cigány a vásár-
ban, jött egy ember, megalkud-
tak, megvette, aztán a ló hirtelen
megijedt valamitől, és – vak lé-
vén – nekirontott egy ház falá-
nak, majd aléltan rogyott össze.
- Na megállj, te büdös, hát vak
lovat adtál el nekem?! – kiál-
totta a felháborodott vevő.
- Nem vak az, nyalom a szívedet
– replikázott a cigány –, csak
bátor!

Polidaktília. Egy indiai kisfiú
34 ujjal született. Zongorasu-
liba vele!

Ki lehet próbálni! A „közösül”
vulgáris formája az egyetlen
ige, amely minden igekötővel
értelmes szót ad.



8. oldal >>  Reklám

C M
Y B

C M
Y B

április 13 - 19.

A tarló, száraz növényzet és a növényi 
maradványok égetésének tiltása
Figyelembe véve a Ma-
ros megye területén ri-
asztó méreteket öltött
ellenőrizetlen égetése-
ket, amelyek számot-
tevő kárt okoztak,
2012. március 22-én ki-
bocsátották a 109-es
számú Prefektusi Ren-
deletet, amelynek 1-es
cikkelye előírja:

Maros megyében 2012.
december 31-ig tilos a tar-
lók, a száraz növényzet és
a növényi maradványok
égetése.
Marosvásárhely Megyei
Jogú Város Helyi Tanácsá-
nak 2008. február 7-i 20-
as számú határozata 8.
cikkelye 2. bekezdése ér-
telmében, tilos bármilyen
hulladék égetése Maros-
vásárhely municípium te-

rületén.
Ugyanakkor, közöljük a
gazdaságok főbb tűzvé-
delmi intézkedéseit, a köz-
és magánterületeken tűz-
zel való tevékenységek
szabályozásait, valamint a
mezőgazdasági területek,
illetve a Marosvásárhely
municípium környékén
levő erdők tűzvédelmi sza-
bályait.
Egycsaládos/többcsaládos
lakásokban/lakossági gaz-
daságokban:

- Tilos a nyílt tűz haszná-
lata tűzveszélyes helyen
és szeles időben;

– Tilos gyufák, gyertyák,
petróleumlámpák haszná-
lata tűzveszélyes helyisé-
gekben, ahol takarmányt
tárolnak, istállókban, rak-

tárhelyiségekben, pad-
láson és más hasonló he-
lyeken;
– Egységekben, szabad-
idő-övezetekben és a la-
kosság gazdaságaiban
nyílt tűz használatával az
élelem előállítása kizáró-
lag az erre a célra beren-
dezett helyen történik,
olyan körülmények között
és távolságban, amely
nem teszi lehetővé a tűz-
nek az épületre, raktá-
rakra, mezőgazdasági ül-
tetvényekre, erdőkre,
veteményesekre vagy
szomszédságokra való át-
terjedését;

– A robbanóveszélyes he-
lyektől (gáz, gyúlékony fo-
lyadékok, gyúlékony kigő-
zölgések) legkevesebb 40
méter távolságra, a gyú-

lékony anyagoktól (papír,
textil, olaj, bitumen) pedig
10 méter távolságra, fel-
ügyelet vagy megfelelő in-
tézkedések biztosítása
nélkül tilos nyílt tűzet
rakni.

– Intézkedések foganato-
sítása a gyerekeknek tűz-
zel való játszásának meg-
előzésére olyan helyeken,
ahol tűz keletkezhet, azon
személy kötelessége, aki a
törvény szerint a gyerek
nevelésért felel.

Mezőgazdasági
területeken:

– Tilos a gyúlékony és rob-
banékony anyagok táro-
lása (petróleumtermékek-
kel teli palackok, hordók)
a tarlók közelében, a nap-

sugaraknak kitéve;

– A területek tulajdonosai
biztosítják valamennyi
gyúlékony anyag eltávolí-
tását: papírok, műanyag-
csomagolások, növényi és
famaradványok, valamint
azokat, amelyek a napsu-
garak hatására tüzet okoz-
hatnak (üvegcserepek
stb.);

–        A mezőgazdasági
területek takarításából
származó száraz növényi
maradványokat kötelező
módon az ezek tárolására
kialakított helyre kell szál-
lítani.

Az erdőben tilos saját
gépkocsikkal a behajtás az
erdei utakra, a dohányzás
és a nyílt tűz a nem az arra
kijelölt helyeken, illetve

égő cigaretták és gyufák
elhajítása, valamint sátrak
felállítása, járművek állo-
másozása és piknikfelüle-
tek kihelyezése.
Ezen előírások megsze-
gése kihágásnak minősül
és az érvényben levő jog-
szabályok szerint bírságol-
ják.
Abban az esetben, ha tar-
lótüzet észlelnek, a szél
irányával merőlegesen
azonnal hagyják el a kör-
nyéket, s értesítsék a tűz-
oltóságot a 112-es egysé-
ges segélyhívón!

A Marosvásárhelyi
Sürgősségi Helyzetek
Önkéntes Szolgálata
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Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon
hozzánk a 0265-250.994-es telefon-
számon vagy a kozpont@kozpont.ro
e-mail címen!

Maros megyei hetilap

A közönség figyelmébe

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy
a Mircea Birău Fedett Uszoda
órarendje, 2012.04.7 - 2012.04.15
közötti időszakban a következőképpen változik:

-  szombat   2012.04.7  zárva
-  vasárnap 2012.04.8   zárva
-  szombat   2012.04.14  zárva
-  vasárnap 2012.04.15   zárva

Boldog húsvétot! 
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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 Eladó 370 négyzetméteres
kerthelyiség hétvégi házzal
Marosvásárhelyen, az Erdő
utca 14 szám alatt. Telefon-
szám 0365-804-550.
l Kiadó 4 szobás főtérhez
közeli lakás, saját hőköz-
ponttal, akár 4 személynek is,
fejenként 50 euróért. Illetve
Hosszú távra csendes tevé-
kenységre. Telefonszám 0265-
262-075, 0745-428-994.
l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879
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.

Egyéb

l Sürgősen eladó kültelek, Er-
nyében, a Selgros üzlettel
szemben. Összesen 10500
négyzetméter, ára 3.5
euró/négyzetméter. Minden
irata rendben van. Telefon-
szám 0754636704

Társkereső

Hölgyek
Ha régóta szeretné megtalálni a
párját, komoly kapcsolatra vágyik,
akkor mi segíthetünk önnek, mert
pár nélkül sem ember, sem madár
nem élhet a világon. A Mira Társ-
kereső Ügynökség várja hívását a
0737700001-0742227718-
0748328731 telefonszámokon.

Nem az számít, hogy kivel élünk
együtt a világban, hanem az, hogy
kivel álmodunk. Május 19-én le-
hetősége van megtalálni a Mira
Társkereső Ügynökség által szer-
vezett Singles Estélyen álmai part-
nerét. Az ügynökségünk várja
hívását a 0737700001-
0742227718-0748328731 tele-
fonszámokon.
lÉrzelmi alapokat kereső, fiatalos
és pozitív gondolkodás, romanti-
kus, 30 éves úriember vagyok. Hi-
szek a mosoly erejében, hiszek a
találkozás és az első pillanat vará-
zsában. Szeretem a természetet,
imádok autózni, új tájakat felfe-
dezni. Olyan hölggyel szeretnék is-
merkedni, aki mosolyra ösztönöz,

elgondolkodtat, értelmet ad a
mindennapoknak, irányt mutat.
Tel.: 0737700001. Sms kizárva.
lMár egészen pici korom óta a
szívem vezet, ezért nehezen értet-
tek meg az emberek. Mindig ba-
rátságos, nyíltszívű, határozott,
állítólag komoly, ennek ellenére jó
humorérzékkel rendelkező, opti-
mista életszemléletű, 45éves férfi
vagyok. Imádok túrázni, olvas-
gatni, illetve közösségi életet élni.
Keresem társam egy olyan hölgy
személyében, aki házias, őszinte,
megbízható, intelligens, komoly
gondolkodású és igényes. Tel.:
0742227718. Sms kizárva.
lKeresd meg azt az embert, aki
mosolyt csal az arcodra, mert csak
egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy
fantasztikussá tegyen egy rossz
napot.  Karrierjében sikeres, hatá-
rozott, jó humorú, kommunikatív,
őszinte, megbízható, 55 éves úri-
ember vagyok. Keresem azt a höl-
gyet, aki vidám, természetet
kedvelő, ápolt és intelligens. Találj
rám! Tel.: 0748328731. Sms ki-
zárva.
lUdvarias 32 éves férfi vagyok.
Kedves, pozitív kisugárzású nő
után kutatok. Olyan kapcsolatot
szeretnék, ahol együtt építünk
és épülünk. Tel:0737700001
sms kizárva
l44 évesen remélem, hamaro-
san eljön a pillanat, amikor
megtalálom a párom egy élet-
vidám, őszinte nő személyében.
Azt a valakit, aki elfogad olyan-
nak, amilyen vagyok, és nem
okoz neki problémát, ha meg-
teszek érte bármit. Tel:
0742227718 sms kizárva
l 52 éves férfi vagyok, nagyon
hűséges tudok lenni. Én mindig
várnálak, és keresném a kedved.
Megvédenélek, ha valaki bántani
akarna. Őriznélek, amikor alszol.
Mert bármilyen is legyél, biztos le-
hetsz abban, hogy számomra a
legkülönb vagy. Életem kirakósá-
nak egyetlen darabját keresem,
amit egy kedves, kitartó, őszinte
hölgyben szeretnék megtalálni.
Tel: 0748328731 sms kizárva
l Van türelmed? Igen? Akkor
előbb utóbb olyan leszek, mint
amilyen Te vagy hozzám. Miért is?
A kölcsönös szeretet-szerelem for-
mál, alakít, összefonódik benne a
két ember, „s lesznek ketten
eggyé”. 42 éves fiatalember va-
gyok, szeretek teniszezni, sízni, a
társastáncot, kis és nagyutazáso-
kat vagy kellemes sétákat, hangu-

latos teázóban meghitt beszélge-
téseket. Milyen is vagyok valójá-
ban? Ismerj meg inkább
személyesen. Minden leírt, „re-
gényre is elegendő sornál” többet
jelent a találkozás, mikor láthatod
és láthatom szemed fényét. Tel:
0737700001 sms kizárva
lHa őszinte, kölcsönös és mély
érzelmeken alapuló kapcsolatot
kereső hölgy vagy remélem, rám
találsz. Alapvetően vidám termé-
szetű, jó humorú vagyok, minden-
hol képes vagyok feltalálni
magam. 35 éve várok Rád. Tel:
0742227718 sms kizárva

Férfiak
„A szerelem az életünk főszava, s
ezért benne van minden ember-
ben. Aki nem szerelmes, az is sze-
relmes, csak nem tud róla.”
Szeretné megtalálni a szerelmet?
Mi segítünk önnek, a Mira Társke-
reső Ügynökség várja hívását a
0737700001-0742227718-
0748328731 telefonszámokon.

„Aki szeret táncolni, attól mindig
csak egy lépésre van a szerelem.”
Ha egyedül van, szeret táncolni és
komoly kapcsolatra vágyik itt a le-
hetőség, hogy eltöltsön velünk
egy kellemes estét a Mira Társke-
reső Ügynökség által szervezett
Singles Estélyen, itt megtalálhatja
élete párját. Az ügynökségünk
várja hívását a 0737700001-
0742227718-0748328731 tele-
fonszámokon.
l 43 éves, karrierjében sikeres,
őszinte, vidám nő vagyok. A szö-
vetséges hiányzik. Olyan társat ke-
resek, aki a jelenben él. Az tudja,
hogy mi történik körülötte, és nem
a múlt merengései kötik le a gon-
dolatait. Olyan férfit keresek, aki-
nek vannak ambíciói, aki keresi a
lehetőségeket, aki képes a meg-
újulásra, akinek a változás nem el-
lensége, hanem lehetőség a
fejlődésre. Tel: 0737700001sms ki-
zárva
lMondták már, hogy álomvilág-
ban élsz? Néha nekem is az az ér-
zésem, hogy nem létezik olyan
férfi, akiről álmodom. Az elképze-
léseim határozottak ugyan, de a
célom nem más, mint mindenkié:
boldogan élni. 41 éves romantikus
nő vagyok és egy jellemes, jó hu-
morérzékkel rendelkező férfiről ál-
modozom. Tel: 0742227718 sms
kizárva
lEgy tünemény vagyok. Idő kell,

hogy megismerj és kiismerj, de ha
sikerül, akkor nyert ügyed van. 35
éves karrierjében sikeres nő va-
gyok. Keresem a párom, aki mo-
solyra ösztönöz, kíváncsi a
gondolataimra, véleményemre,
de kedvesen figyelmeztet, ha rossz
irányba megyek, bevon az élet-
ébe, de azt is elfogadja, ha egye-
düllétre vágyom, szeretetet ad és
elfogad, őszinte, nyílt és hajlandó
kreatív szócsatákra. Tel:
0748328731 sms kizárva
lKedves, őszinte 52 éves nő va-
gyok. Szeretném megtalálni a tár-
sam, akivel megvalósíthatjuk
álmainkat. Imádok kirándulni, sé-
tálni a szabadban. Kedvelem a vi-
déki élet csendjét és a romantikát.
Tel: 0737700001 sms kizárva
lA legszebb ajándék egy mosoly,
egy ölelés vagy még az sem, csak
egy gondolat: tudni, hogy van egy
olyan férfi, aki egy 39 éves kedves
nőre vágyik. Komoly kapcsolatra
vágyó, megbízható személy je-
lentkezését várom. Tel:
0742227718 sms kizárva
l Bizalmas társat kívánok ma-
gamnak. Mélylélektani elemzésre,
kávézásra, múzeumi sétára, kirán-
dulásokra, és közös programokra,
őszinte beszélgetésre várok. Mint
egy átlag 52 éves optimista nő én
is sokszor az otthon melegére vá-
gyom, de ugyanakkor ritkán zár-
kózom el a világ elől. Tel:
0748328731 sms kizárva
l Egy kicsit elmúlt 40, egy kicsit
„őrült”, egy kicsit okos (mert fej-
lődni muszáj), egy kicsit optimista,
egy kicsit érzelmes, egy kicsit
őszinte, egy kicsit gondoskodó,
egy kicsit figyelmes, egy kicsit el-
fogadó, egy kicsit közvetlen va-
gyok, és nagyon szeretnélek
megismerni. Tel: 0737700001 sms
kizárva
l Egy ember mozaikolásának
menetét, gondolatfonalait és lép-
csőfokait más számára pont olyan
nehéz meghatározni, mint
amennyire nehéz azt, milyen tu-
lajdonságokat keres az ember egy
Társban. Megszámlálhatatlan ér-
zésből, gondolatból és emlékből
tevődöm össze. Ismerem a hajnal
és az éjfél páráit, a semmittevést
és a kemény munkát. Vágyom a
lélekbeszédet, a gyöngéd gesztu-
sokat és a természet hangjait.
Megjátszás nélkül 35 évesen
adom azt, akivé váltam. Tel:
0742227718 sms kizárva

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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10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:00 DTK (talk show)
11:55 Tetőtől talpig
12:30 Múzeumtúra (s.)
13:01 Híradó
13:25 Roma kultúra
13:55 Esély
14:25 Magyar elsők (s.)
14:45 Marslakók (s.)
15:15 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 Melissa és Joey (s.)
01:35 Waczak Szálló (s.)
02: 05 Everwood (s.)
02: 50 A megoldások

magazinja

Péntek 

21:40
Poén Péntek

m2

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 
13:35 Főtér 
14:45 Magyarországi

néptáncok
15:00 1100 év Európa

közepén 
15:25 Magyar

bulizene
16:25 Família Kft. (s.)
16:50 MacGyver (s.)
17:40 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:05 A Nyereg Klub (s.)
18:30 Lizzie McGuire (s.)
18:55 Robbie, a fóka (s.)
19:40 Rajzfilmek
20:20 Veszélyes

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

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

16:50
MacGyver

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.)
10:25 Második esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (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 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:30 Gyilkos elmék (s.)
01:30 Reflektor
01:50 Törzsutas 
02: 15 Kemény zsaruk (s.)
02:10 Autómánia

(ism.)

22:25
CSI: Miami helyszínelők

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:45 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:05 Teleshop
12:10 EZO.TV
13:55 A kezdetek

kezdete
(filmdráma,
1981) 

15:20 La Pola (s.)
16:20 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 Megasztár 
01:00 Grimm (s.)
02: 00 Tények 
02: 30 EZO.TV
02:30 Aktív (ism.)
03:00 Alexandra

Pódium (ism.)
03:25 Vers 

21:10
JóbanRosszban

Viasat 3

08:20 A nagy
házalakítás (s.)

09:05 Gyilkos sorok (s.)
10:00 Gyilkos számok (s.)
10:55 Columbo (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:55 A nagy

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

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:30 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

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

egy kicsi (s.)
22:20 Elátkozottak

faluja (am.
horror, 1995) 

00:15 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:15 Esküdt
ellenségek (s.)

02: 10 Jackie nővér (s.)
02: 45 Elátkozottak

faluja (am.
horror, 1995) 

22:20
Elátkozottak faluja

Duna 

10:00 Hogy volt!?
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
11:55 Csellengők 
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:10 Arcélek 
15:40 Munka-Társ 
16:10 Heuréka! 
16:40 Mindennapi

hősök 
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:25 Ízőrzők:
Békésszentandrás

18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok

(magyar dok.
sor., 2012) 

21:00 Kultikon
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Abigél (s.)
23:15 Koncertek az

A38 hajón

20:30 
Kulisszatitkok
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Műsormelléklet 

m1

08:10 Boxutca -
Forma-1
magazin

08:40 Forma-1 Kínai
Nagydíj -
Időmérő
edzésHD (élő)

10:25 Delta 
10:55 Mozdulj!
11:25 Angi jelenti
11:55 KorTárs
12:25 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 A Budapest Bár 
13:55 Zöld Tea
14:25 Tetőtől talpig
14:55 Madártávlatból (s.)
15:55 A modern

Robinson
család (am.
kalandf., 1998) 

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

Szombat
20:30 Híradó
21:10 Titanic 

(am.-kan.-magyar
filmdráma, 2012) 

00:20 Bikini 30
(koncert)

Szombat

08:40 
Forma-1

m2

10:20 Felfedező úton
a Robinson
család (s.)

10:45 A Nyereg Klub (s.)
11:10 Lizzie McGuire (s.)
11:35 Ábel a

rengetegben
(magyar játékf.,
1. rész, 1994)

12:30 Pecatúra
13:02 Marslakók (s.)
15:20 Arborétumok (s.)
15:30 Gyerekműsor
17:20 Nyár a szigeten (s.)
18:15 Öcsi, a sztár

(magyar zenés
f., 1988) 

19:05 Mi micsoda (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:05 Melissa és Joey (s.)
20:25 Waczak Szálló (s.)
21:00 Híradó
21:30 Forma-1 Kínai

Nagydíj (ism.)
23:00 Gasztroangyal
23:55 Telesport 
01:35 A modern

Robinson
család (am.
kalandf., 1998) 

20:25 
Waczak Szálló

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Lego Ninjago

(dán anim. sor.,
2011) 

11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül 
12:55 Autómánia
13:30 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:30 Lost - 
Eltűntek (s.)

16:35 Hetedik 
érzék (s.)

17:35 Kölyökpilóta
(am. családi
kalandf., 2004) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:05 300 

(am. történelmi
dráma, 2007) 

00:30 Nem az én
életem (am.-
kan. thriller,
2006)

02: 15 Fókusz Plusz
(ism.)

02: 35 Műsorszünet

17:35
Kölyökpilóta

TV2

07:25 Tv2 matiné
10:35 Kutyás magazin
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap 
11:55 Tűsarok 
12:25 Bajnokok Ligája

magazin 
12:55 Én is szép

vagyok 
13:25 Gyilkos 

számok (s.)
14:25 Top Speed
14:55 Autós magazin
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 Államfőnök

(am. vígj., 2003) 
22:25 Minden pasi

disznó? 
(kan. vígj., 2007) 

00:00 A titkok kulcsa
(am. thriller, 2005)

01:55 EZO.TV
02: 55 Kalandjárat

(ism.)

20:35 
Államfőnök

Viasat 3

08:20 Zsírégetők (s.)
09:10 Dawson és a

haverok (s.)
10:00 Halottnak a

csók (s.)
10:55 Columbo (s.)
12:25 Álmodj

rózsaszínt 
(am. vígj., 1986) 

14:15 Szívek
szállodája (s.)

15:10 Szex és New
York light (s.)

16:15 Éden 
Hotel 2. (s.)

18:20 Mambómánia
(angol-ír rom.
vígj., 2000) 

20:15 Szerelem a
végzeten (am.
vígj., 2001)

22:00 Végső állomás
2. (am. thriller,
2003)

23:45 Tempó (kan.-
francia-lux.
krimi, 2003)

01:25 Sokk a jóból
(am. vígj., 2006) 

02:10 Az utolsó
órában (s.)

22:00 
Végső állomás 2.

Duna 

08:45 Isten kezében 
09:15 Daktari (s.)
10:10 Márai Sándorra

emlékezünk 
10:40 Duna anzix 
11:00 Zarándokutakon (s.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Száműzött

magyar
irodalom

13:45 Vannak vidékek
14:15 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:10 Önök kérték!
16:05 Pannon

expressz 
16:35 Talpalatnyi zöld
17:05 100 éve történt
17:15 A pármai

kolostor (ff.,
francia-olasz
filmdráma, 1.
rész, 1948) 

19:00 Híradó
19:30 Hogy volt!?
20:30 Anconai

szerelmesek (s.)

17:15 
A pármai kolostor

m1

09:00 Híradó
09:30 Forma-1 Kínai

Nagydíj -
FutamHD (élő)

12:25 EURO 2012
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos

történetek (s.)
13:35 Anno
14:05 A pénzcsináló

(ff., magyar vígj.,
1964) 

15:40 Telesport
19:00 Rex Rómában (s.)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munkaügyek (s.)
23:25 Hogy veszítsük

el barátainkat és
idegenítsük el
az embereket?
(angol vígj.,
2008)

01:20 Ádám
feltámadása
(szín.-ff., német-
am.-izr.
filmdráma,
2008)

Vasárnap

09:30
Forma-1

m2

10:25 Csutak a
mikrofon előtt (s.)

11:15 Nyár a szigeten (s.)
12:10 Öcsi, a sztár

(magyar zenés
f., 1988) 

13:01 Vallási músorok
15:00 Ars Hungarica 
15:25 Magyarország

története 
15:50 Hagyományok

őrzői
16:00 Cimbora (s.)
16:55 Szerelmem,

Afrika (s.)
17:45 Túraautó

Világbajnokság,
Marokkói futam

19:00 Michelisz
Norbert, WTCC,
Hungaroring
2011

19:25 P@dtársat
keresünk (1.
rész) 

20:20 Rajzfilmek
21:00 Híradó
21:30 Forma-1 Kínai

Nagydíj -
FutamHD

00:00 Telesport

19:00
Michelisz Norbert

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:05 Trendmánia
11:40 Teleshop
12:35 Törzsutas 
13:00 Míg a halál el

nem választ (s.)
13:25 Tuti gimi (s.)
14:20 Gossip Girl (s.)
16:15 Tru Calling 

- Az őrangyal (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:20 Filofax 

(am. vígj., 1990) 
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Titanic 

(am. rom.
dráma, 1997) 

23:50 Heti hetes
01:05 Portré
01:40 Az ördög

naplója 
(am.-kan.
filmdráma,
2007) (18)

17:20
Filofax

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia 
07:45 Tv2 matiné
10:45 Nagy Vagy! 
11:40 Stahl konyhája
12:10 Kalandjárat

(ism.)
12:40 Borkultusz 
13:10 Talpig nő 
13:40 Több mint

TestŐr
14:10 A kiválasztott

(s.)
15:10 Monk - Flúgos

nyomozó (s.)
16:15 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:15 Másodállás 
17:40 Államfőnök

(am. vígj., 2003) 
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Holiday (am.

rom. vígj., 2006)
23:40 Frizbi Hajdú

Péterrel
00:40 Elit egység (s.)
01:40 Nem vénnek

való vidék (am.
thriller, 2007)

02:35 EZO.TV
03:10 Vers 

23:40 
Frizbi Hajdú Péterrel

Viasat 3

09:15 Véznák kontra
dagik 

10:15 EgészségŐr 
10:45 A nagy

házalakítás (s.)
12:40 Trendközelben
13:05 Az én 

családom! (s.)
14:50 Szex és New

York light (s.)
15:55 Éden Hotel 2. (s.)
18:00 Kegyetlen

bánásmód (am.
rom. vígj., 2003)

20:00 Négy esküvő (s.)
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Kamukém 

(am.-hongk.
akció-vígj., 2001)

00:35 Végső állomás 2.
(am. thriller,
2003)

02: 10 Trendközelben
02: 35 EgészségŐr 
02:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
02:45 A célszemély (s.)
03:30 A szépség és a

szörny (s.)

22:50
Kamukém

Duna 

10:10 Másfélmillió
lépés
Magyarországon

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

magyar 
15:10 Szerelmes

földrajz
15:40 Hazajáró 
16:05 100 éve történt (s.)
16:15 A bohóc

felesége
(magyar tévéf.,
1975) 

17:20 Kalotaszegi
madonna (ff.,
magyar vígj.,
1943) 

19:00 Híradó
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Anna Karenina

(am. rom.
dráma, 1997)

22:45 Klubszoba
23:45 Dunasport

16:15 
A bohóc felesége
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Műsormelléklet

m1

10:10 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 Marslakók (s.)
15:00 A Holokauszt

Magyarországi
Áldozatainak
Emléknapja
(élő)

15:50 Vers
16:00 Angyali érintés (s.)
16:45 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 Kékfény
22:40 Hacktion (s.)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor
01:40 Zöld Tea

Hétfő 

22:40
Hacktion

m2

10:25 Compact Disco
10:30 MacGyver (s.)
11:20 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
13:01 Híradó
13:25 Főtér
14:50 Pecatúra
15:20 Magyar rock
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Compact Disco
17:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:05 A Nyereg Klub (s.)
18:30 Lizzie McGuire (s.)
18:55 Robbie, a fóka (s.)
19:40 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:30 Maradj talpon! 
23:25 Angyali érintés (s.)
00:10 Ádám

feltámadása
(szín.-ff., német-
am.-izr.
filmdráma,
2008)

18:55
Robbie, a fóka

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.)
10:25 Második esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (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 Dr. Csont (s.)
23:25 Showder Klub 
00:25 PokerStars.net 
01:30 Reflektor
01:50 Teddy Kollek, a

polgármester
(am. dokumentumf.,
1995)

17:20
Marichuy

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

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

Amazonok
(am.-új-zél.
kalandf., 1994) 

15:20 La Pola (s.)
16:20 Csoda

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

Rosszban (s.)
22:20 NCIS (s.)
23:40 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:20 Gyilkos 

számok (s.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02: 30 NCIS (s.)

13:30 
Herkules és az Amazonok

Viasat 3

06:55 Gyilkos sorok (s.)
07:45 A kifutó (s.)
08:40 A nagy

házalakítás (s.)
09:25 Gyilkos 

sorok (s.)
10:25 Gyilkos 

számok (s.)
11:15 Szerelem a

végzeten (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:55 A nagy

házalakítás
(ism.)

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

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

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

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

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

helyszínelők (s.)
00:10 Kettős ügynök (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)

14:55
Monk

Duna 

10:00 Klubszoba 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Heti Hírmondó

(ism.)
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 100 éve történt 
17:15 Az

újjákeresztelt
ország (magyar
ismerett. film,
2000) 

18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték (s.)
21:00 Marcela 

(szín.-ff., cseh
dokumentumf.,
2006) 

22:25 Kasztner
meggyilkolása
(am. dokumentumf.,
2008)

00:30 Hírek

17:15 
Az újjákeresztelt ország

m1

10:10 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Mindenből 
egy van

12:00 Kékfény 
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:25 Magyar elsők 
14:45 Marslakók (s.)
15:15 Hacktion (s.)
16:15 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

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

(francia vígj.,
2005)

23:30 Az Este
00:05 Tudorok (s.)
01:00 A rejtélyes XX.

század
01:30 Angi jelenti
02: 00 Everwood (s.)

Kedd

21:40
Az ellenszer

m2

10:25 Compact Disco
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 Főtér
14:50 1100 év Európa

közepén (s.)
15:20 Magyar pop
16:15 Família Kft. (s.)
16:45 MacGyver (s.)
17:30 Compact Disco
17:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:05 A Nyereg Klub (s.)
18:30 Lizzie McGuire (s.)
18:55 Robbie, a fóka (s.)
19:40 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Angyali érintés (s.)
00:00 Az ellenszer

(francia vígj., 2005)

17:35 
Felfedező úton a Robinson család

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.)
10:25 Második 

esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (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 A mentalista (s.)
23:25 A Grace klinika (s.)
00:30 Reflektor
00:45 Vészhelyzet (s.)

16:15
Döglöttakták

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Constantine a

kereszten
(olasz-jug.
kalandf., 1962) 

15:20 La Pola (s.)
16:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

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

Rosszban (s.)
21:30 Bajnokok 

Ligája (élő)
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:25 Arccal a földnek

(magyar játékf.,
2001)

02:00 TotalCar (ism.)
02:25 Vers 

13:15
Constantine a kereszten

Viasat 3

09:30 Gyilkos 
sorok (s.)

11:15 Kamukém (am.-
hongk.
akció-vígj.,
2001)

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

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

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

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

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

helyszínelők(s.)
00:10 Doktor House (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek: Bűnös
szándék (s.)

02: 00 Doktor 
House (s.)

22:20 
Éden Hotel 2

Duna 

07:30 Híradó
07:35 Domovina
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon (ism.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 1 könyv
17:15 Kézművek (s.)
17:25 Csak egy

kislány...
(magyar
dokumentumf.,
2004)

18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra (s.)
21:00 A hetedik

pecsét  (ff., svéd
filmdráma,
1957) 

22:35 Hírek
22:40 Dunasport
22:45 Kultikon
23:40 Magyar Jazz

Ünnep 2011.

21:00 
A hetedik pecsét
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m1

11:00 Magyarország,
szeretlek!

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

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Magyar elsők 
14:45 Marslakók (s.)
15:15 Gasztroangyal
16:15 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 On the Spot (s.)
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Allah minden

napján
szaladnak a
lovak(magyar
dokumentumf., 2011) 

01:40 Zegzugos
történetek (s.)

Szerda

17:45 
A megoldások magazinja

m2

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 Főtér
14:50 1100 év Európa

közepén 
15:20 Magyar

válogatott
16:20 Família Kft. (s.)
16:45 MacGyver (s.)
17:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:30 Lizzie McGuire (s.)
18:50 Robbie, a fóka (s.)
19:35 Rajzfilmek 
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.)

16:20
Família Kft.

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 Az éden 

titkai (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!
23:35 Házon kívül
00:05 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

00:40 Reflektor
00:55 Ments meg! (s.)

20:05
A Széf

TV2

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

Old
Shatterhand a
Halál Völgyében
(NSZK-olasz-jug.
kalandf., 1968) 

15:20 La Pola (s.)
16:20 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 Doktor 

House (s.)
23:20 Született

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok 
00:50 Aktív (ism.)
01:25 Tények Este
02: 00 Így készült:

Csatahajó 

18:20 
Update Konyha

Viasat 3

07:20 A kifutó (s.)
08:10 A nagy

házalakítás (s.)
09:00 Gyilkos sorok (s.)
09:55 Gyilkos számok (s.)
10:45 Aki kapja,

marha (am.
vígj., 1991) 

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

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

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

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

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

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

helyszínelők (s.)
00:15 Shameless (s.)
01:20 Esküdt

ellenségek (s.)
02: 10 Shameless (s.)
02:10 Dawson és a

haverok (s.)

21:25
Két pasi - meg egy kicsi 

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Parlamenti

közvetítés
17:10 1 könyv
17:15 Magyar elsők

(s.)
17:30 TÉRkép ráadás
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 KOGART

kiállítások 
21:00 A nagy ugrás

(am. vígj., 1994)
22:45 Hírek
22:50 Dunasport
22:55 Kultikon
23:50 Új régi hang

(magyar
dokumentumf.,
2012)

00:50 Kézjegy (2010) 
01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Térkép (ism.)
02: 20 Arcélek
02: 40 Törzsasztal

(ism.)

23:50
Új régi hang

m1

10:10 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:15 Van képünk
hozzá (s.)

12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó
13:25 Rondó
14:20 Magyar 

elsők (s.)
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! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Elcserélt 

lányok (s.)
22:30 Fábry
23:50 Az Este
00:25 Örök Éva

(magyar
dokumentumf.,
2006) 

01:50 Everwood (s.)

Csütörtök

00:25
Örök Éva

m2

10:25 Compact Disco
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 Főtér
14:50 1100 év Európa

közepén (s.) 
15:20 Magyar retro
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Compact Disco
17:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:05 A Nyereg Klub (s.)
18:30 Lizzie McGuire (s.)
18:55 Robbie, a fóka (s.)
19:40 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

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

érintés (s.

17:30 
Compact Disco

RTL Klub

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 Az éden 

titkai (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 Kidobós: Sok

flúg disznót
győz (szín.-ff.,
am.-német vígj.,
2004) 

00:20 Tudorok (s.)
01:30 Reflektor
01:45 Infománia

22:25
Kidobós: Sok flúg disznót győz 

TV2

07:00 Segíts
magadon! (ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Mike kapitány

hadjárata (am.
dokumentumf.,
2007) 

15:20 La Pola (s.)
16:20 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 Amerikai pite: A

szerelem
Bibliája (am.
vígj., 2009)

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

szerelem
Bibliája (am.
vígj., 2009)

22:20
Amerikai pite

Viasat 3

08:35 A nagy
házalakítás (s.)

09:25 Gyilkos sorok (s.)
10:20 Gyilkos 

számok (s.)
11:10 Columbo (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:55 A nagy

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

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden 

Hotel 2. (s.)
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:10 Nikita (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek (s.)
01:55 Nikita (s.)
02: 45 Dawson és a

haverok (s.)

20:30
Jóbarátok

Duna 

10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Pannon

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

magyar
16:10 Száműzött

magyar
irodalom 

16:40 Hazajáró 
17:10 Utazás a Marsra (s.)
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Sophie szerint a

világ (s.)
21:00 A kőszívű

ember fiai
(magyar
filmdráma, 2.
rész, 1964) 

22:25 Hírek
22:30 Dunasport
22:35 Kultikon
23:30 Donizetti

21:00 
A kőszívű ember fiai
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Szerencsés volt 
a Medgyes elleni győzelem
Miután a 61. percben Bujor kapura lövése célt tévesztett,
de a jó ütemben érkező Astafei, mintegy két méterről a
kapuba kotorta a labdát, volt még három ordító helyzet
az utolsó húsz percben, amiből szerencsére nem szüle-
tett gól. 

Azaz, mindhárom helyzetet a Gaz Metan játékosainak sikerült
kihagyniuk (Markovics két méterről Albuţ lábát találta el, Vitinho
pöckölését a marosvásárhelyi hálóőr a jobb kapufának ütközve
hárította, Avram pedig kevéssel fejelt mintegy tíz méterről a
kapu fölé), így elmondhatjuk, hogy szerencsés győzelmet aratott
csapatunk. Sőt, a gyengébb játékot produkáló marosvásárhelyiek
sok téren alulmaradtak ellenfelükkel szemben, ami a játék
képét illeti, ezért jogosabb lett volna a pontosztozkodás. 

A mérkőzés végén fellángoltak a kedélyek, miután Ghionea,
a Markoviccsal való ütközése után, cipője sarkával a földre került
ellenfele homlokát karcolta el. Az A-osztály legmagasabb já-
tékosa ököllel rontott hátvédünknek, majd a tömegjelenetben
a mentősök is kénytelenek voltak közbelépni. Dragos Istrate
bukaresti játékvezető három piros lapot is kiosztott a medgye-
sieknek (Markovics, Avram, Petre), akik játékostársaikkal állítólag
megdorgálták a bírót, az öltözőkbe tartó folyosón. 

A legfontosabb, hogy Sabau együttese újabb három fontos
pontot szerzett a bajnokság eddigi, legtöbb meglepetést tar-
togató fordulójában (Vointa-FC Vaslui 3-0, CFR-Rapid 0-5, Di-
namo-Petrolul 1-3, Brassó-Chiajna 2-3), így jelenleg holtver-
senyben a 14-15. helyről várja a folytatást, a chiajnai
Concordiával együtt.

Érdekességként figyelhető meg, hogy jelenleg a bajnoki ta-
bella 9. helyén tanyázó ASTRA (32 pont) és a 17. helyen álló
Sportul között, mindössze 7 pont a különbség, ami azt jelenti,
hogy a hátralévő kilenc fordulóban bármi lehetséges, azaz bár-
melyik kieshet. Ezek a csapatok a 9-ik helyen lévő ASTRA (32),
a 10.Ceahlaul (30), a 11.Brassó (29), a 12. Gaz Metan (28), a
13. Vointa (28), a 14. FCM (27), a 15. Chiajna (27), a 16. Petrolul
(25) és a 17. Sportul (25). A Mioveni (12) már biztos kieső, azaz
sereghajtó.

Ezek az együttesek közül a FCM hazai pályán fogadja majd
a Sportult, a Petrolult, a Ceahlault, míg idegenben lép pályára
a Chiajna meg a Brassó ellen. Ezek a mérkőzések sorsdöntőnek
ígérkeznek számunkra.

A XXVI. fordulóban együttesünk a Pandurii otthonában lép
pályára szombaton, április 14-én. A mérkőzést a DigiSport1
17.00 órai kezdettel élőben közvetíti.

– Mit is jelent szurkolónak lenni, azaz
hány csoportja ismert?–tettem fel a kérdést
Bartók Lászlónak.

– A szurkolók tulajdonképpen azok a
személyek, akiknek rendezik a mérkőzése-
ket rendezik, s akikért a sport intézmény-
rendszerét működtetik. 

A szurkolókat különböző csoportokra
lehet felosztani. Létezik egy alkalmi közön-
ség, akik ritkán járnak el meccsre, illetve
vannak rendszeres látogatók. Az utóbbiakat
is fel lehet osztani; vannak huligánok, ult-
rák és úgymond békés szurkolók, akik álta-
lában az oldallelátókon foglalnak helyet. 

– Ezek csoportjába tartoztok ti is, gondo-
lom. De ezen belül milyen is az igazi szur-
koló?

– Az igazi szurkoló, ha teheti, elkíséri
kedvenc csapatát minden mérkőzésre ide-
genben és hazai pályán egyaránt. Elszántan
buzdítja, ismert, azaz betanult, buzdító ver-
seket, énekeket dalolva, harsogva, kia-
bálva, szurkol a kedvenc együttesének,
akár győzelemre, vagy vereségre áll csapata

– Te mióta is vagy szurkoló, azaz kinek is
szurkolsz, szurkoltál hajdanán?

–1966. március 12-én születtem, de
már öt éves korom óta a néhai édesapám
magával vitt az egykori ASA mérkőzéseire,
melyet már akkor, a létező buzdító szurko-
lótáborral végig kiabáltam. Annak idején a
hajdani ASA, majd az Elektromaros szurko-
lótáborának voltam a tagja, ezzel párhuza-
mosan az egykori Muresul kézilabda
együttesének is jártam a mérkőzéseire,
emellett az akkori C-osztályos meg tarto-
mányi csapatok szurkolótáborainak is vol-
tam a tagja. Jelenleg a BC Maros
Kosárlabdaklub minden mérkőzésére eljá-
rok, a Nova Vita A-osztályos kosárlabda
mérkőzésein is szurkolok, a FCM labda-
rúgó–, meg a City’us teremlabdarúgó csa-
pat összes hazai meccsén jelen vagyok, sőt
a Medicina A-osztályos együttes mérkőzé-
sein is szurkolok. 

– Mindez anyagilag is kimerítő, ehhez
megértő család támogatását is kell érezned,
amely melletted van.

–Valóban így van. Ha az illető egyesü-
letek biztosítják a szállítást, a mérkőzések
után még költesz ennivalóra, egy hűsítőre,
sörre, ami megvisel anyagilag. Ami a támo-
gatást illeti, elmondhatom, hogy megértő
feleségem van, aki mindig mellettem állt.
A fiam is megértő, ő egyébként két évig fo-

cizott, két évig kosarazott, de 14 éves korá-
ban, akárcsak én, felhagyott a sportolással.
Amúgy kereskedelmi alkalmazott vagyok,
ahol megértő főnököm, meg kolleganőim
vannak, akikkel a mérkőzések függvényé-
ben cserélni is tudom a munkanapokat.

– Laci, mint ismeretes, te sportoló csa-
ládból származol. Kik is voltak az elődeid és
hol, milyen sportágat űztek?

–Az édesapám id. Bartók László, három
évig az egykori B-osztályos Dinamo Doro-
hoi csapatánál focizott, majd hosszú évekig
a tartományi bajnokságban szereplő vásár-
helyi Gloriánál folytatta (Bodó László edző-
sége alatt), akárcsak testvérei, András és
Kucu is. Bartók ,,Kucu” Kálmán a 60-as évek
végén az ASA-nál is futballozott, nem is
akárhogyan. Idővel mindhárom tekézett is,
(apám az A-osztályos Vointánál), sőt volt
egy alkalom, amikor egy tartományi teke-
mérkőzésen a Vointa együttesében öt Bar-
tók, meg egy Szálasi volt a pályán, utóbbi
egyik Bartók sógora volt…

– Visszatérve a buzdításokra, milyen da-
lokkal, versekkel, énekekkel bíztatjátok ked-
venceiket? – tettem fel a kérdést Laci jó
barátjának, Szabó Bandinak, aki gyerekkora
óta szurkoló?

–A buzdító szövegek énekek, modern
világunknak köszönhetően, a világhálón is
megtalálhatóak. De inkább a mérkőzések
alatt tanuljuk meg, amikor több alkalom-
mal, ismételve, többször elkiáltjuk őket.
Visszaemlékszem, hogy az egykori ASA , az
AEK-Athén elleni, UEFA-kupabeli, hazai
mérkőzésén a Huj, huj, hajrá!-t már délelőtt
11-órútól ismételtük a szebb napokat is
megélt Ligeti-stadionban, hogy délutánra
tökéletes legyen. Pedig csak egysoros be-
kiabálásról volt szó…

A fontos az, hogy szívből drukkolj, átéld
a mérkőzéseket, még akkor is, ha vesztésre
áll kedvenc együttesed. Elégtétel szá-
munkra, amikor a mérkőzések után ked-
venceink integetnek, megköszönik a
bíztatást, nem beszélve arról, ha még talál-
kozunk velük, együtt beszéljük meg a mér-
kőzések fontosabb mozzanatait. Mint
mondják, mi jóban-rosszban kedvenceink
mellett vagyunk.

Amúgy, én 17 éven keresztül fociztam a
Cukorgyárnál a tartományi bajnokságban
és visszaemlékszem, hogy minden együt-
tesnek volt szurkolótábora. Most meg nem-
csak, hogy nincs szurkolótábor, de
nincsenek megyei együttesek sem, sajnos.

– Laci, kérlek, mesélj el egy-két érdeke-
sebb jelenetet, amióta szurkoló vagy, és buz-
dítod kedvenceid…

–Visszatérve az ASA aranykorára, visz-
szaemlékszem, hogy édesapámat is mindig
megértette édesanyám, amikor a mérkő-
zésekre vitt engem, ahol én egy hazai var-
rású, piros-kék zászlót lobogtattam. Nálunk
családi hagyomány a drukkolás. Amúgy,
édesapám idővel az UJCOOP tartományi
labdarúgó csapatának volt az ügyintézője,
így szinte mindegyik mérkőzésen ott lehet-
tem, már zsenge korban szurkolhattam.
Gyerekkoromban én a Fradival, nagyanyám
az Újpesti Dózsával, míg a néhai édesapám
a Honvéddal tartott. Akkoriban a rádióban
hallgathattuk a közvetítéseket, de meny-
nyire örvendtünk, amikor a kedvencünk
nyert!

Érdekes számomra a jelenlegi FCM ta-
valyi, Dinamo elleni csúfos, 2-6 arányú
hazai mérkőzése, melyen a buzdítások,
éneklések miatt, a nyolcból csak két gólt
láttam „élőben”. Tudod, nekünk, szurkolók
mindig is figyelnünk kell a szurkolótábor
vezényszavainak bekiabálására… 

Huj, huj, hajrá! – avagy mérkőzést
látni szurkolói szemmel

Ismerős szinte mindenki számára a hajdani bíztatás, mellyel buzdítani szokták a csapatokat,
együtteseket. De kik is a szurkolók, akik elszántan drukkolnak kedvenc csapataiknak a
mérkőzéseken? Az alábbiakban két ismert, régi marosvásárhelyi szurkolót szólítottunk meg, akik
már hosszú évek óta jelen vannak kedvenc csapataik szinte minden mérkőzésén. Bartók Lászlóval
és Szabó Andrással (Bandi) való beszélgetésünk során tudtuk meg, milyen is az igazi szurkoló, az ő
szemszögükből.
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Razzia a benzinkútnál c. rejtvényünk helyes megfejtése: – ... és van valami írása arról, hölgyem, hogy maga a tavasz tündére?


