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Fidesz: Európában bevett
gyakorlat a határon átnyúló
kampányolás

Az Európai Parlament magyar néppárti
képviselői szerint Kövér László
országgyűlési elnök „erdélyi látogatása
és részvétele a Magyar Polgári Párt
kampányeseményein sem jogi, sem
politikai alapon nem lehet kifogás
tárgya“, mert „az Európai Unió minden
polgárát megilleti a szabad mozgás joga,
európai politikusok pedig rendszeresen
részt vesznek az egyes tagállamokban
megrendezett párteseményeken".

A Fidesz és a KDNP EP-delegáltjait is ma-
gában foglaló képviselőcsoport kedden
Brüsszelben kiadott közleménye szerint „az
Európai Unióban bevett gyakorlat, hogy is-
mert politikusok más tagállambeli kampá-
nyeseményeken vesznek részt. A nagy euró-
pai pártcsaládok, mint az Európai Néppárt,
vagy az európai szocialisták rendszeresen
tartanak különböző rendezvényeket az egyes
tagállamokban mind országgyűlési, mind
önkormányzati választásokat megelőzően,
ismert európai politikusok pedig rendszere-
sen részt vesznek különféle párt- és kampá-
nyeseményeken. Ez teljesen természetes, hi-
szen Európa politikai közösség is egyben."

„Amennyiben Tony Blair korábbi brit mi-
niszterelnök ellátogathatott az MSZP kam-
pányrendezvényére, vagy Daniel Cohn-Ben-
ditnek joga van, hogy pártprogramokon részt
vegyen Magyarországon, úgy Kövér László-
nak és párthovatartozástól függetlenül min-
den magyar politikusnak is joga van az Eu-
rópai Unió bármely tagországában vagy
másutt tenni ugyanezt“ – áll a közlemény-
ben, amely szerint a magyar néppárti kép-
viselőcsoport „a kettős mérce e formáját is
határozottan visszautasítja“.

(MTI)

Sport

Trandafir Norbert, városunk egyetlen olimpiai résztvevője

Rendkívüli sikert aratott a marosvásárhelyi úszósport
kiválósága, Trandafir Norbert, aki a debreceni Eu-
rópa-bajnokságon pénteken (május 25.) este 
bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban.
Ezzel az eredménnyel nem érte el a londoni olimpiai
játékokon való induláshoz szükséges A szintet, ame-
lyet csak az újdonsült olasz Európa-bajnok tudott
megúszni. A B szintű időt az elődöntőben azonban
teljesítette a vásárhelyi úszó, de ezzel is szinte biz-
tosra vehető, hogy kijut a londoni nyári játékokra. 

Társadalom

Levél a
vásárhelyiekhez

Kedves vásárhelyiek, barátaim! Önök-
höz fordulok, akik már biztos pártvá-
lasztók, és azokhoz a bizony talanokhoz,
akik még nem döntötték el, elmennek-
e vasárnap szavazni, illetve még nem
tudják, kire, mely pártra adják 
voksukat.

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

>>> 4. oldal

>>> 5. oldal

>>> 15. oldal

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

Bizonyára nagyon sokan várjuk, hogy le-
járjanak a választások. Mi, „egyszerű vá-
lasztópolgárok” visszakívánkozunk a
nyugodtabb hétköznapokba, amikor
nem csak a politikai célból kirobbantott
botrányok határozzák meg a közhangu-
latot, amikor nem csak azt kérdezik tő-
lünk, hogy „te kit választanál?”, amikor
nyugodtan élhetjük a mindennapjainkat.

>>> 3. oldal

A Magyar Polgári Párt kampányzárója

Éljenek a választás
lehetőségével!

Ígéretéhez híven, a román kérés, illetve a kormányfői fenyegetőzések, valamint az RMDSZ csúcsvezetőinek rosszallása
ellenére, kedden Marosvásárhelyre érkezett Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki magánemberként, a Magyar
Polgári Párt tiszteletbeli elnökeként részt vett az alakulat kampányzáró rendezvényein. A román politikum, média mindent
megtett az etnikai feszültségkeltésért, bizonyos televíziók nem átallották még Vadim Tudort és Funart is bevetni, csakhogy
fokozzák a hisztériát. A magas rangú vendéget erdélyi körútjára – mely Hargita és Kovászna megyékben folytatódott –
elkísérte Bayer Zsolt író, publicista is, aki szerint mostani közhangulat a kilencvenes években tapasztaltakhoz hasonlatos.
Miután a délután sorra meglátogatta a megye mindazon településeit, ahol eséllyel indulnak a párt jelöltjei, este a Magyar
Polgári Párt vásárhelyi kampányzáró rendezvényére érkezett.  

Jövő héttőlkezdődően szerdánként jelenünk meg.
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Névnapok
Június 7. Róbert, Nándor, Berengár, Énok

Június 8. Medárd, Zaránd

Június 9. Félix, Bódog, Diána, Előd, Ludovika, Pelágia 

Június 10. Margit, Gréta, Diána, Gitta, Bács

Június 11. Barnabás, Paula, Roxána

Június 12. Villő, János, Leó

Ajánló

Kos: Úgy tűnik, új erőre kapnak a munkahelyi bosszúságok. A
kollégák szeszélyeit a hét folyamán egyre rosszabbul viseli, de
kétszer is gondolja meg, kivel húz ujjat. Tartsa szem előtt, hogy
nem érdemes minden apróságon bosszankodni, mert a pár-
kapcsolata láthatja kárát az állandó feszültségeknek.
Bika: Valamivel több munka vár önre a héten, mint általában,
de nem esik kétségbe. A párja is jól fogadja, hogy most a mun-
kára koncentrál, kettejük kapcsolata minden szempontból har-
monikus, aminek még jobbat tesz a hétvégén eltöltött közös
idő. Meglepetésekre is számíthat.
Ikrek: Felbukkan egy olyan régi ismerős, aki azelőtt nagyon
fontos volt számára. Miatta nem tud a munkára összpontosítani,
pedig bőven akadna tennivalója. A hétvége meglepő eseményt
tartogat számára, ami bearanyozza a mindennapjait.
Rák: Lehetőséget kap egy régóta dédelgetett álom megvaló-
sítására. A főnöke is a segítségére siet, hogy mindent meg
tudjon valósítani, de hamar elbizonytalanodik, hogy tényleg
ezt szeretné-e. Ez most az ön nagy lehetősége, amiben mindenki
támogatni szeretne, ha hagyja nekik.
Oroszlán: Szeret a rivaldafényben állni, de jobban teszi, ha a
héten kicsit háttérbe húzódik, ugyanis valakinek nem tetszik a
sikerszériája. Próbáljon meg kicsit jobban odafigyelni az elvég-
zendő feladatokra, hogy ne lehessen kivetnivalót találni a mun-
kájában. Így nem ad lehetőséget az áskálódásra sem.
Szűz: Összecsapnak a feje felett a hullámok, mert nem tud
egyensúlyt teremteni a család és a munka között. Ezt a párod
fogadja rosszul, de mielőtt összekapnának, mérlegeljen, hogy
valóban megéri-e ilyen apróság miatt vitába bocsátkozni. Sze-
rencsére hétvégén lehetősége nyílik minden elmulasztott perc
pótlására.
Mérleg: Bár rengeteg feladata adódik a munkahelyen és a
magánétében is, az energiaszintje még nem állt helyre, ezért
hajlamos lehet arra, hogy mindent sokkal borúsabban lásson.
Ne veszítse el az optimizmusát, inkább adja át magát a mun-
kának, hogy aztán még édesebb legyen pihenés.
Skorpió: Már a hét elején sem a munkán jár az esze, ami meg
is látszik a teljesítményén. Ne másokon vezesse le a feszültséget,
főleg ne a szintén leterhelt főnökén, mert a végén ön jöhet ki
rosszul dologból. Inkább próbáljon meg kikapcsolódni a bará-
tokkal és a párjával.
Nyilas: Amibe a héten belevág, az egészen biztosan sikeresen
végződik. A szerencsés periódusban könnyedén elvégzi az olyan
önre bízott feladatokat is, amelyek máskor keserves órákat je-
lentenek. A főnökének szemet szúr, hogy jó formában van,
ezért olyan jutalomban részesíti, amiről már régóta álmodott.
Bak: Most valahogy minden érzése felerősödik, ennek köszön-
hetően hangulatingadozások egész sorával kell megbirkóznia.
Ez nemcsak a munkában akadályozhatja, de a párkapcsolatában
is feszültségeket szülhet. Szerencsére a párja megértő önnel, ő
lehet minden problémája megoldásának a kulcsa.
Vízöntő: Az utóbbi időben kicsit minden lelassult ön körül,
mintha a természet próbált volna önnek időt hagyni, hogy
meglássa, amit már régóta keres. Most azonban felgyorsulnak
az események a szakmai és a magánéletében egyaránt. Végre
lehetőséget kap, hogy bizonyítsa a tudását, amit a főnöke sem
hagyhat szó nélkül.
Halak: Itt az idő, hogy magad mögött hagyjon mindent, ami
eddig nyomasztotta. A héten lehetőséget kap arra, hogy egészen
új szemszögből vizsgálja meg az életét, ezáltal pedig úgy feltöl-
tődik energiával és kreativitással, hogy mindenki csak ámuldozni
fog. Érzelmileg is eléggé felfokozott állapotban lesz, ezért lehet,
hogy a szerelem is beköszönt életébe, ha eddig még nem tette.

Horoszkóp

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

Angol nyelvtábor
V-VIII. osztályosok jelentkezését várja az
Outward Bound a július 22–27. között szer-
vezendő angol nyelvtáborába (Outdoor
English Camp). A hatnapos program Szo-
vátán zajlik, célja a középhaladó angolosok
nyelvi képességeinek fejlesztése élmény-
pedagógiai módszerekkel. A programot ha-
zai és amerikai oktatók vezetik. A tábor
ideje alatt a diákok nemcsak a nyelvtudá-
sukat fejleszthetik, személyiség- és csa-
patépítő tevékenységekben is részt vesz-
nek. Részletekért a 0265/250-939-es
telefonszám hívható, illetve az info@out-
wardbound.ro e-mail címen lehet érdek-
lődni. Jelentkezési határidő június 22.

Adománygyűjtő úszóverseny
Idén július 7-én szervezik meg a 
Swimathon adománygyűjtő úszóversenyt
a marosvásárhelyi Víkendtelep olimpiai mé-
retű medencéjében, amely alkalommal ne-
mes célért úsznak a benevezők. A versenyre
június 10-ig lehet jelentkezni, részt vehet-
nek magánszemélyek, nonprofit szerveze-
tek, intézmények, cégek képviselői. Rész-
letek a www.swimathon.ms honlapon.

Bölcs Náthán és Rekviem egy házért
Június 6-án, szerdán 19 órától újra Gotthold

Ephraim Lessing: Bölcs Náthán című drámai
költeménye tekinthető meg a Nagyterem-
ben.  Június 7-én, csütörtökön 19.30- tól
pedig Medgyessy Éva: Rekviem egy házért
című kamaradrámája kerül újra bemuta-
tásra a Nemzeti Színház Kisteremében.

Hüvelyk Matyi
Hüvelyk Matyi című bábjátékot június 8-
án, pénteken 10 órakor és 11.30- kor újra
Marosvásárhelyen játsszák az Ariel Báb-
színházban.

Hangverseny
A filharmónia június 7-ei, csütörtök este 7
órakor kezdődő szimfonikus hangversenyén
Oliver Díaz Suárez (Spanyolország) vezé-
nyel, Székely Bálint (Anglia) hegedűn ját-

szik. Műsoron: Beethoven – D-dúr hege-
dűverseny, Turina – Fantasztikus táncok,
Falla – A háromszögletű kalap – 2. szvit.

Vasarely-kiállítás a Bernádyban (fotó)

Victor Vasarely műveiből nyílik kiállítás jú-
nius 6-án, szerdán délután 6 órakor a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. A világhírű
alkotó munkái a Bukaresti Magyar Kultu-
rális Intézet által kezdeményezett erdélyi
vándortárlat keretében érkeznek váro-
sunkba. A válogatott anyagot, Csepei Tibor
magyarországi műgyűjtő gazdag Vasarely-
kollekciójának egy reprezentatív részét a
kézdivásárhelyi, illetve csíkszeredai közön-
ség már láthatta. A megnyitón jelen lesz
és beszédet mond a műgyűjtő zeneszerző.
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Tessék 
választani!

Bizonyára nagyon sokan várjuk, hogy lejárjanak
a választások. Mi, „egyszerű választópolgárok”
visszakívánkozunk a nyugodtabb hétköznapokba,
amikor nem csak a politikai célból kirobbantott
botrányok határozzák meg a közhangulatot, ami-
kor nem csak azt kérdezik tőlünk, hogy „te kit vá-
lasztanál?”, amikor nyugodtan élhetjük a
mindennapjainkat. A jelöltek és az önkéntesek is
napról napra erőtlenebbek, már abból a tényből
kifolyólag is, hogy a lakosság körében választásról
választásra egyre inkább elhatalmasodik az ér-
dektelenség, és előfordul, hogy egy-egy rendez-
vényen népesebb a kampánystáb, mint maga a
szavazói tábor. Nehéz ma már tömegeket mozgó-
sítani vagy új kampányfogásokkal a választókat
megszólítani. A vásárhelyi „lufis reggeli” nem volt
rossz ötlet, de az is lehet, hogy egyesekben csu-
pán a kampányígéretek és a lufik közötti hason-
lóságot idézte fel. Jó fogásnak bizonyult a
kolozsvári önkormányzat „megleckéztetése” azál-
tal, hogy fizetett hirdetésként helyezték ki a város
bejáratához, hogy „Isten hozott Kolozsvárra”, és
ezt a hirdetést a helyi (szászfenesi) önkormány-
zattal állíttatták vissza, miután – szintén ők –
önkényesen, a rossz beidegződéseik szerint el-
járva eltávolíttatták. A kudarcba fulladt „Nyirő-
ügy” román-magyar diplomáciai botrányt, illetve
egyeseknek népszerűségük növekedését, mások-
nak pedig, fölösleges nyilatkozataik következmé-
nyeként, annak csökkenését eredményezte.
Ádázul folyt a Facebook-hadjárat is a szavazókért,
de az erdélyi magyar választópolgárok talán még
éretlenek ennek az üzenetnek a feldolgozásához.
Hátra maradt még néhány kampányzáró rendez-
vény, de ezek már aligha fognak javítani az elmúlt
hetek, hónapok és évek hibáin és mulasztásain.
Talán mindenki tudja, a választások után nem
lesz jobb az életünk, nem lesz részünk – talán
soha többé – gazdasági-politikai stabilitásban,
és meg kell tanulnunk ezekkel a nehézségekkel
együtt élni. Érdemes viszont néhány következte-
tést levonni, az épp kialakult új politikai helyzetet
elemezni és a jövőnkre gyakorolt hatásait tudo-
másul venni. Bebizonyosodott, hogy a demokrá-
cia szabályai a nemzeti kisebbségekre is
érvényesek, és – ha tetszik, ha nem – az erdélyi
magyarok is élhetnek a választási jogukkal. Lehet
nyugodtan véleményt nyilvánítani és erkölcsi
nyomást gyakorolni azokkal szemben, akik veszé-
lyeztetik „az egységet”, mert a véleményhez és a
szabad akarathoz való jog mindenkit megillet.
Ugyanakkor az új alakulatok jelöltjei saját bőrü-
kön is megtapasztalhatják, hogy komoly erőfeszí-
tések árán lehetséges csak a voksok megszerzése,
a hatalomhoz való hozzáférés. A hosszú távú épít-
kezés szempontjából (ha egyáltalán létezik ilyen
az erdélyi magyar közéletben) elgondolkodtató a
tény, hogy az a jelölt, aki eddig távol maradt a
politikától, szinte jobb eséllyel vág bele a politikai
küzdelembe, mint azok, akik évekig élvezhették
a hatalmi eszközök és pénzek feletti uralmat. A
kormányzati szerepvállalás nem a politizálás
egyetlen értelme, közéleti szereplőinknek na-
gyobb fontosságot kellene tulajdonítaniuk a civil
és a szakmai előmenetelnek, az időtálló értékek
megteremtésének, mint a napi aktuálpolitikai
iszapbirkózásnak.

Ferencz Zsombor„Nem a politikából, 
hanem a politikáért élnék”

Interjú dr. Benedek Imrével, a Magyar Polgári Párt polgármester-jelöltjével

– Mi késztette önt arra, hogy jelöltesse
magát a vásárhelyi polgármesteri székért folyó
harcba?

– Elsősorban az, hogy úgy érzem, a vá-
sárhelyi lakosok igénylik a változást, éspedig
erre a feladatra egy olyan ember szükségel-
tetik, aki nem fél, aki nem függ senkitől, aki
bátran kiáll tervei mellett, és akit politikai
alakulata nem korlátoz. Az orvosi pályafutá-
som eredményeit többen is ismerik, szak-
mám csúcsát elértem, és úgy vélem, most
jött el az ideje, hogy felvállaljam ezt a szere-
pet közösségünkért. 

– Mit tud ajánlani, ígérni a város lakosai-
nak?

– Nem akarok ígérgetni. Azt viszont el-
mondhatom, hogy eddigi életem során bizo-
nyítottam, hogy dolgozni szerető, kitartó
ember vagyok. Minden eddigi álmom, ter-
vem – gyakran kínkeserves, megerőltető és
hosszas munka révén – megvalósítottam.
Megálmodtam, hogy egyetemi tanár leszek,
hogy kardiológiai klinikát alakítok, eltervez-
tem, hogy idősek otthonát hozok létre, és
mindezt a közösségem és annak életkörül-
ményei javítása érdekében váltottam valóra.
Pontosan ezt tudom ajánlani Vásárhely pol-
gárainak is: az elkezdett munkát véghezvi-
szem. Több problémáról is beszélhetünk, de
ami a legsürgetőbb, azok a közlekedési gon-
dok (ösztönözni fogom földalatti parkolók
létrehozását, zsúfolt városrészeken emeletes
parkoló építését, parkolási díj csökkentését),
szociális problémák (nyugdíjasok számára
egy társadalmi támogatási alap létrehozása
4 millió lej értékben, idősek otthonának ki-
alakítása, amelyben egészségügyi rendelő-
ket, rehabilitációs központot és
szálláshelyeket hoznánk létre, idősek szá-
mára csuklóra rögzíthető „pánikgomb”-rend-
szer bevezetése, stb). Célom, hogy minden
generációnak a jólétét biztosítsam, gyerekek,
idősek és középkorúak igényeit egyaránt fi-
gyelembe véve.

– Hogyan egyezteti majd össze az orvosi
hivatását a politikával?

– Többször mondtam már, ha elnyerném
a polgármesteri széket, akkor szüneteltet-
ném az orvosi tevékenységem, de emiatt
nem aggódom, mert az általam megalakí-
tott klinika működik már nélkülem is, hiszen
sok ügyes orvos és rezidens dolgozik ott, akik
tovább tudják folytatni azt a munkát, amit
én elkezdtem. Hogyha tanácsosi helyet kap-
nék a városi önkormányzati képviselőtestü-
letben, úgy gondolom, mindkét feladatnak
meg tudnék felelni, hisz a jelenlegi tanács-
ban is rengeteg szakmailag elismert személy
tevékenykedik. Hozzátenném, hogy én nem

a politikából, hanem a politikáért élnék.

– Miért a Magyar Polgári Párt támogatá-
sával méretkezik meg?

– A Magyar Polgári Párt tagjaival találtuk
meg azt a közös értékrendet, ideológiát,
közös nevezőt – ha úgy tetszik –, amely
mentén Marosvásárhelynek újra vissza le-
hetne adni egykori hírnevét. Másfél évvel ez-
előtt létrehoztam a Keresztény Demokrata
Polgári Platformot, amelynek célja az volt,
hogy az összes magyar párt – RMDSZ, EMNP,
MPP – és a civil szervezetek tagjai a magyar-
ság érdekében közös célokat, elveket, és
megvalósítandó terveket fogalmazzanak
meg, amelyeket minden tag közvetíthet a
saját pártja, illetve szervezete felé. Amint
arról a marosvásárhelyiek már értesülhettek,
az MPP másik fontos törekvése a magyarság
egybefogásáért az előválasztás megszerve-
zése volt, amely révén kiderült volna, hogy a
jelöltek közül ki a legtámogatottabb, ki a le-
gesélyesebb kihívója a jelenlegi polgármes-
ternek. Ezen jelölt javára a többieknek vissza
kellett volna lépniük, és szavazótáborukkal
együtt támogatniuk a kiválasztott személyt.
Ezirányú törekvéseim azonban meghiúsul-
tak, és annak ellenére, hogy tárgyalásokat
folytatottam Frunda szenátor úrral, az
RMDSZ vezetősége nem engedélyezte ezt az
együttműködést. Mindemellett nekem men-
nem kell tovább, hisz 5000 támogató aláírás
bizonyítja, hogy szükség van rám, valamint
kötelez is arra, hogy megméretkezzek a vá-
rosvezetői tisztségért.

– Milyen a sportra, illetve kulturális életre
vonatkozó fellendülést tudna ígérni?

– Mivel egy csaknem ezer éves múltra
visszatekintő család leszármazottja vagyok,
amelyben az irodalom és a művészet mindig
előkelő helyet foglalt el, nagy figyelmet
fogok szentelni a kulturális tevékenységek

felkarolására és városunk kulturális öröksé-
gének fellendítésére. Célom a marosvásárhe-
lyi kultúra hagyományos értékeinek a
köztudatba, illetve a turisztikai és kulturális
körforgásba való visszahozása is. Példaként
említeném szabadtéri klasszikus zenei konc-
ertek megszervezését, Erdélyi Hagyományok
Múzeumának a létrehozását, Európa Kultu-
rális Fővárosa cím megszerzését Marosvásár-
hely számára, de erről bővebben választási
programomban olvashatnak.

A sportrendezvényeket is felkarolnám,
hisz egykori országos távúszóbajnokként és
C-divíziós futballistaként átlátom a jelenlegi
helyi sportberkekben zajló történéseket. Pél-
dául Marosvásárhelyen megakadályoznám,
hogy személyes összetűzések szabotálják a
Május 1 strand és a jégpálya felújítását. 

– Hogyan szeretné megfékezni a fiatalok
külföldre való elvándorlását, és mit tenne
annak érdekében, hogy itt, a városban/ország-
ban maradjanak?

– Úgy gondolom, hogy elsődleges szem-
pont a felsőoktatás fejlesztése és minőségé-
nek javítása, ezen belül pedig magyar
tannyelvű egyetemek létrehozása. Egy nívós
egyetem olyan munkaerő-utánpótlást bizto-
sítana a városnak, amely Vásárhelyre von-
zaná a befektetőket, illetve maguk a diákok
olyan oktatásban kell részesüljenek, hogy a
későbbiekben tudjanak itt saját vállalkozásba
kezdeni. Egyetemi várossá kell alakítani Ma-
rosvásárhelyt, mert meggyőződésem, hogy
ez már egy olyan kiindulási pont, amelyre
könnyűszerrel lehet építeni.

– Mit gondol ön, milyen pozitív változást
tudna hozni az ön polgármestersége a jelen-
legi városvezetéssel szemben?

– Optimizmust, átláthatóságot, igazsá-
gosságot és maximális operativitást. A Pol-
gármesteri Hivatalba való bekerülésem után
csökkenteni fogom a bürokráciát, és javasolni
fogom a teljesítményarányos fizetési rendszer
bevezetését a hivatal alkalmazottjai számára.
Ugyanakkor ösztönözni fogom a helyi adók és
illetékek kifizetésének leegyszerűsítését,
annak érdekében, hogy a polgároknak ne
kelljen órákon át sorban állniuk, de többek
között a fűtési és karbantartási szolgáltatások
árának csökkentését is javasolni fogom.

– Mire is szavaz a vásárhelyi polgár, 
ha dr. Benedek Imrére adja a voksát?

– A rám szavazó polgárok a jövőre adják a
voksukat, a fiatalok munkalehetőségeire, a
biztonságra, a méltóságteljes öregkorra és kö-
zépkorúakra váró vállalkozási lehetőségekre.

Pál Piroska

Biztonságot gyerekeinknek, munkalehetőséget
felnőtteinknek és méltóságteljes életet nyugdíjasainknak



A 100 éves Református
Kollégiumról 
Marosvásárhelyen 2002-ben egy fiatal kutató-
nemzedéket tömörítő egyesület kezdte meg mű-
ködését Borsos Tamás Egyesület néven. Céljai
közé tartozik többek közt a társadalmi és műve-
lődéstörténeti tanulmányok, dolgozatok és ku-
tatások támogatása, az igényes szellemi tevé-
kenység ösztönzése, a térség történeti
kutatásával foglalkozó szakemberek munkájának
összehangolása, konferenciák, szemináriumok
és előadások szervezése. 

Az egyesület májusi meghívottja Oniga Erika művészet-
történész volt, aki „A marosvásárhelyi Református Kollégium
100 éves épületegyüttesének építéstörténete” címmel tar-
tott érdekes, színvonalas és tartalmas előadást a Bolyai-
téri Unitárius Egyházközség tanácstermében.  

Oniga Erika 1985-ben született, elemi iskolai tanulmá-
nyait a Székelyvajai Általános Iskolában végezte, majd
2004-ben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líce-
umban érettségizett. 2004–2008 között a kolozsvári Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetem művészettörténet szakának
hallgatója volt, majd 2008–2010 között ugyanitt kulturális
örökségvédelem szakon mesterizett. 2011 őszétől a Maros
Megyei Múzeum munkatársa. 

A marosvásárhelyi Református Kollégium iratanyaga
2008-ig az iskola pincéjében volt, ahonnan ekkor a Refor-
mátus Gyűjtőlevéltárba szállították át. Oniga Erika itt kezdte
el 2010 őszén kutatni, rendszerezni és feldolgozni ezt a do-
kumentációt Berekméri Árpád-Róbert és Barabás Kisanna
levéltárosok segítségével. Egy félévnyi intenzív munka után
készült el a mesteri dolgozata, amely ugyanazt a címet
viseli, mint az előadásé. Az építéstörténet rekonstruálását
a kollégium elöljárósági gyűléseinek jegyzőkönyvei, a szer-
ződéseket, levelezéseket, ajánlatokat magába foglaló, épít-
kezéssel kapcsolatos ügyiratok és a tervanyag tette lehe-
tővé.

A kollégium barokk és klasszicizmus kori, feljavításra
váró épületei szűknek bizonyultak, ezért a 19. és 20. század
fordulóján igény mutatkozott a korszak elvárásainak meg-
felelő, új gimnáziumi épület létrehozására. Az új gimnáziumi
főépülethez készített első, ismert tervek 1901-ben készültek.
A terveket jóváhagyás végett a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumhoz küldték. A minisztérium elfogadta a kol-
légium építési szándékát, azzal a feltétellel, ha módosítá-
sokat eszközöl a tervezeten. 

Ezt követően az új kollégiumi épület építésének ügye
csak 1904 novemberében került ismét napirendre. Végül a
kollégium elöljárósága az új épület terveinek elkészítésével
Baumgarten Sándor (1864–1928) budapesti műépítészt
bízta meg. A tervek 1906–1908 között készültek el, kivite-
lezésre 1908–1909 között került sor. A főépület a lechneri
formanyelv, a magyaros szecesszió szellemét hirdeti. 

Az építkezési munkálatok végrehajtásával i. Csiszár Lajos
marosvásárhelyi építőmestert bízták meg. Az asztalos-, má-
zoló-, üveges munkákat a marosvásárhelyi Bükkösi György
asztalos végezte. A kőfaragó munkát Crocé Ferenc kőfara-
gómesterre bízták. A vízvezeték és csatorna berendezési
munkálatait Nagy Károly helyi bádogos készítette. A főépület
előtti kerítést, Nagy Győző mérnök tervezte és Both Sándor
marosvásárhelyi épület-, és műlakatos kivitelezte. Az új épü-
let alapkövét 1908. szeptember 10-én rakták le, ünnepélyes
keretek között, amelyen részt vettek úgy az egyházi, mint a
világi vezetők. 

A főépület 1909 szeptemberére felépült, de tervezése
idején az iskola elöljárósága már az elemi iskola és a tor-
nacsarnok felépítését, valamint az internátus átalakítását
is tervbe vette. Ezek tervét is Nagy Győző művezető mérnök
készítette, aki az összhang érdekében szem előtt tartotta a
főépület stílusát, részletmegoldásait is. Valószínűleg meg-
várták az említett épületeknek a felépítését is, mert az új
iskola felavatási ünnepségeit csak 1911. június 6-án tar-
tották meg. Tavaly volt az épületegyüttes felavatásának
100. évfordulója. 

Nemes Gyula
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HÍRFOLYAM 

- Jó napot, Sajókám! Miért
vág ilyen búskomor pofát, mint
egy szénanáthás szarvasmarha?

- Eltiltottak a piálástól.
- Kicsoda, az orvosa? Azt nem

csodálnám, mert annyit vedel,
mint egy kozák lovasezred, lo-
vakkal együtt.

- Csak maga hallgasson! Ma-
gáról meg lehetne mintázni az
Ismeretlen Alkoholista szobrát.

- Hát, ha rólam nem is, de
nagyapámról meg lehetett
volna. Az öreg, amikor nyúlt a
pohár után, már nyelt is, és annyi
pálinka volt a szervezetében,
hogy hamvasztáskor három na-
pig égett.

- Akkor volt honnan örökölje.
De nem az orvos tiltott el, hanem
én saját magamat: megfogad-
tam, hogy a választásokig nem
iszom egy korty alkoholt sem!
Láthatja, most is virginfröccsöt
kortyolgatok.

- Mi a túró az a virginfröccs?
- Szódavíz.
- Aztán mire jó ez a nagy ön-

sanyargatás?
- Kíváncsi vagyok, hogy jó-

zanon is annyira az agyamra
megy-e ez a kampány, mint tu-
datmódosultan.

- Pontosan mi enerválja?
- Elsősorban a sok gagyi, bu-

gyuta, közhelyes szlogen: „Min-
den magyar számít”, „Építjük Er-
délyt”, „Megmaradni Székelyföl-
dön”, „Hiszünk Erdélyben”
satöbbi. Négyévente vannak vá-
lasztások, igazán kifundálhat-
nának valami ötletesebbeket
ezek helyett az „egyen babot,
fingjon nagyot”-szerű sületlen-
ségek helyett.

- Azért tudnak újat is a csá-
vók, na. Nem hallott a gumikam-
pányról?

- Nem. Tán gumicsizmát, rá-
gót vagy radírt osztogatnak?

- Dehogy. A lufi- és kotonof-
fenzíváról beszélek.

- Micsodáról?!
- Hát, gyereknapkor Frun-

dáék több ezer „Váltás.Most!” és
„Szép napot!” feliratú héliumos
léggömbbel árasztották el a vá-
rost, az EMNP fucktivistái, izé,
aktivistái pedig a párt lógójával
és a „Mindnyájunknak el kell
menni!” szöveggel ellátott óv-
szereket osztogattak.

- Mit mondjak, egyik sem túl
eredeti, Magyarországon már
többször elsütötték.

- Még az a szerencse, hogy
nem keveredtek össze a megren-
delések a gumigyárban, mert
elég vicces lett volna, ahogy egy
csomó felfújt „Váltás.Most!”-os

óvszer kering a levegőben, és egy
apró lufit is elég macerás lehet
ráhengergetni a célszerszámra.

- Tőkés vajon mit szólt ehhez
a kotonos akcióhoz? Esetleg azt
is ráírhatták volna a csomago-
lásra, hogy: „Hallgass Tőkés Lász-
lóra: húzd ezt fel a dákódra!”,
vagy „Tíz püspökből kilenc ezt
ajánlja”.

- Nem tudom, de olvastam
egy vele készült interjúban, hogy
lakossági fórumokon látja az
emberek arcán a reményt. Jó
szeme lehet…

- De főleg igaza: amíg ingyen
osztogatják a pucagumit, addig
van remény. Sőt, megkockázta-
tom, hogy még az EMNP szá-
mára is van: nincs az a prosti,
aki ne szavazna rájuk ezek után,
hogy grátisz munkaeszközökkel
ajándékozták meg őket. Bár én
Toróék helyében inkább ingyen
Algocalmint osztogattam volna,
mert több nyugdíjas megy el sza-
vazni, mint ahány testkereskedő.

- Na látja, a politikában is az
arányokkal van baj…

- Éspedig?
- Több a kurva, mint a sarok.
- Smaranda Enache nem ka-

pott kedvet ehhez a kampány-
gumizáshoz?

- Nem hinném, szegénynek

legfeljebb kutyagumira futná…
- Na jó, elég a politizálásból,

herótom van már az egésztől.
Mit szól ehhez a pedofil történe-
lemtanárhoz, aki ötödikes gye-
rekeket molesztált?

- Nem molesztált az senkit,
csak egy kicsit levetkőztette őket,
egy kicsit lefilmezte, majd egy
kicsit feltöltötte a felvételeket az
internetre, már ha egyáltalán
igaz…

- Mi van???
- Hát azt írták a román saj-

tóban, hogy az egész csak kita-
láció, aljas rágalom, a gaz ma-
gyarok vendettája, akik így
akarnak bosszút állni ezen a
drága jó sovén 

pedo-góguson, amiért vér-
vehemensen ellenezte a kettes
suli átkeresztelését Bernády
Györgyre, ami szerinte „az
RMDSZ és a cigány közti alku ré-
sze”.

- De ezt a perverz, beteg ál-
latot román tagozatos román
gyerekek román szülei jelentették
fel!

- Na és? Az a lényeg szem-
pontjából abszolút lényegtelen.

- Miért, mi a lényeg?
- Az, hogy kampány van!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Levél a vásárhelyiekhez
Kedves vásárhelyiek, barátaim! Önökhöz fordulok, akik már biztos pártválasztók, és azokhoz a bi-
zonytalanokhoz, akik még nem döntötték el, elmennek-e vasárnap szavazni, illetve még nem
tudják, kire, mely pártra adják voksukat.

Orvosként, vállalkozóként, a közélet
történéseit figyelemmel kísérőként szólok
önökhöz. De elsősorban városom lakóinak
– fiataloknak és időseknek – a sorsát szí-
vén viselő emberként. Eddigi tevékenysé-
gem a bizonyíték arra, hogy komolyan
gondolom, amit mondok, s akként is cse-
lekszem. 

Mindenikünknek vannak idős, beteg
hozzátartozói, tapasztalhattuk, hogy – kü-
lönösen a krónikus betegek – rendszerint
jövedelmük, nyugdíjuk jelentős részét,
akár 90%-át is kénytelenek otthagyni lét-
fontosságú gyógyszereik kiváltásakor. Ezen
a rétegen próbálok a magam szerény esz-
közeivel segíteni azáltal, hogy a lehetséges
legalacsonyabb árrést alkalmazom. Aki járt
valaha a főtéri B&B patikában, az tudhatja,
hogy itt 15-20 százalékkal is alacsonyab-
bak a gyógyszerárak, mint másutt. 

A fiatal pályakezdők, a frissen végzett
szakemberek – gyógyszerészek, gyógysze-
részasszisztensek, de nem csak – elhelyez-
kedését is támogatom, támogatjuk. A
gyógyszerészkamarával együttműködés-
ben az évek során többszáz fiatal magyar
szakember elhelyezkedését tettük lehe-
tővé gyógyszertárakban, gyógyszergyárak-
ban, -lerakatokban. Erőm szerint

igyekszem nemcsak a fiatalok itthon ma-
radását elősegíteni, hanem a hazatérését
is. Ilyenre is van már példa.  

Kedves vásárhelyiek!  Ahhoz, hogy az
említett területeken továbblépjünk, szük-
séges az önök támogatása is. Ezt kérem
önöktől! A Magyar Polgári Pártban kialakult
egy olyan friss szemléletű, fiatal csapat,
amely továbbviheti, -fejlesztheti az említett
projekteket. És ami a legfontosabb: új színt
vihet a magyar érdekképviseletbe. 

Kérem a vásárhelyi szavazópolgárokat
– kiábrándultakat és bizonytalanokat
egyaránt –, adjanak lehetőséget a Magyar
Polgári Pártnak, adjanak újabb esélyt ön-
maguknak. Azáltal, hogy a Magyar Polgári
Pártra szavaznak, a városi tanácsi magyar
többség visszanyerését is segíthetik. 

I. dr. Benedek István,
a Magyar Polgári Párt 

marosvásárhelyi tanácsosjelöltje



„Mi nem valami 
ellen harcolunk”

Többször is megvádolt Frunda, mi-
szerint a két kisebb magyar párt azért
jött létre, hogy megossza a magyar-
ságot. „Hangsúlyozom, hogy mi nem
valami ellen jöttünk létre, hanem kö-
zösségünk, szavazópolgáraink érdekeit
szeretnénk képviselni, és az ő jövőjü-
kért és jólétükért dolgozni. Pártunk
nem a magyarság megosztását sze-
retné, hanem az RMDSZ-től, valamint
a politikától úgy általában elfordult
tömegeket akarja megmozgatni. Is-
meretes, hogy az RMDSZ az eddigi vá-
lasztások alkalmával a lakosságnak
csak 40 százalékát tudta megszólítani,
mi nem az ők szavazótáborát akarjuk
elvenni, hanem egyrészt azt a 10 szá-
zalékot, aki a legfrissebb statisztikák
szerint elzárkózik attól, hogy az
RMDSZ-re adja a voksát. Másrészt pe-
dig azt a 60 százalékot, aki a választás
vasárnapján eddig otthon maradt” –
foglalta össze Benedek Imre, a Magyar
Polgári Párt polgármester-jelöltje.

Benedek elmondta, hogy esély-
egyenlőséget szeretne teremteni ro-
mán és magyar diákoknak egyaránt.
„Mi nem akarunk egyebet, csak azt,
hogy a MOGYE-n betartsák az érvény-
ben lévő tanügyi törvényt. Úgy vélem,
hogy minden diáknak joga van egye-
temi szinten is a magyar anyanyelvű
oktatásban részesülni.”

Benedek szerint Vasile Blaga és Ro-
berta Anastase  Kövér Lászlóhoz inté-
zett nyílt levele – amelyben arra kérik
a Magyar Országgyűlés elnökét, hogy

halassza el székelyföldi látogatását –
nem egyéb, mint a rosszindulat meg-
nyilvánulása, de szerencsésnek tartja,
hogy semmi jogi akadály nem gördült
Kövér idelátogatása elé.

„Kiemelem, nagyon fontos, hogy
ne féljünk, nem megtűrtként, nem
másodrangú állampolgárként kell Ma-
rosvásárhelyen élnünk” – összegzett
az MPP polgármester-jelöltje.

„Ne hagyják magukat senki
által megfélemlíteni, főleg
ne a saját fajtájuk által”

Kövér László, a Magyar Országgyű-
lés elnöke,  az MPP tiszteletbeli elnöke
is felszólalt a párt kampányzáróján.
Beszédében arra bátorította a jelen-

lévőket, hogy merjenek változtatni.  
„Éljenek a választás lehetőségével,

mert ki tudja, hogy meddig lesz még
magyar szó Marosvásárhelyen, Maros-
széken, Székelyföldön, egyáltalán itt
Romániában. Ha 600.000 magyar el-
fogyott 20 esztendő alatt, akkor miért
ne fogyhatna el a maradék másfél mil-
lió is. Csak ki kell várniuk azoknak,
akiknek ez a szívük vágya, akik ezen
dolgoznak. Ha mi nem teszünk sem-
mit ennek megakadályozása érdeké-
ben, akkor nagyon hamar eljön az az
idő, amikor diadalt aratnak azok, akik
nem szeretnek magyar szót hallani
Marosvásárhelyen és Erdélyben. Én azt
tudom önöknek mondani, hogy ne fél-
jenek, ne hagyják magukat senki által
megfélemlíteni, főleg ne a saját faj-

tájuk által” – hangsúlyozta Kövér
László. „Nekik az lenne a dolguk, –
folytatta – hogy mindazokat a stra-
tégiai célokat, amelyeket talán még a
90-es évek elején komolyan gondol-
tak, ne csak négyévente a kampány-
ban hirdessék meg, hanem küzdjenek
foggal, körömmel ezek megvalósulá-
sáért.  Hiszem és tudom, hogy 
Benedek professzor, Biró Zsolt és a ta-
nácsosjelöltek alkalmasak a feladatra,
ezért ajánlom ezt a csapatot az önök
figyelmébe. Ők nem helyezik saját ér-
dekeiket a közösség érdekei elé, és
bátran kiállnak a közösség mellett. Ez
a választás ugyanakkor a nemzeti egy-
ségről is szól. Mi otthon, Magyaror-
szágon egy oszthatatlan nemzetben
gondolkodunk” – fejtette ki Kövér.

Autonómia – ameddig nem
tesznek érte, nem lehet támogatni 

Az eseményt követő sajtótájékoz-
tatón felvetődött, hogy Borbély László
szerint Kövér részvétele a Magyar Pol-
gári Párt kampányában állítólag prob-
lémákat okozna Budapesten. A ház-
elnök a következőképpen reagált:
„Borbély úr engedje meg az otthoni-
aknak, hogy ők döntsék el, hogy az én
itteni szereplésem kinek tetszik és ki-
nek nem. Ilyen kijelentést tenni poli-
tikai melléfogás. Én valahányszor részt
vettem a Magyar Polgári Párt rendez-
vényein tartózkodtam attól, hogy az
RMDSZ politikáját, különösen egyes
személyek tevékenységét minősítsem.
Ezt most sem teszem, hiszen nyilván-
valóan nem az RMDSZ kampányában
veszek részt”. 

Az autonómiával kapcsolatban a ház-
elnök elmondta, ameddig nincsenek ez-
irányú konkrét lépések, addig nem lehet
senkit támogatni „Úgy gondolom, ha az
Európai Unió más tagállamaiban lehet-
ségesek bizonyos autonómiaformák,
amelyek nem hogy kárára váltak volna
az adott országnak, hanem erősítik is azt,
akkor egy több mint másfél milliós ma-
gyar közösség is élhetne ugyanezekkel a
jogokkal” – nyilatkozta a Magyar Ország-
gyűlés elnöke.

A rendezvény jó hangulatához hoz-
zájárult a Maros Művészegyüttes, a Nap-
sugár Iúsági Tánccsoport, a Cantuale
férfikórus produkciója, illetve Biró Beatrix
hegedű- és Bárák Vanessa gitárproduk-
cióval szórakoztatta a közönséget.

B.D., Sz. L., P.P.
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Amint az köztudott: erdélyi látoga-
tásának elhalasztására kérte hét-
főn Kövér Lászlót a bukaresti tör-
vényhozás két házának elnöke.
Kövér a hétvégi választásokra ké-
szülő Magyar Polgári Párt tisztelet-
beli elnökeként érkezett Maros me-
gyébe, ahol a párt néhány
kampányrendezvényét tisztelte
meg jelenlétével. 

A két román házelnök, a nevetséges-
ség határát jócskán súrolva, arra kérte
Kövért, hogy egy, a választások utáni
időpontra halassza látogatását. Ezt a
nagyvonalúságot! A két díszpinty szerint

a választások után már jöhetne, akár
kampányolni is… Nem tudni, saját kút-
főből merítettek az okosok, vagy súgtak
nekik… Én az utóbbira tippelek. Ha pe-
dig így van, akkor az is világos, ki lehetett
a súgó… Mondjam, ne mondjam?
Mondom: az RMDSZ! Nem is nagyon tit-
kolták, maga Kelemen Hunor pártelnök
jelentette ki a tévé nagynyilvánossága
előtt, hogy helyteleníti Kövér részvételét
a kampányban. Hasonlóképpen véleke-
dett helyettese, Borbély László is. Bezzeg
Gyurcsány jöhetett. Nem csoda, hason-
szőrűek. Amiként Medgyessy, Kuncze,
Eörsi is. Most annak (is) iszák a levét…

Elmondok egy történetet, talán ide

tartozik. Hónapok óta „na, kire szava-
zunk, szerkesztő úr?” kérdéssel szólít meg
újdonsült kövesdombi ismerősöm, egy
hatvan körüli öregúr. Mesélek neki ezt-
azt, meghallgat illedelmesen, aztán fej-
csóválással válaszol, s rendszerint egy
„majd elválik”-kal búcsúzik. Ezúttal alig-
hogy meglát, messziről integet. “Dön-
töttem, szerkesztő úr!” – adja tudtomra,
s elmondja, hogy az utóbbi húsz esz-
tendő számára legdrágább ajándéka,
hogy megkapta a magyar állampolgár-
ságot, amiről sokáig azt hitte, számára
elérhetetlen. Tudja, ezt elsősorban a ma-
gyar kormánynak, kormánypártoknak
köszönheti, ezért háborította fel az a

mód, ahogyan annak egyik kiemelkedő
egyéniségéhez viszonyul a román hata-
lom, és annak mindenkori szekértolója,
az RMDSZ… Szerinte őket terheli a le-
ginkább a felelősség a cirkuszért, hisz
ők voltak azok, akik Nyirő kapcsán a nyi-
lasozást elkezdték.  „Annyi jóhírűnek
mondott jogászuk van – köztük az egyik
vásárhelyi polgármester-jelölt –, tud-
niuk kellett volna, hogy jogerős ítélet hi-
ányában, mindenki ártatlan” – érvel.
Elmondja: azok közé tartozott, akik nem
értették, minek annyi erdélyi magyar
politikai párt, akik – anélkül, hogy kü-
lönösebben tájékozottak lettek volna –
azt hangoztatták: az összefogás min-

denek felett! „Most azt mondom: aki az
egyik legkarakánabb, legszókimondóbb,
s tettei által is bizonyítottan a legelkö-
telezettebben mellettünk kiálló magyar
politikust bántja, az nekem nem lehet
barátom, az ne kérje az én szavazato-
mat” – fejti ki véleményét.  

„Számomra Kövér a király!” – jelenti
ki ellentmondást nem tűrő hangon. Ed-
dig nem ismerte közelebbről az MPP-t
– mondja –, de ha egy Kövér kaliberű
politikus tiszteletbeli elnökként közös-
séget vállal velük, akkor ő rájuk szavaz.
„A többi majd elválik” – mondja búcsú-
zóul. 

Szentgyörgyi László 

„Számomra Kövér a király!”

Ígéretéhez híven, a román kérés, illetve a kormányfői fenyegetőzések, valamint az RMDSZ csúcsvezetőinek rosszallása ellenére, kedden
Marosvásárhelyre érkezett Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki magánemberként, a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnökeként részt
vett az alakulat kampányzáró rendezvényein. A román politikum, média mindent megtett az etnikai feszültségkeltésért, bizonyos televíziók nem
átallották még Vadim Tudort és Funart is bevetni, csakhogy fokozzák a hisztériát. A magas rangú vendéget erdélyi körútjára – mely Hargita és
Kovászna megyékben folytatódott – elkísérte Bayer Zsolt író, publicista is, aki szerint mostani közhangulat a kilencvenes években tapasztaltakhoz
hasonlatos. Miután a délután sorra meglátogatta a megye mindazon településeit, ahol eséllyel indulnak a párt jelöltjei, este a Magyar Polgári Párt
vásárhelyi kampányzáró rendezvényére érkezett.     

A Magyar Polgári Párt kampányzárója 

Éljenek a választás lehetőségével! 
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A nyilasokról 
Somogyi Zoltán politikai elemző így ír: „A Magyar
Országgyűlés pénzén, illegálisan Romániába
csempészik egy nyilasként ismert, íróként nem
jegyzett rasszista hamvait.” Szanyi Tibor MSZP-s
képviselő pedig így: „Abszurdnak tartom, hogy a
magyar kormányzó erők a szélsőjobbal karöltve egy
nyilas náci hamvaival cirkuszolnak, habár az inkább
idegesít, hogy ezeknek a valaha volt fasiszta
pribékeknek a szellemi utódai itt élnek velünk, sőt a
magyar parlamentben óbégatnak.”

Az „íróként nem jegyzett” Nyirő a magyar irodalom egyik
legnagyszerűbb alkotója. S ezek a Somogyi-féle kijelentések
természetesen csak arra jók, hogy vérig sértsék mindazon milliókat,
akiknek Nyirő könyvei fontosak, akiknek Uz Bence nélkül nem lenne
elképzelhető a magyar kultúra. Ezért mondom még egyszer, tessék
megnézni végre Bergman Kígyótojás című filmjét, hogy megértsétek
végre, mit miért nem lehet tenni és mondani. Szanyira pedig nem
vesztegetek szót, ugyanis ő valóban ellentéte Nyirőnek, amennyiben is
Nyirő nélkül szegényebb és szomorúbb lenne a világ, Szanyi nélkül
pedig gazdagabb és vidámabb. De azt azért ne feledjük el, hogy amikor
Kertész Ákos genetikailag alattvalónak és moslékzabálónak titulálta a
magyarságot, a mainstream értelmiségi körök hümmögtek kicsit,
majd elsikálták a dolgot azzal, hogy egy írónál az életművet kell nézni,
s azt nem teheti semmissé egy szerencsétlen mondat. Rendben van.
De akkor ez miért nem igaz Nyirő Józsefre? 
S tényleg: hogy is állunk akkor ezzel a nyilasozással, rasszistázással,
antiszemitázással? Nézzünk egy érdekes párhuzamot: szintúgy
Székelyudvar¬helyen élt a Rajk család. 
A tizenegy gyerekből kettő lett „híres”: László és Endre. S az az iszonyatos kor,
amelyben élniük adatott, egyiküket a nyilasok, másikukat a kommunisták
karmaiba taszította. (Bár ez semmiképpen sem mentesít az egyéni
felelősség alól!) A nyilas Endre Szálasi élelmezésügyi biztosa lett. Befolyását
felhasználva megmenti kommunista László testvérét a bitótól. Majd a
háború után amerikai fogságba kerül, s várja a kiadatását. S ekkor –egész
élete szinte egyetlen emberi cselekedeteként – az immáron hatalommal
bíró László minden befolyását latba vetve megakadályozza, hogy a
Szövetségi Ellenőrző Bizottság kikérje Endrét. Most ő menti meg nyilas
testvérét a bitótól. De kommunista lelke nyilván háborog emiatt, és
kompenzálásként eszeveszett hadjáratot indít többek között Nyirő József
ellen, s követeli a „nyilas” és „háborús bűnös” író azonnali kiadatását és
elítélését. A kor erre szakosodott szervezete megvizsgálja Nyirő ügyét,
múltját és cselekedeteit, és úgy találja, Nyirő József nem követett el háborús
bűnöket, ezért megtagadja a kiadását Magyarországnak.
A Szálasi minisztereként tevékenykedő, nyilasságát élete végéig vállaló Rajk
Endre békében hal meg Németországban 1960-ban. A háború poklában,
Erdély elvesztésének árnyékában, kétségbeesésében néhány rossz, sőt
vállalhatatlan mondatot papírra vető, amúgy semmilyen bűnt el nem
követő Nyirő József kitagadott páriaként hal meg Spanyolországban, és
halála után ennyi évtizeddel megpróbálják megakadályozni paranoiás
románok, hogy szülőföldjén nyugodhasson, idehaza pedig földbuta, aljas és
nyomorult gazemberek nyilasozzák és antiszemitázzák őt. (Tényleg:
Kosztolányink ájult csodálattal írt Mussoliniről. Kitagadjuk őt is?) A sors pedig
úgy mutat fityiszt, hogy amikor Rákosi töpreng, ki is legyen a „nagy hal” a
soron következő koncepciós perben, sokáig nem tud választani Nagy Imre és
Rajk László között. Végül az aktív NKVD-ügynök Nagy Imrét mégsem meri
felakasztatni, így esik választása Rajkra. S a Székelyudvarhelyről származó
Rajk Lászlót, akit a nyilas rémuralom idején megment nyilas bátyja, a saját
elvtársai akasztják fel. Ilyen kor volt az. Iszonyatos emberi tragédiákkal,
emberi tévedésekkel, rettenetes bűnökkel. De Nyirő éppenséggel bűnt nem
követett el. Ezt egy akkor és erre specializálódott testület állapította meg
hivatalosan. A SZEB szovjet, amerikai és angol tábornokokból és azok
katonai apparátusából állt. Ha ők nem találták bűnösnek Nyirőt, akkor most,
hetven évvel később nem kéne őt bűnösnek kikiáltani a kiskörúti
kávéházakból. Ha pedig mégis, akkor tessék vállalni: akik tehát most, hetven
évvel a történtek után nyilasozzák, antiszemitázzák és háborús bűnösözik
Nyirő Józsefet, azok felülírják a hivatalos döntéseket, és a történelmet mindig
is minden skrupulus nélkül átíró és összevissza hazudozó kommunisták
szövegét szajkózzák tovább. Vagy azért, mert ők maguk is azok és
ugyanolya¬nok (Szanyi, Vadai), vagy azért, mert fogalmuk sincs semmiről
(Somogyi). Ugyanezt üzenjük Ponta román kormányfőnek is: ahányszor
háborús bűnösnek nevezi Nyirőt, annyiszor hazudik. Amúgy, az
antiszemitázók figyelmébe: ha mindenki antiszemita, akkor senki sem az.
Ha mindenki nyilas, akkor senki sem az. Ha mindenki háborús bűnös, akkor
senki sem az. Ezt is relativizálni akarjátok, aggódók? 

Bayer Zsolt
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Tisztelt marosvásárhelyiek! 

A Magyar Polgári Párt tisztában van
azzal, hogy van még mit tenni Marosvásár-
helyen, hogy minden korosztály otthon érez-
hesse magát városunkban. Meg szeretnénk
teremteni a lehetőséget a nyugdíjasok szá-
mára, hogy méltóságteljesen élhessék nyug-
díjas éveiket szeretteik és unokáik körében,
a fiatalok itthonmaradásához munkahelyek
teremtésével szeretnénk hozzájárulni, a gye-
rekeket nevelő szülőknek pedig megoldást
kínálunk problémáikra oktatási programja-
ink által.

Elemezve a városvezetést, úgy érezzük,
hogy javításra, változtatásra van szükség!
Lakónegyedekben történő látogatásaink
során szerzett tapasztalatok arra késztetnek,
hogy egy sokkal igazságosabb anyagi
juttatást nyújtsunk önöknek.

Ha figyelembe vesszük a nyugdíjasokat
érintő legfontosabb problémákat, akkor nyil-
vánvalóvá válik, hogy az anyagi erőforráso-
kat másképpen kellene felhasználni. A
különböző fesztiválokba és „vendéglőzé-
sekbe” fektetett pénzösszeget az önkor-
mányzat igenis utalja ki a nyugdíjasoknak,
hiszen a törvény szerint ez jár önöknek. Nem
autópályák építésére és nem egy középszerű
futballcsapat támogatására van leginkább

szükség, hanem az alapvető életkörülmé-
nyek biztosítására úgy az idősek, mint a 
fiatal generáció számára: munkahely,
gyógyszerellátás, élelmezés, valamint a
meleg otthon fenntartásának lehetővé té-
tele.

Mivel elengedhetetlenül fontosnak 
tartjuk a lakosság véleményének kikérését a
közösség életére vonatkozó döntésekben,
legalább negyed évente lakossági fórumokat
fogunk szervezni, amelyek keretén belül
megvitatásra kerülnek a közösség életszín-
vonalának javítását szolgáló javaslatok, és
az építő jellegű ötleteket a helyi tanács tör-
vényes keretekbe helyezve gyakorlatba fogja
ültetni.

Ahhoz azonban, hogy ezen változá-
sok megvalósulhassanak, arra van
szükség, hogy önök minél nagyobb
számban a fenyőfára szavazzanak 
június 10-én, a ránk adott szavazatok
ugyanis NEM VESZNEK EL! 2008-ban a
magyar lakosság 58%-a nem ment el
szavazni. Egy nemrégiben végzett 
felmérés szerint az emberek 12-15%-a 
kijelentette, hogy semmiképpen nem
fog az RMDSZ-re szavazni. Mi ezeket a
lakosokat szeretnénk megszólítani,
hogy bekerülhessünk az önkormányzati
képviselőtestületbe, és így magyar

többségű tanács létrehozásával hozzá-
járuljunk egy gyökereihez visszatérő, 
kitartó magyar szellemmel bíró 
közösség kialakításához.

Köszönjük támogatásukat, önök
ezzel lehetőséget teremtenek arra,
hogy a városi tanácsban meglegyen a
magyar többségű képviselet!

A szavazólapon keresse 
4 alkalommal a fenyőfát!

Tisztelettel,
Prof. Dr. Benedek Imre és csapata, a

Magyar Polgári Párt

A szavazólapon négyszer
keresse a fenyőfát!

Szavazzon a fenyőfára! 

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

A világhálón is
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Összeállította: Molnár Tibor

A kissé nagyothalló RMDSZ-bázisszavazók nem
értik, miért éneklik a színpadon, hogy vátrás most

Dr. Benedek Imre, az MPP polgármesterjelöltje 16:9-es felbontásban

Ha nem igazi akácméz, vitézkötést csinálok a
koszorúereiből - viccelődik Benedek Imre az árussal

Dorin Florea plüssmacit kap nyugdíjas
rajongójától. Hogy a medve ölelné meg! Vatra Dornei city Robert de Niroja az USL jelöltje

Vass Levente egykori majdnem-közös
jelölt; ma sem világos, ki vezetett meg kit

A Pro Európa Liga társelnöke,
mögötte a vén Európa

A tanácselnök asszony az RMDSZ-es bajuszverseny
első, második és utolsó helyezettjével

Charlienak nem jutott Váltás.most!
póló, ellenben viszki  bőven

Ritka kivétel - egy poénos szlogen Két érv az RMDSZ mellett Csillag születik - level 99

Képes képtelenségek
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Ingyenes kutya 
és macska ivartalanítás

Marosvásárhelyen a RescueMe Állatmentő Egyesület és a
holland Maria Polman Alapítvány április 23-ától kezdődően

ingyenes ivartalanítást biztosít kizárólag nőstény gazdátlan kutyáknak
is macskáknak – programálás szerint.

Ne feledjék, az ivartalanítás kevesebb kóborállatot eredményez, 
és egy egészséges és felelősségteljes döntés városunk érdekében.

Időpont egyeztetésért, kérem, hívják a következő
telefonszámokat: 0724-661-712, vagy 

0745-331-639. (minden nap, 14 óra után)

Sportpályázat-verseny 
2012. második félévére

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet sporttevékenységek támogatására 2012. II.
félévére.

A támogatási program általános célja a marosvásárhelyi
teljesítménysport, az iskolai szintű sportolás fejlesztése, valamint a tömegsport és
az egyéni testnevelés, valamint egészségvédelmi célzatú testgyakorlatok támogatása,
a marosvásárhelyi sportlétesítmények finanszírozása révén.

A szabályzat és a támogatási típuskérvények megtalálhatóak a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal weblapján (www.tirgumures.ro). Bővebb felvilágosítás a 0365-
882.066-os telefonszámon, kapcsolattartó személy Virgil Măceşanu.

A 2012. második félévi sportpályázatok 
benyújtásának határideje 2012. június.

Felügyelő-asszisztens a 
Bel- és nemzetközi 
közkapcsolatok osztályra

A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor:
2012. június 12-én, 10 órától tartják az írásbeli vizs-
gát, majd június 14-én, 10 órától pedig az interjút.

A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közlését
követő 8 napon belül kell benyújtani, az intézmény székhelyén, és ennek a 2008. évi
611-es kormányhatározat 49. cikkelye első bekezdésében foglalt iratokat kell tartal-
maznia.
A versenyvizsgán való részvétel feltételét, a beiratkozási dosszié iratait, valamint a köny-
vészetet az intézmény székhelyén és a www.tirgumures.ro honlapon függesztik ki.

Részleteket a 0653-801.866-os 
telefonszámon 8 és 14 óra között kaphatnak.

KÖZLEMÉNY

Marosvásárhely Megyei Jogú Város, adószám :
4322823, Győzelem tér 3. szám alatti székhellyel, nyilvános
kikiáltásos árverést hirdet 400 lakás (1, 2 és 3 szobás,
I. komfortú lakrész) megvásárlására Marosvásárhely
területén (magántulajdonban lévő 35 - 90 négyzetméter
területű lakások).

Az árverés feladatfüzetét Marosvásárhely municípium székhelyén, a Győzelem tér 3.
szám alatt, a 85-ös szobában lehet megvásárolni, 2012. június 6-ától kezdődően,
naponta 8-12 óra között (kedden és csütörtökön 14-16 óra között is)
Az ajánlattevések határideje : az ajánlatokat Marosvásárhely municípium székhelyén,
a Győzelem tér 3. szám alatt, a 13-as szobában kell benyújtani, legkésőbb 2012. június
12-én délelőtt 10 óráig.

Az árverést Marosvásárhely municípium székhelyén, a Győzelem tér 3.szám alatt, a
45-ös teremben bonyolítják le, 2012. június 15-én, 12.00 órai kezdettel.

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala – élenjáró az európai
pénzen lehívásában

A bukaresti Közpolitikai Intézet 2012 májusában
közölte a Helyi közigazgatások képessége és bea-
vatkozása az Európai pénzek tartós lehívásába a ro-
mániai közösségek fejlődése érdekében országos elemzést.

Ennek alapján, a strukturális alapok felhasználásának osztályozásában, 2011. dec-
ember 31-éig Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a romániai municípiumok
szintjén a 12. helyet foglalta el. A tanulmány szerint Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala az ország polgármesteri hivatalai között az első helyen van a strukturális
alapok lehívásában, a Közigazgatási Képesség Fejlesztésének Operációs Programja
keretében, 2-es tengely, a helyi közigazgatásoknak az informatikai rendszerek beve-
zetése és a köztisztviselők oktatása révén történő korszerűsítésére vonatkozóan.
Ugyanezen tanulmány kimutatja, hogy Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 15.
helyet foglalja el az európai alapok felhasználását illetően, a Gazdasági Versenyképesség
Növelésének Szektoriális Operációs Programjában, amely a közintézmények információs
rendszerének gyakorlatba ültetésére vonatkozik, más polgármesteri hivatalokkal és
megyei tanácsokkal való konkurenciában.

2012.05.14-i 20814-es számú egyéni közlés
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es
számú kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése
értelmében, közöljük, hogy kibocsátották a 2012.04.24-i
12411/042 számú fiskális adminisztratív iratot az LM CLAUS
Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Onesti tér 2. szám.
Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi
szerv székhelyén tanulmányozhatja. Jelen adóügyi
adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek, azaz 2012. május
30-a. Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon Oancea Rodicához,
székhelyünkön vagy a 0265/268.330 telefonszámon, 167-es mellékállomás.

Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Fizessen elő a Központ hetilapra!
Részletek a lap hasábjain
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LÍCEUMOK LIGÁJA
A verseny szervező
bizottsága a Líceu-
mok Ligája Szuper-
kupa verseny idő-
pontját 2012.
június 7 –re
tűzte ki, 18.30 órai kezdettel, a Maros
Sport- és Szabadidő központban.
A Líceumok Ligája Szuperkupát a két alkalommal
megszervezett Lícumok Ligája nyertes csapatai
játszák - a Constantin Brâncuşi Iskolaközpont és
a Traian Săvulescu Mezőgazdaségi Kollégium.
A Líceumok Ligája Szuperkupa nyertes csapatát
eldöntő mérkőzés megnyitóján, 
a marosvásárhelyi líceumok válogatottja az új-
ságírók válogatottjával mérkőzik meg.

Választási  kam
pány hirdetés

Választási  kam
pány hirdetés

9. oldal

Figyelem a 
személyazonossági iratok
érvényességére

Marosvásárhelyi Helyi Közszolgálat Személyeket
Nyilvántartó Irodája a lejárt érvényességű
személyazonossági iratok tulajdonosainak tudo -
mására hozza, hogy az érvényben lévő törvények értelmében,
személy azonossági irataik érvényességi határideje lejárta után, 15 napon
belül kötelesek a lakhelyük körzetében található, személyeket nyilvántartó
irodához fordulni, egy új törvényes okirat kiállítása érdekében.

További információk elérhetők a 0265/250391-es és a 0265/218366-os telefonszámon,
vagy közvetlenül, a marosvásárhelyi iroda székhelyén, a Călăraşilor utca 26-28. szám
alatt, hétfőtől péntekig 8.30 – 16.30 óra között.
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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 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 Fémszerkezeti munkát vál-
lalok (kovácsolva is): kapuk,

kerítések, teraszok, biztonsági
rácsok, korlátok, stb. Telefon-
számok 0265335080,
0748408491. 150-400 lej/
négyzetméter.

Társkereső

Hölgyek
„Az élet túl szép ahhoz, hogy 
elpazaroljuk!’’
Nem tudja, hol kezdje el, nem mer
egy ilyen lépést megtenni. Két le-
hetőség van: egyedül maradni vagy
hozzánk fordulni. Mira Társkereső
Ügynökség. Egyedül van és szeretné
megtalálni élete párját? Mi meg-
hallgatjuk, támogatjuk és segítünk
Önnek megtalálni a megfelelő tár-
sat! Egy professzionális csapat
önért dolgozik. Az Ügynökség el-
érhető a www.matrimonialemira.it
, www.mirasingles.eu és a
0737700001, 0742227718,
0748328731 telefonszámokon.
A zene maga az élet, és amíg szól,
semmi nem hal meg örökre. Ha
szereti a jó zenéket, a táncot, a szó-
rakozást és egy igazi társra vágyik,
akkor a Mira Társkereső
Ügynökség szervezésén belül
Június 14.-én lehetősége nyílik
meg ismerkedni egyedülálló
személyekkel. Az ügynökségünk
várja hívását a 0737700001,
0742227718, 0748328731 telefon-
számokon.
l„Aki szeret, az nincs többé egye-
dül, mert az, akit szeret, mindig
jelen van. Aki szeret, az már nem
akar többé a saját élete központja
lenni.” Szeretetre, megbecsülésre
vágyó 30 éves, érzékeny, határozott,
őszinte, házias és romantikus hölgy
vagyok. Szeretném megtalálni a
társam, aki hasonló tulajdonságok-
kal rendelkezik, és együtt megala-
pozhatjuk a jövőnket. Tel:
0737700001 SMS KIZÁRVA
lDinamikus, megértő, szeretetre
vágyó, jó megjelenésű, 28 éves,
őszinte, természetet kedvelő hölgy
vagyok. Szeretek kirándulni, zenét
hallgatni és sétálni. Keresem azt az
úriembert, aki korban hozzámillő és
hasonló érdeklődésű. Szeretnék

tartozni valakihez, akire felnézhe-
tek.  Találj rám, mert lehet, hogy
egymást kerestük egész eddigi élet-
ünkben. Tel: 0742227718 SMS KI-
ZÁRVA
l Tanárnő, 36 éves, független, ro-
mantikus, egyszerű hölgy, kölcsö-
nös szimpátián alapuló kap csolatot
keres egy lehetőleg nem dohányzó,
jó humorú, kedves úriember sze-
mélyében. Tel: 0748328731 SMS
KIZÁRVA
lVidám, 40 éves hölgy, lelki társat
keresek. Én érzékeny, komoly, szim-
patikus természetű vagyok. Egy
vidám, vicces, egyedülálló úriem-
bert keresek komoly
kapcsolatra.Tel: 0737700001 SMS
KIZÁRVA
l 53 éves nő vagyok, tartalmas
kapcsolatra vágyom, ahol a tisztelet
és a bizalom elsődleges szempont
számomra. Egy olyan társat kere-
sek, aki mellett nőnek érezhetem
magam, aki mellett mosolyogha-
tok, akivel feltételek nélkül el tudjuk
egymást fogadni, anélkül hogy a
másik személyiségén változtatni
akarnánk. Tel: 0742227718 SMS KI-
ZÁRVA
lAdd önmagad, de úgy, hogy köz-
ben ne bánts meg másokat. Legye-
nek ötleteid és céljaid, tudd, hogy
merre haladsz. Szeresd, amit csi-
nálsz, vagy ha mégsem, akkor tudd,
hogy hogyan érjed el, hogy azt csi-
náld, amit valójában akarsz. És ami
nagyon fontos, szeresd az őszinte-
séget. 52 éves nő vagyok, szeretek
olvasni, új embereket megismerni,
utazni. Tel: 0748328731 SMS KI-
ZÁRVA
lA mosoly mindent meggyógyít,
azt mondták a nagyok. Ebben hi-
szek, és ösztönösen eszerint cselek-
szem: a mosoly ritkán olvad le az
arcomról. Mi jellemző rám a legjob-
ban? Szeretem a barátaimat, uta-
zgatni és a szabadban lenni. Nem
unatkozom, érdekes életem van, de
mennyivel jobb lenne, ha lenne
mellettem valaki, akivel mindezt
megoszthatom? 40 éves nő vagyok,
de legbelül 30 évesnek érzem
magam. Tel: 0737700001 SMS KI-
ZÁRVA
l „Az élet legnagyobb titka és

ajándéka, ha két hasonló ember ta-
lálkozik.” Régóta keresem a másik
felem, de valahogy sehol sem
lelem. Vidám, határozott, társaság-
kedvelő, romantikus,45 éves hölgy
vagyok. Szeretek kirándulni, estén-
ként sétálni és a csillagokat nézni.
Ha hasonló érdeklődésű, utazni, ki-
rándulni szerető úriember vagy, ta-
lálj rám! Tel: 0742227718 sms
kizárva

Férfiak

A zene maga az élet, és amíg szól,
semmi nem hal meg örökre. Ha sze-
reti a jó zenéket, a táncot, a szórako-
zást és egy igazi társra vágyik, akkor
a Mira Társkereső Ügynökség szer-
vezésén belül Június 14.-én lehető-
sége nyílik meg ismerkedni
egyedülálló személyekkel. Az
ügynökségünk várja hívását a
0737700001 telefonszámokon.
„Az élet túl szép ahhoz, hogy 
elpazaroljuk!”
Nem tudja, hol kezdje el, nem mer
egy ilyen lépést megtenni.
Két lehetőség van: egyedül ma-
radni vagy hozzánk fordulni.
Mira Társkereső Ügynökség.
Egyedül van és szeretné megtalálni
élete párját? Mi meghallgatjuk, tá-
mogatjuk és segítünk Önnek meg-
találni a megfelelő társat! Egy
professzionális csapat önért dolgo-
zik. Az Ügynökség elérhető a
www.matrimonialemira.it,
www.mirasingles.eu és a
0737700001, 0742227718,
0748328731 telefonszámokon.
lA szerelem éppoly problémát-
lan, mint egy jármű. Csak az a kér-
dés: ki vezeti, ki utazik, és merre
visz az út. Fiatal 32 éves optimista
férfi vagyok és korban hozzám illő
társam keresem, ha vidékről vagy
nem akadály a távolság, mert van
autóm is. Tel: 0748328731 SMS KI-
ZÁRVA
l„Van egy szó, ami az élet minden
nehézségétől és fájdalmától meg-
szabadít. Ez a szó a szerelem.”
Sportos, komoly, megértő, tiszte-
lettudó, jó humorú 46 éves úriem-
ber vagyok. Együtt élünk a
kisfiammal, de úgy érezzük, hiány-
zik valaki az életünkből. Hétvégén
utazunk, kirándulunk, sportolunk.
Szeretném megtalálni azt a nőt, aki
értékeli a szerelmet, a valódi érzel-
meket, házias és szereti a gyereke-
ket. Ha neked is van, annál jobb,
boldog családként élhetünk! Csak
komoly hölgyek hívását várom! Tel:
0742227718 SMS KIZÁRVA

lNem tudom, hogy hirtelen ér-
kezik-e a szerelem - de azt tudom,
hogy én nyitott vagyok rá. Készen
állok.” Optimista életszemlélettel
rendelkező, határozott, megbíz-
ható, őszinte, ápolt, nemdohányzó,
35 éves fiatalember vagyok. Szere-
tem a társaságot, a gyerekeket, a
hatalmas esti sétákat, a közös ki-
rándulásokat. Keresem társam egy
olyan hölgy személyében, aki kor-
ban hozzámillő, őszinte és kom-
munikatív. Tel: 0737700001 SMS
KIZÁRVA
l50 éves férfiként nem csak a tár-
sam keresem, hanem azt a korban
hozzámillő személyt, aki vállalja,
hogy hűséges, őszinte, megbízható
lesz és igazán fog szeretni. Tel:
0742227718 sms kizárva
l Társasjáték az életünk! Egyszer
lent vagyunk, aztán feljebb kerü-
lünk! De ahogy a játékot sem lehet
egyedül játszani, az életünk is egy-
hangú partner nélkül. Jó humorú,
őszinte, szeretetre vágyó, megbíz-
ható, nem dohányzó, határozott,
48 éves úriember vagyok. Keresem
azt a hölgyet, aki velem tart a to-
vábbiakban és együtt birkózunk
meg a nehézségekkel. Ha őszinte,
megbízható, házias hölgy vagy, je-
lentkezz! Tel: 0748328731  sms ki-
zárva
l„Talán semmi sincs szebb a vilá-
gon, mint találni egy embert, aki-
nek lelkében nyugodtan letehetjük
szívünk titkait, akiben megbízunk,
akinek kedves arca elűzi lelkünk
bánatát, akinek egyszerű jelenléte
elég, hogy vidámak és nagyon bol-
dogok legyünk.” 56 éves úriember
vagyok, szeretem a természetet,
kultúrát, jó filmeket és mindent,
ami szép. Szeretnék megismer-
kedni egy életvidám, őszinte, ked-
ves nővel komoly kapcsolat
céljából. Tel: 0742227718 sms ki-
zárva
l „A szerelem csak annak fedi fel
legrejtettebb titkait és csodáját, aki
képes a feltétlen odaadásra és ér-
zelmi hűségre.’’ 28 éves független,
művészetet kedvelő, kommunika-
tív, őszinte, határozott férfi vagyok.
Keresem a párom egy olyan hölgy
személyében, aki korban hozzám
illő és hasonló érdeklődésű. Tel:
0737700001 sms kizárva
l Egy barátságos, őszinte, vidám
és határozott 42 éves férfi vagyok,
aki szívesen megismerkedne egy
kedves, értelmes, humort kedvelő
nővel. Szeretem, ha két ember
kommunikál egymással, tisztelik
egymást és figyelnek egymásra.
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: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408
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www.sxc.hu

m1

11:00 Poén 
Péntek (ism.)

12:00 Párizsi
helyszínelők (s.)

13:01 Híradó
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Kvartett
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Négy szellem
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

17:45 A megoldások
magazinja

18:35 Everwood (s.)
19:20 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 DTK 

(talk show) 
23:25 Az Este
00:00 A velencei

kalmár (s.)
02:10 Everwood (s.)
02:55 A megoldások

magazinja

Csütörtök

17:45
A megoldások magazinja

m2

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Lizzie McGuire (s.)
11:45 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar retro
13:25 Homokzene

mesék 
13:40 Másfélmillió

lépés
Magyarországon (s.)

14:15 Zegzugos
történetek 

14:45 1100 év Európa
közepén 

15:12 Nemcsak a
húszéveseké a
világ

16:05 Európa
pályaudvarai (s.)

16:35 MacGyver (s.)
17:20 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:00 Capri 
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:27 Hogy volt!? 

14:15 
Zegzugos történetek

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:20 Az értelem

diadala (am.
filmdráma,
2004) 

17:15 Marichuy - 
A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Castle (s.)
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.)
22:30 Tiszta játszma

(am. akcióf.,
1995) 

00:25 Totál szívás (s.)

15:20
Az értelem diadala

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon!
(ism.)

*06:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:30 EZO.TV
13:00 The Blues

Brothers - A
blues testvérek
(am. akció-vígj.,
1980) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő

(s.)
17:20 Csoda

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

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

Rosszban (s.)
22:15 Drakula halott

és élvezi (am.-
francia vígj.,
1995) 

13:00 
The Blues Brother

Viasat 3

06:25 Gyilkos sorok
(s.)

07:15 Kincsek a
padláson (s.)

07:40 A nagy
házalakítás (s.)

08:30 Gyilkos sorok (s.)
09:25 Nyomtalanul (s.)
10:20 Doktor House (s.)
11:15 A szerelem

hullámhosszán
(am. rom. vígj.,
1993) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:30 Vérmes 

négyes (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor 

House (s.)
22:20 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:05 Nikita (s.)

10:20 
Doktor House

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Pannon

expressz 
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hagyaték 
15:45 Határtalanul

magyar 
16:10 Lyukasóra

(ism.)
16:40 Hazajáró 
17:20 Térkép
17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 A fekete város (s.)
21:00 Esős vasárnap

(ff., magyar
rom. dráma,
1962) 

22:40 Hírek
22:45 Dunasport
22:50 Kultikon
23:45 MüpArt 
01:30 Koncertek 

21:00 
Esős vasárnap



12. oldal június 7 – 12.

Műsormelléklet 

m1

11:00 DTK 
11:55 Tetőtől talpig
12:30 Szeretettel

Hollywoodból
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Kasszasiker (s.)
15:45 Angyali érintés (s.)
16:35 Capri - Az álmok

szigete (s.)
17:30 Ünnepi

beszélgetés
18:05 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Lengyelország -
Görögország

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Oroszország -
Csehország

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012),
Összefoglaló

01:00 Melissa és Joey (s.)

Péntek

18:05 
Euro 2012

m2

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Lizzie McGuire (s.)
11:40 Zsigmond király

ajándéka (s.)
12:00 Magyar

bulizene
13:01 Híradó
13:24 Napló
13:25 2-es Retro
13:27 Hogy volt!? 
14:35 Bolond és

szörnyeteg
(magyar tévéf., 1973) 

16:00 Európa
pályaudvarai (s.)

16:30 MacGyver (s.)
17:20 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:45 A Nyereg Klub (s.)
18:10 Lizzie McGuire (s.)
18:35 Elit gimi (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az 

álmok szigete (s.)
21:00 Híradó
21:20 Angyali 

érintés (s.)
22:05 2-es Retro 
22:07 Telepódium 
23:00 Motorsport 

14:35 
Bolond és szörnyeteg

RTL Klub

06:35 Top Shop
07:00 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:25 Győzike
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.) 
15:20 Ruffian, a

csodakanca
(am. kalandf.,
2007) 

17:15 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Castle (s.) 
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.) 
22:30 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
23:35 Gyilkos 

elmék (s.) 

15:20 
Ruffian, a csodakanca

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

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

ember (s.) 
15:20 Marina (s.) 
16:20 Doktor House (s.) 
17:20 Csoda

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

Rosszban (s.) 
22:15 Derült égből

Polly (am. rom.
vígj., 2004) 

00:00 Aktív 
01:00 Tények Este
01:35 EZO.TV
02:35 Derült égből

Polly (am. rom.
vígj., 2004)
(ism.)

22:15 
Derült égből Polly

Viasat 3

10:30 Doktor House (s.) 
11:20 Columbo:

Hajnali
derengés (am.
krimi, 1974) 

13:15 A dadus (s.) 
14:10 A médium (s.) 
15:05 Shark (s.) 
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:50 Esküdt

ellenségek (s.) 
18:40 Nyomtalanul (s.) 
19:35 Vérmes 

négyes (s.) 
20:30 Jóbarátok (s.) 
21:25 Doktor House (s.) 
22:20 Angyalok

városa (am.
rom. dráma,
1998)

00:25 CSI: A
helyszínelők (s.) 

01:20 Esküdt
ellenségek: (s.) 

02:15 Az alku (am. rom.
dráma, 1998) 

04:10 A nagy
házalakítás (am.
szórakoztató sor.,
101. rész, 2003) 

22:20 
Angyalok városa

Duna 

08:35 Kultikon (ism.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

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

hősök 
15:45 Arcélek (s.)
16:10 Munka-Társ 
16:40 Heuréka!

Megtaláltam!
17:20 Térkép
17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Ménes élet (s.)
21:00 Beszterce

ostroma (s.)
22:20 Hírek
22:25 Dunasport
22:30 Kultikon
23:25 Törzsasztal
00:20 Koncertek az

A38 hajón 

21:00
Beszterce ostroma

m1

11:00 Delta
11:30 Zöld Tea
11:55 Tetőtől talpig
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Euro 2012 
14:50 Mádl Ferenc

síremlékének
felavatása (élő)

15:40 Natúra 
16:10 Tengerre

magyar: irány a
Balaton!

17:05 Gasztroangyal
18:05 Luxor-show
18:30 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Hollandia -
Dánia,
Labdarúgó-
mérkőzés

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Németország -
Portugália
Labdarúgó-
mérkőzés

23:50 Euro 2012 

Szombat

17:05
Gasztroangyal

m2

10:50 A Nyereg Klub (s.)
11:15 Lizzie McGuire (s.)
11:40 Biciklitúra
12:05 Érték! Értem! (s.)
13:02 Marslakók (s.)
14:50 Könyvkalauz
15:15 Mikrobi (s.)
15:25 Keménykalap és

krumpliorr (s.)
16:20 Égigérő fű

(magyar
iúsági f., 1979) 

17:40 Öveges 33 (s.)
17:50 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

18:05 Mi micsoda (s.)
18:30 Rajzfilmek
19:10 Boxutca -

Forma 1
magazin

19:40 Forma-1
Kanadai
Nagydíj (élő)
Időmérő edzés

21:23 Híradó
21:45 Melissa és Joey (s.)
22:05 Waczak Szálló (s.)
22:40 Munkaügyek (s.)
23:35 Jó zsaru, 

rossz zsaru 

19:40
Forma-1, Kanada, Időmérő 

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Beyblade (kan.-

japán anim.
sor., 2002) 

11:25 Asztro Show
12:20 Törzsutas

(2011)
12:55 Autómánia
13:30 Édes, drága

titkaink (s.) 
14:30 Lost (s.) 
15:30 Chuck (s.) 
16:35 Agymenők (s.) 
17:35 Modern

tündérmese
(am.-kan.
családi film,
2008) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Maverick (am.

kalandf., 1994) 
23:00 Még drágább

az életed! (am.
akcióf., 1990) 

01:35 Fekete víz (am.
horror, 2005) 

03:25 Fókusz Plusz
(ism.)

23:00
Még drágább az életed!

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (s.) 
11:55 Egyik kutya,

másik nem!
(2011) 

12:25 Babavilág 
12:55 9 hónap 
13:25 Én is szép

vagyok 
13:55 Top Speed
14:25 Autóguru
14:55 Sheena, a

dzsungel
királynője (s.) 

15:55 Bűbájos
boszorkák (s.) 

16:55 Rejtélyek
kalandorai (s.) 

17:55 Sas kabaré
18:55 Nagytakarítás 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 A Szépségkirálynő

(show-műsor) (élő)
22:05 Dirty Dancing

2. (am. rom.
dráma, 2004) 

23:50 Luxusdoki (s.) 
00:50 A médium (s.)

14:55
Sheena, a dzsungel királynője

Viasat 3

09:00 Főzz élőben
Gordon
Ramsay-vel (s.) 

10:00 Columbo:
Zavaros vizeken
(am. krimi,
1975) 

11:55 Irány Colorado
2. - Curly aranya
(am. vígj., 1994) 

14:10 Lucky Luke
(olasz-am. western-
vígj., 1991) 

15:50 Candleford-i
kisasszonyok (s.) 

17:55 Angyalok
városa (am. rom.
dráma, 1998) 

20:00 Ha eljön Joe
Black (am. rom.
dráma, 1998) 

23:30 Darwin-díj -
Halni tudni kell!
(am. vígj., 2006) 

01:25 Az utolsó
órában (s.) 

02:20 Star Trek 4. - A
hazatérés (am.
sci-fi, 1986) 

04:15 Smallville (am.
akciófilm-sor.)

20:00
Ha eljön Joe Black

Duna 

10:05 Daktari (s.)
11:00 Zarándok

utakon (s.)
11:30 Világ-nézet (s.)
12:30 Munka-Társ (s.)
13:15 Száműzött

magyar
irodalom (s.)

13:45 Vannak vidékek (s.)
14:15 Heuréka!

Megtaláltam!
14:50 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:15 Talpalatnyi zöld
15:45 Pannon

expressz 
16:15 Hagyaték 
16:45 Kulisszatitkok

(s.)
17:15 Húsvéti parádé

(am. musical,
1948) 

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

Chioggiai
csetepaté
(magyar színházi
felv., 1990)

22:20 MüpArt 
00:30 Dunasport

20:30 
Goldoni
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Műsormelléklet

m1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos

történetek 
13:35 Út Londonba
14:05 Euro 2012 
15:05 Euro 2012

(sportműsor,
2012)
Németország -
Portugália

16:10 Magyarország -
Norvégia (élő),
Férfi kézilabda
Vb-selejtező
mérkőzés
Élő közvetítés
Veszprémből

18:15 Euro 2012
(sportműsor,
2012) (élő),
Spanyolország
- Olaszország

20:55 Forma-1
Kanadai
Nagydíj -
Futam (élő)

23:25 Híradó
23:35 Euro 2012

(sportműsor)

Vasárnap

16:10 
Magyarország - Norvégia

m2

09:30 Sandokan (s.)
10:00 Égigérő fű

(magyar
iúsági f., 1979) 

11:20 Mekk Elek az
ezermester (s.)

11:30 Rajzfilmek
12:05 Az öreg 

bánya titka (s.) 
12:35 Öveges 33 (s.) 
12:45 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

13:01 Vallási műsorok
16:00 Vers
16:05 Az aranyrózsa

barlangja (s.) 
17:40 Nagyon zene
18:35 P@dtársat

keresünk (s.) 
19:35 Rajzfilmek
19:45 Geronimo

Stilton (s.) 
20:10 4 összeesküvő

és 1 temetés (s.) 
21:00 Híradó
21:10 Doc Martin (s.) 
22:00 Őszi szonáta

(svéd-francia-
NSZK
filmdráma)

22:00 
Őszi szonáta

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas

(2011) 
13:10 Tuti gimi (s.) 
14:05 Gossip Girl - A

pletykafészek (s.) 
15:00 Maverick (am.

kalandf., 1994) 
16.00 Hatoslottó-
sorsolás
17:35 Bagolyvédők

(am. családi
vígj., 2006) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.) 
21:05 Az utolsó

gyémántrablás
(am. akció-vígj.,
2004) 

23:00 Kobra (am.
akcióf., 1986) 

00:55 Levelek Ivo
Dzsimáról (am.
háborús
filmdráma,
2006) 

21:05
Az utolsó gyémántrablás

TV2

07:15 Egzotikus 
Ázsia (s.) 

07:45 Tv2 matiné
10:20 Nagy Vagy!
11:20 Beyblade (s.) 
12:15 EgészségMánia 
12:45 Kalandjárat

(ism.)
13:15 Borkultusz 
13:45 Stahl konyhája
14:15 Több mint

TestŐr
14:45 A kiválasztott

(s.) 
15:45 Monk (s.) 
16:45 Bűbájos

boszorkák (s.) 
17:45 Dirty Dancing

2. (am. rom.
dráma, 2004) 

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Rumlis vakáció

(angol-német-
am. családi
vígj., 2006) 

23:00 Árnyék nélkül
(am.-német
akcióf., 2000) 

01:10 Elit egység (s.) 
02:10 EZO.TV

17:45
Dirty Dancing 2.

Viasat 3

08:20 Szex és New
York light  (s.)

09:15 Anya, csak egy
van!

09:45 EgészségŐr
(magazinműsor)

10:15 A nagy
házalakítás (s.)

11:10 A nagy
házalakítás 

12:05 Trendközelben
12:35 Ha eljön Joe

Black (am. rom.
dráma, 1998) 

16:00 A vörös
Pimpernel (s.)

18:00 Wimbledon -
Szerva itt,
szerelem ott
(angol-francia
rom. vígj.,
2004) 

20:00 Négy Esküvő 2.
21:00 CSI: Miami

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

(am. vígj., 1997) 
00:30 Életem értelme

(am. filmdráma,
1998) 

18:00 
Szerva itt, szerelem ott

Duna 

11:00 Vallási műsorok
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Nyelvőrző
13:45 Akadálytalanul

(magyar
magazinműsor) 

14:15 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Szerelmes

földrajz (s.)
15:45 Hazajáró 
16:15 A peleskei

nótárius
(magyar tévéf.,
1975) 

17:20 A beszélő
köntös (szín.-ff.,
magyar
történelmi f.,
1941) 

19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Doktor Zsivágó

(am. rom.
dráma, 2. rész,
1965) 

22:45 Klubszoba
23:45 Dunasport

17:20
A beszélő köntös

m1

10:00 Balatoni nyár
12:00 Roma Magazin
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Domovina
13:55 Euro 2012

(sportműsor)
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Balatoni nyár
17:40 Everwood (s.)
18:30 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Franciaország -
Anglia

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Ukrajna -
Svédország

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

(sportműsor)
01:00 A fejvadász

(am. akcióf.,
1987) 

Hétfő

01:00 
A fejvadász

m2

11:45 Az én Afrikám (s.) 
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 Nemzeti

értékeink 
13:35 Az aranyrózsa

barlangja (s.) 
15:10 2-es Retro -

Humor
15:12 Az áldozat

visszatér
16:05 Európa

pályaudvarai (s.) 
16:35 MacGyver (s.) 
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

17:50 A Nyereg Klub (s.) 
18:15 Lizzie McGuire (s.) 
18:40 Elit gimi (s.) 
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.) 
21:00 Híradó
21:20 Angyali érintés (s.) 
22:05 2-es Retro
22:07 Különös

házasság (s.) 
23:40 Az éjszakai

busz (ff., iráni
háborús
filmdráma)

22:07 
Különös házasság

RTL Klub

08:35 Reflektor
Reggel

08:50 Reggeli - Csak
csajok

09:25 A szerelem
rabjai (s.) 

10:25 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.) 
15:15 A nagy átverés

(am. vígj., 2003) 
17:15 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Castle (s.) 
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.) 
22:30 Dr. Csont (s.) 
23:30 CSI: A

helyszínelők (s.) 
00:35 PokerStars.net 
01:35 Reflektor
01:55 Alibi - Ha

hiszed, ha nem
(holland-am.
vígj., 2006) 

15:15
A nagy átverés

TV2

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Babe (am. vígj.,

1992) 
15:20 Marina (s.) 
16:20 Doktor 

House (s.) 
17:20 Csoda

Manhattanben
(s.) 

18:20 Update Konyha
(s.) 

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

Rosszban (s.) 
22:15 NCIS (s.) 
23:15 NCIS: Los

Angeles (s.) 
00:15 Bostoni

halottkémek (s.) 
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV
02:25 NCIS (s.) 

18:20 
Update Konyha (s.)

Viasat 3

06:45 A Nagy Ő - The
Bachelor 

08:00 A nagy
házalakítás (s.)

08:50 Gyilkos sorok (s.)
09:45 Nyomtalanul (s.) 
10:35 Doktor House (s.)
11:25 Columbo:

Zavaros
vizeken (am.
krimi, 1975) 

13:15 A dadus (s.)
13:45 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:00 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor House (s.)
22:20 Egyéjszakás

kaland (am.
filmdráma,
1997) 

11:25
Columbo

Duna 

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

Országházat
17:30 Magyar elsők 
17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Közbeszéd
20:05 Viszlát,

elvtársak! (s.)
21:00 Rózsa Sándor

(magyar
tévéfilm sor., 6.
rész, 1979) 

22:05 Hírek
22:10 Dunasport
22:20 Hóhér, vigyázz!

(magyar
portréf., 2007) 

23:50 Orr - iráni
módra (iráni
dokumentumf.)

22:20
Hóhér, vigyázz!
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Műsormelléklet

m1

10:00 Balatoni nyár
12:00 Euro 2012

(sportműsor)
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:25 Euro 2012

(sportműsor)
15:55 Angyali érintés (s.)
16:45 Balatoni nyár
17:40 Everwood (s.)
18:30 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Görögország -
Csehország

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Lengyelország -
Oroszország

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

(sportműsor)
01:00 Jack és Rose

balladája (am.
filmdráma, 2005) 

02:50 A rejtélyes XX.
század

Kedd

21:25
Lengyelország - Oroszország

m2

10:55 A Nyereg Klub (s.) 
11:20 Lizzie McGuire (s.) 
11:45 Az én Afrikám 
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 "Ércnél

maradandóbb" 
13:45 Biciklitúra
14:10 1100 év Európa

közepén (s.) 
14:35 2-es Retro
14:37 Különös

házasság (s.) 
16:10 Európa

pályaudvarai (s.) 
16:40 MacGyver (s.) 
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

17:55 A Nyereg Klub (s.) 
18:20 Lizzie McGuire (s.) 
18:45 Elit gimi (s.) 
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.) 
21:00 Híradó
21:20 Angyali érintés (s.) 
22:05 2-es Retro
22:07 Mestersége

színész 
23:00 A fejvadász

(am. akcióf.)

18:45
Elit gimi

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:25 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.) 
15:20 Egy nejnél jobb

a kettő (szín.-ff.,
olasz rom. 
vígj., 2004) 

17:15 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Castle (s.) 
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.) 
22:30 A mentalista (s.) 
23:30 A Grace klinika (s.) 
00:40 Reflektor
00:55 Emberrablás (s.) 

15:20
Egy nejnél jobb a kettő

TV2

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

hekus (am.
vígj., 1993) 

15:20 Marina (s.) 
16:20 Doktor 

House (s.) 
17:20 Csoda

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

Rosszban (s.) 
22:15 D.E.B.S. -

Kémcsajok (am.
akcióf., 2004) 

00:05 TotalCar
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
01:45 Az ember, aki

nappal aludt
(magyar akcióf.,
2003) 

22:15 
D.E.B.S. - Kémcsajok

Viasat 3

07:50 A nagy
házalakítás (s.)

08:40 Gyilkos sorok (s.)
09:30 Nyomtalanul (s.)
10:20 Doktor House (s.)
11:15 A vörös

Pimpernel (s.)
13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor House (s.)
23:15 New York-i

nyomozók (s.)
00:05 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:00 Esküdt

ellenségek (s.)
01:50 Doktor House (s.)
02:45 New York-i

nyomozók (s.)
03:30 A médium (s.)
04:15 A nagy

házalakítás (s.)

19:35
Vérmes négyes

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Magyar elsők (s.)
17:15 Hazajáró 
17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Közbeszéd
20:00 Viszlát,

elvtársak! (s.)
21:00 Vivát

Benyovszky! (s.)
22:05 Hírek
22:10 Dunasport
22:15 Az utolsó adás

(am. zenés vígj.,
2006) 

00:00 Lamantin Jazz
Fesztivál 

00:40 Koncertek az
A38 hajón 

02:25 Isten
gyermekei
(nepáli

dokumentumf., 2009) 

03:50 Vers
03:55 Himnusz
04:00 Lélek

Boulevard 

20:00
Viszlát, elvtársak!

m1

10:00 Balatoni nyár
11:40 Útravaló
12:00 Euro 2012

(sportműsor)
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Euro 2012

(sportműsor)
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Balatoni nyár
17:40 Everwood (s.)
18:30 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Dánia -
Portugália

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Hollandia -
Németország

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

(sportműsor)
01:00 Papi (am. film,

1988) 

Szerda

16:45 
Balatoni nyár

m2

11:20 Lizzie McGuire (s.) 
11:46 Az én Afrikám 
12:00 Válogatott
13:01 Híradó
13:25 Mesélő

cégtáblák (s.) 
13:55 Motorsport

magazin
14:25 Barangolások

öt kontinensen
14:50 1100 év Európa

közepén (s.) 
15:17 Mestersége

színész 
16:10 Európa

pályaudvarai (s.) 
16:40 MacGyver (s.) 
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

17:55 A Nyereg Klub (s.) 
18:20 Lizzie McGuire (s.) 
18:45 Elit gimi (s.) 
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.) 
21:00 Híradó
21:20 Angyali érintés (s.) 
22:05 Slágerek
22:07 Nemcsak a

húszéveseké a világ
23:00 On the Spot (s.) 

16:10 
Európa pályaudvarai

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:25 Győzike
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.) 
15:25 Párduclányok

3.: Irány
Bollywood!
(am. vígj., 2008) 

17:15 Marichuy - A
szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Castle (s.) 
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.) 
22:30 A nagy zsozsó

(am. akció-vígj.,
2004) 

00:25 Reflektor
00:40 Gazdagék (s.) 

22:30 
A nagy zsozsó

TV2

07:00 Babavilág
(magazinműsor)

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

Kurdisztánon át
(sp.-német
kalandf., 1965) 

15:20 Marina (s.) 
16:20 Doktor House (s.) 
17:20 Csoda

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

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

Rosszban (s.) 
22:15 Doktor House (s.) 
23:15 Született

feleségek (s.) 
00:15 Aktív (ism.)
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV
02:25 Doktor 

House (s.) 

13:25
A vad Kurdisztánon át

Viasat 3

09:40 Nyomtalanul (s.)
10:25 Doktor House (s.)
11:20 A törvény 

éber őre (am.
western, 1969) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:30 Vérmes 

négyes (s.)
20:25 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor 

House (s.)
22:20 Chéri - 

Egy kurtizán
szerelme (angol-
német-francia rom.
film, 2009) 

00:05 CSI: A
helyszínelők(s.)

01:00 Esküdt
ellenségek (s.)

01:50 Chéri - Egy
kurtizán
szerelme (angol-
német-francia rom. film,
2009) 

22:20 
Chéri -Egy kurtizán szerelme

Duna 

08:30 Híradó
08:35 A Szukidzsi

halpiac (s.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 A tea élvezete

(szingapúri
ismerett. film,
2007) 

17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Viszlát,

elvtársak! (s.)
21:00 Tüskevár (s.)
22:05 Hírek
22:10 Dunasport
22:20 Enigma (am.-

német-angol
rom. dráma,
2001) 

00:15 Koncertek az
A38 hajón 

01:55 Vers / Csokits
János:
Kipillantás egy
holdkráterből -
részlet 

22:20 
Enigma
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Döntöttek: jövőre 
másodosztályos a FCM

Véglegessé vált, hogy kiesett a FCM a labdarúgó 1. li-
gából, miután a Román Labdarúgó Szövetség végrehajtó
bizottsága június 1-én úgy döntött, hogy a 2. liga 2.
csoportjának feljutó helyén végzett, azonban 1. ligás
szereplésre nem jogosult Temesvári Poli csapatának a
helyét, a 2. liga 2. csoportjának harmadik helyezettjé-
nek, azaz a severini Gaz Metannak ítélik oda.

Az elmúlt élvonalbeli bajnokság 15. (első kieső) helyén
végzett FCM vezetősége korábban abban reménykedett, hogy a
szövetségi szakbizottság helyosztót rendez, amelynek
megnyerésével a csapat a következő idényben is az 1. ligában
szerepelhetett volna, így jövőre a 2. ligában folytathatja
szereplését.

Tatár Béla, a vezetőtanács elnöke a furcsa döntés után kis
idővel a következőket mondta:

– Egyáltalán nem ilyen döntésre számítottunk. Gondolom,
itt teljesen más érdekek voltak a középpontban. Szerintem
Craiovának vissza kellett adni az A-osztályos helyezést. A tavaly
benn maradhatott az utolsó kieső Sportul is, de az idén már
másképp, más szempontok szerint döntöttek. 

Anton Helesteanu, a klub vezérigazgatója így fogalmazott:
– Ami a Végrehajtó Bizottságnál történt nem volt más, mint

kivégzés. Olyan kivégzés, amely rövidebb volt, mint a hajdani
Ceausescu diktátoré. A döntést 6 igen szavazattal és 4
tartózkodással hozták. Mi, azaz a FCM az összes lehetséges
törvényes eszközt felhasználjuk, hogy megóvjuk a határozatot.

A Gaz Metan Craiova 2007-ben jött létre a Gaz Metan Podari
és a CFR Craiova egyesítéseként, amely együttes a 2008-2009-es
idényben felkerült a B-osztályba. 

A 2010-2011-es szezon közepétől az együttes Craiováról
Turnu Severinre költözött és megváltoztatta az elnevezést Gaz
Metan Severin névre. A Román Labdarágó Szövetség szabályai
szerint újonnan alakult, vagy új nevet felvevő együttes nem
kerülhet fel magasabb osztályba három éven belül, ezért is
szabálysértő a döntés.

A sors iróniája, hogy a Gaz Metannál több marosvásárhelyi
születésű, vagy a FCM-színeiben is megfordult játékos szerepel
jelenleg: 

Olah Adrian (Sportiskola, FC National, Poli Temesvár, U
Kolozsvár, Unirea Gyulafehérvár), Viorel Saim (Sportiskola,
Elektromures, TransSil), Cosmin Vancea (ASA, Mobila Szováta,
Gaz Metan Megyes), Marius Balau (Jiul, Olimpia Szatmárnémeti,
Steaua, FCM), Mihai Stetca (FC Nagybánya, dési Unirea, Gaz
Metan Medgyes, FCM). 

A 2010-2011-es idényben az oltyán együttes tagjai voltak
még többek közt Alin Bitis, Sebastian Sfarlea és Rares Vartic is,
akik korábban a FCM színeiben is játszottak.

A FCM által benyújtott óvások sorsára még visszatérünk.

A harmadik évezred legkiválóbb vásárhelyi
úszója készségesen állt lapunk rendelkezésére. 

– Gratulálunk a 100 méteres gyorsúszásban
szerzett bronzérmedhez. Debrecenben nem szá-
mítottál éremesélyesnek, sőt már az elődöntőbe
jutásod is felülírta a papírformát, azonban a har-
madik időt teljesítetted a selejtező futamokban,
a negyediket az elődöntőben, majd, miután 50-
nél hatodikként fordultál, fergeteges hajrával har-
madikként érintetted a medence falát a célban.
Szép teljesítmény, de te hogyan értékeled sike-
red?

– Köszönöm. Valóban jó teljesítményt értem
el, ha arra gondolok, hogy színvonalas rendez-
vény volt, hiszen jelen volt olimpiai bajnok, vi-
lágbajnok, világcsúcstartó úszó a versenyszá-
mokban, akik mind jól felkészült sportolók. Igaz
hiányzott egy-két ,,nagy név”, de aki eljut egy
EB-re, sőt, ott a dobogóra is felléphet, az fel kell
legyen készülve. Az, hogy három századmásod-
perccel előztem meg a dobogóról lecsúszó
Amary Leveaux-t és néggyel Kozma Dominiket,
a magyarok 21 éves versenyzőjét, az sokat jelent
számomra is. Mindössze a francia Alain Bernard,
illetve az aranyérmet szerző olasz Filippo Magnini
úszott jobbat a 49,13 másodperces időmnél.

Már a selejtezőkben jó formában voltam,
hiszen ott jobbat úsztam a szám rekorderénél,
a döntőben ezüstérmet szerző francia úszónál. 

Korábban 200 gyorson is elődöntőbe jutot-
tam, s a 10. helyen végeztem, míg „bemelegí-
tésként” 50 pillangón a 25. időt teljesítettem,
sőt rajtkőre álltam az 50 méter gyors előfuta-
maiban is. Egy ilyen kaliberű rendezvényen csak
tanulni lehet.

– Ezzel sikerült elérd az A-szintet, ami feljo-
gosít, hogy kijuss az olimpiai játékokra?

– Az A szintet nem sikerült teljesíteni, ez
ugyanis 41 ezreddel szigorúbb, mint a pekingi
A szint, pedig azóta a csodadresszeket is meg-
tiltotta a nemzetközi szövetség. Úgy tűnik, ezt
az olimpiai idők megállapításakor nem igazán
vették figyelembe a világ úszásának vezetői,
hisz az Európa-bajnokság döntőjében kizárólag

a bajnok olasz Filippo Magnininek sikerült az
olimpiai A szint alá kerülni, ami jelzi, hogy vi-
lágszinten is nagyon kevesen lesznek majd, akik
képesek 48,82 mp alatt úszni. Azaz szinte biz-
tosra vehető, hogy az 50,53 mp-es B szinttel is
indulhatnak majd versenyzők Londonban. A
debreceni elődöntőben teljesített 49,08 mp-es
időm (a döntőben 49,13-at úsztam) csodadressz
nélkül is bőven a pekingi A szint, s a londoni B
szint alatt van, s vélhetően elég lesz az olimpiai
induláshoz. 

– Hogyan, kikkel ünnepelted meg az EB-sikert?

– Édesapám kísért el a debreceni versenyre,
de nem igazán volt időnk ünneplésre, mivel va-
sárnap volt az 50 méteres versenyszám döntője
is, hétfőn meg jöttünk haza. Amúgy sok ismerős
volt jelen a versenyen Romániából, akik bíztak
bennem, szurkoltak, mellettem voltak a ver-
senyszámok alatt. A versenyek alatt annyira kon-
centrálok, hogy nem gondolok arra, ki van az
uszoda szélén. De annál kellemesebb a dicsé-
retük, a versenyek után. Amúgy, szüleimnek
rengeteget köszönhetek, ők támogatnak anya-
gilag is, nekik köszönhetően, hogy elismert spor-
toló lettem.

– Kik határozzák meg az A és a B-szint ered-
ményeit?

– Az Európa bajnokságra való szinteket a
Román Úszószövetség, míg az olimpiai szinteket
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szakemberei
határozzák meg. Érdekes, hogy az idén az EB-re
való kijutási szint nagyobb volt, mint a tavaly a

világbajnokságra, viszont gyengébb volt, mint
az olimpiai szint. Én, hogy teljesítettem a B-
szintet, 2 ezredre maradtam le az A-szinttől,
ezért a román szövetség meghívót kell, hogy
kérjen a NOB-tól (Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság), amit biztos megadnak, hiszen európa-baj-
noki harmadik is lettem.

– Te vagy Marosvásárhely egyetlen sportolója,
aki a harmadik évezredben, sorrendben másod-
szorra képviseled szülővárosod az olimpián. Mi
áll a sikerek mögött?

– Hát, rengeteg munka, edzés, felkészülés
van az eddigi sikereim mögött. A be nem tartott
ígéreteket megelégelve, pusztán az anyagiak
miatt, kénytelen voltam elhagyni Marosvásár-
helyt. Elkerültem Dunaújvárosba, ahol a szüleim
nem győztek már anyagilag támogatni engem.
Eljutottam Bákóba, ahol ideális felkészülési fel-
tételeket találtam, ahol egy nemzetközileg is
elismert, tapasztalt edző keze alatt készülhettem
fel. Közös munkánk gyümölcse most van beé-
rőben. Jól megértjük egymást, szeretem a hasz-
nos edzési módszereit, amelyek a jelek szerint
sikereseknek is bizonyultak. 

– Mondtad, hogy sokat köszönhetsz a szüle-
idnek. Mellettük kik azok, akik anyagilag is tá-
mogatnak téged a versenyek, felkészülések al-
kalmával?

– Sajnos az úszósportot nem támogatják
kellőképpen hazánkban, nincs annyira media-
tizálva mint pl. a labdarúgás. Kevesen támo-
gatnak engem, de akik áldoznak anyagilag, azok
tiszta szívből teszik már jó ideje, és köszönöm
nekik. Itt megemlítem dr. Benedek Istvánt, a
marosvásárhelyi RMDSZ elnökét, Kolozsvári Zol-
tánt, marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójá-
nak vezetőjét meg a vásárhelyi önkormányzatot.  

– Néhány hét múlva indulsz a londoni olim-
pián. Hogyan tovább, azaz mik a távolabbi terveid,
mármint ami a sportpályafutásod illeti?

– Hát, megjegyzem, aki ennél többet várt
volna el tőlem az EB-n, az nem érti az úszást,
mint sportágat. Én úgy gondolom, hogy a ma-
ximumot sikerült kiadnom magamból. Európa
legjobb úszói közt lenni nem kis teljesítmény.
Én úgy gondolom, hogy kellő felkészüléssel ez-
után is hasonló eredményeket érhetek el, sőt,
talán még jobbakat. 

Rendkívüli sikert aratott a marosvásárhelyi úszósport kiválósága, Trandafir Norbert, aki a debreceni
Európa-bajnokságon pénteken (május 25.) este bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Ezzel
az eredménnyel nem érte el a londoni olimpiai játékokon való induláshoz szükséges A szintet, amelyet
csak az újdonsült olasz Európa-bajnok tudott megúszni. A B szintű időt az elődöntőben azonban tel-
jesítette a vásárhelyi úszó, de ezzel is szinte biztosra vehető, hogy kijut a londoni nyári játékokra. 

Trandafir Norbert, városunk
egyetlen olimpiai résztvevője 

Trandafir Norbertről tudni kell, 
ha részt vesz a londoni olimpián…

lŐ minden idők 43-ik vásárhelyi (Ma-
rosvásárhelyen született, itt kezdett
sportolni, vagy városunkból elkerült)
olimpikonja. 

lA londoni olimpia eddig a 16-ik (14
nyári+2 téli), amelyen összesen 51
marosvásárhelyi sportoló vett részt, 15
versenyszámban. 

lAz eddigi viadalokon csak dr. Pongrácz
Antal kardvívó és Simon Ferenc 
vízilabdázó vett részt 3-3 olimpián.

Két olimpiai részvétellel büszkélkedhet:
lTóth Páll József (az úszóválogatott edzője)-1956 Melbourne és 1960 Róma,
lCziplár Attila tőrvívó (Unio Szatmárnémeti)-1960 Róma és 1964 Tokió,
lBarabás András (CCA Bukarest és Dinamo Bukarest)-1960 Róma és 1964 Tokió),
lBalló Ferenc szabadfogású birkózó (Muresul)-1964 Tokió és 1968 Mexikó City, 
lNagy József diszkoszvető (Steaua)-1976 Montreal és 1980 Moszkva,
lRadu Gelu súlyemelés (ASA)-1980 Moszkva és 1984 Los Angeles, 
lTrandafir Norbert úszás (CSM Bacau)-2008  Sydney és 2012 London).
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Minden házhoz kerti törpe! c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Most már átöltözhetsz, nagyapa, végre elmentek a vendégek!

Választási  kam
pány hirdetés


