
Verespatak, és a vehemens bányanyitást támogató érvek hallatán sokakat elönt az indulat. De
lássuk, mit mondanak a szakemberek: Korodi Attila, frissen kinevezett környezetvédelmi 
miniszter, Kósa László, a marosvásárhelyi Focus Öko Center munkatársa, és L.I., biológus, tün-
tetéseken részt vevő anti-goldos.
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Hír és hírháttér

Negatív hozzáállás 
a MOGYÉ-n

A MOGYE újonnan megalakult karán dr.
Szabó Béla nyerte el a vezetői tisztsé-
get, aki a választói névjegyzékben sze-
replő 121 oktató szavazatából 91-et
mondhatott magáénak. Az alábbiakban
arról kérdeztük a professzor urat, hogy
milyen a két oldal – magyar és román
– hozzáállása a változásokhoz.
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>>> 4. oldal

Társadalom

Testvérharc, avagy toleranciát 
tanulni a türelmetlenektől

Pénteken volt a Nemzeti Színházban a Bölcs
Náthán című drámai költemény ősbemuta-
tója. A Tompa Miklós Társulat által színre vitt
– a közös gyökerekre visszavezethető három
monoteista (keresztény, mohamedán, zsidó)
vallás vetekedését illusztráló – Lessing alko-
tást Harsányi Zsolt rendezte.

Társadalom

Hogyan (ne) újságírjunk?

Olvastam valahol, hogy a magyar em-
berben él egyfajta beépített lelki kény-
szer a szép, választékos kifejezésmódra;
lehet benne valami. Bizonyára nem arra
gondolt, aki írta, amikor valaki idegen
szavakkal és fölösleges kifejezésekkel
túlspilázza, túlfogalmazza a tartalmilag
egyébként gyatra mondandóját...

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

>>> 4. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 5. oldal

Verespatak: 

„Ez egy vállalhatatlan projekt”
>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<
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Sport

Trandafir Norbert javított
saját hazai rekordján

Nemrég Piteşti-en, az olimpiai méretű me-
dencében került sor az iúságiak és felnőt-
tek részére kiírt országos úszóbajnokságra.
A marosvásárhelyi versenyző Trandafir Nor-
bert újra bebizonyította, hogy jelenleg ő
Románia leggyorsabb úszója. 

>>> 15. oldal

Vélemény

Kampánybetegség

Egyre jobban terjed a mi környezetünkben is
a legújabb kór, a kampánybetegség. Attól
függően, hogy ki milyen szerepet tölt be a
társadalomban, különböző kórtünetekben
szenved. A leginkább veszélyeztetett
csoport a politikusoké. Ők ilyenkor nagyon
heves hiperaktivitási kényszerrel küzdenek,
minden áron tenni vagy mondani akarnak
valami kivételeset.

>>> 3. oldal
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Névnapok
Április 20. Tivadar, Konrád, Töhötöm, Tihamér
Április 21. Konrád, Zelma, Simeon, Anasztáz
Április 22. Csilla, Noémi, Kelemen, Noé
Április 23. Béla, Albert, Sándor, Ilma, György, Ilona, Egyed, Egon
Április 24. György, Simon, Györgyi, Bonifác, Csaba, Egon, Melitta
Április 25. Márk, Ervin, Márkus, Ányos
Április 26. Ervin, Marcell, Mária, Berengár, Tihamér

Ajánló

Kos: A sok munkahelyi feladat mellett nagyon kevés ideje jut a
magánéletére, és rádöbben, hogy nem is annyira egyszerű az
arany középutat megtalálni a kettő között. Ebből kifolyólag akad
majd némi nézeteltérése a környezetével, alábbhagynak az
indulatok.
Bika: Szíve szerint ki sem bújna az ágyból. Azonban jobb, ha
mégis bemegy a munkahelyére, mert ott egy új lehetőség
adódik, és a főnökei önt is a szóba jöhető jelöltek között tartják
számon. Mély levegőt vesz, és a legutolsó energiáját veti be
annak érdekében, hogy öné legyen a megbízás. Sikerrel jár.
Ikrek: A jó idő arra ösztökéli, hogy végre kimozduljon a négy fal
közül, ám sajnos olyan munka kerül a látóterébe, amire már rég
óta ácsingózott. A karrierista és a tyúkanyó énje kerül ellentétbe,
és bármennyire is szeretné, jelenleg sajnos a kettő együtt nem
megvalósítható. Jobban teszi, ha egyszerre csak egy dologra
koncentrál.
Rák: Szakmai sikerek várnak önre, még az sem kizárt, hogy
anyagi juttatás, netán magasabb pozíció lesz a munkája jutalma.
Sajnos mindennek árnyoldala is van, ami leginkább féltékenység
formájában nyilvánul meg – ráadásul ezt egy olyan személy
részéről tapasztalja meg, akiről sosem gondolta volna.
Oroszlán: Szeretsz mindenben kitűnni a többiek közül, de
jobban tenné, ha a héten kivételesen meghúznád magát. A
csillagok ugyanis munkahelyi konfliktusokat ígérnek, aminek ön
is aktív résztvevője lehet, ha nem vigyáz. A
kompromisszumkötés pozitív személyiségvonás, érdemes
megtanulna élnie vele.
Szűz: A munkája során most szükség lesz precizitásra és
következetességre, ugyanis egy végeláthatatlannak tűnő projekt
szakad a nyakába. Habár a cél még messze van, már az első
átgondolás után látja a sikert - ahogy a főnökei is, ám a dicséret
még várat magára.
Mérleg: Szereti alaposan megfontolni a dolgokat. Ezt most a
maga hasznára fordítja, mert a munkahelyén olyan feladat vár,
ami valóban mérlegelést és odafigyelést igényel. Főnökei nagy
csodálkozására sikerül a helyzetet optimálisan felmérnie, és nem
szalad bele olyasmibe, ami tönkretehetné a karrierjét.
Skorpió: Ön tisztában van azzal, hogy a jól végzett munka
meghozza a gyümölcsét, ezért a legapróbb részleteket sem
veszíti szem elől. Mindeközben olyan vártalan fordulat
következik be a családi életében, ami először megdöbbenti, csak
később jön rá, hogy valójában egy nagyon is pozitív fejleményről
van szó.
Nyilas: Nemcsak a magánéleti problémák nyomasztják, hanem
a munkahelyén is több negatív hatás éri. Ez meglátszik a
teljesítményén is, ugyanis képtelen koncentrálni. Túlóra helyett
inkább csináljon valami pihentetőt, egy frissítő tavaszi séta
teljesen kikapcsolja az agyat.
Bak: Közel áll ahhoz, hogy elszakadjon a cérna, így nemcsak a
főnökét kergeti kis híján az őrületbe, hanem a kollégáit is. Éppen
ezért kétszer is gondolja át, hogy mi az, amit hangosan kimond,
mert könnyedén megsérthet másokat, ráadásul a csapatmunkát
is akadályozhatja. A tanács a magánéletére is vonatkozik.
Vízöntő: Egy olyan munka szakad a nyakába, hogy nem bír
magához térni a megdöbbenéstől és a haragtól. Szerencsére
ennek nem ad hangot, hisz elvégzed az önre bízott feladatot.
Összeszedettsége és következetessége nemcsak a kollégái,
hanem a főnöke szerint is példaértékűnek bizonyul.
Halak: Az önre zúduló munkahelyi teendők miatt egyre inkább
megcsappannak energiaforrásai. Mindennek tetejébe még a
kollégái a nyakába akarják varrni a saját munkájuk
oroszlánrészét. Bosszankodás helyett mondja meg nekik, hogy
szó sem lehet róla. 

Horoszkóp
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Hasznos telefonszámok

Simó Enikő kiállítása
Látogatható Simó Enikő sepsiszentgyörgyi
képzőművész textiljeiből és más alkotása-
iból nyílt egyéni kiállítás a Bernády Ház
földszinti galériáiban.

Történelmi látképek
Időszakos kiállítás nyílt a Régészeti és Tör-
ténelmi Múzeum várban található kiállí-
tótermeiben. A Történelmi látképek című
fotótárlat Czajlik Zoltán, a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem régészének Er-
dély régészeti és műemléki örökségét be-
mutató kutatási eredményeiből nyújt vá-
logatást. Az ELTE és a múzeum által
kezdeményezett és több erdélyi intézmény
együttműködésével megvalósított légi ré-
gészeti kutatások Erdély különböző régió-
iban zajlottak. 
A fényképeken a Maros, a Küküllő, a Szamos
és az Olt völgyének néhány jelentősebb ré-
gészeti lelőhelye és történelmi műemléke
madártávlatból tekinthető meg. Az őskori
falvak, dák várak, római kori erődök, kö-
zépkori kastélyok, várak és templomok fotói
között található néhány újszerű, 3 dimen-
ziós technikával ábrázolt látkép is. A kiál-
lítás május 13-ig látogatható keddtől pén-
tekig 9-16, szombat-vasárnap 9-14 óra
között.

Kritikus tömeg Marosvásárhelyen
Április 22-én szervezik meg Marosvásár-
helyen a Critical Mass (Kritikus tömeg) el-
nevezésű akciót, amelyen minden kerék-
párral közlekedő személy részt vehet. A
kezdeményezés célja felhívni a gépkocsi-
vezetők, valamint a helyi hivatalosságok
figyelmét arra, hogy a kerékpárosok is ré-
szei a közlekedésnek. A gyülekező április
22-én, 15 órakor lesz a Kultúrpalota előtt.
A tavaly szeptemberben megszervezett Cri-
tical Mass rendezvényen több mint 1200
kerékpáros vett részt.

Üzenő textilek
Kubinyi Anna Prima Primissima díjas tex-
tilművész Üzenő textilek című kiállítása lá-
togatható a Kultúrpalota galériájában. A
tárlat április 26-ig tekinthető meg, keddtől
péntekig 10-16, szombaton és vasárnap
10-13 óra között.

Judith
A Museum Café és a Csendház Művészeti
Alapítvány szervezésében megnyílt Mátyás
László Judith című képzőművészeti kiállí-
tása a marosvásárhelyi várban lévő Mu-
seum Caféban. A tárlat május 6-ig látogat-
ható, naponta 9-22 óra között.

Kiállítás a Bözödi György- teremben
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius
templom Bözödi György-termében hétköz-
naponként 9-13 óra között tekinthető meg
Sándor János hármasfalusi fafaragómű-
vész, nyugalmazott pedagógus kiállítása.

Karikatúra-kiállítás
A Bernády Ház emeleti galériáiban Horváth Sze-
keres István karikatúra-kiállítása látogatható.

Címerkiállítás és lovagi ünnepség
Lovagi ünnepséggel egybekötött címerki-
állítás megnyitójára kerül sor április 22-
én, vasárnap délelőtt 10 órától a maros-
vásárhelyi Vártemplomban. Novák József
marosvásárhelyi képzőművész Üzenet Er-
délyből 1000 év 500 címere című kiállítá-
sának megnyitóján Henter György refor-
mátus lelkipásztor mond köszöntőt, a
bemutatásra kerülő munkákat dr. Makkai
Gergely nagyprior méltatja. 
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Még nem jött
el az ideje 
A választások időpontjának köze-
ledtével egyre többen kongatják
a vészharangokat  – különösen a vásárhelyi történések
kapcsán nagy az elkeseredettség –, amiért nem valósult
meg az összefogás az erdélyi magyar politikai aktorok
között. Kétféle vélemény hangzik el leginkább, attól füg-
gően, ki milyen párton áll: az RMDSZ hívei szerint az egy-
séges fellépés elmaradásáért kizárólag az önös politikai
célokat követő új pártok – MPP, EMNP – a felelősek, a
másik oldalon viszont azt állítják, hogy az RMDSZ az oka
mindennek, hiszen görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy
ő maradjon az erdélyi magyarság kizárólagos politikai
képviselője. A pártlogika szerint ítélve mindkét oldalnak
igaza lehet, az viszont tagadhatatlan: egy etnikai ala-
kulatnak nem kizárólag a pártlogika szerint kell gondol-
kodnia, cselekednie. 

Köztudomású: életképes szövetség csak egyenlő felek
között lehetséges. Ehhez a jelek szerint Erdélyben még
nincsenek meg a társadalmi, politikai feltételek, hiszen
az RMDSZ egyelőre még túl erős – annak hiszi, hiteti el
magát –, ellenzéke – MPP, EMNP – pedig még túl
gyenge. Próbáljuk meg bővebben kifejteni: az RMDSZ
esetében akár azt is mondhatnánk, szinte érthető, hogy
ragaszkodik eddigi pozícióihoz, a viszonylagos „hata-
lomhoz”, s egyetlen célja van: annak mindenáron való
megőrzése. Csakhát romániai magyar alakulatról beszé-
lünk, s esetükben ez a logika a legfőbb cél, a kisebbségi
jogokért való küzdelem, jogvédelem feladásához vezet...
Sajnos az RMDSZ működésében lépten-nyomon tetten
érhető egypártrendszeri reflexek is ezt a feltételezést
erősítik. Az ellenzéki pártok, az MPP és az EMNP még
nem vetették, vethették meg lábukat az erdélyi magyar
politikai porondon, bár a polgáriak négy évvel korábbi
székelyföldi eredményei a körülményekhez képest jónak
mondhatók. Ennek ellenére az RMDSZ igyekszik tudo-
mást sem venni róluk, amiként a Néppártról sem... 

Ez a helyzet vélhetően addig fog tartani, ameddig az
erőviszonyok jelentősen meg nem változnak. Ha az
RMDSZ egyeduralma megtörik – erre az idei választások
után vélhetőleg sor kerül –, akkor minden bizonnyal vál-
tozik majd az alapállás: a posztkommunista jegyeket
magán hordozó Szövetség kénytelen lesz tárgyalóasz-
talhoz ülni eddigi ellenzékével. Ismétlem: egy gyengébb
RMDSZ és egy erősebb ellenzék – legyen az MPP és/
vagy EMNP – szükséges ahhoz, hogy a szembenálló
felek kiléphessenek végre a lövészárkokból, hogy felszá-
molódjék az eddigi politikai állóháború. Ami mindenik
érintett tábor kárára volt eddig is, s a politikai osztály
általános hitelvesztéséhez vezetett a választópolgárok
körében. 

Az minden, a közélet iránt még érdeklődő, józanul gon-
dolkodó ember – nem tudom, a politikusok mennyire
sorolhatók ebbe a kategóriába – számára világos, hogy
a megmaradásunk szempontjából létfontosságú közös-
ségi célokért – autonómia, állami magyar egyetem stb.
– csak és kizárólag egységes fellépéssel lehetséges ered-
ményt elérni. Ebből következik, hogy az erdélyi politikai
élet is rövidesen átrendezésre, átszervezésre szorul, az
összefogás előbb-utóbb valamilyen formában megva-
lósul. Csak ki kell várni, míg beérik a helyzet. Merthogy
ama ingamozgás egyelőre nem az összefogás, hanem
a szétfejlődés irányába mutat. De remélhetőleg már
nem sokáig. Mindenesetre a választások után tisztábban
fogunk látni. Remélhetőleg. 

Szentgyörgyi LászlóVerespatak: 

Verespatak és a vehemens, bányanyitást támogató érvek hallatán sokakat elönt az indulat. De lás-
suk, mit mondanak a szakemberek: Korodi Attila, frissen kinevezett környezetvédelmi miniszter,
Kósa László, a marosvásárhelyi Focus Öko Center munkatársa, és L.I., biológus, tüntetéseken részt
vevő anti-goldos.

„Ez egy vállalhatatlan projekt”

Ismeretes, hogy az új zöld szaktárcavezető
beiktatásán a mi kalózunk ultimátumot adott
Korodinak, miszerint haladéktalanul választ
kell adnia a kanadai RMGC befektetőinek az
aranykitermeléssel kapcsolatosan. Parafrazá-
lom Băsescu szavait: „A verespataki projekt
1997 óta asztalon van, és azóta nem sikerült
döntést hozni. Természetesen, én a bányanyitás
mellett török lándzsát, de önnek kell konkrét
választ adnia. Igen, vagy nem, ilyen egyszerű,
és akármi is legyen a válasza, minél sürgőseb-
ben döntenie kell és nyilvánosság elé tárnia
azt.”  Magyarán: a felelősséget átruházta a szak-
minisztériumra.

A zöldek és a civilek elmondásuk szerint
sokkal inkább bíznak Korodi Attilában, mint az
elődjében, Borbélyban. „Megígérhetem min-
denkinek, hogy csakis szakértői vélemény alap-
ján születik döntés a verespataki
bányaberuházással kapcsolatosan” – jelentette
ki határozottan Korodi Attila. Hozzátette: enél-
kül elképzelhetetlennek tart bármiféle választ
adni a kanadai befektetőknek, hisz szerinte a
beruházást csak akkor szabad megvalósítani,
ha  garancia van arra, hogy eleget tesznek min-
den környezetvédelmi feltételnek. „Egyetértek
az államfővel, hogy ebben a kérdésben miha-
marabb döntést kell hozni, viszont akkor vál-
lalhatom magamra az elhatározás
következményeit, ha minden jogi feltétel tel-
jesül, és ha minden egyes – a műszaki elemző
tanácsban résztvevő minisztérium és közintéz-
mények – szakemberei hozzájárulnak ehhez
szakmai tudásukkal. Amikor ezek összeállnak,
akkor lehet döntést hozni, legyen az pozitív
vagy negatív” – összegzett.

A hozzáértő zöldek logikusan
érvelnek a bányanyitás ellen

A zöld aktivista Kósa László lapunknak el-
mondta: „A ciántechnológiás kitermeléssel
semmilyen körülmények között nem tudok
egyetérteni, hisz borzasztó hatásai ismertek,
és a falu helyén egy szétrombolt hely kelet-
kezne, nem mellesleg Európában a legnagyobb
zagytározó. Az pedig esti mese, hogy hatásta-
lanítani lehet. Nem, tízezer évekig érezni lehet
majd a negatív hatását. Nem beszélve arról,
hogy maga a beruházás gazdasági szempont-
ból is nagyon kétes és ellentmondásos: egy
nem többségi román tulajdonban levő cég ter-
melje ki Románia aranyát, amelyből mi kapunk
(csekély) részesedést” – fejtette ki Kósa. Ugyan-
akkor az is sántít, hogy az államfő a bányászatot
tartja az ország egyetlen mentsvárának, amely
kimenthetne bennünket a recesszióból. Kedves
olvasók, ő is tudja, hogy a beruházás maximá-
lisan 15 évet tartana, tehát véges forrásokról
beszélünk, és hogyha egyetlen reményünk a
gazdasági fellendülésre a bányászat, akkor sze-
rintem nyugodtam már most pakolhatunk a
bőröndünkbe, és lehúzhatjuk a redőnyt.

A több anti-goldos tüntetőakcióban is részt

vevő L.I., biológus elmondta: „Számtalan okból
ellenzem a bányanyitást, egyrészt azért, mert
elejétől fogva >>bűzlött<< a projekt: egy
adóparadicsomban létrehozott off-shore típusú
vállalatokból álló cég kezébe került Románia
legnagyobb aranytartaléka. Megvesztegeté-
sek, kétes engedélyszerzések, a monoinduszt-
riális terület létrehozása, a lakosság nagy
részének kiköltöztetése, a tiltakozók állandó fé-
lelemben tartása, a közösség megosztása és
nem utolsósorban egy undorítóan tendenció-
zus médiakampány – ezek azok a tények, ame-
lyekből könnyűszerrel rájöhetünk, hogy valami
nagyon nincs rendben” – ecsetelte a biológus.
Hozzátette, hogy a bánya engedélyeztetési pro-
cedúráját rég le kellett volna állítani, hiszen
több háztartás- és telektulajdonos kijelentette,
hogy nem adja el azon tulajdonait, amelyek
érintettek lennének, nekik pedig joguk van in-
gatlanjaikhoz, de egy egészséges környezetben
való élethez is. Másrészt számtalan bírósági
döntés született a bánya ellen tiltakozó civil
szervezetek keresetei révén, melyek értelmé-
ben a hatóságok rég vissza kellett volna dobják
az egész dokumentációt. „A Kirnyik hegy régé-
szeti mentesítési bizonylatát 2004-ben bocsá-
totta ki a Kulturális és Örökségvédelmi
Minisztérium, azt követően, hogy 2003-ban a
Minvest Deva (az RMGC állami társtulajdonosa)
minden ehhez szükséges engedély nélkül el-
kezdte a verespataki, törvényes védettséget él-
vező hegyet robbantani és bányászni. A
bizonylatot 2007-ben a Brassói Törvényszék fel-
sőfokon semmissé nyilvánította, viszont tavaly
újból kibocsátották” – mesélte lapunknak.

A tervezett bánya mérete, a robbantások és
az alkalmazott ciánvegyületek mennyisége saj-
nos kevésbé ismert, a nagyközönséget erről
nem tájékoztatja a média. Viszont tudni kell,
hogy Verespatakon a hatalmas bánya és a
zagytározó által elfoglalt ipari zóna elpusztí-
taná Szarvaspatak települést és Verespatak
nagy részét. A környéken lehetetlen lenne bár-
kinek is élni. 

Azt is tudjuk, hogy Európában a Skandináv
államokban termelnek ki aranyat ciános tech-
nológiával – és erre előszeretettel hivatkozik az
államfő is, de Borbély, volt szaktárcavezető is.
Nos, ez a párhuzam nagyon hasonlít ahhoz az
eukleidészi axiómához, amelyben a párhuza-
mosak valahol a végtelenben találkoznak.
„Semmiképpen nem lehet Romániát összeha-
sonlítani a Skandináv államokkal. Ahogy or-
szágunkban nem tartják be a legalapvetőbb

törvényeket, úgy a környezetvédelmi előíráso-
kat is megszegnék. Nem beszélve arról, hogy
egy kanadai cégnek semmiféle érdeke vagy ér-
zelmi köteléke nem fűződik Verespatakhoz és
annak megmentéséhez” – véleményezi Kósa.

Politikai téma egy külföldi
magáncég befektetése

Nem mondok újat azzal, hogy országunk
nincs abban a kivételezett helyzetben, hogy
egy környezetvédelmi kérdésből ekkora, hosszú
évek óta húzódó probléma kerekedjen. Itt po-
litikáról és pénzről van szó. De ez adatokat né-
zegetve, még gazdaságilag sem tűnik
kifizetődőnek ez a beruházás. Az eredeti verzió
szerint a román államot 4 százalékos járadék
illetné a kanadai vállalattal kötött szerződés
szerint, ami azt jelenti, hogy a kitermelésre váró
300 tonna aranyból Románia 12 tonnát kap-
hatna, ha sikerül a szerződést újratárgyaltatni,
akkor ennél valamivel többet. De mi lesz akkor,
ha az aranyrudak a kanadai mágnások, illetve
politikusaink polcain kötnek majd ki? És az or-
szág – ne adj’ Isten Erdély – egy grammot sem
fog látni belőle…

Băsescu a bányanyitás mellett szóló másik
érve a munkahelyteremtés. „Fontos szempont
a munkahelyteremtés, és a hatékonyan mű-
ködtethető bányászatra is környezetvédelmi
szakemberként áldásom adnám, de ezt úgy
kellene kivitelezni, hogy nem csak ma, hanem
20-50 év múlva is visszaigazolja az idő a döntés
helyességét” – jelentette ki Korodi.

„Ez ebben a formában egy vállalhatatlan
projekt. Egy sivatagban el tudnám képzelni, de
ott sem szívesen. De semmiképp a Nyugati Szi-
gethegységben, amely pont arról híres, hogy
az ott lakók fenntartható gazdálkodást folytat-
nak napjainkig, és jól megfér egymással a kül-
terjes állattartás, a turizmus, az
erdőgazdálkodás, és mindemellett farkasok,
medvék és hiúzok élnek” – összegzett L.I. „Ez a
projekt egy olyan altalajkincsnek az esztelen
kizsákmányolása, amelyet százszoros, ezersze-
res áron fizetünk meg, és mindemellett a
miénk, de főleg a jövő generációé. Ha a bányá-
szat beindul, akkor a helybéliek alapvető em-
beri joga, a tulajdonhoz való jog is sérül. És ez
már nemcsak egy helyi vagy regionális, hanem
a jogállamot, a demokratikus állam létét meg-
kérdőjelező probléma.”

Pál Piroska



Tabletta 
„Régi adósságot törlesztettünk ma, amikor megalakítottuk
a Kulturális Autonómia Tanácsot úgy, ahogy azt az RMDSZ
alapszabályzata előírja. A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség azon intézményéről van szó, amely a tudomá-
nyos élet, a művészet, az oktatás, illetve a szövetséggel
partnerségben lévő szervezetek képviselőit gyűjti össze.
Egy olyan testületről beszélünk, amelynek keretén belül
nagyon aktív és nyitott párbeszédet kívánunk folytatni
oktatási, tudományos, kulturális kérdésekről: gyakorlatilag
a romániai magyarság tág értelemben vett kulturális jö-
vőképét alakítanánk ki" – mondta Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök a KAT április 14-ei megalakulását követő
sajtótájékoztatón. 
Helyes, de miért csak most, kampány előtt alakították
meg a testületet. Felmerül a kérdés: az újabb testület –
amiként a többi hasonló is – nem a klientúra további ki-
szélesítésének célját szolgálja?

sztgyorgyi  

Smaranda Enache készül a választásokra

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke teljes
gőzzel készül a június 10-i helyhatósági választásokra.
Kijelentette: „egészen biztos, hogy indulok függetlenként
a megméretkezésen.” A választási törvény szerint a füg-
getlenként induló jelölteknek az állandó választói név-
jegyzéken szereplő személyek 2%-ának megfelelő tá-
mogató aláírást kell összegyűjteniük. Elmondása szerint
ő fiatal önkéntesekkel dolgozik, de ez nem egy egyszerű
feladat, egyrészt a – hozzávetőlegesen – 2000-2500
összegyűjtendő kézjegy miatt, másrészt pedig az em-
berek bizalmatlanok, és nem szívesen engednek be ide-
gen aláírásgyűjtőket a lakásukba.
Enache azt is nehezményezi, hogy bár a választási tör-
vény előírja, hogy április 16-án a Polgármesteri Hiva-
talnak ismertetnie kell az aktualizált választási név-
jegyzéket, az emberjogi harcos a múlt héten írásban
kérte a névjegyzéket, 17-én pedig telefonon szerette
volna ezt megtudni, de süket fülekre talált.

Panasz Florea és csapata ellen
A PEL társelnöke szerdán panaszt emelt a Szövetség
Marosvásárhelyért koalíció ellen – itt tömörül a jelenlegi
városvezetés –, mert ugyan a hivatalos kampányidőszak
a választások előtt 30 nappal kezdődik el – azaz május
11-én –, de Dorin Florea polgármester és más PD-L-s
elöljárók már elkezdték a kampányolást. A város nyil-
vános helyein hatalmas pannókon és reklámfelületeken
hirdetik a Szövetség Marosvásárhelyért koalíciót. „Fel-
háborító, hogy minden lehetséges helyen a kék alapon
fehér írást tartalmazó plakátok jelennek meg, több mint
egy hónappal a hivatalos kampány kezdete előtt” –
mondta el Enache. Bár a táblákon nem szerepel egyetlen
párt vagy jelölt neve sem, így nem minősülnek kam-
pányeszköznek, viszont maradéktalanul Dorin Florea és
Marius Pașcan népszerűségét hivatottak növelni. Ezzel
megszegik a választási törvényt, másrészt pedig az erre
vonatkozó kormányhatározattal is ellentétben áll.

Az alpolgármester szerint 
Enache és Frunda egykori besúgók
Claudiu Maior alpolgármester a plakátokkal kapcsolatos
vádakat illetően kijelentette: úgy véli, a városban meg-
vannak azok a szervek, amelyek illetékesek eldönteni,
hogy mi számít kampányplakátnak és mi nem. „Én in-
kább a hivatalos szervek véleményére adok, mintsem
a Smaranda Enacheéra” – fogalmazott. Az elöljáró hoz-
zátette: „Elképedéssel vettem tudomásul, hogy két egy-
kori besúgó, Smaranda Enache és Frunda György is pá-
lyáznak a polgármesteri székre. Remélem, hogy nem
folytatják a félrevezetéseiket, mert ha igen, akkor az
azt jelenti, hogy nem léptünk túl a '89-es eseményeken”. 

P. P.
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A MOGYE újonnan megalakult karán dr. Szabó Béla nyerte el a vezetői tisztséget, aki a választói
névjegyzékben szereplő 121 oktató szavazatából 91-et mondhatott magáénak. Az alábbiakban
arról kérdeztük a professzor urat, hogy milyen a két oldal – magyar és román – hozzáállása a vál-
tozásokhoz. 

HÍRFOLYAM 

Olvastam valahol, hogy a ma-
gyar emberben él egyfajta beé-
pített lelki kényszer a szép, vá-
lasztékos kifejezésmódra; lehet
benne valami. Bizonyára nem
arra gondolt, aki írta, amikor
valaki idegen szavakkal és fö-
lösleges kifejezésekkel túlspi-
lázza, túlfogalmazza a tartal-
milag egyébként gyatra
mondandóját, fitogtatja ál-
vagy félműveltségét, hanem a
tetszetős, fülbarát, szókincsgaz-
dag és mindenekelőtt közhely-
mentes beszédre. Merthogy oly
szép és gazdag e nyelv, hogy
szinte bűn nem élni az általa kí-
nált lehetőségekkel, ráadásul
még a – nagyjából – kötetlen
szórend is a mi malmunkra
hajtja a vizet. Más nyelvekben
ez nem így van, pl. angolul nem
lehet választékoskodni, intelli-
genskedni, még csak a szinoni-
mák között se válogathatunk
kényünk-kedvünk szerint: elég,
ha felcseréljük két szó sorrendjét
egy mondaton belül, már telje-
sen mást jelent az egész.
Kétségtelen: a kommunikáció el-

sődleges célja a gondolatok át-
adása, továbbítása. Senki nem
fogja kijavítani a suk-süköző pi-
aci kofát, nem is volna ildomos.
Viszont az, amit egyes újságírók
leművelnek, nemcsak az igény-
telenség fogalmát meríti ki, ha-
nem bennünket is, cikkeik olva-
sása közben; sokszor az az
érzésünk, mintha meg se pró-
bálnának színvonalasan, igé-
nyes(ebb)en fogalmazni, beérik
mentális közhelyszótáruk lapoz-
gatásával. Az alábbiakban fel-
sorolunk néhányat preferáltjaik
közül. Kellemes kikapcsolódást,
jó szórakozást!
Megkeresésünkre elmondta,
elöljáró, pontosította, reflektor-
fényben, stafétabot, új köntös-
ben, 100%-os kedvezmény (in-
gyenes helyett), jogos
tulajdonos, méltán híres, ma-
gyar… a nagyvilágban, érvé-
nyesült a papírforma, kiértesít,
élő példa, nagyérdemű, megta-
lálja a közös hangot (főleg gye-
rekekkel), magasságában, bá-
báskodik, a maga nemében,
alulmúl, érdemben, tekinteté-

ben, mentén, gombamód sza-
porodnak, titkos fűszer/recept
(gulyásfőző versenyen), a falu
apraja-nagyja, kezdetét veszi,
világot jelentő deszkák, Fortuna
kegyeltje, hőmérő higanyszála,
kézjegyével lát el, enged követ-
keztetni, sokadik alkalommal,
még az időjárás is/se kedvezett,
otthont ad, való tekintettel, be-
határol, tudat (mint ige), vérke-
ringés, mozgatórugó, már sok-
szor megírtuk, de, színpompás,
minden eddiginél, lehív (uniós
pénzt), áramütésként, felüti a
fejét, ítéletidő, vezérfonal, saj-
tóértesülések szerint, folyékony
kenyér, alkalomnak megfele-
lően, ami azt illeti, na már most,
beharangozták, teret kap/hódít,
siker koronázza, a bőr nem felejt
(bármilyen strandos cikkben),
apró figyelmesség, lemarad a
dobogóról, ilyen és ehhez ha-
sonló, zajlanak a munkálatok, x
lelket számláló, személyes am-
bíció, mód és lehetőség, kisu-
gárzás, kalauzol, skála, gyerek-
cipőben jár, alfája és omegája,
egyéni látásmód, mérföldkő,

emberemlékezet óta, önfeledt
szórakozás, jövő zenéje, (a zene,
természet stb.) szerelmesei, he-
lyileg, zökkenőmentesen, kedves
gesztus, érem másik oldala, et-
nobotanikai szerek (nonszensz),
meghatározó egyéniség, öreg
kontinens, annak rendje és
módja szerint, bebizonyítja tu-
dását (vizsgán), kellemes kikap-
csolódást ígér, ki hitte volna, kar-
colásokkal megúszta,
korántsem, megrendezésre ke-
rül, kritikus pont, szigetország,
keretében, ízelítőt ad, létesít-
mény, maga a…, leszögezte,
hirtelen beköszöntő, dekoncent-
rált (nem szétszórt figyelmű, ha-
nem „kihelyezett” értelemben
használja a marha), a sors iró-
niája, kiürült a pénzalap (elfo-
gyott a pénz helyett), örök ér-
vényű sorok, immár, külön
köszönet, fogyasztói társada-
lom, egyike a…, hangulatos
tábortűz, meghozza a gyümöl-
csét, und so weiter…

Molnár Tibor

Hogyan (ne) újságírjunk?

Negatív hozzáállás a MOGYÉ-n

- Professzor úr, milyen most
a hangulat az egyetemen?

- A hangulat változatlan, a
román tagozat még mindig
negatívan áll a helyzethez. Azt
kérik, fogadjuk el a chartát, azt
az alapszabályzatot, amelyet
magyar- és törvényellenesnek
tartunk, és amely ellen már
hosszú hónapok óta küzdünk.
Ha elfogadnánk, akkor értel-
metlen lenne minden eddigi
erőfeszítésünk, nem beszélve
arról, hogy a kormányhatáro-
zat is a mi oldalunkon áll. A for-
mai határozatok előírják, hogy
az egyetem kötelezettsége,
hogy segítsen az új karnak a
létrehozásában. Sajnos ez nem
igazán valósul meg, azonban a
magyar tagozat tanárai min-
den rájuk háruló feladatot 
elvégeznek a kar megszervezé-
sének érdekében.

- Az új kar egy éves ideigle-
nes akkreditációt kapott. Milyen
utat kell bejárni a végleges akk-
reditációig? 

- A végleges akkreditáció-
hoz össze kell állítanunk egy
500 oldalas akkreditációs dosz-
sziét. Ehhez szükséges megfe-
lelő számú tanár és a

megfelelő tanulmányi bázis. A
románok részéről jövő segítség
nélkül nem tudjuk mindezt
megvalósítani. Szükségünk
van ugyanis az előbb említett
tanulmányi bázisra, és amed-
dig nem tudjuk eldönteni,
hogy mi a miénk és mit hasz-
nálunk közösen, addig ez meg-
nehezíti a dolgunkat. 

- Mit üzenne az újonnan ér-

kező hallgatóknak?

- Bár sok zűrzavar, heves in-
dulatok övezték az egyetemet
az elmúlt hónapokban, fontos
látni, hogy elsősorban a diáko-
kért dolgozunk. Nem szemé-
lyes okokból küzdünk a magyar
tagozatért, az én státusom
rendezve van, ezt a jövő nem-
zedékéért hoztuk létre. Ez által
kiszélesedik a magyar nyelvű

oktatás, azonban az országban
orvosi képzés magyar nyelven
csak itt, Marosvásárhelyen fo-
lyik. Még akkor is, ha ideigle-
nes akkreditációnk van,
minden ugyanúgy megy, mint
eddig, és amint mondtam, ke-
ményen dolgozunk az akkredi-
táció véglegesítéséért.

Becze Dalma
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Bár a mű a XII. századi, mu-
zulmánok által meghódított és
keresztes háborúktól feldúlt Je-
ruzsálemben zajlik, üzenete ak-
tuális, – bár nagy szavak ezek –
egyetemes és örökérvényű. A
rendező a darab szereplőinek
mindenikét „felkiáltójelként”
használja, szavaikkal és cseleke-
deteikkel mintegy felszólít, de
leginkább ösztönöz a toleranci-
ára. A színmű nem szélsőségek-
kel és sarkításokkal próbál hatni
az ítélőképességünkre, hanem
tipikus emberi tulajdonságot fo-
galmaz meg: előszerettel hajlunk
saját igazságunkat etalonnak,
szent és sérthetetlennek vallani,
illetve előítélettel és szkepticiz-
mussal szemlélni más közösség
tagjait, legyen itt szó vallásról,
nemzetről vagy bármiféle plura-
lizmusról. A lessingi vonalat kö-
vetve nem a színdarab cselek-
ményében (ami igen szegényes)
érhető tetten a példálózás, ha-
nem a szereplőkben: a minden-
napi életben is fellelhető ember-
típusokat jelenít meg a mű,
akiknek tetteiben szenvedélyes
egyoldalúság manifesztálódik. A
keresztények pátriárkája az elő-
ítélet, bigott elfogultság, a go-
nosz intolerancia és a képmuta-
tás elrettentő példája, sőt,
jelmeze is tökéletes szimbiózis-
ban van tulajdonságaival. Viszont
Szaladin, a szultán, bár uralkodó,

nem a zsarnokot testesíti meg,
hanem a jóságot, aki érzelmi in-
díttatásból ádáz ellenségének is
megkegyelmez, sőt ő is vívódik
az „igazi vallás” keresésében. A
főszereplő Bölcs Náthánnak pe-
dig a neve is beszédes, ő a legsi-
mulékonyabb mind közül, szelíd,
a legnemesebbre törekszik, ő a
legfőbb jó, a szeretettel párosult
bölcsesség. 

A vallási ideák dialógusa
ez a darab, és végkövetkez-

tetésének magvait a címszereplő
hinti el a közönség tagjaiban –
messzemenően nem szájba
rágva –, éspedig már a Dekame-
ronban is elhangzó három meg-
különböztethetetlen opálgyűrű
példázatát, miszerint az igazi
gyűrű birtokosa a „kiválasztott”.
E parabola pedig pontosan az
emberi tudás végességét pél-
dázza: hogy ki a kiválasztott, és
ki nem, az az illető tetteitől és
semmiképp sem egy gyűrű rej-
tett hatalmától függ. Azaz: nem-
hogy „igazi” vallás nem létezik,
de egy valláshoz való tartozás
önmagában véve sem érték, hisz
akaratunktól függetlenül bele-
születtünk. „S kiben legyen le-
ginkább bizodalmunk, kinek
higgyünk, ha nem tulajdon vé-
reinknek? Atyáimnak kevésbé
hogyan hihetnék, mint te a tie-
idnek? ” – teszi fel a kérdést Nát-

hán. Viszont egymás elfogadása,
közös vallási (és nemcsak) gyö-
kerek megtalálása, a türelem és
tolerancia az igazi értékek a da-
rab szerint.

Kiemelkedő fontosságot kap
a darabban a díszlet, amely első
látásra eléggé futurisztikusnak
tűnhet, de mindenképp elvont,
stilizált, viszont a funkcióját te-
kintve igen sokoldalú „játszótér”,
ahol az elsötétülő, néhol szipor-
kázó, meleg és hideg fények vál-
takozása fokozza a jelenetek
hangulatát. Az akusztikai hatá-
sok pedig – mert nem klasszikus
értelemben vett zene kíséri a da-
rabot – összeforrnak a szerep-
lőkkel és az egyes jelenetekkel,
emellett pedig kollektív libabő-
rözést váltanak ki a közönség
tagjaiból. Vitathatatlan, hogy
mindenki a maga módján keresi
a választ az élet nagy kérdéseire.

Nem tudjuk eldönteni, hogy me-
lyik hit, melyik vallás adja meg
a válaszokat ezekre, és a darab-
ban sem kapunk erre feleletet.
És pont ez a jó benne, a döntés
lehetetlenségét, de szükségte-
lenségét is példázza a mű,
ugyanakkor azt is, hogy egyikünk
sem nyelte le a bölcsek kövét,
nincs sem okunk, sem jogunk
más vallása fölött ítélkezni. A da-
rab végén a megdöbbentő for-
dulat rávilágít arra, hogy ad lit-
teram is egy tőről származunk.
A végkifejlet tehát teljesen más,
mint várnánk: egy nagycsalád
bizarr egymásra találása képezi
a hepiendet, de pozitív érzéseket
hagy a hazaérkezők emlékeze-
tében.

Ajánlom keresztényeknek,
ateistáknak, bizonytalanoknak
és anarchistáknak egyaránt. 

Pál Piroska

Testvérharc, avagy toleranciát
tanulni a türelmetlenektől

Pénteken volt a Nemzeti Színházban a Bölcs Náthán című drámai költemény ősbemutatója. A Tompa
Miklós Társulat által színre vitt – a közös gyökerekre visszavezethető három monoteista (keresztény,
mohamedán, zsidó) vallás vetekedését illusztráló – Lessing alkotást Harsányi Zsolt rendezte. 

BERD-kölcsönből 
fejleszt az Aquaserv   

Az Aquaserv regionális vízszolgáltató 11,4 millió eurós köl-
csönre kötött hitelszerződést az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bankkal. A szerződés szerint a társaság 15 éves futamidőre
veszi fel a kölcsönt. Az Aquaserv korábban már két, hasonlóan
fejlesztésekre irányzott hitelt is szerzett az említett pénzinté-
zettől. Az összegből állják azt az önrészt, ami a 110,8 millió
összértékű uniós támogatáshoz szükséges. A pénzt az ivóvíz-
és csatornahálózat korszerűsítésére, bővítésére fordítják, a
munkálatoknak előreláthatóan az év második felében látnak
hozzá. A 2011–2015 között összesen 16 nagyméretű munká-
latot kezdenek el, nyolc az ivóvíz- és csatornarendszer bővíté-
sérét, illetve korszerűsítését célozza, négy-négy az ivóvízszi-
vattyú, illetve a szennyvíztelep felépítését. A kivitelező
vállalatokat versenytárgyaláson választják ki, a munkálatok
egy részét már tavaly odaítélték. egy részüket már tavaly
nyáron versenytárgyaláson kiválasztották a kivitelezők egy ré-
szét. 

Fanuc robot beruházás a Sapientián

Egy Fanuc M-1iA robottal bővült a Sapientia EMTE marosvá-
sárhelyi Műszaki és Humántudományok Kara. Az M-1iA ro-
bot-sorozat ideális a kompakt elektronikai és mechanikai esz-
közöket gyártó iparágakban. A rendszer a Kar négy szakjának,
a Mechatronika szak, Számítástechnika szak, Automatika és
alkalmazott informatika szak, valamint a Számítógépes mű-
velettervezés és gyártásirányítás szak oktatását hivatott tá-
mogatni. 
A FANUC Robotics Magyarország cég által gyártott M-1iA/0.5A
6 tengelyes delta robottal, 1 kamerás Vision rendszerrel és 10
db Roboguide V7.70 szimulációs szoftver-licensszel rendelkezik.
Alkalmas a gyors és kompakt gyártó cellákhoz. Előnyei a moz-
gási rugalmasságot nyújtó a humanoid kialakítású csukló, az
ultra kompakt kar és a precizitás. A robot egy kamerával van
felszerelve, mely a vezérlési szoftveren keresztül információkat
szolgáltat a környezetről, így egy fejlett, intelligens rendszer
építhető ki. A szimulációs szoftver segítségével pedig lehetőség
nyílik virtuális térben bármely más, létező FANUC robot hasz-
nálatára, programozására, illetve a megfelelő 3D-s virtuális
környezetet kiépítve, bonyolult gyártási folyamatok szimulál-
hatók. A rendszer segítségével hallgatóink a különböző tan-
tárgyak keretén belül, anyagmozgatási, szerelési, vezérlési fel-
adatokat valósíthatnak meg, így az iparban használatos,
legújabb technológiával felszerelt berendezések segítségével
sajátíthatják el a robotika, automatika, gyártásirányítás szak-
ismereteket.  A rendszer átadására és bemutatására április
17-én kerül sor a Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és
Humántudományok Kar campusában. 

Közel ötezer látogatója volt az állatkertnek 

A kedvezőtlen időjárás ellenére annak ellenére, közel ötezer
látogatója volt az elmúlt hétvégén a vásárhelyi állatkertnek. 
A látogatók számának az előző időszakhoz viszonyított látvá-
nyos megugrása annak tudható be, hogy a múlt héttől az ál-
latokat a szabadba engedték. Ugyanakkor az „Iskola másként”
program ideje alatt is nagy volt az érdeklődés.  
Az elmúlt esztendőben közel 250 ezer látogatója volt a zoo-
nak, a fejlesztéseknek köszönhetően ez a szám idén előrelát-
hatólag tovább növekedik.  A látogatók jelentős része más
megyéből való, többnyire olyan településekről, amelyekben
nincsen állatkert. Az állatkerti belépők felnőttek részére 5
lejbe, gyerekek részére 2 lejbe kerülnek.

Egyre jobban terjed a mi kör-
nyezetünkben is a legújabb kór, a
kampánybetegség. Attól függően,
hogy ki milyen szerepet tölt be a
társadalomban, különböző kór-
tünetekben szenved.

A leginkább veszélyeztetett
csoport a politikusoké. Ők ilyenkor
nagyon heves hiperaktivitási
kényszerrel küzdenek, minden
áron tenni vagy mondani akarnak
valami kivételeset. A megcélzott
választói réteg kedvében akarnak
járni, és emiatt egy fantáziavi-
lágba kerülnek. Olyan mesébe illő
kampányígéretekkel állnak elő,
amelyeket még ők maguk sem
hisznek el, de mégis csak mondják
és mondják, mintha tudathasa-
dásos állapotban lebegnének. Ta-
lán nem ártana kezelni őket. A
probléma azért bonyolultabb,
mert ilyenkor az egyszerű em-
berek is hajlamosak hasonló vir-
tuális világba menekülni, és úgy
tesznek, mintha mindent elhin-

nének a politikusoknak. Akár azt
is mondhatnánk, mind a két fél
paranoiával küzd, és emiatt azt a
benyomást kelti a politikusi-vá-
lasztói rendszer, hogy minden a
legnagyobb rendben van. Senkit
sem érdekel, hogy korábban már
bebizonyosodott, hogy az egész
csak egy színjáték, mindenki úgy
tesz, mintha most tényleg más
lenne a helyzet. 

A kampánybetegségben szen-
vedő aktivista réteg minden létező
szálat megmozgat, hogy hozzá-
járuljon a „nemes célok” megva-
lósításához. Pontosabban beveti
azokat az eszközöket, amelyekkel
arra buzdítja a környezetében élő-
ket (rokonokat, barátokat, mun-
katársakat), hogy az „igazi jelöl-
tek” mellett kampányoljanak.
Általában ezek a személyek nem
pontosítják, hogy miért is érde-
keltek annyira ezekben a pártok-
ban, de ha egy kicsit utánané-
zünk, kiderül, hogy bizony anyagi

és megélhetési okai vannak a
nagy ügybuzgalmuknak, szóval
„objektív” szempontokkal van dol-
gunk. Ilyen érvek alapján teljesen
érthető és elfogadható, hogy
egyesek mennyire határozottan
kiállnak a „jó oldal” mellett.

A választási stratégiák kidol-
gozása annyira bonyolult, hogy
szinte lehetetlen egy megbízható
irányt megszabni, amely garan-
tálná az eredmények maximali-
zálását. Igaz ugyan, hogy sok sza-
vazatot hozhat például a
nacionalista kártya kijátszása, de
ugyanakkor sok szavazatot el is
visz, és akár a választók vissza-
tetszését is kiválthatja. A mesébe
illő ígéretek sem biztosítanak
megfelelő számú szavazatot, mert
sokan átlátnak az ilyen és ehhez
hasonló olcsó trükkökön, és bün-
tetik azokat a pártokat, amelyek
naivnak tekintik őket. 

Az erdélyi magyar térfélen
számtalan hatékony választási

kampányfogást ismerhetünk fel.
Az egyik ilyen az „összefogás”,
amely szinte a felelősség alól is
felmentést nyújt egyeseknek, hi-
szen az ők szempontjukból ez az
üzenet fölülírja az összes többit.
A másik ilyen eszme, a „választás
szabadsága”, amely indokoltnak
tartja a nyílt versenyt, még akkor
is, ha ezáltal megcsappanhat az
erdélyi magyarság számszerű
képviselete. A jobb- vagy baloldali
eszmék, az autonómia, vagy a
gazdasági fellendülés szintén
mind olyan területek, amelyek
biztos táptalajt adnak a választói
kedv gyarapítására, de az eddigi
változások azt mutatják, hogy
nem számíthatunk látványos elő-
relépésekre, szinte egyik vonatko-
zásban sem. Nem marad más
gyógyír, a súlyosan ránk törő kam-
pánybetegségre, mint a nyílt és
egyenes beszéd, a becsület meg
az őszinteség.

Ferencz Zsombor

Kampánybetegség
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Nem papír
Van feltétel? Nincs feltétel? Az elmúlt héten mintha
Franz Kafka világa vált volna valóságossá, mintha az ő
híres kastélyában bolyongana a magyar politika, a
sajtó és a közvélemény, amikor arra az egyszerűnek
látszó kérdésre keresi a választ: milyen feltételek
teljesítése esetén számíthat arra a pénzügyi
védőhálóra a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) és az
Európai Uniótól hazánk, amire a kormány tavaly év
végi közlése szerint a biztonságunk érdekében
szükség lenne?

Az EU a kétharmados többség
valódi ellensúlya
(Göncz Kinga, Magyar Narancs, 2012. március 15.)
Egyesek szerint nem világos, hogy mit várnak tőlünk a
segítségért cserébe, mások éppen az értetlenkedők
magatartásán értetlenkednek. Sőt, diadalittasan kijelentik:
ők ismerik a feltételeket, melyeket a kormánynak is ismernie
kell. Aztán ha figyelmesen elolvassuk, amit erről írnak,
mintha mégsem oszlana a homály a feltételek körül. Melyek
egyébként nem is a készenléti hitelkeretre, hanem a
tárgyalások megkezdésére vonatkoznak.
Vajon akkor miről szólnak majd maguk a tárgyalások, ha
egyáltalán lesznek? Nem valamelyik jobboldali szereplő,
hanem a pártos elfogultsággal nehezen vádolható Kiszelly
Zoltán politológus mondta a Hír Televízió Péntek 8 című
műsorának legutóbbi adásában, hogy a balliberális sajtót
mintha Washingtonból és Brüsszelből, vagyis a hitelnyújtó
szervezetek központjaiból szerkesztenék. Valóban: az ellenzék
és sajtója üzembiztosan lő mindenre, ami egy kicsit is
enyhítene az ország kiszolgáltatottságán, legyen szó
végtörlesztésről vagy lakossági állampapír-vásárlásról. És
szintén nem puccsot vizionáló fideszes politikus, hanem az
LMP-hez közelálló közgazdász, Róna Péter nyilatkozott
nemrég arról, hogy az unió vezetői – a német kancellárt meg
is nevezte – Orbán Viktor leváltásának lehetőségét
mérlegelték, ám a budapesti Békemenet után ejtették a
tervet. A hazánkra gyakorolt nemzetközi nyomás azonban
nem enyhült. Ennek része a hitelnyújtás feltételei körüli játék.
Az még követhető, hogy a valutaalap az Európai Bizottság
jóváhagyásához köti a tárgyalások megkezdését. Brüsszel
elindított néhány kötelezettségszegési eljárást, melyek közül
a jegybanktörvényre vonatkozó lehet elvileg összefüggésben
a hitelképességgel. Csakhogy minden tagállam alapvető joga,
hogy vita esetén a bíróságtól reméljen jogorvoslatot, amire
viszont akár évekig is várni kell. E lehetőség nélkül az EU
diktátumairól beszélhetnénk, nem méltányos eljárásról,
márpedig – mint tudjuk – Brüsszel nem Moszkva. Míg az IMF
az EU-ra mutogat, az EU például a Velencei Bizottságra. Ez az
Európa Tanács szerve, amelytől egy úgynevezett non paper
formájában érkezett is valamiféle vélemény az
igazságszolgáltatási rendszer átalakításáról, amelyet most a
balliberális sajtó a tárgyalások mások által nem lelt
előfeltételeként lobogtat. De mi köze ennek a
hitelképességünkhöz? És ez még semmi: szerdán az Európai
Bizottság szóvivője, Olivier Bailly a befektetői bizalom
helyreállítását nevezte meg feltételként, de attól elzárkózott,
hogy ezt lefordítsa konkrét elvárásokra. Csakhogy a készenléti
hitel éppen e bizalom helyreállításának lehetne az egyik
eszköze. Az EU tehát a piacnak, közelebbről meg nem
nevezett befektetőknek dobta tovább az IMF labdáját.
Innentől valóban nem maradt sok homályos pont. A
készenléti hitel feltétele a teljes gazdaságpolitikai fordulat, a
visszatérés a kezes Bajnai-kormány teherelosztási
gyakorlatához. Ha ez megtörténik, a demokráciánk állapota
feletti aggodalmak enyhülése is borítékolható. Semmi teher a
külföldiek itteni leánybankjain, el a kezekkel a
közszolgáltatásokon extraprofitot szerző cégektől, vissza az
étkezési jegyet a franciáknak! És így tovább. Legyen úgy, mint
korábban volt! A pénzszivattyúnak újra működnie kell. Ezt
jelenti az a bizonyos ortodox gazdaságpolitika.
Bailly úr a bizottság jelmezében leadta a piac megrendelését.
Papír persze nem lesz róla. Mert mindent azért az sem bír el.

Szerető Szabolcs

A birodalom visszavág
Az 1989–90-ben kialakult politikai rendszer működésében most először fordult elő, hogy lemondott
a köztársaság elnöke, és ez önmagában is éppen elég nagy dráma ahhoz, hogy megpróbáljuk
feltárni az esemény mélyszerkezetét. Alapos okunk van feltételezni, hogy ez a megrendítő történet
csupán egyik eleme annak a szétesési-lebomlási folyamatnak, amely az 1989–90-ben kialakult
rendszer egészét érinti. A lemondáshoz vezető események láncolatának van ugyan egy, az uralkodó
nyilvánosságban zajló fedőtörténete, ám ez, mint a neve is mutatja, csak arra szolgál, hogy elfedje
a valóságos történéseket.

A fedőtörténet szerint
Schmitt Pál köztársasági elnök
húsz évvel ezelőtt megírt egye-
temi doktori disszertációjár ól
kiderült, hogy plágium, és az
ügy számos drámai fordulata
után az elnök lemondásra
kényszerült. Mindez akár egy
olyan tanmese is lehetne,
amely arról szól, hogy a de-
mokrácia mégiscsak jó dolog,
hiszen esélyt kínál arra, hogy
az adott emberi közösség le-
leplezze a „rosszat”, és megmu-
tassa a „jót”, vagyis az igazság
végül mindig győzedelmeske-
dik. Több jel utal azonban arra,
hogy ez nem így van. Például
fel kellene tennünk azt a kér-
dést is, hogy ha a demokrácia
valóban így működik, akkor az
elmúlt húsz évben miért nem
volt képes ezt a plágiumot le-
leplezni, vagy még inkább,
hogy miért nem volt képes már
a megíráskor, tehát 1992-ben,
eleve megakadályozni annak
létrejöttét. Vagyis, hogy miért
éppen „most jött el az ideje” a
leleplezésnek.

Itt egy kis kitérőt kell ten-
nünk, hogy a világ folyamatait
irányító valóságos hatalmi me-
chanizmusokról szóljunk né-
hány szót. Ez a birodalmi ma-
sinéria olyan
kiválasztó-hatalmi gépezetet
is működésben tart, amely
meghatározza, hogy bizonyos
uralmi pozíciókba milyen lét-
karakterű személyek kerülhet-
nek, illetve az egyes szemé-
lyekre nézve meghatározza,
hogy az adott létkarakter mi-
lyen uralmi terekbe léphet be

egyáltalán. És mivel minden-
kiről meglehetősen részletes
információnyalábbal rendelke-
zik, ha valaki megsérti a kivá-
lasztó hatalom normáit, nem
kerülheti el a retorziót. Így volt
ez ebben az esetben is. A lokális
uralmi rendszerekben általá-
ban a jegybankelnök és az ál-
lamfő személye tartozik a bi-
rodalom által leginkább
„szigorúan ellenőrzött” pozí-
ciók közé, és aligha véletlen,
hogy éppen e két poszt körül
örvénylenek az elmúlt közel két
év legsúlyosabb konfliktusai. A
köztársasági elnök intézmé-
nyéről szinte csak azt a sztere-
otípiát ismertük eddig, misze-
rint a politikai rendszerünkben
ez jogi szempontból „súlytalan”
és „felelőtlen”, amennyiben
nincsenek valóságos jogosítvá-
nyai arra, hogy érdemben be-
avatkozzon az uralmi rendszer
működésébe. Ez jogi értelem-
ben többé-kevésbé igaz is, ám,
hogy az intézmény a globális
birodalom és a lokalitás szá-
mára egyaránt rendkívüli je-
lentőségű, azt az elmúlt húsz
év drámai módon visszaiga-
zolta.

Amikor a „konstruktőrök” az
új magyar uralmi rendszert fel-
építették, pontosan tudatában
voltak annak, hogy a magyar
társadalom nagy többsége
egyre inkább kifosztott pária-
ként tengeti majd életét, éppen
ezért nagy jelentősége lesz an-
nak, hogy miként lehet majd
minél kisebb rendészeti ráfor-
dítással féken tartani e vesztes
többséget. A gigantikus, ma-

nipulatív gépezetek üzemelte-
tésének döntő elemévé vált te-
hát az a hatás, amit a köztár-
sasági elnök intézményétől
vártak. A „súlytalan és felelőt-
len” elnök, éppen ezek miatt,
természet adta módon lehet
népszerű, hisz nem részese a
súlyos elosztási konfliktusok-
nak.

Megszólalásának tehát ha-
talmas erkölcsi, érzelmi, indu-
lati súlya van, ügyes manipu-
latív felhasználásával a
bennszülöttek féken tartásá-
nak leghatékonyabb eszközét
lehet így belőle felépíteni. Rá-
adásul evidencia, hogy – mint
a legmagasabb közjogi méltó-
ság – a lokális médiastruktúra
bármelyik eleméhez azonnali
és teljes hozzáférése van. A két
mozzanat összekapcsolható-
sága tette a köztársaság
Schmitt Pál előtti három elnö-
két „globális birodalmi csúcs-
fegyverré”. 

Ez a leglátványosabban
Göncz Árpád esetében műkö-
dött, de a másik kettő esetében
is jól üzemelt. Göncz Árpádnak
például nem is kellett puccsot
elkövetnie az őt delegáló struk-
túrák által szervezett taxisblo-
kád idején, egyszerűen félre-
tolta az egész uralmi rendszert,
és így diktálta a kormány ka-
pitulációját jelentő egyezséget.
Ez az eset is megrendítő pon-
tossággal jelzi, hogy bizonyos
történelmi pillanatokban a
súlytalan elnök milyen mérhe-
tetlen hatalmat összpontosít-
hat a kezében. Ha nem is ilyen

szélsőségesen, de aligha félre-
érthető módon foglalt állást
rendszeresen Sólyom László a
„strukturális reformok” mellett,
s állította ezzel az elnöki intéz-
mény erkölcsi erejét a globális
birodalmi kifosztás növelésé-
nek szolgálatába. Összefoglalva
tehát azt kell rögzítenünk, hogy
a birodalmi kiválasztó hatalom
az első három köztársasági el-
nök esetében zavartalanul mű-
ködött, Sólyom László megvá-
lasztásánál például teljesen
egyértelműen ki is derült, hogy
kizárólag a globális és lokális
SZDSZ kegyéből kaphatta meg
pozícióját.

Schmitt Pál „kivégzése”
azonban azt jelzi, hogy a glo-
bális kiválasztó hatalom nem
adta beleegyezését a megvá-
lasztásához, így ha a hivatalba
lépését nem is tudta megaka-
dályozni, a megbuktatását kí-
méletlen precizitással végre-
hajtotta. És ennek alapvető oka
az, hogy Schmitt Pál ugyan lo-
jális volt, csakhogy nem a bi-
rodalommal, hanem éppen el-
lenkezőleg, a birodalommal
most éppen konfliktusba keve-
redő Orbán Viktorral szemben.
Ezért kellett elbuknia. Ha ezt a
csatát újra el is veszítette a
nemzet, de legalább tegyünk
kísérletet a tanulságok összeg-
zésére. 

Bogár László
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Mindenki környezetében van egy seggfej – 
ha a tiedben nincs, akkor valószínűleg te vagy az.

Borbély beváltja választási
ígéretét? Talán még emlékez-
nek a négy évvel ezelőtti ma-
gyar polgármesterjelölt,
Borbély László választási pla-
kátjain szereplő szlogenek né-
melyikére: „Marosvásárhely
többet érdemel!”, „Marosvásár-
helyért dobban a szívünk!” sa-
többi. Nos, ha emlékezetünk
tisztességes, volt egy ilyen is:
„Kitakarítom a városból a sze-
metet!”. Félreértés ne essék: mi
is azt kívánjuk, hogy mihama-
rabb tisztázza magát a mostani
vádak alól, amennyiben (és va-
lószínűleg) ártatlan. De, ha
esetleg mégsem, akkor utóbbi
ígéretet talán lesz alkalma be-
tartani, ha közmunkára íté-
lik…

Csont. Frunda György, miután
Vass Leventét „visszaléptették”,
és őt „léptették” a helyére, töb-
bek közt azt nyilatkozá: „akkor
kell a csontot odatenni, amikor
a csapat nehéz helyzetben
van”. Velős mondás, nem vitás
(és még románra fordítani se
nehéz), de ennél talán egy ki-
csit több kell majd a rosszcsont
legyőzéséhez, mert igencsak
bele van csontosodva ama
székbe, hogy a csontkukacok
hordanák ki alóla falatonként!
Hozzátette még: a győzelem-
hez csak az RMDSZ támogatása
vagy csak a vásárhelyi magya-
rok támogatása nem elég, és ő
valamennyi marosvásárhelyi
polgármestere szeretne lenni.
Ezzel sincs különösebb baj,
csak – enyhén szólva – már le-
rágott csont…
Azt is megígérte, hogy nem
fog támadni senkit a kam-
pányban, max megvédi magát,
ha vele tennének hasonlót,
majd rögvest ezután imígyen
szólott: „olyan polgármesterre
van szükség Marosvásárhe-
lyen, aki tiszteli a polgárokat,
aki nem fog lopni, csalni…”.
Csontkemény meccs lesz ez,
akárki meglássa!

Elnézést, ezt kicsit elszúr-
tuk! Az elmúlt héten rengeteg
felháborodott hangvételű ol-
vasói levél érkezett szerkesztő-
ségünkbe, és ezúttal nem
olyan botorságokkal fárasztot-
tak, hogy miért gúnyolódunk

Petőfivel, miért nincs a lapban
szexuális tanácsadó rovat (ezt
egyébként tervezzük), vagy
miért nem színes a keresztrejt-
vény; nem – ezúttal a pana-
szok egytől-egyig jogosak. Az
történt ugyanis, hogy előző
lapszámunkban – valamilyen
furcsa véletlenből kifolyólag –
a társkereső hirdetések felcse-
rélődtek: a hölgyek önreklám-
jai a „Férfiak” címszó alatt
jelentek meg, és fordítva, az
urakéi a „Hölgyek” kategóriá-
ban, amiből aztán rengeteg
félreértés adódott (ti. egyesek
tengernyi banalitást elárulnak
magukról, azt az apróságot vi-
szont elfelejtik odaírni a nyo-
mik, hogy milyen ivarúak)… 
Így hát ezúton kérünk elnézést
minden érintettől, és fájda-
lomdíjként felajánlunk nekik
egy három hónapos ajándék
előfizetést, valamint grátisz
hirdetési lehetőséget a továb-
biakban egészen addig, amíg
megtalálják az igazit. Ugyan-
akkor szívből és melegen gra-
tulálunk Bélának és Jenőnek,
akik eme felcserélődésnek hála
jöttek össze!

Még egy jelölt. A somostetői
állatkert hivatalnokai az agyu-
kat szinte eldobták szerda reg-
gel, amikor az egyik pávián
beállított az igazgatói irodába,
és közölte: ő is elindul a júniusi
polgármester-választáson; vél-
hetően függetlenként vagy
EMNP-színekben, mert ma-
gyarul beszélt. A sajtótájékoz-
tatót lapzártánk utánra hívta
össze, a további részletekkel
következő számunkban vissza-
térünk. Annyit azonban még
elárult a pirostrottyú, hogy,
amennyiben nyer, Vass Leven-
tét maga mellé veszi alpolgár-
mesternek, kárpótlásul azért a
sok majomkodásért, amit fél
év alatt lerendeztek vele.

József Attila maraton. Múlt
héten, a költészet napja tiszte-
letére tematikus futóversenyt
szerveztek városunkban; mint
ismeretes, 1964 óta József At-
tila születésnapján, április 11-
én ünnepeljük a magyar
költészet napját. A résztvevők
a Vácmányról indultak, és –
stílusosan – a vasútállomásra

érkeztek meg. A kilométeren-
ként felállított ellenőrzőpon-
toknál mindegyikük el kellett
szavaljon (lihegjen) egy József
Attila verset, csak azután foly-
tathatta a versenyt. Nehezí-
tette a dolgot, hogy a
szervezők bárkit bármikor
megállíthattak, és ha nem tu-
dott egy József Attilával kap-
csolatos önéletrajzi kérdésre
helyesen válaszolni, rögtön ki-
esett. A neve elhallgatását kérő
győztes a célszalag átszakítása
után a „mire gondol most?” ri-
porteri kérdésre azt felelte:
„már egy hete csak a mamára
gondolok”.

Én kis kertészleány le-
szek… A bíróság külön enge-
délyével kora reggel végezheti
közmunkabüntetését parkker-
tészként egy örömlány, hogy
napközben űzhesse valódi
szakmáját. A 38 éves Mariana
Vasilescunak naponta négy
órán át kell Brassó parkjaiban
virágokat ültetnie, dugványoz-
nia, padokat újrafestenie.
Ügyvédje a büntetés kihirdeté-
sekor megkérte a bíróságot,
hogy védence kora reggel vé-
gezhesse a parkmunkát, mert
attól tart, hogy ha napközben
nem áll törzskliensei rendelke-
zésére, azok elpártolhatnak
tőle fiatalabb nőkhöz, és vég-
leg elveszíti őket. A bíróság he-
lyet adott a kérésnek.
Romániában törvénytelen a
prostitúció, a hatóságok azon-
ban szemet hunynak felette,
legfeljebb néha pénzbírsággal
sújtják a bérnőstényeket, il-
letve a zsaruk ingyen fioláztat-
ják meg őket gyorsállásért.
A brassói önkormányzat na-
gyon elégedett Mariana mun-
kájával. „Ő az eddigi
leglelkiismeretesebb kerté-
szünk” – mondta Sorin Toarcea
szóvivő. A virágültetés és dug-
ványozás mellett bizonyára
olyan tevékenységeket is
végez, mint a pulantázás, sla-
gozás, gyepszőnyeg-kefélés,
sőt, ágyástúrás közben akár
még klienseket is fogadhat…

ÉRDEKES SZEXTÉNYEK  ♂♀

● Colorado államban tör-
vénybe ütköző megcsókolni

egy alvó nőt. Hát, oltári nagy
mákja volt Csipkerózsikának,
hogy nem ott született!
● A nyugati társadalomban a
láb- és cipőfetisizmus a fétis
leggyakrabban előforduló for-
mái. Na dikk, há’ ejsze az feti-
sizmus, ha valaki a lábikókra
(is) gerjed?
● Bahreinben a nőgyógyászok
csak közvetett módon, tükör
segítségével pillanthatnak a
női nemi szervre. Tükröm, tük-
röm, mondd meg nékem, kié a
legszebb a vidéken…
●A vagina és a szem öntisztító
szervek. Ha a szem a lélek
tükre, akkor a vagina…
● Biokémiai szempontból szex
közben ugyanaz zajlik le az
agyban, mint nagy mennyi-
ségű csokoládé elfogyasztása-
kor. Viszont sokkal kevésbé
hizlal, ld. a következőt.
- Egy teáskanálnyi sperma kö-

rülbelül 5 kalóriát tartalmaz.
- A japán gésák (toshibabák)

sosem elégítették ki orálisan
a férfit, mert a felsőbb társa-
dalmi rétegekben lealacso-
nyítónak tartották az orális
szexet. Na, ezt hiszi a PC!

- Libanonban egy férfinak sza-
bad állattal közösülnie, de
csak akkor, ha nőstény. Ha
hímmel közösül, halálbünte-
tés vár rá. Nem nagyon éri
meg tehát reszkírozni, amel-
lett egy juhot vagy tehenet al-
kalmasint könnyebb
becserkészni, mint egy kost
vagy bikát.

- A szexuálisan kielégületlen fér-
finak gyorsabban nő a szakálla.
Lásd remeték (apropó: miben
áll a remeteszex? Eső veri, nap
szívja).

- Merev állapotban a legna-
gyobb eddig mért pénisz 33
cm volt, a legkisebb 1 cm. (Szé-
kely leány: - édesanyám, mi az
a pénisz? – Az olyasmi, lá-
nyom, mint a f*sz, csak kisebb.)

- A rendszeres futók kéthar-
mada elismeri, hogy néha
szexre gondol futás közben.
Nem bajos úgy futni, hogy
közben…?

- A nők 44 százaléka képtelen
élvezni a szexet náluk butább
férfiakkal. A férfiaknak csak
31 százaléka osztja ezt a prob-
lémát. Ez elírás lehet, szerin-
tem 0,31 százalék lesz az.

Vidám kriminalisztika 

A GYILKOSOK ARCHETÍPUSAI
Testvérgyilkos. Manapság már csak elvétve hallunk
testvérgyilkosokról, régebben volt divat; elég azt megemlíteni,
hogy a világ első gyilkosa is ebbe a kategóriába tartozott.
Tömeggyilkos. A tömeggyilkosság nagyszámú ember
életének kioltása általában rövid idő alatt. A műfaj kedvelői
rendszerint előre és alaposan megtervezik a bulit, de ölhetnek
hirtelen felindulásból is, mint például bizonyos Julio Gonzales,
aki 87 embert gittelt ki az Egyesült Államokban még 1990-ben
csupán azért, mert a barátnője mással ment táncolni.
Elkolbászolt az első benzinkúthoz, vett egy flakon benzint, és
szépen felgyújtotta a bronxi Happy Land Social Clubot. Hat
ember kivételével mindenki bennégett. A ribanc, aki miatt 87
ártatlan ember szénné vált, mert neki mással támadt kedve
segget riszálni, megúszta.
Sorozatgyilkos. Az az ember, aki három vagy több embert öl
meg különböző időpontokban. A gyilkosságok között általában
van egy nyugalmi időszak („érzelmi lehűlés”). A legtöbb
sorozatgyilkos pszichopata. Nemcsak azért nehéz elfogni őket,
mert jóval intelligensebbek az átlag(gyilkos)nál, hanem azért is,
mert sose felindulásból, haragból vagy féltékenységből ölnek,
hanem higgadtan, minuciózusan. Soha nem esnek pánikba,
nem idegeskednek fel, gyakorlatilag nincsenek érzelmeik. Az
átlag sorozatgyilkos hét-nyolc áldozatot szed, mire lebukik, de
akár több tízet is. Ha valakit elkap egy, ne is próbáljon
könyörögni neki a tyúkszaros életéért, mert úgyis meg fogja
ölni, mese nincs.
Bérgyilkos. Rá is érvényes, hogy több embert öl meg
különböző időpontokban, csakhogy ő nem passzióból, mint
sorozatgyilkos kollégája, hanem anyagi haszonszerzésből. Igen
jól jövedelmező szakma, ha az embernek bírják az idegei.
Hátránya, hogy néhány munka elvégzése után általában őket is
elteszik láb alól.
Öngyilkos. Az öngyilkosság az a szándékos cselekmény,
amelynek célja és végeredménye a cselekvő saját életének
kioltása, gondolom ez logikus. Az öngyilkosság nem betegség,
hanem cselekmény, amihez mentális zavarok, régebb óta
fennálló kezeletlen problémák, külső körülmények vagy frissen
bekövetkezett, az egyén korábbi életét súlyosan megrendítő
események, krízisek járulnak hozzá. A pszichológia szerint nincs
öngyilkosságra immúnis személy, magyarán senki sincs
biztonságban önmagától.
Híres öngyilkosok: Seneca (érnyitás), van Gogh (szívenlövés),
József Attila (vonat), Hitler (méreg, főbelövés – biztosra ment
Adolf), Szécsi Pál (gyógyszer), Kurt Cobain (főbelövés), Bohumil
Hrabal (ablak).
Gyilkos galóca. A gyilkos galóca (Amanita phalloides) a
kalaposgombák rendjén belül a galócafélék családjába tartozó,
világszerte közel 600 fajt számláló Amanita nemzetség egyik
legismertebb képviselője. A legsúlyosabb – rendszerint halálos
kimenetelű – mérgezéseket okozó nagygombák közé tartozik.
Kontinensünkön széles körben elterjedt, lombos- és tűlevelű fák
alatt egyaránt előfordul. Számtalan olyan ehető gombafajra
hasonlít, amelyet Európa-szerte gyakran fogyasztanak, de a
legszebb az egészben, hogy a mérgezést túlélt áldozatok (nem
sokan vannak) beszámolói szerint igen kellemes ízű.

Kétfajta szú létezik: ke-
ményfaszú és puhafaszú. A szú
kétszer olyan gyorsan rágja át
magát a fán, ha rockzenét hall-
gat. Dancs Annamaritól há-
romszor.

Üzekedő yanomamik. A bra-
zil és venezuelai őserdőkben

élő Yanomami törzs asszonyai
hisznek abban, hogy az erős
kisbabák születésének előfel-
tétele, hogy a terhesség ideje
alatt minél több férfival élje-
nek nemi életet. Vagy csak
egyszerűen imádnak kufircolni
ezek a yanomamik.
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KÖZLEMÉNY

Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatala 2012.03.26. – 2012.04.27
között „Általános Tavaszi 
Lomtalanítást” szervez.

2012.04.23- 2012.04.27 között az alábbi utcák kerülnek sorra:  

2012.04.23: Domb, Dél, Kapa, Ősz, Március 8, Termés, Rakodó, Felszabadulás;
2012.04.24.: Harcsa, Bőség, Sebeşului, Hóvirág,Traian Moşoiu, Şincai, Szabadság, Govora,

Radnai, Fecske, E.Dandea, E.Varga, Csermely;
2012.04.25.: Hősők Temetője Park, Somostető, Sziget, Raktár, Meggyesfalvi negyed erdőszéle,

Prut, Bentlakás,Meggyesfalvi út, Hecserli, Vlegyásza, Vasile Lupu,
Casinului,Tazlăului, Méh, Körös, Kukorica;

2012.04.26.: Hidegvölgy, Segesvári út (legelőtisztitás, erdőszél megtisztítása), Belvedere-
negyed, Kishegyszőlő, Kisdomb, Hidos Adrian, Unomai, Bodoni domb;

2012.04.27.: Remete (Beşa övezetének megtisztítása), Csángó, Alsó könyök, Lóhere, Lucerna,
Len, Görgény.

Kérjük a lakókat és a tulajdonosi társulásokat, hogy tisztítsák meg ingatlanjaikat, valamint az
ezekhez tartozó területeket, (kivétel a fametszés), és a meghirdetett dátum előtti napon tegyék
a hulladékot a járda szélére. Ezt a közölt napon fogják elszállítani.

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

A világhálón is

Labdarúgás, I. Liga, XXVII-ik forduló

Jegyek ára 5 lejJegyek ára 5 lej

április 23., hétfő
Tran-Sil Stadion
időpont: 21.30 

Hajrá FCM!
Hajrá Marosvásárhely!

Hajrá FCM!

Hajrá Marosvásárhely! Jegyek a következő helyeken kaphatók:

Stadion pénztára

Márkabolt

péntek 16-19.00 óra 
szomb. -  vas.: 11-14 óra, hétfő 17.00 - 19,30

Gyerekeknek 10 éves korig 
és hölegyeknek 

INGYENES a belépés!

kedd - péntek: 11-18 óra



9. oldalReklám <<április 20 - 26.

C M
Y B

C M
Y B

Szerződés-aláírás a BERD 
és az AQUASERV Rt. 
Társaság között
Április 12-én, szerdán dr. Dorin Florea polgármester jelenlétében
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén aláírták az
Újjáépítési és Fejlesztési Európai Bank (BERD) és az AQUASERV Rt. Társaság közötti, 11,4 millió
lej értékű hitelre vonatkozó szerződést.

Az Aquaserv sajtónyilatkozata szerint a hitel a 110,8 millió euró összértékű „Maros megyei
ivóvíz- és csatornavíz-infrastruktúrájának bővítése és felújítása” projektben az Aquaserv
regionális operátorra háruló 10,32%-os társfinanszírozás fedezéséhez szükséges. A projektet a
Kohéziós Alapból társfinanszíroznak. A kölcsönt 15 évre nyújtják, 4 éves kegyelmi időszakkal, a
pénzt a víz- és csatornarendszerek bővítésére, a meglévő rendszerek rehabilitálására, valamint
az Aquaserv Rt. Társaság által lefedett területen levő vízüzemek és víztisztító állomások
korszerűsítésére és építésére fordítják.
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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 Társkereső
Ügynökség várja hívását a
0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.
Nem az számít, hogy kivel
élünk együtt a világban,
hanem az, hogy kivel álmo-
dunk. Május 19-én lehetősége
van megtalálni a Mira Társke-
reső Ügynökség által szerve-
zett Singles Estélyen álmai
partnerét. Az ügynökségünk
várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731 te-
lefonszámokon.

l Sosem késő, hogy az legyél,
aki lenni akarsz. Nincs korlá-
tozva az idő, bármit bármikor
elkezdhetsz. Változhatsz, vagy
maradhatsz a régi, nincsenek
szabályok erre. Lesznek nagy-
szerű és rossz pillanataid - re-

mélem, te tele leszel jóval. Re-
mélem, látsz majd olyan dol-
gokat, amiken ledöbbensz.
Remélem, érzel majd olyat,
amit addig sohasem éreztél.
Akaratom ellenére mindig az
jut eszembe, hogy minden ma-
gabiztos, ambiciózus, szingli
nő bensőjében egy törékeny,
finom hercegnőcske bújik meg,
akit 30 évesen is meg kell men-
teni! Tel: 0737700001 sms ki-
zárva  

l Egyetlen dolog vezérel az
életben 37 évesen, mégpedig
elérni a magam elé kitűzött cé-
lokat, és az utam közben meg-
élni, átélni, átérezni a velem
történteket, hogy megértsem
az életet, hogy az utam során
tanult momentumokat fel-
használva elégedett legyek a
döntéseimmel, ha visszané-
zek... Amik érdekelnek: pszi-
chológia, középkori
történelem, építészet, lakbe-
rendezés, túra, horgászat, bi-
ciklizés, írás, utazás. Már csak
Te hiányzol... Tel: 0748328731
sms kizárva

lBizalmas, végleges társat kí-
vánok magamnak. Mélylélek-
tani elemzésre, kávézásra,
múzeumi sétára, kirándulá-
sokra, és közös programokra,
őszinte beszélgetésre várok.
Mint egy átlag 52 éves opti-
mista nő én is sokszor az ott-
hon melegére vágyom, de
ugyanakkor ritkán zárkózom el
a világ elől. Tel: 0748328731
sms kizárva  

l Szeretem az erdő illatát.
Mindig mosolygok és általában
jó kedvű vagyok. Szeretek
kézen fogva sétálni. Szeretek
élni! 37 éves nő vagyok, és csak
arra várok, hogy valaki meg-
fogja a kezem, a szemembe
nézzen, és azt mondja, hogy
rám van szüksége. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Létezik a herceg fehér
lovon? Azt szeretném, ha Te
lennél a „hercegem”. Fiatal, 29
éves, romantikus, érzékeny, de
határozott hölgy keres egy ha-
sonló tulajdonságokkal rendel-
kező társat magának. Tel:
0737700001 sms kizárva

lTalán nincs lehetetlen... Csa-
lódást átélt, mégis remény-
kedő, 40 éves nő, olyan
intelligens, hűséges, társat
keres, aki megbecsüli őt. Tel:
0748328731 sms kizárva
Megbízható, hűséges,39 éves,
odaadó tanítónő komoly társat
keres, aki a családjáért meg-
tesz mindent és őszinte. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Fogadj  el olyannak amilyen
vagyok: kedves, 41 éves tit-
kárnő. Szeretek gyönyörködni
a világban, mindent megfigye-
lek és megjegyzek. Keresem az
igazi párom. Tel: 0737700001
sms kizárva

Férfiak
„A szerelem az életünk főszava,
s ezért benne van minden em-
berben. Aki nem szerelmes az
is szerelmes, csak nem tud
róla”. Szeretné megtalálni a
szerelmet? Mi segítünk önnek,
a Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731 te-
lefonszámokon.

„Aki szeret táncolni, attól min-
dig csak egy lépésre van a sze-
relem.” Ha egyedül van, szeret
táncolni és komoly kapcsolatra
vágyik itt a lehetőség, hogy el-
töltsön velünk egy kellemes
estét a Társkereső Ügynökség
által szervezett Singles Esté-
lyen, itt megtalálhatja élete
párját. Az ügynökségünk várja
hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731 te-
lefonszámokon.

l Udvarias 32 éves férfi va-
gyok. Kedves, pozitív kisugár-
zású nő után kutatok. Olyan
kapcsolatot szeretnék, ahol
együtt építünk és épülünk.
Tel:0742227718 sms kizárva

l Szépség az, amikor egy nő
szemébe nézel, és látod, ami a
szívében van. 40 éves, opti-
mista úriember vagyok, kere-
sem azt a nőt, aki szemében
megláthatom a jövőmet. Tel:
0737700001 sms kizárva  

l 59 évesen hiszek a szépség,
jóság, igazságosság eszmény-

képében. Szakításon túl, ismét
töretlenül keresem az igazi
Hölgyet! Szenvedélyem a zene,
a film, a sakk. Keresem a
párom egy nyitott, kedves és
rendkívül érzelem gazdag nő
személyében. Tel: 0748328731
sms kizárva  

l Motorozni olyan, mint re-
pülni, megszűnik az a vissza-
húzó erő, hogy az emberek mit
gondolnak rólam. Egy egy-
szerű, őszinte és kedves 34 éves
ember vagyok, szeretek moto-
rozni. Keresem a páromat, aki
egy életen át mellettem lesz!
Elviseli a hibáimat, élvezi az
előnyeimet, odabújik hozzám,
átölel! Nem haragszik, ha 5-kor
véletlenül felébresztem! Fi-
gyeli, hogy rendben vagyok-e,
és segít, ha nem! Tel:
0742227718 sms kizárva

l Hűséges társat keresek 33
éve, olyat, aki nem fél az őszin-
teségtől, szereti a szabadságot,
de igényli a társaságot, aki el
tud fogadni egy olyan embert,
aki egész nap dolgozik és le-
ginkább a hétvége marad a
társára. Már nagyon várlak,
nem csak egy hétvégére,
hanem egy életre. Tel:
0737700001 sms kizárva

l Amit szeretek: jó ízlés és a
humor! Amihez ragaszkodom:
az a hűség. Kit keresek? A Nőt,
kit teljes szívemből szerethe-
tek! Mióta? 25 éve. Amit most
keresek: az az igaz, tiszta, fel-
tétel nélküli nagy Szerelem!
Tel: 0748328731 sms kizárva

l Komoly kapcsolatot szeret-
nék egy olyan nővel, aki tud
szeretni és szeretné megosz-
tani életét egy hűséges 56 éves
férfivel. Aki nem fél kimondani
a „szeretlek” szót. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Egy vidám természetű,
megbízható, hűséges 32 éves
férfit ismerhetsz meg a szemé-
lyemben. Komoly életre szóló
kapcsolat reményében kere-
sem hasonló beállítottságú
természetet kedvelő társam,
akivel szeretetteljes kapcsola-
tot alakíthatunk ki. Tel:
0748328731 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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10:10 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Fábry (s.)
12:30 Tetőtől talpig
13:01 Híradó délben
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Magyar 

elsők (s.)
14:45 Marslakók (s.)
14:15 Elcserélt 

lányok (s.)
15:00 Angyali 

érintés (s.)
15:50 Veszélyes

szerelem (s.)
16:35 A megoldások

magazinja
17:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Retró kabaré
22:40 Mindenből 

egy van
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Melissa 

és Joey (s.)

Péntek 

21:40
Retró kabaré

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.)
14:20 Magyar

bulizene
15:15 Família Kft. (s.)
15:40 MacGyver (s.)
16:30 Compact Disco
16:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

17:00 A Nyereg Klub (s.)
17:30 Lizzie McGuire (s.)
17:50 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 Angyali érintés (s.)

17:50 
Robbie, a fóka

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.)
14:15 Sarokba

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

szerelem
diadala (s.)

17:20 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.)
23:25 Gyilkos elmék (s.)
01:35 Reflektor
01:50 Törzsutas (2011) 
02:15 Kemény

zsaruk (s.)
03:10 Autósmagazin

20:05
A Széf

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium 
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 A láthatatlan

ember (s.)
14:20 La Pola (s.)
15:20 Csoda

Manhattanben (s.)
17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban

Rosszban (s.)
22:20 Megasztár (s.)
01:05 Grimm (s.)
02:05 Tények Este
02:40 EZO.TV
03:40 Alexandra

Pódium 
04:05 Vers 

17:25
Tiltott  szerelem 

Viasat 3

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

házalakítás (s.)
14:55 Monk (s.)
15:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
17:35 Gyilkos számok (s.)
19:30 A nagy

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

egy kicsi (s.)
22:20 Az elszánt

diplomata
(német-angol
filmdráma,
2005) (15)

00:55 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:50 Esküdt
ellenségek:
Bűnös szándék (s.)

02:45 Jackie nővér (s.)
03:15 Az elszánt

diplomata
(német-angol
filmdráma,
2005) 

22:20
Az elszánt diplomata

Duna 

08:35 Kultikon 
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Hogy volt!?
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép 
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
14:15 Vannak vidékek 
14:40 Szerelmes

földrajz
15:10 Munka-Társ 
15:40 Heuréka!
16:10 Magyar elsők (s.)
16:30 Hetedhét

(magyar
dokumentumf.,
2012) 

17:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok (s.)
21:00 Abigél (s.)
22:20 Hírek
22:25 Dunasport
22:30 Kultikon
23:25 Napok, évek,

századok

16:30
Hetedhét 
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10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti
11:30 KorTárs
12:00 Tetőtől talpig
12:30 Most a Buday
13:01 Hírek
13:05 Boxutca -

Forma-1 
13:40 Forma-1

Bahreini
Nagydíj -
Időmérő 

14:20 Zöld 
14:50 A sebes futású

folyó 
15:40 Nagy-Britannia

madártávlatból
(s.)

16:35 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó 
21:10 Muriel esküvője

(auszt.-francia
rom. vígj., 1994) 

22:55 Kalandorok
(magyar vígj.)

00:50 Nagyon zene 
02:10 Porrá leszünk

Szombat

13:40
Forma-1 Bahreini

m2

08:15 Rajzfilmek
09:30 Zorro 

legendája (s.)
10:15 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

10:40 A Nyereg Klub (s.)
11:05 Lizzie McGuire (s.)
11:30 Ábel a

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

12:25 Vers 
12:30 Biciklitúra
13:01 Marslakók (s.)
14:45 Rajzfilmek
15:25 Gyerekdalok 
15:30 Hattyúk tava
15:50 Csutak a

mikrofon előtt (s.)
16:50 Le a cipővel! (s.)
17:55 Mi micsoda (s.)
19:25 Rajzfilmek
20:00 Melissa és Joey (s.)
20:20 Waczak Szálló (s.)
21:00 Híradó
21:35 Boxutca -

Forma-1
magazin

23:30 Gasztroangyal
00:25 Munkaügyek

20:20 
Waczak Szálló

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Lego Ninjago (s.)
11:25 Asztro Show
12:20 Házon kívül 
12:50 Autómánia
13:30 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:30 Lost 
- Eltűntek (s.)

15:30 Hetedik 
érzék (s.)

16:30 Női vonalak
(am.-német
vígj., 2000) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik 
23:10 Halálra jelölve

(am. akcióf.,
1990) (18)

01:05 Fogva tartva
(kan.-angol
krimi, 2004) 

03:00 Fókusz Plusz 

16:30
Női vonalak

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 Autóguru
14:25 Xena (s.)
15:25 Bűbájos

boszorkák (s.)
16:25 Hawaii 

Five-0 (s.)
17:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Queen Sized -

Tömör a
gyönyör (am.
vígj., 2008) 

22:25 Lánglovagok
(am.
akcióthriller,
1991) (16)

00:55 Holdtölte 
(am. filmdráma)

20:35
Queen Sized

Viasat 3

09:05 Halottnak a
csók (s.)

09:55 Columbo (s.)
11:45 Öri-hari (am.

rom. vígj., 1997) 
13:40 Szívek

szállodája (s.)
14:35 Szex és New

York light (s.)
14:30 Éden 

Hotel 2. (s.)
16:30 Sztár születik

(am. rom.
dráma, 2004) 

19:45 Francia csók
(am. rom. vígj.,
1995) 

22:00 Határok 
nélkül (s.)

00:25 Philadelphia -
Az érinthetetlen
(am. filmdráma,
1993) 

01:25 Sokk a jóból
(am. vígj., 2006) 

02:45 Az utolsó
órában (s.)

03:35 Francia csók
(am. rom. vígj.,
1995) 

19:45 
Francia csók

Duna 

10:05 Daktari (s.)
11:00 Zarán -

dokutakon
(magyar
dokumentumf., 2012)

11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:45 Mindennapi

hősök
14:10 Heuréka!

Megtaláltam!
14:40 Sírjaik hol

domborulnak...
14:10 Önök kérték! 
15:05 Pannon

expressz
15:35 Talpalatnyi zöld
16:00 Az állatok 

világa (s.)
16:35 A pármai

kolostor (s.)
19:00 Híradó
19:35 Hogy volt!?
20:30 Kean, a színész

(magyar színházi
felv., 1989) 

23:15 Dresch Quartet
a Művészetek

20:30
Kean, a színész

m1

07:55 Ma Reggel
10:00 Vallási műsorok
12:30 Écsy Gyöngyi

portré
13:01 Hírek
13:05 Szellem a

palackból...
13:35 Olimpiai

magazin
14:05 Telesport
14:30 Forma-1

Bahreini
Nagydíj -
FutamHD (élő)

16:25 Telesport
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munkaügyek -

IrReality 
Show (s.)

23:25 Csalás és ámítás
(am. vígj., 2006)
(16)

01:05 Az út (am.
filmdráma,
2009) (16)

Vasárnap

14:30
Forma-1 

m2

08:16 Rajzfilmek
10:25 Gyerekdalok

(2008) - Este van
már...

10:30 Mackó élet,
mackó álom

10:32 Hattyúk tava -
Bábszínház

10:55 Csutak a
mikrofon előtt (s.)

11:50 Le a cipővel!
(magyar i.
kalandf., 2. rész,
1975) 

13:01 Vallási műsorok
15:00 Az Árpád-kor

templomai (s.)
15:10 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
16:45 Cimbora
17:40 P@dtársat

keresünk (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:10 4 összeesküvő

és 1 temetés (s.)
21:00 Híradó
21:30 Forma-1

Bahreini
Nagydíj – Futam 

00:00 Telesport 

11:50
Le a cipővel! 

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop
12:25 Törzsutas (2011) 
12:55 Női kézilabda;

Magyar Kupa 
14:50 Gossip Girl 

- A pletykafészek
(s.)

15:45 Tru Calling - Az
őrangyal (s.)

16.00 Hatoslottó-
sorsolás

16:50 Mr. Óvóbácsi
(am. akció-vígj.,
1993) 

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

(am. sci-fi
kalandfilm,
2004) 

23:25 Heti hetes
00:45 Portré
01:25 A múlt titka

(német-angol
thriller, 2005)
(18)

16:50 
Mr. Óvóbácsi

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
10:40 Nagy Vagy!
11:45 Stahl konyhája
12:15 Kalandjárat 
12:45 Borkultusz 
13:15 Talpig nő 
13:45 Több mint

TestŐr
14:15 A kiválasztott

(s.)
14:15 Monk - Flúgos

nyomozó (s.)
15:15 Bűbájos

boszorkák (s.)
16:15 Másodállás (s.)
16:45 Queen Sized -

Tömör a
gyönyör (am.
vígj., 2008)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Távkapcs (am.

vígj., 2006) 
23:10 Frizbi Hajdú

Péterrel 
00:10 Elit egység (s.)
01:10 Tükröm,

tükröm... (am.
rom. vígj., 1996) 

03:20 EZO.TV

15:15
Bűbájos boszorkák

Viasat 3

07:50 Columbo (s.)
09:30 Véznák kontra

dagik
10:25 Anya, 

csak egy van!
10:55 A nagy

házalakítás (s.)
12:45 Trendközelben
13:15 Fletch (am. vígj.,

1985) 
14:05 Szex és New

York light (s.)
15:05 Éden Hotel 2. (s.)
17:05 Cserebere

szerelem (angol
vígj., 2004) 

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

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 KicsiKÉM - Sir

Austin Powers 2.
(am. vígj., 1999) 

00:40 Határok nélkül
(am.-német
rom. kalandf.,
2003) (15)

02:55 Trendközelben
03:20 Anya, 

csak egy van!

17:05
Cserebere  szerelem

Duna 

10:05 Másfélmillió lépés
Magyarországon (s.)

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

magyar
14:10 Arcélek 
14:40 Hazajáró 
15:20 Százéves

asszony
(magyar tévéf.,
1976)

16:25 Álomkeringő
(ff., magyar
zenés vígj.,
1942) 

19:00 Híradó
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 A három testőr:

A királyné
nyakéke
(francia-olasz
rom. kalandf.,
1961)

22:45 Klubszoba
23:40 Dunasport

15:20
Százéves asszony 
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m1

10:00 A Sil10:00
A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Európa
egészsége (s.)

12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó délben
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Marslakók (s.)
14:00 A Szövetség
14:55 Angyali érintés (s.)
15:45 Capri - Az 

álmok szigete (s.)
16:45 A megoldások

magazinja
17:40 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
02:05 Everwood (s.)
02:50 A megoldások

magazinja

Hétfő 

15:45
Capri - Az  álmok szigete

m2

10:55 P@dtársat
keresünk (s.)

11:50 Hagyományok
őrzői

12:00 Magyar rock
13:01 Híradó 
13:25 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
14:05 Eurovíziós

Dalfesztivál
2012

14:08 Retro - Humor
15:00 Família Kft. (s.)
15:25 MacGyver (s.)
16:15 Eurovíziós

Dalfesztivál 
16:20 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

16:45 A Nyereg Klub (s.)
17:10 Lizzie McGuire (s.)
17:35 Robbie, a fóka (s.)
19:20 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó
21:30 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Mednyánszky

(magyar tévéf.,
1978) 

16:15
Eurovíziós Dalfesztivál

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.)
14:15 Sarokba

szorítva (s.)
15:15 Döglött 

akták (s.)
16:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

17:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Dr. Csont (s.)
23:30 Showder Klub 
00:35 PokerStars.net -

Big Game
01:35 Reflektor
01:50 Szakíts, ha bírsz!

(am. rom. vígj.,
1997)

22:25
Dr. Csont

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Hercules and

the Circle of Fire
(am.-új-zél.
fantasy, 1994) 

14:20 Marina (s.)
15:20 Rex felügyelő (s.)
16:20 Csoda

Manhattanben (s.)
17:20 Update 

Konyha (s.)
17:25 Tiltott szerelem (s.)
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.)

15:20
Rex felügyelő 

Viasat 3

07:35 A kifutó (s.)
08:30 A nagy

házalakítás (s.)
09:20 Gyilkos 

sorok (s.)
10:15 Gyilkos számok

(s.)
11:10 Cserebere

szerelem (angol
vígj., 2004) 

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

házalakítás (s.)
14:55 Monk (s.)
14:45 Shark (s.)
15:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
17:35 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.)

17:35
Gyilkos számok 

Duna 

08:30 Híradó
08:35 Kultikon 
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Klubszoba 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Heti Hírmondó 
12:25 Térkép 
13:02 Híradó - Déli
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
16:10 Az idő fényképe

(magyar
ismerett. film,
2011) 

17:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték 
21:00 Csernobil

Öröksége: a
Zóna (s.)

22:45 Hírek
22:50 Dunasport
22:55 Kultikon
23:50 Sportaréna 

16:10 
Az idő fényképe

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve 

11:05 Mindenből egy
van 

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

Bildschirm
14:30 Marslakók (s.)
14:00 Hacktion (s.)
14:55 Angyali érintés (s.)
15:45 Capri - Az álmok

szigete (s.)
16:45 A megoldások

magazinja
17:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Lottózsonglőrök

(angol-francia-
am. vígj., 1998) 

23:15 Az Este
23:50 Tudorok (s.)
00:50 Barangolások öt

kontinensen
01:20 Angi jelenti 
01:50 Everwood (s.)
02:35 A megoldások

magazinja

Kedd

21:40
Lottózsonglőrök

m2

11:05 A Nyereg Klub (s.)
11:30 Lizzie McGuire (s.)
11:55 Néprajzi

értékeink
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó 
13:25 Biciklitúra
13:50 1100 év Európa

közepén (s.)
14:20 Mednyánszky

(magyar tévéf.,
1978) 

14:55 Família Kft. (s.)
15:20 MacGyver (s.)
16:10 Eurovíziós

Dalfesztivál
16:15 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

16:45 A Nyereg Klub (s.)
17:10 Lizzie McGuire (s.)
17:35 Robbie, a fóka (s.)
19:20 Rajzfilmek
19:55 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó
21:30 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Retro 
00:05 Lottózsonglőrök
(angol-francia-am. vígj.)

16:45 
A Nyereg Klub

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.)
14:15 Sarokba

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

- A szerelem
diadala (s.)

17:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 A mentalista (s.)
23:30 A Grace klinika (s.)
00:30 Reflektor
00:45 Vészhelyzet (s.)

14:15
Sarokba  szorítva

TV2

07:00 TotalCar 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Dávid és Góliát

(olasz
történelmi
dráma, 1960) 

14:20 Marina (s.)
15:20 Rex felügyelő (s.)
16:20 Csoda

Manhattanben (s.)
17:20 Update 

Konyha (s.)
17:25 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 Szerelem utolsó

vérig (olasz-
magyar játékf.,
2002) 

17:20
Update  Konyha

Viasat 3

07:35 A kifutó (s.)
08:25 A nagy

házalakítás (s.)
09:15 Gyilkos 

sorok (s.)
10:10 Gyilkos 

számok (s.)
11:10 KicsiKÉM - Sir

Austin Powers 2.
(am. vígj., 1999) 

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

házalakítás (s.)
14:55 Shark (s.)
15:40 CSI: A

helyszínelők (s.) 
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
17:35 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. 
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:10 Doktor 

House (s.)

13:55
A nagy házalakítás

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
16:05 1 könyv
16:10 Magyar elsők

(s.)
16:30 A tudomány

műhelyében (s.)
17:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra -

Francia módra (s.)
21:00 Tükör által

homályosan (ff.,
svéd filmdráma,
1961) 

22:25 Hírek
22:30 Dunasport
22:35 Kultikon
23:35 Magyar Jazz

Ünnep 2011. (s.)
00:20 Allah minden

napján
szaladnak a
lovak (magyar
dokumentumf.,
2011)

23:35
Magyar Jazz 
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11:00 Magyarország,
szeretlek!

12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó délben
13:55 Ecranul nostru
14:30 Marslakók (s.)
14:00 Gasztroangyal
14:55 Angyali 

érintés (s.)
15:45 Capri - Az álmok

szigete (s.)
16:40 A megoldások

magazinja
17:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!

(magyar műv.
vet.) 

20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 Bábel (s.)
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Árnyékban

harcolók(s.)
01:30 Szellem a

palackból...
01:55 Everwood (s.)
02:40 MM 

Szerda

17:40
Everwood 

m2

11:05 A Nyereg Klub 
11:30 Lizzie McGuire (s.)
11:55 Jelképtár 
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó 
13:25 Magyar

évszázadok (s.)
13:45 Történeti

festészet 
14:15 A rejtélyes XX.

század
14:40 1100 év Európa

közepén (s.)
14:10 Retro - 

Színes portrék
15:05 Família Kft. (s.)
15:30 MacGyver (s.)
16:20 Eurovíziós

Dalfesztivál
16:25 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

16:50 A Nyereg Klub (s.)
17:15 Lizzie 

McGuire (s.)
17:40 Robbie, a fóka (s.)
19:25 Rajzfilmek
20:05 Capri (s.)
21:30 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 

13:45
Történeti festészet 

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
12:15 Asztro Show
13:15 Az éden titkai (s.)
14:15 Sarokba

szorítva (s.)
15:15 Döglött

akták (s.)
16:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

17:20 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

12:15
Asztro Show

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág

(magazinműsor)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:10 Stahl konyhája
10:15 Babapercek
10:20 Teleshop
11:20 EZO.TV
12:50 Becéző szavak

(am. vígj., 1983) 
14:20 Marina (s.)
15:20 Rex

felügyelő (s.)
16:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Doktor 

House (s.)
23:20 Született

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok (2012) 
00:50 Aktív 
01:25 Tények Este

12:50
Becéző szavak

Viasat 3

07:35 A kifutó (s.)
08:30 A nagy

házalakítás (s.)
09:20 Gyilkos 

sorok (s.)
10:10 Gyilkos 

számok (s.)
11:05 Zűrös páros

(am.-kan. vígj.,
1989) 

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

házalakítás (s.)
14:55 Shark(s.)
15:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
17:35 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 Shameless (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)

12:55
A dadus

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
16:10 1 könyv
16:15 Magyar elsők (s.)
16:25 Fejezetek

Magyarország
közlekedéstörté
netéből (s.)

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

kiállítások 2006-
2011 (s.)

21:00 Apró sztorik
(arg.-sp. vígj.,
2002) 

22:25 Hírek
22:30 Dunasport
22:40 Kultikon
23:35 Új régi hang (s.)
00:30 Ikonok és

Patkányok
(magyar
portréf., 2012)

01:30 Vers
01:35 Himnusz
01:40 Térkép 

21:00
Apró sztorik 

m1

10:15 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:15 Retró kabaré
12:15 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Alpok-Duna-

Adria
14:30 Marslakók (s.)
14:00 Négy szellem
14:55 Angyali 

érintés (s.)
15:45 Capri - Az álmok

szigete (s.)
16:40 A megoldások

magazinja
17:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon
20:30 Híradó
21:10 Marslakók 
21:40 Elcserélt 

lányok (s.)
22:30 DTK (talk show) 
23:25 Az Este
00:00 88 perc (német-

am. thriller,
2007)

01:50 Everwood (s.)

Csütörtök

14:55
Angyali  érintés

m2

10:04 Rajzfilmek
10:40 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

11:05 A Nyereg 
Klub (s.)

11:30 Lizzie 
McGuire (s.)

11:55 Az irodalom
nyelve

12:00 Magyar retro
13:01 Híradó 
13:25 Mesélő

cégtáblák (s.)
13:50 Híres magyar

könyvtárak
14:35 1100 év Európa

közepén (s.)
14:10 Retro - Slágerek
15:00 Família Kft. (s.)
15:30 MacGyver (s.)
16:15 Eurovíziós

Dalfesztivál
16:20 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

16:50 A Nyereg Klub (s.)
17:15 Lizzie McGuire (s.)
17:40 Robbie, a fóka (s.)
19:25 Rajzfilmek
20:00 Capri (s.)

13:50
Híres magyar könyvtárak

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.)
14:15 Sarokba

szorítva (s.)
15:15 Döglött 

akták (s.)
16:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

17:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Tűz a mélyben

(am. akcióf.,
1997)

00:35 Tudorok (s.)
01:45 Reflektor

14:15
Az éden  titkai 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon! 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:35 EZO.TV
13:10 Moliere (francia

vígj., 2007) 
14:20 Marina(s.)
15:20 Rex 

felügyelő (s.)
16:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

17:20 Update Konyha 
17:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (s.)
22:20 Kismocsok (am.

vígj., 2001) (16)
00:10 Aktív 
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
01:50 Kismocsok (am.

vígj., 2001) (16) 
03:15 Segíts

magadon! 

13:10
Moliere 

Viasat 3

06:40 Gyilkos sorok (s.)
07:30 A kifutó (s.)
08:20 A nagy

házalakítás (s.)
09:10 Gyilkos 

sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

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

házalakítás (s.)
14:55 Shark (s.)
15:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
17:35 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.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)
02:00 Nikita (s.)

16:35
Esküdt ellenségek 

Duna 

08:35 Kultikon 
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
11:55 Pannon

expressz 
12:25 Térkép 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
14:15 Hagyaték (s.)
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Lyukasóra 
15:40 Hazajáró 
16:10 Magyar 

elsők (s.)
16:30 Magyarok a

vulkán
peremén 

17:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra 
21:00 Egri csillagok

(magyar tört.
kaladf., 1. rész,
1968)

21:00
Egri csillagok
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Vereség a pandúroktól

Amint azt Sabău vezetőedző a mérkőzés után szomorúan
elmondta, már-már vakációs hangulatban utaztak a játékosok a
Pandurii elleni mérkőzésre, szinte mindegyikük a kereszténység
legnagyobb ünnepére, a húsvétra gondolt, ezért nem voltak
maximálisan ráhangolva a mérkőzésre. Ez meg is látszott már az
első percekben, amikor a Zsil-völgyi játékosok átvették a játék
irányítását. 

A 21. percben Vlad beadását a jó ütemben érkező Lemnaru,
az elcsodálkozó Albuţ hálóőr és Sepsi mellett, az ötös vonaláról a
hálóba bólintotta. 1-0. 

A kapott gól után sem változott sokat a marosvásárhelyiek
játéka, továbbra is a Pandurii játékosai voltak a jobbak, a
határozottabbak, precízebben adogattak. 

Az 59. percben Ibeh a baloldalon könnyedén betört a
tizenhatos területére, majd egy testcsellel elfektette a csereként
beállt Ghioneát, majd a tehetetlen Albuţ mellett kilőtte a bal
sarkot. 2-0. A mérkőzés végéig továbbra is a hazaiak játszottak
színvonalasabban és eredményesebben, ami azt bizonyítja,
hogy a két kapott gól után sem ébredt fel a Sabău-legénység. 

Ezzel a vereséggel együttesünk maradt a kiesői zóna
torkában. Hála a közvetlen ellenfeleiknek, akik hazai pályán
botlottak, nem sikerült a FCM elé kerülniük (Petrolul-CFR 1-1,
Sportul-ASTRA 0-4). Mi több, a bajnoki tabellán a FCM előtt
tanyázó csapatok (Brassó, Voinţa, Gaz Metan) is vereséget
szenvedtek, mondhatni együttesünk javára játszottak, így nem
távolodtak el a FCM-től.

Tehát tovább tart a feszültég, az izgatott várakozás a csapat
és szurkolói számára, már ami a kiesés elkerülését illeti.

A legközelebbi, 27. fordulóban együttesünk a tavaszi idény
egyik meglepetés együttesét, a Sportult fogadja hazai pályán. A
mérkőzésre április 23-án hétfőn, 19 órai kezdettel kerül sor. 

Novák Vilmos éveken keresz-
tül biztos tagja volt az egykori,
C-osztályban szereplő Nyárád-
szereda együttesének, amely-

nek jelenleg a vezetőedzője. 
Komoly, határozott, futbal-

lista volt, ezt az elszántságot
próbálja átadni (tegyük hozzá:

sikeresen) játékosainak, ami az
eredmények alapján sikerül
neki. A csapatot az őszi idény fo-
lyamán vette át, azóta mindösz-

sze két döntetlent ért el, a többi
mérkőzést sikerült megnyernie.

Az együttes jelenlegi helyze-
téről, a keret tagjairól a követ-
kezőket mondta el a szilaj
tekintetű szakember:

– Sikerült összehozni egy jó
megyei csapatot Nyárádszere-
dában, amely jelenleg a tabella
második helyén van, mindössze
egy ponttal lemaradva 34 pon-
tos Szováta mögött. A 17 mér-
kőzésen 10 győzelem, három
döntetlen és négy vereség a csa-
pat mérlege, 39 gólt szereztünk.
Mindössze 21 gólt kaptunk,
azaz a legkevesebbet, akár Szo-
váta. Együttesünk átlagéletkora
26-27 év, így néhány tapasztalt,
C-, B-, sőt meg A-osztályt is
megjárt játékos köré építettük a
csapatot. Itt a veterán, volt ASA-
s Zsigmond Dénesre, az A-osz-
tályos Ceahlăul egykori
játékosára, Borz Paulra, vala-
mint Virág Lászlóra, Strete Au-
relra, Deteşan Emilre, Isvánfy
Botondra gondolok, de mellet-
tük fiatal, tehetséges, hasznos
labdarúgóink vannak még a ke-
retben. 

– Képes megnyerni Nyárád-
szereda a 4. ligás labdarúgó baj-
nokságot?

– Tekintettel arra, hogy sze-
rintem a legtapasztaltabb kö-
zéppályás sorunk van
csoportunkban, és a tavaszi
idényben csak pozitív eredmé-
nyeket értünk el, ugyanakkor si-
került összekovácsolnunk egy
szilárd keretet, így meg tudjuk
és meg is szeretnénk nyerni a

„Elképzelhető, hogy idővel 
C-osztályos együttesünk lesz”

– mondta Novák Vilmos, a Maros megyei 4. ligás labdarúgó bajnokságban szereplő, jelenleg 2.
helyen álló Nyárádszereda vezetőedzője, miután együttese szombaton, a 17. forduló keretében
idegenben győzött 5-3 arányban, a marosvásárhelyi Junior ellen.

Trandafir Norbert 
javított saját hazai rekordján

bajnokságot.
– Elképzelhető, hogy idővel

újra C-osztályos együttese legyen
a nyárádmenti városnak?

– Az utóbbi 3-4 évben két-
szer nyertünk bajnokságot, egy-
szer meg a C-osztályban is
szerepeltünk, de az anyagiak hi-
ánya miatt vissza kellett lép-
nünk. Ha majd sikerül idővel a
kellő anyagiakat megteremteni,
akár több befektető is akad, akik
áldozni szeretnének a nyárád-
szeredai futballra, s persze a
gazdasági élet is fellendül a vá-
rosban, akkor elképzelhető,
hogy jövőben újra felkerülhet
együttesünk a C-osztályba. 

Ugyanakkor el kell monda-

nom, hogy az együttes legfon-
tosabb gerince jelen pillanatban
is a város jelenlegi futballszerető
alpolgármestere, Tóth Sándor,
aki az együttes leigazolt játékosa
is egyben. Mind ő, mind a csapat
meg a város vezetői mindent el-
követünk, hogy ezután is jó fut-
ballcsapata legyen
Nyárádszeredának. A pálya mi-
nősége kitűnő, kevés Maros me-
gyei együttesnek van hasonló,
emellett a városnak műgyepes
pályája, sportcsarnoka van,
tehát a lehetőségek adottak és
fellendülőben látom a város lab-
darúgó életét. A csapat egykori
és jelenlegi lelkes szurkolói
megérdemelnék a sikert.

Nemrég Piteşti-en, az olim-
piai méretű medencében
került sor az iúságiak és
felnőttek részére kiírt or-
szágos úszóbajnokságra. A
marosvásárhelyi versenyző
Trandafir Norbert újra be-
bizonyította, hogy jelenleg
ő Románia leggyorsabb
úszója. 

Városunk úszója az 50, 100
és 200 méteres sprint-, meg az
50 méteres pillangóúszásban
aranyérmet, míg a 100 méteres
pillangóúszásban ezüstérmet
szerzett. 

A népszerű Norbi az 50 mé-
teres sprintben saját rekordját
javította meg 14 századdal,
azaz 22,31 mp-el lett az első.
Előző rekordját Bukarestben
érte el 2008-ban, 22,45 mp-
el. Ez a teljesítmény lehetővé
tette a május 21-27. között,
Debrecenben sorra kerülő, Eu-
rópa bajnokságon való részvé-
telt. Trandafir Norbert Ovidiu
Galeru edzőjével közösen elha-
tározta, hogy az Eb-n négy
számban, az 50 méteres pil-
langón, az 50, 100 és 200 mé-

teres sprint számokon fog in-
dulni. Az említett versenyszá-
mokban, Norbert az olimpiai
mércét szeretné elérni.

Ő egyébként az 50 méteres
sprintben teljesítette a B-mér-
cét, ami 22,88 mp. Az A-mérce
22,11 mp, ez biztosítja az Olim-
pián való részvételt, ami nem
elérhetetlen hazánk jelenlegi
legsikeresebb úszójának. 

Ha legalább 900 úszó nem
teljesíti az A-mércét, akkor a
legjobb többi B-mércét telje-
sítő sportolók eredményeit ve-
szik igénybe. Az 100 sprint
számban az A-mérce  48,82
mp, a B-mérce 50,53 mp, míg
a 200 méteres gyorsúszásban
az A-mérce 1: 47,82 mp és a
B-mérce, amit kötelezően el
kell érni, az 1: 51,59 mp.

Az 50 méteres pillangó
számban nincs A vagy B-
mérce, mivel nem olimpiai táv. 

Mivel Norbert a 100 és 200
méteres gyorsúszásban már
teljesítette a B-mércét, minden
esélye megvan arra, hogy a
2008-as Pekingi Olimpián való
részvétel után, újra marosvá-

sárhelyi versenyzőnk képviselje
sikerrel városunkat.

nemrég Debrecenben vett
részt Magyarország Nyílt Úszó-
bajnokságán, ahol három
számban léphetett fel a dobo-
góra. 

A 200 méteres sprintben III.
(1: 49,63 ) lett a kétszeres Eu-
rópa bajnok és világbajnoki ér-
mes Kis Gergő, meg a 2010-es
junior világbajnok Bernek Péter
mögött. Viszont maga mögött
hagyta a többszörös Európa-,
világ-, olimpiai bajnok Cseh
Lászlót. A többi versenyszá-
mokban (50 és 100 méteres
sprint) értékes ezüstérmet
szerzett. 

Mint ismeretes, a sikeres
úszó a bákói CSM Bacau 2010
klub igayolt sportolója, Ovidiu
Galeru edző keze alatt edz.  

Trandafir Norbert ezúttal is
köszöni Dr. Benedek Istvánnak,
a Marosvásárhelyi RMDSZ el-
nökének, Kolozsváry Zoltán vá-
rosi tanácsosnak, a helyi ta-
nácsnak és a polgármesteri
hivatalnak a támogatást.
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Facsemeték a betonrengetegben c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Mi fogjuk javítani majd a város levegőjét, ha addig meg nem fulladunk.


