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Sport

18 év után kezdte újra, 
és többszörös országos 
bajnok lett 

A vásárhelyi születésű, 37 éves Barabási
Rozália líceumi évei alatt atletizált, majd
abbahagyta és a továbbtanulás mellett
döntött. 18 esztendővel később, fia egyik
edzésén találkozott hajdani edzőjével,
aki felkérte, térjen vissza az atlétikapá-
lyára. Azóta többszörös veterán országos
bajnok, készül a második Balkán-bajnok-
ságra, igaz, a Csíki Futókör színeiben. 11
éves fia, Dávid viszont az Iskolás Sport-
klubnál atletizál, ugyanakkor sikeresen
focizik az FC Junior egyesületnél.

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

>>> 15. oldal

Társadalom

Fehér Orsolya asztaliteniszező 
kijutott az EB-re!

A helyi Sportlíceum diákja, miután nemrég megsze-
rezte a magyar állampolgárságot is, majd az anyaor-
szág válogatottjában is bemutatkozott, több rangos
magyar és nemzetközi megmérettetésen elért jó ered-
ményeinek köszönhetően kijutott az Ausztriában, jú-
lius 13-19-e között sorra kerülő Kadet és Iúsági
Korosztályú Asztalitenisz Európa-bajnokságra.

Vélemény

Hacsek és Sajó

– Jó napot, Sajókám! Esküszöm, ha leg-
alább egyszer jókedvűen találom, fizetek
magának egy fél deci szánkásvodkát. Miért
van megint kiülve Trianon minden keserve
a képére, ejsze még mindig az elbukott pol-
gármesterséget siratja?
– Nem, abba már beletörődtem, mint Qua-
simodo a púpjába. 

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

>>> 4. oldal

Vélemény

Nem fogni be pörös szánkat

Nincs szükség magasröptű hatástanul-
mányok elvégzésére ahhoz, hogy megál-
lapítsuk, mennyire rossz helyzetbe került
az erdélyi magyarság. Alig maradtak
mára olyan értékeink, amelyeket ne ár-
nyékoltak volna be a politikai csatározá-
sok. Áruba bocsátották az erdélyi
magyarságot, üzletet kötöttek a szava-
zataink ellenében, alpári szintre vitték a
közösségünk becsületét.

>>> 3. 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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Társadalom

A kakasdiak harca 
a tiszta környezetért
Három éve már annak, hogy a székelyka-
kasdiak – a Marosvásárhelytől 4 km-re,
egy völgykatlanban fekvő kis falu lakosai
– eszköztárukat szinte teljesen kimerítve
harcolnak a hulladékválogató, -átrakó és
-komposztáló állomás létrehozása ellen,
ugyanis ezt lakóházaiktól mindössze 500
méterre tervezik kialakítani.

>>> 5. oldal

Politikai cédaságok

Nem tudom, más hogyan van
vele, de engem egyáltalán nem
lepett meg Borbély Lászlónak,
az RMDSZ politikai alelnökének
bejelentése, miszerint a hatal-
mat gyakorló és a választáso-
kat fölényesen nyerő szociálli-
berális pártszövetséggel, az
USL-vel kezdenek tárgyaláso-
kat a Maros megyei vezetői
tisztségek elosztásáról. 

Azt tudtam, tudtuk, hogy Borbé-

lyéknak mindegy, kivel, csak a ha-
talom közelében maradhassanak.
Alig találni olyan román pártot,
amellyel már nem bútoroztak volna
össze, nem gyakorolták volna a „ha-
talmat”, pontosabban azt, ami ezzel
együtt jár: a közpénzek elosztásá-
nak többnyire kényük és a klientúra
érdekei szerinti elosztását. 
A választási kampány alatt az
RMDSZ még „riszálta” magát, aztán
az első adódó alkalommal befeküdt
a győztesek ágyába. Azzal a hatalmi

körrel szövetkezett, amelyet az új
megyei tanácselnök, Ciprian Dobre
és a bukott polgármesterjelölt, Cor-
nel Brișcaru testesít meg. Tetszik
emlékezni? Ők voltak, akik a leg-
hevesebben, legindulatosabban el-
lenezték a MOGYE magyar tagoza-
tát, a Kossuth utcát, akik a leginkább
erőltették, hogy a 2-es iskola felve-
gye az Adrian Păunescu nevét. 
A történet kapcsán akár azt is
mondhatnám: az eset azt bizo-
nyítja, hogy összenő, ami összetar-

tozik, egymásra találtak a poszt-
kommunisták. Értem én, hogy az
RMDSZ-nek nem számítanak azok,
akik – úgy százezren – a kisebb
magyar pártokra voksoltak. Ezek
szerint magasról tesznek saját vá-
lasztóik jelentős hányadára is. Kí-
váncsi lennék, mit szól mindehhez
a „csendes többség”, azok, akik sza-
vazataikkal újfent megerősítették a
borbélyok önbizalmát, azon téves hi-
tét, hogy azt tehetnek, amit akarnak. 

Sz. L.

Tévéműsor 
melléklet

Az RMDSZ az USL ágyában 
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Névnapok
Június 20. Rafael, Margit, Koppány, Florencia, Florentina
Június 21. Alajos, Leila, Lujza, Olga
Június 22. Paulina, Tamás, Ákos, Albin
Június 23. Zoltán, Szidónia
Június 24. Iván, Beáta, János, Levente
Június 25. Vilmos, Viola, Vilma, Maxim
Június 26. János, Pál, Örs, Dávid, Pelágiusz

Ajánló

Kos: Ez az időszak nem a legalkalmasabb arra, hogy hosszú
távú döntéseket hozzon, vagy elkötelezze magát egy ügy mellett.
Járja alaposan körül az információkat, amiket kap, akár a szak-
mai, akár a magánéletére vonatkoznak, mert nem kizárt, hogy
valaki igyekszik túljárni az eszén.
Bika: Kiegyensúlyozottsága és nyitott hozzáállása, ami most
jellemzi önt, szimpatikussá teszi mások szemében, szívesen
vannak a társaságában. Új embereket nyerhet meg egy szakmai
tervhez, és romantikus szálak is szövődhetnek.
Ikrek: A munka frontján változásoknak várhatnak önre, és ezek
pozitívak lesznek akkor is, ha elsőre nem tűnik annyira fényesnek
a helyzet. A párjával egy régi ügy miatt újra vitába keveredhet-
nek. Ami volt, elmúlt, és aki elhatározta, hogy megbocsájt,
annak érdemes tartania a szavát.
Rák: A hét kellemes szabadidős elfoglaltságokat tartogat ön
számára. Ha van hobbija, akkor egy ezzel kapcsolatos tevé-
kenységnek örülhet, de az is lehet, hogy a párjával jut több a
szabadidejük egymásra, gazdálkodjanak okosan vele. A mun-
káját talán egy kicsit félvállról veszi, amit egy darabig megtehet,
de ne feszítse túl a húrt.
Oroszlán: Érzelmes, romantikus hét elé néz, és ha még pár
nélkül van, akár a szerelem is önre találhat. A munkában azonban
nehézségekkel találkozhat - talán úgy érzi, igazságtalanok ön-
nek. Mondja el, mi az, amit nem tud elfogadni, de maradjon a
realitások talaján, és ne fogalmazzon bántón.
Szűz: Talán egy nyaralás vagy annak ígérete hozza lázba a
héten, de a párjával töltött szenvedélyes órák is jócskán növelik
az energiaszintjét, így pedig a munka is jobban megy. Ne ha-
nyagolja el azonban a barátait se, szeretnének már találkozni
önnel, és remek programajánlataik vannak ön számára.
Mérleg: Egy ismeretség ígéretes románcba fordulhat, és minden
szorongása ellenére megvan az oka a bizakodásra. Kedvező ez
az időszak arra, hogy változtasson valamin az életében, illetve
belefogjon valami újba. Ne hagyja, hogy félelmei halogatásra
ösztönözzék, mert fontos lehetőségeket hagyhat ki.
Skorpió: Fel lesz villanyozódva a héten. Nem kizárt, hogy ígé-
retes munkaajánlatot vagy bemutatkozási lehetőséget kap,
amit magabiztosan meg is ragad. A vonzereje is a topon van,
amit a párja nem kevés elismeréssel fogad, ha pedig pár nélkül
van, valószínűleg nehezen tudja levakarni az udvarlókat.
Nyilas: Lehet, hogy az elmúlt időszakban túlhajtotta magát,
de nem halogathatja tovább a töltekezést. Bármilyen nehéz is
megállnia és hátradőlnie, most ez a legjobb, amit tehet. A szem-
lélődő magatartás új nézőpontot hozhat egy fontos kérdésben.
Ne aggódjon, rábízhatja másokra a teendői egy részét.
Bak: A héten lelkesen veti magát a munkába, ami extra anyagi
profitot is hozhat a közeljövőben. A szerettei megértik, ha ke-
vesebb ideje jut rájuk, de igyekezzen azért kárpótolni őket va-
lamivel. Egy régi ismerőse felől érkezhetnek jó hírek, melyek
pezsdítően hatnak önre is, lehet, hogy újra felveszik a kapcso-
latot.
Vízöntő: Igen gazdag és tartalmas hét vár önre: nem kizárt,
hogy az elmúlt napokban úgy érezte, mintha megállt volna ön
körül az élet, vagy legalábbis nem úgy haladt, ahogyan tervezte,
ám most beindulnak az események a munka és a szerelem
frontján egyaránt. Az sem kizárt, hogy egy új románc veszi kez-
detét.
Halak: A munkájában kedvező változás alakul, ami nem kizárt,
hogy extra bevétellel is jár. Több társasági eseményre is meg-
hívást kap, az egyiken találkozhat valakivel, aki szinte azonnal
kémiai reakciókat indít el önben, a felvillanyozó érzés pedig
valószínűleg kölcsönös. Ígéretes románc lehet a dologból.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Előadások a Nemzeti Színházban
Június 20-án, szerdán 19 órától William
Shakespeare A makrancos hölgy avagy A
hárpia megzabolázása című vígjáték van
műsoron a Nemzeti Színház Nagytermé-
ben. Június 21-én, csütörtökön 19 órától
Carl Orff Carmina Burana című táncszínházi
előadását mutatják be a Nagyteremben.

Kórushangverseny a Kultúrpalotában
Június 21-én, csütörtökön este 7 órától kó-
rushangverseny lesz a Kultúrpalota Nagy-
termében. Fellép az Acapella énekegyüttes,
vezényel George H. Miron. Műsoron: Mozart,
Bach, Schubert, Scarlatti, Händel, Rossini művei.

Régészeti előadás
A Borsos Tamás Egyesület szervezésében
Györfi Zalán régész Sarkantyúk, sarkantyú-
sok, lovasok a középkori Erdélyben című
előadására kerül sor június 20-án, szerdán
19 órától a marosvásárhelyi unitárius egy-
házközség Bolyai utcai tanácstermében. A
meghívott a Maros Megyei Múzeum kuta-
tója és munkatársa.

XVI. Textilművészeti Szalon
A Kultúrpalota földszinti kiállítótermeiben
megnyílt a textilművészek éves kiállítása a Ro-
mániai Képzőművészeti Szövetség marosvá-

sárhelyi fiókja szervezésében. Az évek óta szo-
kásossá vált közönségdíj odaítélése érdekében
a szervezők a kiállítás időtartama alatt, június
30-ig várják a közönség szavazatait.

Kézművestábor
Július 9–14. között Szovátán, az Outward
Bound szervezésében kézművestábort szer-
veznek, ahova I–IV. osztályosok jelentke-
zését várják. A programban nemezelés,
gyöngyfűzés, bogozás, bútorfestés, táncház
– népdal- és néptáncoktatás – illetve sza-
badtéri és kötélkerti tevékenységek szere-
pelnek. Részvételi díj 450 lej, amely tartal-
mazza a szállást, teljes ellátást, kellékeket,
programot. Jelentkezni a 0265/250-939-es
telefonszámon, illetve az info@outward-

bound.ro e-mail címen lehet.

Marosvásárhelyi festők munkáiból
A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János Termében június 17-
én, vasárnap, istentisztelet után kiállítás
nyílik Bordi András, Zsigmond Attila, Nyilka
Róbert, Gámentzy Zoltán és más festők
munkáiból. A kiállítás naponta 9-13 óra
között tekinthető meg.

Könyvbemutató
Csütörtökön, 21-én este 7-kor, a Deus Pro-
videbit ház nagytermében, a belvárosban
Sebestyén Péter Gördeszkán a mennyor-
szágba című esszékötetét mutatja be Markó
Enikő.
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Nem fogni be
pörös szánkat

Nincs szükség magasröptű hatástanulmányok elvég-
zésére ahhoz, hogy megállapítsuk, mennyire rossz
helyzetbe került az erdélyi magyarság. Alig maradtak
mára olyan értékeink, amelyeket ne árnyékoltak volna
be a politikai csatározások. Áruba bocsátották az er-
délyi magyarságot, üzletet kötöttek a szavazataink el-
lenében, alpári szintre vitték a közösségünk
becsületét. Az RMDSZ megint győztesnek nyilvánította
ki önmagát, tovább erősítette a manipulatív kommu-
nikációs stratégiáját, és magasfokú arcátlansággal egy
újabb hatalmi koalíció megkötését is napirendre tűzte.
Mindezt azzal az alakulattal, amely eddig csak a ma-
gyarellenes rendelkezéseiről vált híressé határon innen
és túl. Hát mondják meg nekünk is, minek kell ágyba
bújni az ellenséggel? Mikor gyógyulnak már végre ki
a magyarság vezetői ebből a beteges hatalomvágyból?
A háttéregyezkedések semlegesítik az érdekképvise-
letünk erejét. Mi értelme van ennek a „fontos” pártte-
vékenységnek, ha eközben mi olyan feltételek között
élünk, mintha nem is létezne érdekképviseletünk? 
Nincs akitől támogatásra számíthatnánk, pedig mi egy
demokratikus jogállam polgárai vagyunk, akiket meg-
illetnek a törvények által biztosított jogok. Nagyjából
mára már ráébredtek az érintettek, hogy a jogaink biz-
tosítását néha törvényszéki úton lehet csak elérni, de
általában itt is a bírók szubjektív, pontosabban ellen-
séges elbírálásának vagyunk kitéve. Sajnos jogos a bi-
zalmatlanságunk a román igazságszolgáltatással
szemben. Sőt, hiába hallunk számtalan olyan esetről,
amikor az Európai Fellebbviteli Bíróságon igazat adnak
egy-egy kétségbeesett hazánkfiának, és még meg is
büntetik a román államot emiatt, az erdélyi magyarok
nem élnek ezzel a jogukkal sem. Persze, ki is támo-
gatná őket ebben a harcban, ha mindig a hatalom ol-
dalán áll a „pártunk”? A bírók és a hatalom kiszolgálói
is csak gyarló emberek, akiket felelősségre lehet, kell
vonni, ha tévednek. 
A választók nagy többsége hétköznapi ember, akinek
nem az a fontos, hogy mennyit osztja a semmit egy
politikus, hanem hogy milyen eredményeket ér el. Mi
értelme van a Frunda-féle „európai gondolkodásnak”,
ha sem ő, sem az „ügyvédbojtárjai” nem vállalnak fel
a közösségünkkel, vagy ennek tagjaival kapcsolatos
ügyeket, önkéntesen vagy a párt anyagi támogatása
mellett? Most kell elkezdeni a „kampányt”, nem négy
év múlva! Olyan nehéz rájönni, hogy a jogaink betar-
tását kellene – jobb híján – peres úton kiharcolni?
Nincs mit várni az újabb alantas egyezségek megkö-
tésére, lépni kell például a kormánnyal és a törvény-
székkel szemben a MOGYE-ügyben (miért halasztanak
ilyen későre egy ennyire fontos ügyet, és ha mégis van
erre jogi magyarázat, akkor a kormányt kell felelős-
ségre vonni, amiért meghagyta ezt a joghézagot a bí-
rónak), az önkormányzattal szemben (egyéni és
kollektív felelősségrevonással) az iskola-névadással
kapcsolatosan vagy a melegvíz-megvonása miatt, és
még számtalan ügyben. Perelni kell az államot, az ön-
kormányzatot és a törvényszéket. A román államra
vagy a közalkalmazottakra kirótt büntetések, a követ-
kezetes perhadjáratok (nagy hangsúlyt fektetve az Eu-
rópai Fellebbviteli Bíróságra), nagyobb eredményt
hozhatnának, mint akárhány kormányzati ciklus és ha-
talmi lepaktálás. Ez lenne a dolguk a pártpolitikusa-
inknak, semmi egyéb.

Ferencz ZsomborTabula, a felemelő társ
– Mikor indult útjára a Tabula? 

– A Tabula Oktatási Központ 2002-ben in-
dult, 2005-től a fő tevékenysége a felnőttok-
tatás. Célkitűzése a közösség életminőség-
javításának segítése, felhasználva a hagyo-
mányos és innovatív képzési tapasztalatot,
tudást. Fejlesztve ez által az emberek szemé-
lyiségét, az egyén és a társadalom javára, így
biztosítva az esélyegyenlőséget mindenki
számára. Az oktatási központ elsősorban Er-
délyben, de országos és kárpát-medencei
szinten is tevékenykedik. 

– Milyen képzések folynak napjainkban az
oktatási központban? Melyik a legkeresettebb
kurzus?  Milyen nyelven történik a képzés? 

– A munkaerőpiac gyors változásával, a
szakmai mobilitás megnövekedésével lépést
tartva, felnőttképzés keretében indítjuk az
Oktatási-, Kutatási-, Iúsági-, és Sportminisz-
térium, valamint a Szociális-, Családügyi-, és
Munkaügyi tárca által elismert tanfolyamo-
kat magyar nyelven. Elméleti és gyakorlati
képzéseink a következők: szakács, pincér, vi-
rágkötő, otthoni idősgondozó, épület- és jár-
műtakarító, turisztikai panzió adminisztrátor,
számítógép-kezelő, könyvelő, kommunikáció
angol nyelven, menedzser asszisztens, pro-
jektmenedzser. Az utóbbi időben a felnőtt-
képzés iránt egyre nagyobb az érdeklődés,
ezért igyekszünk a munkaerőpiac által igé-
nyelt szakmákban akkreditációt szerezni a
képzési programokban. 

– Kb. hány ember szerzett eddig összesen
oklevelet a Tabulánál? Az oklevelek mennyire
segítik hozzá a végzőst az elhelyezkedéshez? 

– 2012 júniusáig 1250 hallgató iratkozott
fel képzéseinkre, amelyből 1100-an átvették
már a szakminisztériumok által elismert ok-
levelet, amely egyébként az Európai Unióban
is elismert. A hallgatók kérésére az Europass
keretrendszerbe illeszkedő bizonyítványt ál-
lítottunk ki, melynek segítségével elfogad-
hatóbbá válik külföldön a megszerzett
képesítés. Az akkreditált oklevél elismert ga-
ranciája annak, hogy tulajdonosa rendelkezik
azzal az elméleti és gyakorlati tudáshalmaz-
zal, amely az adott szakma sikeres gyakorlá-
sához szükséges. Ez által tulajdonosát
versenyelőnybe juttatja a hazai, kárpát-me-
dencei és Európai Uniós munkaerő-piacon
egyaránt.

– Tartják-e a kapcsolatot a régi diákokkal?
Figyelik-e a további pályájuk alakulását?

– A korábbi végzős hallgatóink számára
teadélutánokat rendezünk. Ilyenkor az okta-
tók találkoznak azokkal, akiket tanítottak, a
régi hallgatók tájékoztatnak, hogy a tanfo-
lyam elvégzése után sikerült-e vagy sem el-
helyezkedniük a szakmában. Nagyon sok volt
hallgatónk külföldön hasznosította tudását.
Terveink szerint hamarosan megújítjuk a
weblapunkat. Az új internetes honlap a jegy-
zetek és információk gyűjtőhelyévé, valamint
a folyamatos kapcsolattartás eszközévé válik.

Interaktív felületet biztosítunk az oktatók és
hallgatók számára, a hallgatók online tart-
hatják a kapcsolatot a tanárokkal és az okta-
tási központ irodai munkatársaival egyaránt.

– Tudom, hogy részt vettek az „iskola más-
ként” programban. Mennyire volt ez sikeres?
Milyen előadásokat, képzéseket tartottak?

– Az „iskola másként” program keretén
belül a Tabula Oktatási Központ az Ákosfalvi
Általános Iskolával működött együtt. 2012
április 2–6-a között az ákosfalvi diákoknak
mandala-festő és rovásírás programot szer-
vezett. A mandala-festés egy művészi alko-
tás, amely ugyanakkor csapatmunkát
igényel, és spirituális felemelkedést biztosít.
A rovásírás és rovásemlékek ismertetésével
igyekeztünk felkelteni az érdeklődést ősi kul-
túránk ezen elfelejtett és mellőzött része
iránt. 

– Mik a jövőbeni terveik? Milyen új tanfo-
lyamokat készülnek szervezni, indítani? 

– A legfontosabb tervünk az, hogy úgy
végezzük a munkánkat, hogy ismertek és el-
ismertek legyünk. További jövőbeni terveink
közé tartozik a felnőttoktatási európai uniós
források megpályázása, és lehetőségek sze-
rint hálózatban dolgozni. Ugyanakkor szeret-
nénk a közeljövőben egy olyan
szaktanfolyamot indítani, amely során a lo-
gisztika keretében dolgozó szakembereket
képeznénk ki. 

– Mit tart az eddigi legnagyobb sikerének?

– Minden eddigi eredményt sikernek
könyvelek el. De talán az a legnagyobb meg-
valósításunk, hogy a képzések mellett szá-
mos fejlesztési programot dolgoztunk ki és
viteleztünk ki. Néhányat ezek közül felsorol-
nék:

- 2008 októbere és 2009 májusa
között az „Egységes erdélyi felnőttképzés
a kárpát-medencei hálózatban” című pro-

jektben a Sapientia Alapítvány irányítá-
sával, a Tabula partnerként vett részt és
25 személy részére projektmenedzser
képzést, valamint 20 személy részére ott-
honi idősgondozó képzést biztosított. 
- 2009 októbere és 2010 májusa
között a „Humán erőforrás fejlesztés Szé-
kely Mezőség térségében” című pályázat
keretén belül turisztikai panzió admi-
nisztrátor-képzést vállaltunk fel 20 sze-
mély számára a Szülőföld Alap Iroda
támogatásával.
- 2010 szeptembere és 2011 má-
jusa között a Szülőföld Alap Iroda támo-
gatásával „Önkormányzati tréning” című
pályázatot valósítottunk meg 50 részt-
vevő számára.
- 2012 júniusa és 2013 júniusa kö-
zött a Tabula a ROSE (Romanian Orna-
mental deSign Experience) című
Gründtvig műhelyfoglalkoztatást valósít
meg Marosvásárhelyen – a virágok váro-
sában – amelyre 15 meghívott érkezik öt
különböző országból. 
- 2011 január és 2013 december –
az oktatási központunk partnerként meg-
nyerte a HEFOP 2007–2013 pályázatát
„Támogatott Foglalkoztatás Hatékony-
sága” (Az értelmi sérült személyek integ-
rált módszerrel való szakmai felkészítése
és támogatott foglalkoztatása.) címmel,
amely az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával jött létre. 

– Van-e mottója, vezérgondolata, ami az
életben, munkájában irányíja és erőt ad a ki-
tartásra, a folytatásra?

– A Tabula Oktatási Központ mottója: „Ta-
bula, a felemelő társ.”

Életem és munkám vezérgondolatának
viszont a következő Goethe idézetet tekin-
tem: „Bárminek, amit megtehetsz, vagy
megálmodsz, fogj hozzá. A merészségben
zsenialitás, erő és varázslat található.”

Nemes Gyula

– Beszélgetés László Tünde igazgatónővel –



Vissza a régi kerékvágásba 
– választások utáni helyzetkép
Ahogy lejártak a helyhatósági választások, valamint az az
egy hónap, amelyben elkezdődött a sok javítás, úgy tűnik,
hogy következik a nyári vakáció. Az elmúlt héten
körülbelül 7.000 marosvásárhelyi maradt meleg víz nélkül,
ugyanis a Polgármesteri Hivatal nem fizette ki a tartozását
a hőszolgáltatónak. A kampányidőszakban a város több
része is építőteleppé vált. Ezek zöme ma is ugyanebben az
állapotban található. A Dózsa György és a Bodoni utca
találkozásánál építendő körforgalmat már napok óta nem
látogatták a munkások. A Dózsa György utca végén, az
Azomaros Vegyipari Kombinátnál az újonnan rendbe
hozott utak mellett még mindig nem készült el a járda a
gyalogosok számára. Mindezek mellett a központban
található új zöld macskakövek sem annyira zöldek már,
továbbá több parkolóőrt vélünk felfedezni a napokban,
mint az elmúlt hónapban. Érdekes lenne megnézni a
büntetések számát a kampány ideje alatt, valamint egy
átlagos hónapban. Florea „erős városa” tehát a jelek
szerint, élvezi a „jól megérdemelt” pihenést.

Szimpatizánsok összecsapása 
Marosszentannán
Bár a választások már lejártak, a különböző pártok
szimpatizánsai még mindig a kampány hevében érzik
magukat. Marosszentannán a magyar párt színeiben
induló Ráduly György nyerte el ismét a polgármesteri
széket. Az USL is indított polgármester-jelöltet Viorel
Bubau személyében. A helységben RMDSZ és USL
szimpatizánsok keveredtek verekedésbe, ezt örökítette
meg a helyi Polgármesteri Hivatal kamerája. A felvételből
kiderül, hogy egy férfi autójával elállja az útját egy másik
gépkocsinak, amelyben a magyar párt egyik tagja ült. A
továbbiakban verbálisan provokálja a hírek szerinti USL
szimpatizáns, majd miután a bántalmazott kiszáll az
autójából ütlegelni kezdi. Ezt követően több férfi is
megjelenik és csatlakoznak a bántalmazóhoz. A járókelők
figyelik az eseményt, a forgalom is leáll, de senki sem
avatkozik közbe. Az ügyet kivizsgálta a rendőrség,
azonosították a bántalmazókat, most pedig a
kihallgatásokon van a sor. 

Szélesítik a Marosvásárhely – 
Szászrégen közötti útszakaszt
A Marosvásárhely – Szászrégen közötti műút Erdély egyik
legforgalmasabb útszakasza. Az utóbbi két évtizedben a
két város közötti közúti forgalom a sokszorosára nőtt. A
személygépkocsik szinte „egymást érik”, monoton morajuk
nem is lenne zavaró, ha a többtonnás teherautók nem
dübörögnének naphosszat. A főút mellett lakó
marosszentgyörgyi, nagyernyei, sáromberki, gernyeszegi
és körtvélyfáji lakosok számára már szinte elviselhetetlen
ez a folyamatos zaj. Ehhez társul még a földmozgás
(remegés), amit a teherszállító kolosszusok váltanak ki,
amikor végiggördülnek a lakóházaktól alig néhány
méternyire. Megreped, meghasad a házak fala, alapja,
rohamosan megy tönkre az épület. 
Így volt ez Petelében is még néhány éve, de amióta
megépült a terelőút, az ottani lakók nyugodtan hajthatják
pihenésre fejük, nem zavarja őket az iszonyatos forgalom.
Csak az tér be a faluba a régi úton, akinek ott van dolga,
nem dübörög át a településen a sok moldovai, moldáv
meg ki tudja milyen kamion, ha kell, ha nem. Hát nem
irigylésre méltó?
Nagyernyében a napokban megjelentek az aszfaltgyaluk,
földkotrók, meg ehhez hasonló zajos gépek és elkezdték az
útvonal szélesítését. Hát már csak ez hiányzott!
Mentségükre legyen mondva: itt állítólag biciklisáv lesz.

Nemes Gyula
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– Jó napot, Sajókám! Eskü-
szöm, ha legalább egyszer jó-
kedvűen találom, fizetek
magának egy fél deci szánkás-
vodkát. Miért van megint ki-
ülve Trianon minden keserve a
képére, ejsze még mindig az
elbukott polgármesterséget si-
ratja?

– Nem, abba már beletö-
rődtem, mint Quasimodo a
púpjába. A foci Eb miatt szo-
morkodom.

– Miért, csak nem az írek-
nek drukkolt?

– Nem drukkolok én senki-
nek, de már egy rakás lóvét
vesztettem sportfogadásokon,
s hol van még a vége!

– Ne fogadjon, ha nem ért
hozzá, ilyen egyszerű.

– Értek én hozzá, csak vala-
hogy mindig az ellenfél csapat
győz, nem az, amelyiket én te-
szem meg.

– Aha, szóval más a hibás,
nem maga. Tipikus tulipános
hozzáállás.

– Mi van?
– Az RMDSZ-re alludáltam,

akik ujjal mutogatnak…
– Én nem értem ezt a kife-

jezést, hogy ujjal mutogat va-

laki, lehet mással is muto-
gatni?

– Éppenséggel lehet…, de
ezt most hagyjuk. Szóval, Kele-
men Atilláék az ún. „zsebpár-
tokat”, vagyis az MPP-t és az
EMNP-t okolják a megyei ta-
nácselnökség elvesztése miatt.

– Ebben lehet valami, hi-
szen Biró Zsolt tizenpárezer
szavazatot kapott, bár az is
igaz, hogy még az is kevés lett
volna a boldogsághoz, ha azo-
kat is Lokodi Edit kapja.

– Na látja, ezt nem bírják
felfogni a magához hasonló
gyökerek.

– Mit?
– Hogy is magyarázzam…,

tegyük fel, hogy én karácsony-
fákat árulok a piacon, maga
meg tulipánt, aztán este
engem hibáztat a gyenge for-
galom miatt, holott aki kará-
csonyfáért jött ki, az akkor se
vett volna tulipánt, ha nem ka-
pott volna fát. Vágja?

– Azt hiszem, igen, hiszen
a tulipánt elég bajos lenne fel-
díszíteni, és még ajándék se fér
alá. De én olvastam egy másik
RMDSZ-nyilatkozatot, az már
sokkal pozitívabb.

– Éspedig?
– Elégedettségüket fejez-

ték ki amiatt, hogy a megye-
központban Lokodi gyűjtötte a
legtöbb szavazatot a megyei
testület elnökjelöltjeként.
Ehhez mit szól?

– Mondja csak…, szereti
maga a tökfőzeléket?

– Utálom. De hogy jön ez
ide, és miért fontos, hogy sze-
retem vagy sem?

– Hát, annyi jelentősége
minimum van, mint annak,
hogy ki kapta a legtöbb vásár-
helyi szavazatot.

– Vagyis?
– Ne idegesítsen! Kit a

babám f*szát érdekel, hány
voksot szerzett a megyei ma-
gyar jelölt Vásárhelyen, Szová-
tán vagy Takonyrekettyésen?!
Kizárólag az számít, hogy nem
ő, hanem a magyarellenes ló-
zungokkal kampányoló sovén
Csipike nyert! Semmi más!

– Csak nyugodtan, még a
végén infarktust kap itt
nekem.

– Nincs olyan szerencséje.
Nekem az tetszett, amit Bor-
bély László nyilatkozott a vá-
lasztások estéjén az

Eremdéesz, izé, az Erdély TV-
ben…

– Mit szólott a jó László?
– Azt, hogy ha a vásárhelyi

magyarok 85-90 százaléka(!)
elment volna szavazni most is
és a gengszterváltás óta min-
dig, akkor végig magyar pol-
gármesterünk lett volna.

– És azt nem mondta, hogy
ha minden szivarérett magyar
plusz a románok kétharmada
rájuk szavazna ősszel, akkor
egyedül kormányozhatnának?
Vagy azt, hogy ha fiatalabb
lenne vagy húsz évvel és szőke,
ő lehetne Brad Pitt?

– Ezeket legfeljebb csak
gondolta, de mondani nem
mondta.

– Megáll az ember esze!
Na, hova készülődik?

– Village wellnessre me-
gyünk az asszonnyal!

– Nafene! Igényesen hang-
zik. Drága is biztos…

– Nem különösebben.
– És miben áll?
– Kikocsikázunk egy közeli

faluba, s nézzük, ahogy pihen-
nek a parasztok a lócán.

– Mars ki!
Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Lejártak a helyhatósági választások, és most már csak az a kérdés, hogy hogyan alakul az „egyezkedés”
Maros megye és Marosvásárhely tanácsát illetően. Mint ismeretes az utóbbiban 10 RMDSZ-es képviselő ju-
tott mandátumhoz, míg a Szövetség Marosvásárhelyért koalícióból heten, a Szociálliberális Unióból pedig
haton kerültek be a városi képviselőtestületbe.  A Maros megyei tanácsba 13-13 képviselője van az RMDSZ-
nek, illetve az USL-nek, a PDL-s koalíciónak 6, a Dan Diaconescu-féle pártnak pedig két tanácsosa van.

Borbély: „Az USL-vel szövetkezünk”

„Romániában jelen pilla-
natban a két legnagyobb poli-
tikai alakulat az RMDSZ és az
USL, így természetes, hogy
velük folytatunk tárgyalásokat.
Az a célunk, hogy a 38 Maros
megyei polgármesterünk mel-
lett minél több alpolgármes-
teri tisztséget szerezzünk,
illetve hogy többséget alakít-
sunk a helyi képviselő-testüle-
tekben. Maros megyében
egyértelműen az USL a tárgya-
lópartner, de vidéken még
nem konkretizálódott a felál-
lás. Ugyanakkor megegyezésre
törekszünk országos szinten is,
de a parlamenti választások
előtt senkivel nem kötünk ko-
alíciót” – fejtette ki hétfői saj-
tótájékoztatóján Borbély
László, az RMDSZ politikai alel-
nöke.

Azt is elmondta, hogy leg-
később csütörtökig (június 21.)
kiderül, milyen egyezségre ju-
tottak a szociálliberálisokkal, il-
letve az is eldől, hogy ki lesz
Marosvásárhely alpolgármes-
tere, de a Maros megyei képvi-

selő-testület alelnöke is neve-
sítve lesz. A megyei tanács al-
elnöke nagy valószínűséggel a
leköszönő elnök, Lokodi Edit
Emőke lesz. Benedek István, az
RMDSZ helyi frakcióvezetője
szerint az alpolgármesteri
tisztségről folyó tárgyalások
még zajlanak a Szövetség me-
gyei és helyi szervezeteinek
tagjai között, de meg nem erő-

sített források szerint  Peti And-
rás, Bakos Levente vagy Józsa
Tibor is esélyes a Csegzi Sándor
helyére.   

„Megkeresett a Szövetség
Marosvásárhelyért képviselője
is, vele is tárgyalásokat folytat-
tunk, és bár semmi sincs kőbe
vésve, úgy gondolom, hogy a
Szociálliberális Unióval fogjuk
a helyi önkormányzatban a

2/3-os többséget alkotni” –
összegzett Borbély. Emlékez-
zünk arra, hogy az USL elle-
nezte a MOGYÉ-n
megalakítandó magyar kar lét-
rehozását, és a 2-es Általános
Iskola Bernády Györgyre való
átkeresztelése ellen is erőtelje-
sen kampányoltak. Tulajdon-
képpen az az alakulat, amelyet
magyarellenes intézkedéseiről
ismerhettünk meg. 

Arra az újságírói kérdésre,
hogy a két másik magyar párt-
tal – EMNP, MPP – tárgyalnak-
e, hisz az RMDSZ jelmondata
évek óta a „Minden magyar
számít”, Borbély azt válaszolta,
hogy az a százezer szavazat,
amelyet a két jobboldali párt
gyűjtött be, az csupán 4%-át
teszi ki a magyar lakosok vok-
sainak. Így nem tekint egyenlő
partnerként a szóban forgó po-
litikai alakulatokra, és ha tár-
gyalni szeretnének azok velük,
akkor a politikai alelnök állí-
tása szerint „nyugodtan vissza
lehet térni az RMDSZ-be.”

Pál Piroska
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Tóparti Tóparty 
– avagy készülünk a 4. fiERD Táborba

Három különböző színpaddal és megnövekedett táborterü-
lettel vár idén a 4. fiERD Tábor. A Fiatalok Erdélyét (fiERD)
egyesület idén is igazi Tópartyt szervez augusztus 2-5-e kö-
zött, a Maros megyei Bözödi-tó partján ugyanis „a legendák
újra élnek” majd.
A fiERD egyesület 2009. augusztus 28-30. között szervezte meg
először az akkor még szűkkörű, helyi együtteseket felvonultató di-
áktáborát, a rendezvény azonban 2010-re már jóval nagyobb mére-
teket öltött: erdélyi és magyarországi együttesek, énekesek váltották
egymást négy napig a színpadon, a rendezvényen pedig 15 ezer
ember fordult meg. A 2011-es hasonló kaliberű volt, a szervezők
azonban idén újra fejleszteni szeretnék. Éppen ezért augusztus 2-5.
között már három színpaddal, a legkülönbözőbb stílusú zenével és
tartalmas nappali programmal várja a kikapcsolódni vágyó fiatalo-
kat.
A három színpad nevet is kapott: a nagyszínpad a szokásos helyen
maradt, de a Rockstage nevet viseli idén, ugyanis a magyar rockbandák
legjava lép fel ott. A fiERD Táborban lép fel majd a Kárpát-medence
egyik legnépszerűbb metálbandája, a Nevergreen, amely a Vajda-
ságból érkezik hozzánk. De a Rockstage fellépője lesz a nagy rajon-
gótáborral rendelkező Pokolgép, Budapestről érkezik a Leander. A
Queen Unplugged Project Queen-dalok játszik majd, de úgy, ahogy
még sosem hallotta senki. A 4. fiERD Tábor rockszínpadának igazi
különlegessége lesz a televízióból megismert Rocktenors. Az X-Faktor
2011-ben felbukkanó zenekarának különc figurái valami igazán újat
hoznak a tábor koncertkínálatába is.
A nagy színpad mellett helyet kap a táborban a Lecsó és Művészsátor,
amely igazi zenei kavalkádot ígér, klasszikus zenét, népzenét és pa-
ródiazenét is. Utóbbit a csíkszeredai Open Stage szolgáltatja majd,
míg a gyergyószentmiklósi Damned népdalokat ad elő metálos fel-
dolgozásban, de a lecsó fellépője lesz a marosvásárhelyi Tiberius
Kvartett vonósnégyes is. Ugyanebben a sátorban esténként táncház
is lesz.
A harmadik, a Colosseum tent az elektronikus zene kedvelőinek terepe
lesz, számos népszerű lemezlovas szolgáltatja majd ott a zenét. A Co-
losseum tent lesz a helyszíne ugyanakkor az egyre divatosabbá váló
Becherovka Silent Dance-nek. Aki nem ismerné: a Silent Partyn a
zenét drót nélküli fülhallgatón kapod, és több típusú zenéből válo-
gathatsz, így mindig arra a zenére táncolhatsz, amihez kedved van. A
fiERD Tábor csendes partiján DJ Andre és DJ A-tesz keveri az elektronikus
zenét, míg aki Bocókát választja, az a „szülők zenéjére”, vagyis a 80-as,
90-es és 2000-es évek változó rockpalettájára rázhatja.
A program folyamatosan bővül, részletekért érdemes a www.fierd.ro
oldalra látogatni. A honlapon már a jegyvásárlásról is lehet információt
találni: a 4 napos bérletet július 15-ig kedvezményesen 60 lejért
lehet megvásárolni, július 15-től a fesztivál végéig 70 lej lesz majd. A
napijegy kedvezményesen 30 lejbe kerül július 15-ig, majd a fesztivál
végéig 35 lejt kóstál.
A jegyek és bérletek a www.eventim.ro oldalon, illetve az Eventim
jegyterjesztő hálózatában szerezhetők be Románia és Magyarország
területén, valamint nemsokára a fiERD saját jegyterjesztő hálózatában
egész Erdély szerte.

Szemet(et) szemért, avagy

A történet 2008-ig nyúlik vissza, ami-
koris Varga Mihály kakasdi illetőségű ön-
kormányzati képviselő – funkciója révén
megszimatolva a kifizetődő befektetést –
felvásárolt egy négyhektárnyi területet a
helyiektől 0,4 euróért négyzetméterenként,
amit aztán 9 euróért átadott a megyének.
A probléma csak az, hogy jelen pillanatban
nem létezik összekötőút a komposztáló ál-
lomás és a település között, és a hivatal ki
akar sajátítani 16 lakostól különböző nagy-
ságú területeket, hogy a 8 méter széles
utat – amelyen kényelmesen tudna köz-
lekedni a szemétszállító kocsi – meg tudják
építeni. A falu lakosságát most már nem-
csak a kombinát folyamatos szennyezése
sújtja, hanem a szemétlerakó is, amelynek
megközelítése csak a kisajátítás révén meg-
építhető úton lesz lehetséges. A helyzet
pikantériája, hogy területek, amelyekre a
városi önkormányzat foga fáj, legtöbb eset-
ben már elhunyt személyek – a kakasdiak
déd- és nagyszülei – nevén vannak. Abban
az esetben, ha a hivatal nem tud kiegyezni
a falubeliekkel, a törvény értelmében ki-
sajátítja a szóban forgó területeket.

„Ez a nyomorúság hozta össze a falu
közösségét, és 2009 novemberében – Sma-
randa Enache asszony javaslatára – meg-
alakítottuk a Pro Veritas-Székelykakasdért
egyesületet. A bejegyzett szervezet 13 ala-
pítótaggal működik, és úgy gondoltuk,
hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy
politikamentesen küzdjünk ezen ember-
telen befektetés ellen, és jogainkat érvé-
nyesíteni tudjuk” – meséli Csegzi Attila, az
egyesület egyik alapítótagja.

12 hétig folyamatosan
füstölne

Csegzi elmondta, hogy miként és meny-
nyi ideig tart egy intenzív erjesztés a ter-
vezett hulladékválogató, -átrakó és -kom-
posztáló állomásban: „Az egészségfelmérő
dossziéban az szerepel, hogy egy erőteljes
erjesztés 4 hétig tart és 5 nagy csomóban
tárolják a hulladékot. Ezen csomók egyen-
kénti hossza 40 méter, szélességük 6 méter,
magasságuk pedig 2,5 méter. Ezt követi
egy másik platform, melyet kilenc, dara-
bonként 4 méter széles, 60 méter hosszú
és 2,5 méter magas csomó alkot. A tervek
szerint ez 12 hétig folyamatosan fog füs-
tölni. Fontos megjegyezni, hogy minden

egyes csomóban külön-külön 350 köbmé-
ter szemét fog majd erjedni.”

A kakasdiak kétségbeesésükben min-
den követ megmozgattak, hogy valahogy
megakadályozzák a szemétlerakó megépí-
tését: előbb Markó Bélához, és az RMDSZ
megyei elnökéhez, Kelemen Atillához, majd
Lokodi Edithez, Bárczi Győző alprefektus-
hoz, Borbély László volt környezetvédelmi
miniszterhez, egy hete pedig Rovana
Plumb szakminiszterhez fordultak segítsé-
gért, ám ők válaszra sem méltatták őket.
Sőt, az ügy kezdetén az Európai Parlament
Petíciós Bizottságához apelláltak, akik
azonnal reagáltak a kakasdiak beadvá-
nyára, sőt az értesítésben az áll, hogy az
ügy rájuk is tartozik, hiszen anyagilag az
EU támogatja az 54 millió eurós beruházást.
Megígérték, hogy kivizsgálást kezdemé-
nyeznek, amelynek során felgöngyölítik az
ügy minden részletét, a földvásárlástól
kezdve a lakosság tájékoztatásáig. „Az EU
bizottságával négy levél erejéig folyt az in-
formációcsere, küldtünk fényképeket, min-
den dokumentációt eljuttattunk hozzájuk,
az ügy lépéseiről folyamatosan tudósítottuk
őket. De úgy tűnik, hogy az Európai Unió
Petíciós Bizottsága is egy sóhivatal, hisz
azt mondták, hogy a helyi szervek kell ne-
künk ezt megoldják, viszont ők kötelesek
emberi módon és környezetvédelmi szem-
pontból optimálisan eljárni az ügyünkben.
Én szkeptikusan állok hozzá, mert Romá-
niában sajnos nem csak az EU által kisza-
bott törvényeket, de még az ország törvé-
nyeit sem tartják be, és azt is tudjuk, hogy
egyesek a törvény előtt egyenlőbbek, mint
mások” – panaszolja Csegzi.

„Mi három telekcserét is ajánlottunk,
hogy ne lakóházaink tőszomszédságába és
termőföldjeink közepébe alakítsák ki ezt
az objektumot. Sőt, előtte megbeszéltük

az érintett emberekkel, és beleegyeztek,
hogy a tulajdonukban lévő területükkel
cseréljük le az előzőt, úgy, hogy egy fikarc-
nyi plusz kiadása ne legyen az önkormány-
zatnak. Az elején hitegettek, utána pedig
kijelentették, hogy nem fogadják el a cse-
rét, arra hivatkozva, hogy sürgeti őket az
idő. Ezt szajkózzák 3 éve, és elméletileg
már tavaly augusztusra késznek kellett
volna lennie a szemétlerakónak…” – fa-
kadt ki Csegzi.

Jelen helyzet

„Jelen pillanatban folyamatban van egy
közigazgatási per, amelyben az egyesület
egyik tagja pereli az önkormányzatot, ami-
ért halottaktól sajátítanának ki területeket.
Sajnos ezt a pert első fokon elvesztettük,
mert jogilag nem egy tökéletes ügy, de fel-
lebbeztünk, viszont attól tartok, hogy az
önkormányzati választások lejártával ne-
kifognak a szeméttároló megépítésének”
– aggodalmaskodik Csegzi.

Az egyesület álláspontja szerint ez a ka-
kasdiak átverése, mert – ahogy a „központi”
hatalmat ismerjük – a földeket kisajátítják
mindenképp, de pénzt ebből a falubeliek
egy garast sem fognak látni. Az érvényben
lévő törvény értelmében, ha egy földterület
valamelyik felmenő nevén van, akkor örö-
kösödési pert kell elindítani, méghozzá ezt
minden generációnál végig kell vinni. Ez
pedig egy költséges, de főleg bonyolult el-
járás, és a végén egészen biztosan ráfize-
téssel maradnának a kakasdiak. Nem be-
szélve arról, hogy a szeméttározó jelenléte
miatt a kemény munkával felépített házaik
értéke pillanatok alatt hatalmasat csök-
kenne.

„A marosvásárhelyi városi és megyei ta-

Három éve már annak, hogy a székelykakasdiak – a Marosvásárhelytől 4 km-re, egy völgykatlanban fekvő
kis falu lakosai – eszköztárukat szinte teljesen kimerítve harcolnak a hulladékválogató, -átrakó és -kom-
posztáló állomás létrehozása ellen, ugyanis ezt lakóházaiktól mindössze 500 méterre tervezik kialakítani.
A szemétlerakót – amely 40–50 évre oldaná meg Maros megye szemétgondjait, és évente 98.000 tonna
hulladékot gyűjtene be – a kakasdi lakosok termőföldjeinek közepére tervezik. Bár a falu közössége három
telekcserét is felajánlott, a volt és a jelenlegi környezetvédelmi miniszterhez fordultak, a megye és a város
vezetőségét, illetve az európai illetékes fórumait is felkeresték panaszukkal, kérésük süket fülekre talált.

A kakasdiak harca 
a tiszta környezetért

nács felelős ezért, mert ők sza-
vazták meg a szeméttározó lét-
rehozását. Mi falugyűléseket
szerveztünk, jelen voltunk a ta-
nácsülésen, ahol szót kértünk,
de senki nem ajánlott megol-
dást a problémánkra” – meséli
Csegzi. Hozzátette, hogy fáj-
lalja, hogy éppen „magyar rúg
a magyarba”, hiszen az RMDSZ
szavazta meg ezt a határoza-
tot.

„A buldózerek elé 
állunk, ha muszáj”

Csegzi elmondta, hogy saját
kezükbe kell venniük az irányí-
tást, mert az illetékeseket
egyáltalán nem érdekli, hogy

a falu lakosságának ez „halálos
méreg”. „Sajnos ebben az or-
szágban minden megtörtén-
het, és kizárólag magunkra
számíthatunk ez ügyben, de
reméljük, hogy a falu lakossága
összefog, mert a közösség 90
százaléka ellenzi e „bűzbomba”
megépítését. Megbeszéltük a
faluban, ha semmilyen más
úton nem tudjuk érvényesíteni
akaratunkat, akkor pannókkal,
bannerekkel felvértezve, kicsi-
től nagyig kiállunk a buldóze-
rek elé, mert sajnos oda jutot-
tunk, hogy csak így tudjuk
megvédeni a jogainkat” – ál-
lítja határozottan Csegzi. 

Pál Piroska
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Nem történt meglepetés a romániai helyhatósági választáson, a kormányon lévő Szociálliberális
Unió megsemmisítő vereséget mért a jobbközép demokratákra, országos szinten abszolút több-
séget szerzett, Bukarestben pedig kétharmados sikert ért el.

Papírforma Erdélyben
Az a tény, hogy az RMDSZ vasárnap hatalmas fölénnyel
utasította maga mögé magyar riválisait, cseppet sem
meglepő. Még csak nem is fejlemény – papírforma. 

Akik azt gondolták, hogy a
két polgári-jobboldali párt,
Szász Jenő MPP-je és a Toró-féle
EMNP néhány hét alatt lefaragja két évtizedes hátrányát, ala-
posan tévedtek. Egyik alakulat sem ismeri annyira a bukaresti
hatalmi praktikákat, mint az RMDSZ, sem pénzük, sem hát-
terük, sem társadalmi beágyazottságuk nem olyan, mint a Ke-
lemen Hunor vezette érdek-képviseleti szervezetnek. 

Az RMDSZ húsz éve azt hangoztatja, hogy nélküle nincs
magyar élet Erdélyben, és ezt valóban botorság vitatni. A szór-
ványban, ahol az RMDSZ jelenti az anyanyelvet, a tolerancia
egyetlen esélyét, egyszóval mindent a kisebbségi létben, a
másik két párt eddig sem rúgott labdába. Most Székelyföldön
is az RMDSZ kerekedett felül, és a tulipán jegyében kormá-
nyozza majd a legfontosabb városokat, falvakat. 

Az RMDSZ korifeusai óriási baklövést követnek el, ha most
hátradőlnek, és ünneplik magukat. Legyőzték ugyan magyar
riválisaikat, de azért azok is ott lesznek az önkormányzatok-
ban. Arról nem is beszélve, hogy a változás csírája megfogant
az erdélyi magyarságban: Szászék és Toróék most még csak
szerény alternatívát kínáltak, de néhány év múlva egészen
más lehet a helyzet, ha az RMDSZ továbbra is adós marad az
erdélyi magyarság valódi sorskérdéseire adott válaszokkal. 

Mert Erdélyben, szórványban vagy többségben, korántsem
olyan jó a helyzet, ahogyan azt Kelemenék kampánya su-
gallta. A fejlődés – úgy önmagában – meglehetősen meg-
foghatatlan dolog: nehéz eldönteni, hogy a leglátványosabb
változtatásokat (úthálózat, infrastruktúra, szaporodó vállal-
kozások) egy-egy erdélyi városban az RMDSZ szállította-e ház-
hoz, vagy az általános romániai változásokból fakadtak.
Erdélyi honfitársaink persze hihetnek a kis lépések politikájá-
ban, és ez rendjén is van, a baj csak az, hogy az apró araszol-
gatások nem mindig segítik a megmaradást. 

Mert a romániai magyarság, éppen úgy, mint a Kárpát-
medence többi elszakított nemzetrésze, versenyt fut az idővel.
Ebben a küzdelemben nem mellettünk szólnak az esélyek: ha
a statisztikák rideg világát tekintjük, semmi jót nem várha-
tunk. 

Tulipános győzelem ide, fanfár oda: ha a Bukaresthez nőtt
lobbisták, az örökös szenátor-üzletember és köre, valamint az
RMDSZ-iútörökök – akik, mint elnézem, most éppen az örö-
kös szenátor-üzletembert és barátait próbálják kiszorítani –
nem mernek olykor nagyot lépni, és örökké megalkudnak, az
erdélyi magyarság néhány emberöltőn belül végleg vissza-
szorul a Székelyföldre. 

Azt ismerik, hogy a mostani kampányban elvetődik az
RMDSZ-politikus a felcsíki faluba? Győzi, győzködi a csíki bá-
csit, hogy szavazna mégis rá, minden érvet elmond, vala-
mennyi jótéteményét felsorolja. Aztán amikor nagyot fújtatva
hátradől egy óra múlva, az öreg székely megböki a szalmaka-
lapját, és így szól:

– Ahhoz képest, hogy román az úr, szépen megtanult ma-
gyarul.

A csíki bácsi most még az RMDSZ-re szavazott. Még akkor is,
ha „román létére” csak magyarul buggyantotta ki választási szö-
vegét a mi bukaresti emberünk. De hogy a politikában semmi
sincs kőbe vésve, az is biztos, az élet megy tovább, és hamarosan
kiderül, valóban olyan fényes-e az RMDSZ kínálta jövő. 

Magától az RMDSZ-től pedig annyit kérhetünk a világ ma-
gyarsága nevében, hogy legyen nagyvonalú győztes. Ha már
Marosvásárhelyt elbaltázta – a másik két magyar párttal
egyetemben –, legalább lélegezni engedjen másokat. Például
ha Gyergyószentmiklós újraválasztott MPP-s polgármestere
ismét felkerekedik Bukarestbe, és kijár ezt-azt több tízezer
magyarnak a Gyergyói-medencében, ne az RMDSZ fogja le az
aláírásra lendülő román kezet. 

Mert ez, ugye, alávaló tempó… Az volt eddig is, és ezután
is az: mindenféleképpen mocskos játék, ha magyar tart be a
magyarnak. 

Szentesi Zöldi László 

Balliberálisok ideje
Majdnem az összes na-

gyobb város balliberális kézre
került, kivételt csupán Kolozs-
vár és Marosvásárhely képez,
ahol a Traian Basescu államfő-
höz közel álló formáció jelöltjei
győztek, a kincses városban
Emil Boc volt miniszterelnök
tért vissza a városvezetői
székbe. Nem kell különösebb
elemzői képesség annak meg-
állapításához, hogy a romániai
szavazók kíméletlenül meg-
büntették a Nemzetközi Valu-
taalap segítségéért cserébe ed-
dig sohasem tapasztalt
megszorításokat alkalmazó
kormány gerincét alkotó de-
mokratákat, akik a megszűnés
szélére kerültek. A terv szerint
a kegyelemdöfés az ősszel ese-
dékes parlamenti megméreté-
sen következik, ezért változ-
tatta meg az új többség
villámgyorsan a választási
rendszert egyfordulós egyéni
választókerületesre. A brit pél-
dát követve, a győztes mindent
visz alapon működő képlet
esélyt sem ad a második he-
lyezettnek, ami azt jelenti,
hogy a jobbközép demokraták-
nak statisztaszerepet szán a
bosszúra éhes Szociálliberális
Unió.

A helyzet a magyar pártok
szereplését illetően is kristály-
tiszta. Bár a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ)
éppúgy részese volt a megszo-
rító politika érvényesítésének,
mint a demokraták, büntetést
csak a nacionalista retorikát hir-

telen előtérbe helyező ballibe-
rálisok mértek a Kelemen Hu-
nor vezette pártra, a szavazók
ismét megkegyelmeztek neki.
A két magyarlakta megye vok-
solási hajlandósága ugyan ke-
véssel elmaradt az országos át-
lagtól, a szavazóurnákhoz
járulók elsöprő többsége az
RMDSZ jelöltjeire voksolt. A
szövetség ugyanakkor ismét
kudarcot vallott abban a város-
ban, Marosvásárhelyen, ahol a
legtöbb magyar él, igaz, immár
kisebbségben. Ennél fájóbb
veszteség Kelemen Hunorék-
nak a mintegy fele-fele arány-
ban magyarok és románok
lakta Szatmárnémeti elvesz-
tése, itt két egymást követő
mandátum után távozik az
RMDSZ polgármestere. A két
kis párt, az alig nyolc hónappal
ezelőtt alakult Erdélyi Magyar
Néppárt, illetve a Szász Jenő
vezette polgári párt (MPP) gya-

korlatilag ugyanazon a szűk
szavazói rétegen osztozott,
amelyet korábban az MPP tud-
hatott magáénak. A magyar–
román diplomáciai perpatvarral
fűszerezett kalandos kampány
nyomán különösen kínos Szász
Jenő sikertelen próbálkozása a
székelyudvarhelyi polgármes-
teri szék visszaszerzéséért, a
szavazók döntése joggal kész-
teti kárörvendésre az RMDSZ
vezetését, s egyben az egész
román politikai elitet.

A mostani részsikerek és az
erőtlen ellenfelek földbe dön-
gölése ugyanakkor édeskevés
lesz a Fidesz iránti gyűlöletet
politikai hitvallássá emelő
RMDSZ-nek ahhoz, hogy az őszi
parlamenti megméretés után
is győztesnek kiáltsa ki magát.
Csak a nagy többségben ma-
gyarlakta választói körzetekben
lehet sikeres a kizárólag egyéni
körzetekre épülő rendszerben,

ráadásul valamelyik kis magyar
párt karizmatikus jelöltje akár
el is nyerhet egy-két mandá-
tumot Kelemenéktől a Székely-
földön. Mindez feltételezés csu-
pán, karizmáról ugyanis szó
nincs a szemben álló táborok-
ban. Nem véletlen, hogy a leg-
nagyobb problémára, a fiatalok
politikai érdektelenségére a
mostani verseny sem hozott
gyógyírt Erdélyben. A román
balliberális szövetség nagy va-
lószínűséggel kétharmados
parlamenti többséget szerez
ősszel, a meggyengülő magyar
képviseletnek pedig epizódsze-
rep jut ellenzékben vagy a kor-
mány közelében. Pozíciókból
igen, feladatból viszont nem
lesz hiány Erdélyben.

Pataky István
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Valahányszor megtalálom a siker
kulcsát, egy idióta kicseréli a zárat.

Mivel feltehetőleg mindenkinek he-
rótja van már a politikától és a politi-
kusoktól, ezúttal csupa politikamentes
érdekességet kegyeskedhetnek mél-
tóztatni olvasni.

Értelmes szavak. Társkereső hirdetés
előző lapszámunkból: „57 éves férfi sze-
retne megismerkedni egy komoly 48-56
közötti nővel, aki a szavaknak értelmet ad.
Szeretem a természetet és a virágokat.”
Már bocsánat, de a szavaknak nem kell ér-
telmet adni, hiszen van nekik, attól szavak.
Íme két példa: szeret – szeretetet vagy sze-
relmet érez valaki iránt, örömét leli valaki-
ben vagy valamiben, kedvel valakit vagy
valamit; virág – növényeknek ivaros szapo-
rodás céljára módosult hajtása, illetve nö-
vényeknek feltűnő alakú, színű (illatos)
része.

Feledékeny angolok. Egy kijevi étterem-
ben felejtették mulatozás után tolókocsis
társukat a labdarúgó Európa-bajnokság
harkivi mérkőzésére tartó angol szurkolók,
ám a drukkert egy ukrán futballrajongó –
saját költségén – még idejében eljuttatta
a meccs helyszínére.
A kijevi rendőrséget az étterem személy-
zete értesítette arról, hogy egy angol szur-
kolói társaságból visszamaradt egy
kerekesszékes vendég, aki nem tud érthe-
tően válaszolni a neki feltett kérdésekre. A
helyszínre kiérkezett rendőrök megállapí-
tották, hogy a mozgássérült drukkert az
időközben Harkivba távozott társai tetemes
mennyiségű alkohol elfogyasztása után fe-
lejtették a vendéglőben. A jelentés szerint
az étterem egyik helyi vendége önzetlenül
felajánlotta a segítségét az angol szurko-
lónak, vonatjegyet vásárolt neki, sőt, egy
harkivi ismerősével megbeszélte, hogy az
a pályaudvaron várja a brit turistát, és segít
neki feledékeny útitársai felkutatásában.
Na, itt álljunk meg egy ásónyomra! Azt
még simán el tudjuk képzelni, hogy egy na-
gyobb társaság alaposan betintázott tagjai
közül egyiknek se tűnjék fel valamelyikük
hiánya, de hogy pont a tolókocsis társuk el-
maradását ne vegye észre senki?! Mégis
mennyit ihattak a csávók???

Beszélő vibrátor. Kimondottan magá-
nyos, de szex közben sokat beszélő nőknek
(biztos ezért magányosak) készült az a vib-
rátor, amely férfihangon udvarol gazdájá-
nak, miközben használják. És nem is
akármiket beszél: „Ó, igen, nagyszerű vagy.
Vesd le a blúzodat, lassan, nagyon lassan...
Megérinthetlek? Ah, milyen selymes a
bőröd!”, ilyen és ehhez hasonló blődségeket
nyom a ketyere, mintegy bemelegítésként.
A csúcs felé már egyre szókimondóbb: „Ó,
Istenem, ó, igen, jó az illatod. Ó, igen, sze-
retem! Tedd szét a lábad, így. Ó, igen, na-
gyon forró vagy!”.

Akkor lenne csak igazán élethű, ha utána
azt mondaná: „Most pedig mars le sörért,
mert kezdődik a meccs!”.

Kecske. Felfoghatatlan dolgot kért az Én
Moldovám (Moldova Mea) szervezet elnöke
az Európai Unió moldovai fődelegátusától,
Dirk Schuebeltől: Fiodor Ghelici fajkecské-
kért intézett levelet a képviselőhöz, hogy a
zoofiloknak legyen mivel kielégíteniük vá-
gyaikat. Szerinte Moldovában elburjánzott
a szexuális deviancia, mert rengeteg nő
hagyta el az országot, és vállalt munkát
külföldön.
Dirk Schuebel óvakodott attól, hogy a zoo-
filokról beszéljen, amikor az antidiszkrimi-
nációs törvény elfogadását sürgette
Moldova Köztársaságban, amely külön fe-
jezetben foglalkozik a szexuális kisebbsé-
gekkel. Az Én Moldovám elnöke viszont úgy
látja, a zoofilokkal bánnak a legcudarabbul. 
A törvény elfogadása az ország uniós csat-
lakozásának az egyik feltétele, a jogszabály
viszont nagy felháborodást váltott ki pél-
dául az egyházból, tüntetéseket is szervez-
tek ellene.
Moldovában minden bizonnyal A három
kecskegida az egyik legkedveltebb mese
(apropó, aki kecskegidákkal fajtalankodik,
az nem csak zoofil, hanem egyben pedofil
is?). Persze, mi se nagyon ugráljunk, mert
az egyik legnépszerűbb, kisiskolásoknak
készült meseválogatás – Barangolás me-
seországban – legelső meséje a Nagyapó
répája…

Apa és fia. Egy idős olasz bácsi egyedül élt
New Jerseyben. Egy napon fel akarta ásni
a kertjét, de ez számára igen nehéz munka
lett volna. Az egyetlen fia, Vincent, aki se-
gíteni szokott neki, börtönben volt. Írt neki
egy levelet: „Kedves Vincent, szomorú va-
gyok, mert nem tudom felásni a kertet, túl
öreg vagyok hozzá. Tudom, ha itt lennél,
felásnád szívesen nekem, mint a régi szép
időkben. Szeretettel, apa”.
Pár nap múlva érkezik a válasz: „Kedves
apa, meg ne próbáld felásni a kertet, ott
vannak a holttestek elásva. Szeretettel, Vin-
cent”.
Aznap hajnali 4 órakor megérkezett az FBI,
feltúrták az egész kertet, de nem találtak
semmit. Bocsánatot kértek, majd elmen-
tek. 
Másnap újabb levél érkezett: „Édesapám,
menj és ültesd el a paradicsomokat. Ez volt
a legtöbb, amit ilyen körülmények között
tehettem. Szeretettel, Vincent”.
Mókás történet, mindössze egyetlen kérdés
adódik: ha a holttestek a kertben voltak el-
ásva, akkor Vincentet mégis mi alapján ítél-
ték el?

Válságos Nobel-díj. Ötödével csökken a
Nobel-díj összege a túlköltekezés miatt; az
idei évtől így 10 millió helyett csak 8 millió

svéd koronát (kábé egymillió eurót) kapnak
a díjazottak – jelentette be hétfőn a Nobel
Alapítvány. Na, hát ennyiért kutasson a ros-
seb!
(A Nobel-díjat a svéd kémikus és feltaláló,
Alfred Nobel alapította, aki 1895. novem-
ber 27-én kelt végrendeletében rendelke-
zett úgy, hogy vagyonának kamataiból
évről évre részesedjenek a fizika, a kémia,
a fiziológia és orvostudomány, továbbá az
irodalom legjobbjai, valamint az a személy,
aki a békéért tett erőfeszítéseivel érdemelte
ki a díjat. Matematikai Nobel-díj azért
nincs, mert Nobelné őnagyságát egy ma-
tematikus deriválgatta éveken keresztül,
amíg Alfred a klubban poharazgatott a ba-
rátaival. Nem vicc!)

Puncicsapda. Érdekes felvétel készült egy
hűtlen feleségről és szeretőjéről Kenyában.
A beszámolók szerint a feleséget elátkoz-
ták, amiért más férfiakkal fetreng, ezért
történhetett meg, hogy a nő vaginája fog-
lyul ejtette szeretője péniszét, magyarán
összeragadtak, mint az üzekedő ebek.
A rosszaságokat kamatyolás közben lepték
meg, feltehetőleg a sokk miatt rándult
görcsbe a nő hüvelye. Az attrakcióra a férj
is megjelent többedmagával, és gondosko-
dott róla, hogy felvétel is készüljön a kínos
pillanatokról.
Hogy valójában hogyan sikerült szétválasz-
tani a szeretőket ilyen közönség mellett,
arról nem szól a fáma, de nem kizárt, hogy
fejszével.

Szigorú biztonság. A Kettedik Böske,
alias II. Erzsébet brit királynő hatvanéves
uralkodása tiszteletére szervezett négyna-
pos népünnepély rendezvényein – a terror-
fenyegetettség miatt – olyan szigorúak
voltak a biztonsági intézkedések, hogy még
az öreglányt is napjában többször megmo-
tozták.

Akarsz sokat keresni? Akkor majd jól el-
bújok! Az ukrán Sztyepan Kovalcsuk 57 évet
töltött háza padlásán, Montcsintsziben.
Eredetileg a nácik elől bújt el, ám végül
csak 1999-ben, 75 évesen jött elő, mert a
húga, aki vigyázott rá, meghalt. 18 éves
volt, amikor elrejtőzött.
Ehhez kapcsolódó vicc:
- Szomszéd, mitől megy olyan jól magá-
nak?
- Zsidókat bujtogatok a pincémben, és dol-
goztatom őket.
- De hát a háborúnak már évtizedek óta
vége!
- Én tudom…

Ha a csótányok még az atomkatasztrófát is
túlélik – ezt kísérletekkel bizonyították –,
akkor… mi a túró lehet a csótányirtó
sprayben???

ÉRDEKESSÉGEK A TÖRTÉNELEMBŐL

♦ Hódító Vilmos. A hódot Európa-szerte sokáig értékes
prémje miatt vadászták. Angliában például ki is döglöttek
az 1060-as évek végére, ezért I. Vilmos király kénytelen volt
Normandiából importálni néhány hódcsaládot a birodalom
újrahódosítása érdekében. Ettől fogva nevezték Hódító
Vilmosnak.
♦ Dózsa György. „Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét
a tűz nem égeté meg” – írja a költő, holott ez orbitális
tévedés: Dózsa György szelleme még a grillpartit követő
éjszakán visszaosont kísérteni, de egy lepkehálóval
elkapták, és tűzre vetették.
♦ Sör. A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. Már a
Kék-Nílus völgyében is készítettek sört, ezt bizonyítja az a
szudáni ásatások során fellelt, közel 7000 éves edény is,
melyben sör maradványait mutatták ki. Ugyanott találtak
egy szinte teljes épségben megmaradt agyag sörcsapot,
valamint több nagy kőlavór szárított szkarabeuszt, amit az
ateista egyiptomiak sörkorcsolyaként fogyasztottak. A
vallásosak sózott-pörkölt gilisztát, pattogatott ganajtúró
bogarat és aszalt botsáskát ropogtattak sörözés közben.
♦ Hitler. Vélhetően erről se sokan hallottak: az első
világháború vége felé a fiatal Hitler egyszer találkozott
Svejkkel a strumilowai vasútállomáson. Mindketten
lekésték a csatlakozást, így hát beültek a restibe, megittak
néhány korsó sört, miközben táncosnőkről, Mózesről és
kutyabetegségekről beszélgettek, majd a derék katona
adott Hitlernek emlékbe egy fűzfaszipkát, és ki-ki ment a
maga dolgára. Ez a Svejkben azért nincs benne, mert
Jaroslav Hasek idő előtt meghalt, és műve befejezetlen
maradt.
♦ Elvis. Teljes neve Elvis Aaron Presley, amerikai énekes,
zenész és színész; gyakorlatilag a világ leghíresebb
könnyűzenei énekese mind a mai napig, kulturális ikon. A
Mississippi állambeli Tupelóban született 1935. január 8-án.
Eredetileg nem Aaron, hanem Áron kellett volna legyen az
egyik keresztneve, amihez a székelycsümbörögi származású
apai nagyapja ragaszkodott, de sajnos az anyakönyvezésnél
elírták, így lett belőle Aaron. Ikertestvére, Jessie Bendegúz
Presley halva született, bár az is elképzelhető, hogy Elvis
született halva, mert nagyon hasonlítottak. Belegondolni is
rettenetes, hogy mi van akkor, ha ez tényleg így történt…
♦ Vezúv. Legutóbb a második világháború idején, 1944.
január 6-án tört ki, de szerencsére nem sérült meg senki,
mivel olyan csattogó fagy volt, hogy az 1200 Celsius-fokos
láva még a levegőben kihűlt, mindössze egy kissé sárosak
lettek az emberek.
♦ Dacii si romanii. A román történészek beteg
agyszüleménye, az ún. dáko-román kontinuitási elmélet,
amely szerint a román nép a dákok és a rómaiak
keveredéséből jött létre, egyszerűen nevetséges, ugyanis
számtalan hiteles bizonyíték van arra, hogy a római katonák
bottal se piszkálták meg a retkes-tetves dák nőstényeket,
inkább egymással vagy a lovaikkal közösültek.
♦ Vérszerződés. A magyarság első alapszerződése. A
legenda szerint a hét vezér kötötte egymással, de a
közjegyzők éppen sztrájkoltak, így kénytelenek voltak saját
érnedvükkel megerősíteni a kontraktusban vállaltakat.
Vérüket egy gepida hadvezér koponyafedelébe csorgatták,
majd egy avar lábszárcsonttal összekeverték, bár Töhötöm
végig az aláírás mellett kardoskodott, csak elfelejtette, hogy
nem tudnak írni. Titkárnőjük, Etel közben kiöblítette a
kumiszos poharakat, mindegyiküknek töltött a vérelegyből,
majd a vezérek egyhangú „Fenékig!” felkiáltással leküldték a
piros unicumot. Ond és Huba rögtön ki is hányta, de a
vérszerződés attól még érvényes.
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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)

Kárpátok sétánya
övezetben Maros folyó
fölötti híd 

Marosvásárhely Municípium – Műszaki igazgatóság közli

az érdekeltekkel, hogy benyújtotta a kérelmet a környezeti véleményezés

kibocsátásának igénylésére a„Kárpátok sétánya övezetben Maros folyó fölötti híd”

tervezetre vonatkozóan, amelyet Marosvásárhely municípiumban terveznek

kivitelezni, a Maros utcában, Maros megye. A javasolt tervezetre vonatkozó

információkat a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég

utca 10. szám alatti székhelyén lehet tanulmányozni, hétfő-csütörtök napokon 9-14

között, valamint a címzett székhelyén, hétfő-péntek napokon, 9-14 óra között.

A közönség megjegyzéseit naponta fogadják a Maros Megyei Környezetvédelmi

Ügynökség székhelyén, hétfő-csütörtök napokon, 9-14 óra között.

Felügyelő-asszisztens a Bel- és nemzetközi
közkapcsolatok osztályra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város versenyvizsgát
hirdet a felügyelő-asszisztensi köztisztviselői állás
betöltésére a Kommunikációs, nemzetközi
finanszírozású projektek és humán erőforrás
igazgatóság keretében működő Bel- és nemzetközi
közkapcsolatok osztályra.

A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén
kerül sor: 2012. július 17-én, 10 órától tartják az írásbeli vizsgát, majd július 19-én, 10
órától az interjút.

A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közlését
követő 20 napon belül kell benyújtani, az intézmény székhelyén, és ennek a 2008. évi
611-es kormányhatározat 49. cikkelye első bekezdésében foglalt iratokat kell
tartalmaznia.

A versenyvizsgán való részvétel feltételét, a beiratkozási dosszié iratait, valamint a
könyvészetet az intézmény székhelyén és a www.tirgumures.ro honlapon függesztik ki.
Részleteket a 0653-801.866-os telefonszámon 8 és 14 óra között kaphatnak.

Az első koncepció javaslatok
a „Tudományos Város a 
Kutatásért és Orvosi 
Informatikáért” 
üzleti kerületre
Marosvásárhely hagyományára, szemléletére és előnyeire alapozva,
kidolgoznak egy üzleti kerületet, amely a kutatásra és orvosi informatikára
lesz szakosodva. A technológiai park egy business övezetre, valamint egy
lakóövezetre lesz felosztva, amelyek majd a befektető cégeket fogják
kiszolgálni. A Marosvásárhely által követett modellt az Issy-les-Moullineaux
város tanácsadóival közösen vették át és alkalmazták, akik Európa
legnagyobb technológiai parkjának létesítői. A egyik legfontosabb elem,
amelyet Franciaországból vettek át, a kerület finanszírozási formája,
éspedig a köz-magán partnerség.

Ez az eszköz azt feltételezi, hogy a befektetéseket a magánszféra végzi, míg a
Polgármesteri Hivatal rendelkezésre bocsátja a szükséges tanulmányokat és
közhasznosságokat. A park megépítése szakaszokban történik, egy megközelítően 10
éves időszakra kiterjedően, míg a befektetések visszaszerzését a magánszféra végzi.
A polgármesteri hivatalnak a kerület létrehozási szándékára vonatkozó nyilatkozatát
követően, különböző olyan szolgáltatók vették fel a kapcsolatot a városvezetéssel, akik
tapasztalattal rendelkeznek a multinacionális cégekkel való partnerségben.
Következésképpen Marosvásárhely már 4 ajánlatot kapott, koncepció tanulmányokat,
amelyek bemutatják a parcellázást és felvázolják a létrehozandó kerület lehető
környezetét.
Az elkövetkezendő időszakban Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, bemutatja az
összes beérkezett változatot és közmeghallgatásnak veti alá. A kiválasztott változat
képezi majd a megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv alapját, amelyet majd a
Polgármesteri Hivatal készít el. Megemlítendő, hogy Marosvásárhely Municípium
tárgyalásokat folytat az AEÁ Nagykövetségével, egyes olyan megvalósíthatósági
tanulmányok finanszírozásáról, amelyek között figyelembe vehetik ezt a tanulmányt is.
A műszaki terv véglegesítésével egyidőben, a marosvásárhelyiek pontos, reális képet
kapnak a kerületről, és főleg a környezeti keretről. Megjegyzendő, hogy az intézmény
honlapján bemutatott javaslatok a tanulmánynak megfelelően a helyzettervet is
tartalmazzák. Ugyanakkor olyan környezeti képek is csatolva vannak, amelyek a világ
más részein alkalmazott tervekben is használva vannak, az ajánlatokat bemutatott
cégek által. A képek célja, hogy segítse a szemlélőt, hogy tisztább képet alkosson az
építészeti koncepcióról.
Azért teszük ezt az említést, hogy ne merüljön fel olyan (szándékos vagy nem
szándékos) félreértés, melynek megfelelően, a környezeti képek az üzleti körzet reális,
végleges képei lennének. Ami minket most érdekel, az a helyzetterv és a megfelelő
tanulmány, amely elemeket a hasonló, nagyszabású és nemzetközi hírnevű tervek
kidolgozásában tapasztalatot szerzett szakember-csoportok valósítanak meg.
Ez alkalommal tájékoztatjuk a marosvásárhelyieket, hogy a polgármesteri hivatal egy
olyan európai alapokból támogatandó projekt iratcsomójának a végső benyújtási
szakaszában van, amelynek célja Kelet – Európa legperformansabb
szuperszámítógépének beszerzése. Ezt a kutatás rendelkezésére bocsátják, és az üzleti
körzet összes potenciális befektetőjének hasznára válik.
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KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a lakósokat, hogy 2012. június 19-től, keddtől kezdődően a 2011. november
30-i 391. számú helyi tanácsi határozat előírásainak megfelelően, a Maros Sport- és
Szabadidő Központban az alábbi belépti illetékek válnak érvényessé:
– felnőttek – 5 lej,
– gyermekek – 2 lej,
– StudCard igazolvány – 2,5 lej.
Köszönjük és várunk mindenkit a Víkendre!

A Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

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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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
Ha egyedülálló és komoly kap-
csolatra vágyik meghívjuk önt,
hogy töltsön velünk egy estét.
Július 14-én estély keretén
belül találkozhat azzal a sze-
méllyel, akivel boldog lehet. A
Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731
telefonszámokon.
Képzelje el, milyen jó lenne vi-
dámnak, kíváncsinak, boldog-
nak lenni. Minden pillanatot
mélyen átélni. Újra hinni a sze-
relemben, az álmokban. Tudni
harcolni azért, amit el akar
érni. Ha régóta vágyik már egy
társra, mi segíthetünk önnek
megtalálni, a Mira Társkereső
Ügynökség várja hívását a
0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.

l A mosoly érték: semmibe se
kerül, de sokat ad. 38-ik évem
napjait színesen és változato-
san élem: barátok, utazás, ki-
rándulás. Mindig van egy-két
jó barát, akivel megoszthatom
élményeimet, de mennyivel
jobb lenne, ha lenne mellet-
tem valaki, akivel átélhetném
ezeket a vidám pillanatokat.
Velem tartasz? Tel:
0742227718 sms kizárva

l Dinamikus, megértő, szere-
tetre vágyó, jó megjelenésű, 45
éves, őszinte, természetet ked-
velő hölgy vagyok. Szeretek ki-
rándulni, zenét hallgatni és
sétálni. Keresem azt az úriem-
bert, aki korban hozzám illő és
hasonló érdeklődésű. Szeret-
nék tartozni valakihez, akire

felnézhetek.  Találj rám, mert
lehet, hogy egymást kerestük
egész eddigi életünkben. Tel:
0737700001 SMS KIZÁRVA

l A szerelem mindig más.
Mindegy, hogy hányszor szere-
tünk életünkben, egyszer, két-
szer vagy tízszer: az új szerelem
mindig ismeretlen. Abban a
pillanatban, amikor elindulunk
keresni a szerelmet, ő is elin-
dul, hogy megtaláljon minket.
43 éves optimista, figyelmes
nő vagyok. Keresem azt a fia-
talembert, aki intelligens cél-
tudatos és kölcsönös bizalomra
épülő komoly kapcsolatra vá-
gyik. Tel: 0748328731 SMS KI-
ZÁRVA

l Önzetlen, nem dohányzó, jó
megjelenésű, vidám, 41 éves
titkárnő keresi olyan úriember
társaságát, aki őszinte, meg-
bízható és komoly kapcsolatot
szeretne kialakítani! Tel:
0742227718 SMS KIZÁRVA

Érzékeny, 38 éves lány vagyok,
szeretem a természetet, a ten-
gerparti sétákat, a kirándulá-
sokat és az őszinteséget. Egy
hozzám való fiatal úriemberrel
szeretnék megismerkedni, aki
tudja mi a tisztelet és a szere-
lem. Tel: 0737700001 SMS KI-
ZÁRVA

l A legszebb ajándék egy mo-
soly, egy ölelés vagy még az
sem, csak egy gondolat: tudni,
hogy van egy olyan férfi, aki
egy 39 éves kedves nőre vá-
gyik. Komoly kapcsolatra
vágyó, megbízható személy je-
lentkezését várom. Tel:
0748328731 sms kizárva

l Kedves, őszinte, 52 éves nő
vagyok. Szeretném megtalálni
a társam, akivel megvalósít-
hatjuk álmainkat. Imádok ki-
rándulni, sétálni a szabadban.
Kedvelem a vidéki élet csendjét
és a romantikát. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Kicsit romantikus vagyok,
mert szeretek álmodozni. Kicsit

őrült, mert valóra is váltom
őket, egy kicsit szerelmes, mert
nagyon tudok szeretni. Kicsit
elmúltam már 40 éves és na-
gyon várom már, hogy megis-
merjelek. Tel: 0737700001 sms
kizárva

Férfiak
Ha egyedülálló és komoly
kapcsolatra vágyik, meghívjuk
önt, hogy töltsön velünk egy
estét. Július 14-én estély
keretén belül találkozhat azzal
a személlyel, akivel boldog
lehet. A Mira Társkereső
Ügynökség várja hívását a
0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.

Képzelje el, milyen jó lenne
vidámnak, kíváncsinak,
boldognak lenni. Minden
pillanatot mélyen átélni. Újra
hinni a szerelemben, az
álmokban. Tudni harcolni azért,
amit el akar érni. Ha régóta
vágyik már egy társra, mi
segíthetünk önnek megtalálni,
a Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731
telefonszámokon.
l Vidáman, radikális gondola-
tokkal a fejemben nézek a vi-
lágba. Ezermesterkedem a
szabadidőmben - ez a hobbim,
biciklizek, mert az egy jó
dolog! Egyszóval nyitott va-
gyok az új dolgokra, és ha
problémába ütközöm, szeretek
a megoldásra magamtól rá-
jönni. Általában a jövőbe tekin-
tek, de a múltat is fontosnak
tartom. 28 éves férfi vagyok,
ha te is inkább a jelennek élsz
és szereted a változatosságot,
akkor talán egymásra van
szükségünk. Tel: 0742227718
sms kizárva

l Van egy különös játék. Nő és
férfi játssza. Írott szabályai nin-
csenek. Szabályait egyedül a
szívükben lévő érzés, az egy-
más iránti őszinteség, a tiszte-
let, a bizalom határozza meg.
Nem legyőzni kell a másikat,
hanem vele együtt győzni. 37
éves, karrierjében sikeres férfi
vagyok és egy őszinte, kedves,
házias nővel szeretnék kialakí-
tani egy komoly kapcsolatot.
Tel: 0737700001 SMS KIZÁRVA

l Szeretnél megismerni egy
31 éves életvidám férfit? Sze-
retek ejtőernyőzni, kirándulni
és táncolni. Úgy gondolod,
hogy a szürke hétköznapokban
is mosolyt tudnék csalni az ar-
codra és boldogok lehetnénk
együtt az ünnepnapokon is?
Ha igen, akkor te vagy az a nő,
aki hiányzik az életemből. Tel:
0748328731 SMS KIZÁRVA

l „Nem tudom, hogy hirtelen
érkezik-e a szerelem - de azt
tudom, hogy én nyitott vagyok
rá. Készen állok.” Optimista
életszemlélettel rendelkező,
határozott, megbízható,
őszinte, ápolt, nemdohányzó,
27 éves fiatalember vagyok.
Szeretem a társaságot, a hatal-
mas esti sétákat, a közös kirán-
dulásokat. Keresem társam egy
olyan hölgy személyében, aki
korban hozzám illő, őszinte és
kommunikatív. TEL: 0742227718
SMS KIZÁRVA

l Határozott, őszinte, figyel-
mes, 43 éves üzletember va-
gyok. Szeretnék korban
hozzám illő, optimista, őszinte
hölggyel ismerkedni komoly
kapcsolat reményében. Tel:
0737700001 SMS KIZÁRVA 

l Nyugodt, kiegyensúlyozott,
jó humorú, szorgalmas, 30
éves, egyedül élő úriember va-
gyok. Szeretnék egy vidám, tár-
saságkedvelő, őszinte, korban
hozzám illő hölggyel ismer-
kedni, aki társam tud lenni a to-
vábbiakban. Tel: 0748328731
SMS KIZÁRVA

l Keresem életem párját, én
egy mosolygós, jókedvű, szor-
galmas 41 éves úriember va-
gyok, szeretem a természetet
és az állatokat, imádok főzni és
szeretem a rendet. Keresek egy
független, vidám hölgyet, aki-
vel egy komoly kapcsolatot
alakíthatnék. Tel: 0742227718
SMS KIZÁRVA

l 46 éves elvált férfi vagyok,
nem szeretek hátra nézni, meg
a múlton rágódni. Sokkal job-
ban érdekel a jövő. Olyan va-
gyok, mint az aranyhal: azt
látom, ami közvetlenül ott van
az orrom előtt. Ha az aranyhal
teljesítené egy kívánságom azt
kérném, hogy találkozzak egy
kedves őszinte nővel. Tel:
0737700001 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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m1

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

(sportműsor,
2012)

13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (ism.)

16:45 Angyali 
érintés (s.)

17:30 Balatoni nyár
18:35 Everwood (s.)
19:20 Euro 2012

(sportműsor,
2012) 

19:55 Marslakók (s.)
20:30 Híradó este
21:15 Párizsi

helyszínelők (s.)
22:05 On the Spot 
23:05 Az Este
23:40 Palimadár (am.

akció-vígj., 1990) 
01:30 Az éjszaka urai

(am. thriller,
2007)

Szerda

17:30 
Balatoni nyár

m2

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Leopoldi nyár (s.)
11:45 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó  
13:25 Motorsport

magazin
13:50 Vers 
14:25 Református

istentisztelet
15:00 Nekem ne

lenne hazám?
(s.)

15:17 Bongó 37. 
16:35 MacGyver (s.)
17:20 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Leopoldi nyár (s.)
18:45 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Angyali érintés (s.)
22:22 Jön Vuk!

(Riport)
23:55 A spirál (japán

horror, 1998) 
01:30 Bűvölet (s.)

22:22
Jön Vuk!

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Reggel
07:40 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:15 Apró

füllentések (am.-
kan. vígj., 1989) 

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 Kegyenc

fegyenc (am.
akció-vígj., 2008) 

00:45 Reflektor
01:05 Gazdagék (s.)

22:30 K
Kegyenc fegyenc

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág (s.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Winnetou 1

(német-jug.-
olasz kalandf.,
1963) 

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 Doktor 

House (s.)
23:15 Született

feleségek (s.)
00:15 Aktív (ism.)
01:15 Tények Este

13:35 
Winnetou 1

Viasat 3

10:35 Doktor House (s.)
11:25 Kisvárosi

hullócsillag(am.
-kan. vígj.,
2000)

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Nyomtalanul

(s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor House (s.)
22:20 Az igazság

napja (am.
thriller, 1999)

00:50 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:40 Esküdt
ellenségek:
Különleges
ügyosztály (s.)

02:30 Az igazság
napja (am.
thriller, 1999)

04:45 A nagy
házalakítás (s.)

22:20 
Az igazság napja

Duna 

10:00 Kapcsoljuk az
Országházat

17:00 Kínai termék
(szingapúri
ismerett. film,
2007) 

17:50 100 éve történt (s.)
18:00 Linda (s.)
19:00 Híróra
19:30 Közbeszéd
20:05 Hitvallók és

ügynökök - Az
igazság
szabaddá tesz
benneteket (s.)

21:00 Tüskevár (s.)
22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:15 Ecc, pecc,

kimehetsz!(fran
cia-svájci krimi,
2009) 

23:50 Koncertek az
A38 hajón (s.)

01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Tengerek világa (s.)
02:10 Térkép (ism.)
02:40 Arcélek (s.)
03:05 Napok, évek,

századok 

22:15
Ecc, pecc, kimehetsz!

fot
o: 

sx
c.h

u
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Műsormelléklet 

m1

13:01 Híradó
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Alpok-Duna-

Adria
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Gasztroangyal 
15:55 A Firtos falvai -

Atyha (szín.-ff.,
magyar
dokumentumf.,
2011) 

16:40 Angyali érintés
(s.)

17:30 Balatoni nyár
18:40 Everwood (s.)
19:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012), Út a
negyeddöntőbe...

19:55 Marslakók (s.)
20:30 Híradó este
21:00 Sporthírek
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő) ,
Negyeddöntő,
Csehország -
Portugália

23:50 Az Este

Csütörtök

21:15
Euro 2012 

m2

11:20 Leopoldi nyár (s.)
11:45 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó  
13:25 Szép magyar

tánc 
13:30 Másfélmillió

lépés
Magyarországon(s.)

14:10 Zegzugos
történetek 

14:40 1100 év Európa
közepén 

15:07 Jön Vuk! (rip.)
16:40 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

17:55 A Nyereg Klub (s.) 
18:20 Leopoldi nyár (s.)
18:45 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilm
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó este  
21:35 Angyali érintés (s.)
22:22 Akiről nem

készült
portréfilm  

23:20 Üdítő 
00:10 Az éjszaka urai

(am. thriller)

22:22 
Akiről nem készült portréfilm

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Reggel
07:40 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

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

(s.)
15:20 A lúzer (am.-

kan.-angol vígj.,
1997) 

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.)
22:25 Dirty Dancing -

Piszkos tánc
(am. rom.
dráma, 1987) 

00:40 Totál szívás (s.)

15:20 
A lúzer

TV2

07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Herkules a

Minotaurusz
útvesztőjében
(új-zél.-am.
fantasy, 1994) 

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

House (s.)
17:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha
(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban

Rosszban (s.)
22:15 Nicsak, ki

beszél még!(am.
vígj., 1989) 

23:50 Propaganda
00:50 Tények 

22:15 
Nicsak, ki beszél még!

Viasat 3

07:05 A Nagy Ő (s.)
07:55 A nagy

házalakítás (s.)
08:45 Gyilkos 

sorok (s.)
09:40 Nyomtalanul (s.)
10:30 Doktor House (s.)
11:25 Columbo:

Elfelejtett hölgy
(am. krimi,
1975)

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Nyomtalanul

(s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul

(s.)
19:35 Vérmes négyes

(s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor House (s.)
22:20 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:15 CSI: A

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

ellenségek (s.)

11:25
Columbo

Duna 

09:35 Közbeszéd 
10:00 Darabokra

szaggattatol (s.)
11:00 Család-barát
11:50 100 éve történt (s.)
12:00 Pannon

expressz 
12:30 Térkép
13:02 Híróra
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:10 Hogy volt!? 
16:05 Arcélek (s.)
16:35 India és Nepál (s.)
17:35 Magyar elsők 
18:00 Linda (s.)
19:00 Híróra
19:30 Közbeszéd
20:05 Hitvallók és

ügynökök - Az
igazság
szabaddá tesz
benneteket (s.)

21:00 A fekete város (s.)
22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:15 Utazás a

koponyám
körül (magyar
filmdráma,
1970) 

22:15
Utazás a koponyám körül

m1

06:55 Ma Reggel
10:00 Balatoni nyár
12:00 P'amende
12:30 Esély
13:01 Híradó
13:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (ism.)

15:10 Marslakók (s.)
15:45 Tálentum (s.)
16:15 Angyali 

érintés (s.)
17:00 Balatoni nyár
18:00 Olimpiai

eskütétel (élő)
19:55 Marslakók (s.)
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő) ,
Negyeddöntő,
Németország -
Görögország

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012 ,

Összefoglaló
00:55 Melissa és Joey (s.)
01:20 Waczak 

Szálló (s.)
01:55 Rejtély (francia-

osztrák-német
filmdráma)

Péntek

18:00 
Olimpiai eskütétel

m2

10:00 Rajzfilmek
10:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Leopoldi nyár (s.)
11:45 Az én Afrikám (s.)
12:05 Magyar

bulizene
13:01 Híradó  
13:25 Híres magyar

könyvtárak (s.)
14:17 Akiről nem

készült
portréfilm  

16:05 Klipperek (s.)
16:35 MacGyver (s.)
17:20 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Leopoldi nyár (s.)
18:40 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó este  
21:35 Angyali 

érintés (s.)
22:22 Az admirális  
23:45 Motorsport

magazin

18:15 
Leopoldi nyár

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Reggel
07:40 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

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

titkai (s.)
15:20 Jégkirálynő a

hokipályán(am.
vígj., 2005) 

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.)
23:30 Gyilkos elmék (s.)
00:40 Helyszíni

szemle (s.)

15:20
Jégkirálynő a hokipályán

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

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban

Rosszban (s.)
22:15 40 nap és 40

éjszaka (am.-
angol-francia
vígj., 2002) 

00:05 Aktív (ism.)
01:05 Tények Este
01:45 EZO.TV

22:15
40 nap és 40 éjszaka

Viasat 3

08:10 A nagy
házalakítás (s.)

09:00 Gyilkos sorok (s.)
09:55 Nyomtalanul (s.)
10:50 Doktor House (s.)
11:45 Columbo:

Diplomáciai
mentesség (am.
krimi, 1975)

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Nyomtalanul (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor House (s.)
22:20 Suttogások a

sötétben (am.
thriller, 1992)

00:15 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:10 Esküdt
ellenségek (s.)

02:05 Houdini - A
halál cimborája
(am. filmdráma,
1998)

22:20 
Suttogások a sötétben

Duna 

11:00 Család-barát
11:50 100 éve történt (s.)
12:00 Csellengők 
12:25 Térkép
13:02 Híróra
13:15 Költők

társaságában
13:20 Kívánságkosár 
15:10 Önök kérték! 
16:05 Hagyaték 
16:35 Földanya

üzenete
(szingapúri
ismerett. film, 2008) 

17:40 Székely kapu 
18:05 Linda (s.)
19:00 Híróra
19:30 Közbeszéd
20:00 Hitvallók és

ügynökök - Az
igazság szabaddá
tesz benneteket
(s.)

21:00 Ménes élet (s.)
21:55 Dunasport
22:10 Beszterce

ostroma (s.)
23:40 Thermák, az

antik világ
menedékei
(olasz dokf.)

16:35 
Földanya üzenete
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m1

11:40 Útravaló
12:00 Kajak-kenu 

Eb. (élő) 
13:01 Hírek 
14:05 Boxutca,

Forma-1
magazin

14:40 Forma-1
Európai Nagydíj
- Időmérő edzés
(élő) 

16:25 Olimpiai
magazin

16:50 Mesélő
cégtáblák (s.)

17:15 A Szabadság
Napja
Budapesten

17:40 A világ
madárszemmel
(s.)

18:40 Doc Martin (s.)
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó 
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő) ,
Negyeddöntő

23:50 Euro 2012
(sportműsor)

Szombat

14:40
Forma-1  - Időmérő edzés (élő)

m2

12:00 Vízitúra  
12:30 Szerelmes

földrajz (s.)
13:01 Marslakók (s.)
15:15 Magyarország

története (s.)
15:45 Mikrobi (s.)
15:55 Rajzfilmek
16:10 Mi újság a

Futrinka
utcában? (magyar

bábf., 1979) 

16:40 Repülő cipő
16:50 Az öreg bánya

titka (s.)
17:20 Szeleburdi

vakáció
(magyar családi
vígj., 1987)  

18:30 Öveges 33 (s.)
18:45 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

18:55 Mi micsoda (s.)
19:25 Rajzfilm
19:35 Geronimo

Stilton (s.)
20:00 Melissa és Joey (s.)
20:20 Waczak Szálló (s.)
21:00 Híradó
21:35 Boxutca (ism.)

18:45
A hangyák mindent tudnak

RTL Klub

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

dinoszauruszok
királya (s.)

11:30 Asztro Show
12:25 Törzsutas

(2011) 
13:00 Autómánia
13:35 Édes, drága

titkaink (s.)
14:35 Lost - Eltűntek (s.)
15:35 Chuck (s.)
16:35 Agymenők (s.)
17:35 Tűzpróba (kan.

akcióf., 2008)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Mackótestvér

(am. anim. f.,
2003) 

22:15 Kenguru Jack
(am.-auszt.
akció-vígj.,
2003) 

00:05 Rajzás (am.-új-
zél. horror,
2007)

02:05 Hülyeség nem
akadály (s.)

22:15 
Kenguru Jack

TV2

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

másik nem! 
11:55 Babavilág

(magazinműsor)
12:25 9 hónap 12:55

Duval és
Moretti (s.)

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

(magyar
valóságshow, 2012)

19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Karate kölyök 2.

(am. családi
film, 1986) 

22:50 Euro túra (am.-
cseh vígj.,
2004) 

00:30 Luxusdoki (s.)

20:35
Karate kölyök 2.

Viasat 3

07:55 Elvált Gary (s.)
08:50 Zsírégetők (s.)
09:45 Főzz élőben

Gordon
Ramsay-vel 

10:45 Columbo:
Elfelejtett hölgy
(am. krimi,
1975)

12:40 Váratlan
szerelem
(német rom.
vígj., 2010)

14:25 Lucky Luke (s.)
15:50 Candleford-i

kisasszonyok (s.)
17:50 Dugipénz (am.

vígj., 1994)
19:55 Mint a villám

(am. kalandf.,
1990)

22:00 Életveszélyben
(am.
akcióthriller,
1997)

23:50 A halott lány
(am. filmdráma,
2006)

01:35 Főnökök
főnöke (am.
krimi, 2001)

19:55 
Mint a villám

Duna 

11:00 Isten kezében 
12:00 Önkéntesek

(magyar

dokumentumf., 2012)

12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó 
13:10 Száműzött

magyar
irodalom 

13:40 Vannak vidékek 
14:10 Heuréka! 
14:35 Sírjaik hol

domborulnak...
(dokumentumf.) 

15:05 Talpalatnyi zöld
15:35 Pannon

expressz 
16:05 Táncvarázs 
17:00 Selyemharisnya

(am. musical, 1957) 
19:00 Híróra
19:30 Hogy volt!? 
20:30 Francia

szobalány
(magyar
színházi felv.)

22:05 Kultikon +
23:00 Őszi szonáta

(svéd-francia-
NSZK
filmdráma)

17:00 
Selyemharisnya

m1

07:25 Lovastúra
07:55 Balatoni nyár
10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Kajak-kenu

Európa-
bajnokság (élő) 

14:40 Forma-1
Európai
Nagydíj -
Futam (élő) 

17:25 Euro 2012
(sportműsor,
2012) (ism.)

19:00 Rex Rómában (s.)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő) ,
Negyeddöntő

23:50 Euro 2012
(sportműsor,
2012),
Összefoglaló

00:20 Zsákutca (német
krimi, 2006) 

02:10 Szenthelyi
Miklós
születésnapi
koncertjei

Vasárnap

14:40
Forma-1

m2

07:25 Rajzfilmek
12:00 Az öreg bánya

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

mindent
tudnak (s.)

13:01 Vallási műsorok
16:05 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
17:40 Nagyon zene

válogatás 
18:35 P@dtársat

keresünk (s.)
19:30 Rajzfilmek
19:45 Geronimo

Stilton (s.)
20:10 4 összeesküvő

és 1 temetés (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Doc Martin (s.)
22:25 Forma-1

Európai
Nagydíj
(felvételről)

00:55 Süti, nem süti
(am. rom. vígj., 2000)  

02:25 Az éjszakai
busz (ff., iráni
háborús
filmdráma)

00:55 
Süti, nem süti

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Trendmánia
11:40 Teleshop
12:35 Törzsutas

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

A pletykafészek
(s.)

15:15 Leépített
szépség (am.
kalandf., 2004)

16.00 Hatoslottó-
sorsolás

17:10 Énekes
izompacsirta
(am. vígj., 1984) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:05 A macskanő

(am. kalandf.,
2004) 

23:05 Vezet a ritmus
(am. zenés
dráma, 2006) 

01:35 Gyilkos áldás
(román-angol-
am. thriller,
2004)

17:10 
Énekes izompacsirta

TV2

06:45 Reggeli
gondolatok

07:15 Zöld világ (s.)
07:45 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (s.)
11:20 Egészség

Mánia 
11:50 Talpig nő 
12:20 Kalandjárat
12:50 Borkultusz

(magyar kult.
mag.)

13:20 Stahl konyhája
13:50 Több mint

TestŐr
14:20 A kiválasztott (s.)
15:20 Monk (s.)
16:20 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:15 Karate kölyök 2.

(am. családi
film, 1986)
(ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Titkok

könyvtára 2. - A
visszatérés
Salamon
kincséhez (am.
kalandf., 2006)

16:20 
Bűbájos boszorkák

Viasat 3

07:55 Columbo:
Diplomáciai
mentesség
(am. krimi,
1975)

09:15 Véznák kontra
dagik 

10:20 EgészségŐr 
10:50 Anya, csak egy van!
11:20 Szex és New

York light (s.)
12:30 A nagy

házalakítás (s.)
14:20 Babe 2 -

Kismalac a
nagyvárosban
(am. kalandf., 1998)

16:00 A vörös
Pimpernel (s.)

17:55 Mint a villám
(am. kalandf.,
1990)

20:00 Négy Esküvő 2.
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Ezt jól kifőztük!

(am. vígj., 2005)
00:30 Második

nekifutásra
(am. vígj., 2002)

14:20 
Babe 2

Duna 

10:10 Másfélmillió
lépés
Magyarországon 

11:00 Isten kezében 
11:30 Pünkösdi

szentmise
Gyimesbükkön
(2012)

13:02 Híradó 
13:15 Nyelvőrző
13:45 Akadálytalanul 
14:10 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Szerelmes

földrajz (s.)
15:40 Hazajáró 
16:10 Tizenötezer

pengő jutalom
(magyar játékf.,
1985) 

17:25 Emberek a
havason (ff.,
magyar
filmdráma,
1942) 

19:00 Híróra
19:35 Önök kérték!
20:35 Gigi (am.

musical, 1958) 
22:30 Dunasport

16:10 
Tizenötezer pengő jutalom



14. oldal június 20 – 26.

Műsormelléklet

m1

10:00 Balatoni nyár
11:40 Rex Rómában

(s.)
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (ism.)

16:10 Marslakók (s.)
16:45 Angyali érintés (s.)
17:30 Capri - Az

álmok
szigete(olasz
filmsor., 28.
rész, 2006) 

18:30 Balatoni nyár
19:10 Everwood (s.)
19:55 Marslakók (s.)
20:30 Híradó 
21:15 Zsaruvér és

Csigavér I.: A
királyné
nyakéke(magya
r krimi, 2001) 

22:20 Kékfény
23:15 Az Este
23:50 Aranyfeszt
00:20 Karinthy

Frigyes  125

Hétfő

21:15 
Zsaruvér és Csigavér

m2

10:00 Utazás a
Holdba 

11:00 P@dtársat
keresünk 

11:55 Öt perc próza 
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó  
13:25 Néprajzi

értékeink 
13:35 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
15:07 Telepódium: Az

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

kalandfilm
sorozata 

17:45 A Nyereg Klub (s.)
18:10 Leopoldi nyár (s.)
18:40 Elit gimi (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 2-es Retro
22:22 Különös

házasság (s.)
23:35 Zsákutca

(német krimi,
2006) 

17:45 A
Nyereg Klub

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Reggel
07:40 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:15 A macskanő

(am. kalandf.,
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 Dr. Csont (s.)
23:30 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:35 PokerStars.net 
01:35 Reflektor

15:15
A macskanő

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

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

varázslat 
(kan. családi
film, 2009) 

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

(s.)
17:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha
(magyar
főzőshow) 

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.)

13:40 
Parányi varázslat

Viasat 3

09:05 Gyilkos 
sorok (s.)

09:55 Nyomtalanul
(s.)

10:45 Doktor 
House (s.)

11:35 Babe 2 -
Kismalac a
nagyvárosban
(am. kalandf.,
1998)

13:15 A nagy
házalakítás (s.)

14:10 A médium (s.)
15:05 Nyomtalanul

(s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes négyes (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 Rocky (am.

filmdráma,
1976)

00:35 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:30 Esküdt
ellenségek (s.)

22:20
Rocky

Duna 

10:00 Füred ékkövei 
11:00 Család-barát
12:00 Száműzött

magyar
irodalom (s.)

12:30 Térkép
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:30 Az állatok

világa (s.)
18:05 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Közbeszéd
20:05 Hitvallók és

ügynökök - Az
igazság
szabaddá tesz
benneteket (s.)

21:00 A Tenkes
kapitánya (s.)

21:55 Híradó
22:00 Dunasport
22:10 Miloš Forman:

Amibe nem
halsz bele... (s.)

23:05 Ezzel a két
kézzel, a két
kezemmel
(szingapúri
ismerett. film) 

22:10 
Miloš  Forman

m1

10:00 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:30 Budapest

természeti
értékei 

15:00 Kékfény (ism.)
15:55 Marslakók (s.)
16:25 Angyali 

érintés (s.)
17:15 Capri - 

Az álmok 
szigete (s.)

18:15 Balatoni nyár
19:10 Everwood (s.)
19:55 Marslakók (s.)
20:30 Híradó 
21:15 Grace nélkül az

élet (am.
filmdráma,
2007) 

22:40 Az Este
23:15 Tudorok (s.)
00:10 Barbarossa (s.)
01:45 A rejtélyes XX.

század
02:15 Everwood (s.)

Kedd

21:15 
Grace nélkül az élet

m2

10:15 Rajzfilmek
10:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Leopoldi nyár (s.)
11:45 Az én Afrikám 
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó  
13:25 Szép otthonok,

remek házak  
13:50 Vízitúra
14:15 1100 év Európa

közepén 
14:42 Különös

házasság (s.)
16:00 Klipperek (s.)
16:25 MacGyver (s.)
17:15 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:40 A Nyereg Klub (s.)
18:05 Leopoldi nyár (s.)
18:35 Elit gimi (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az

álmok szigete (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali 

érintés (s.)
22:22 "Nincs másik"  

18:35 
Elit gimi

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Reggel
07:40 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:15 A merénylet

árnyékában
(am. filmdráma,
1993) 

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.)

15:15 
A merénylet árnyékában

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:15 Stahl konyhája
10:20 Babapercek
10:25 Teleshop
11:30 EZO.TV
13:05 Vásott szülők

(am. vígj., 1989) 
15:20 Marina (s.)
16:20 Doktor House (s.)
17:20 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban

Rosszban (s.)
22:15 A felejtés bére

(am. sci-fi,
2003) 

00:30 TotalCar
01:00 Tények Este
01:35 EZO.TV
02:10 Kelj fel komám,

ne aludjál! 

22:15
A felejtés bére

Viasat 3

08:00 A nagy
házalakítás (s.)

08:50 Gyilkos sorok (s.)
09:40 Nyomtalanul (s.)
10:30 Doktor 

House (s.)
11:20 Candleford-i

kisasszonyok (s.)
13:15 A nagy

házalakítás (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Nyomtalanul (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
23:15 New York-i

nyomozók (s.)
00:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek (s.)
02:00 Doktor 

House (s.)
02:55 New York-i

nyomozók (s.)

17:50 
Nyomtalanul

Duna 

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

Országházat
17:00 Hazajáró 
17:25 Jelfák (s.)
17:40 Zebra
18:00 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Közbeszéd
20:05 Déva titka

(német-román
dokumentumf.,
2007) 

21:00 Vivát
Benyovszky! (s.)

22:05 Híradó
22:10 Dunasport
22:15 Meghallgatás

(ff., csehszl.
zenés f., 1963) 

23:40 Lamantin Jazz
Fesztivál (s.)

00:15 Koncertek az
A38 hajón 

02:00 Vers
02:05 Himnusz
02:10 Tengerek 

világa (s.)
02:30 Lélek

Boulevard

20:05 
Déva titka
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Fehér Orsolya
asztaliteniszező
kijutott az EB-re!
A helyi Sportlíceum diákja, miután nemrég megszerezte
a magyar állampolgárságot is, majd az anyaország vá-
logatottjában is bemutatkozott, több rangos magyar és
nemzetközi megmérettetésen elért jó eredményeinek
köszönhetően kijutott az Ausztriában, július 13-19-e kö-
zött sorra kerülő Kadet és Iúsági Korosztályú Asztali-
tenisz Európa-bajnokságra.

Mint Fehér Csaba, Orsi édesapja a Központnak elmondta, lá-
nyának négy rangos magyarországi versenyen sikerült elérnie
azt a minősítést, ami alapján teljesítette a kadet korosztályú
EB-re szükséges pontmennyiséget. 

Mindamellett, hogy lépéshátrányban volt (nulla pontról in-
dulva) ellenfeleivel szemben, mindössze fél év alatt kellett
megszereznie a részvételhez való jogot.

A tavaly decemberi, 14-15 évesek számára kiírt kadet kor-
osztályú magyarországi versenyen Fehér Orsolya 5-ik lett. A tor-
nán, mivel csak 13 éves volt, meghívottként vett részt. 

Az újoncok számára kiírt Top 12 versenyen II. lett, majd a
14-15 évesek számára szervezett Top 12-n III. helyen végzett,
viszont megnyerte a rangos Budapest bajnokságot, ami Magyar
Országos Bajnokság is egyben. 

A kecskeméti országos versenyen szoros küzdelemben ma-
radt alul a döntőben, így a megszerzett II. helye feljogosította
az EB-részvételre.

Emellett Fehér Orsolya diadalmaskodott a Prágai Open el-
nevezésű nemzetközi versenyen, míg a Zágrábi Openen az elő-
kelő V. helyet foglalta el, ezzel is bizonyítva, hogy nemzetközi
szinten is számolni kell vele. 

Fehér Csaba azt is elmondta, hogy Orsolya jelenleg egy 30
napos edzőtáborban vesz részt, ahol napi 2-3 edzést tartanak,
ami az EB-re való felkészülést is jelenti egyben.

Végezetül a boldog családapa, akinek Orsi a nagyobbik gyer-
meke, azt is megjegyezte, hogy köszönettel tartozik mindazok-
nak, akik itthon lányát a felkészülésben segítették, de a jobb
teljesítmény reményében, Orsi ősztől inkább Magyarországon
fog tartózkodni meg edzeni. 

A vásárhelyi születésű, 37 éves Barabási Rozália líceumi évei alatt atletizált, majd abbahagyta és
a továbbtanulás mellett döntött. 18 esztendővel később, fia egyik edzésén találkozott hajdani
edzőjével, aki felkérte, térjen vissza az atlétikapályára. Azóta többszörös veterán országos bajnok,
készül a második Balkán-bajnokságra, igaz, a Csíki Futókör színeiben. 11 éves fia, Dávid viszont az
Iskolás Sportklubnál atletizál, ugyanakkor sikeresen focizik az FC Junior egyesületnél. 

18 év után kezdte újra, és 
többszörös országos bajnok lett

Interjú Barabási Rozáliával 

– Hihetetlen, hogy szinte két
évtized után kezdtél újra atleti-
zálni. Kinek köszönhetően?

– Fiamnak meg egykori ed-
zőmnek köszönhetően kezdtem
újra róni a kilométereket. A 11
éves Dávid fiam még óvodás volt,
amikor a Bolyai Líceumban jár-
tunk, ahol megmutattam neki
az egykori edzőpályát, ahol haj-
danán Baczó László edző kezei
alatt én is atletizáltam. Annyira
megtetszett neki, hogy be is írat-
tam szaladni, sőt rövid időn belül
meg is nyerte az első terepver-
senyt, amin részt vett. Arra a szo-
vátai versenyre engem is meg-
hívtak a veteránok mezőnyébe.
Csodálkoztam, de ugyanakkor a
szívem a torkomban dobogott.
Elképzeltem, hogy végre újra at-
letizálni fogok, hiszen mindig is
ez volt a hobbim, de az iskolai
tanulmányok miatt annak idején
szertefoszlott a gyerekkori ál-
mom.

– Milyen volt az első verseny,
milyen számokban indultál, és há-
nyadik lettél?

– Szavakban kifejezhetetlen
öröm volt számomra, de ugyan-
akkor nagyon izgultam a ver-
senyszámok előtt, arra gondol-
tam, egyáltalán kibírom-e a
négy kilométeres síkfutást. Sike-
resen versenyeztem, 18 év után
III-ik lettem a Szovátán megren-
dezett 4 kilométeres távon. Fiam,
Dávid ugyanott az első helyen
végzett a közös – kezdők, fiata-

lok, veteránok és idősek számára
kiírt – cross-versenyen. 

– Az első versenyt több más
is követte. Azokon milyen ered-
ményeket értél el?

– Az első versenyen elért si-
keremnek köszönhetően más
versenyekre, amatőr, majd na-
gyobb méretű hazai rendezvé-
nyekre hívtak meg, ahol jobbnál
jobb eredményeket értem el. De
megjegyzem, mindezt szinte ed-
zések nélkül. Sajnos nincs időm
edzésekre járni, mivel három vál-
tásban dolgozom, és hivatásos
családanya vagyok. A verse-
nyekre kedvtelésből, önszorga-
lomból és szinte csak saját költ-
ségből utazunk ki Dáviddal. 

Időközben a sepsiszentgyör-
gyi futónapokon, majd a csoma-

falvi napokon diadalmaskodtam
a női 35-39 éves veterán kate-
góriában. Majd országos verse-
nyeken is pódiumra léphettem.

Érdekességként említem
meg, hogy a tavalyi, június 4-5-
e között megrendezett országos
versenyen elért eredményeim
gyengébbek voltak a szeptem-
beri veterán Balkán-bajnoksá-
gon elért eredményeimnél, ami
tulajdonképpen alulmaradt a
2012-es, azaz idei eredmények-
től. Jelenleg a Csíki Futókör szí-
neiben szaladok a csíkszeredai
Keresztes Gyulának köszönhe-
tően, mivel Marosvásárhelyen
nincs kimondottan csak ilyen,
veteránokat magába tömörítő
atlétikai klub.

– Visszatérve a szaladásra,
gondolom, nem volt könnyű 18
év után az újrakezdés…

– Egyáltalán nem, sőt ezzel
kapcsolatosan el kell monda-
nom, hogy miután elmentem az
első versenyekre, a fiam segített,
hogy bemelegítsek, hiszen már
kiestem az edzési módszerekből.
Az edzések alkalmával általa el-
sajátított bemelegítő gyakorla-
tokat követtem, elmondhatom,
hogy sokat segít a felkészülés-
ben. Hihetetlen, de őt az egyik
edzőmnek tekintem.

– Mint hallottam, korához ké-
pest fiad is tehetséges, ugyanak-

kor elszánt, határozott, ügyes
sportoló. Ő is atletizál?

– Igen, eddig már számos
versenyen nyert. Hetente három
atlétika és három labdarúgó ed-
zésen vesz részt. Számos oklevele
van, imádja az atlétikát. Ezzel
párhuzamosan az FC Junior szí-
neiben focizik, a hajdani kiváló
labdarúgó, Márton László edző
által edzett, 2002-es születésű
korcsoport egyik legjobb játé-
kosa. Csatárt játszik, sok fontos
gólt lő, mindig hasznos játékosa
az együttesnek. Emellett ügyes
a tanulásban is. Elmondhatom,
hogy nagyon harmonikus kap-
csolat van köztünk, amire köl-
csönösen büszkék vagyunk. 

– Minden dicséretet megér-
demelsz, hisz a szülők zöme a
sport helyett inkább a tanulás felé
irányítja gyermekét. 

–Engem annak idején a szü-
leim nem támogattak kellőkép-
pen, ezért abbahagytam az at-
létikát, majd kézilabdázni
kezdtem. Az atlétikának köszön-
hetően, gyors és technikás kézi-
labdázó lettem, de a nyolcadik
osztály végén abbahagytam. Épp
ezért támogatom maximálisan
őt, arra gondolván, ha nekem
nem valósulhatott meg a gye-
rekkori álmom, akkor legalább
neki sikerüljön. De egy biztos: ha
focizni akar, akkor atletizálni is
kell neki, hisz a kettő kiválóan
kiegészíti egymást.

Jelenleg a Csíki
Futókör színeiben
szaladok a
csíkszeredai
Keresztes Gyulának
köszönhetően, mivel
Marosvásárhelyen
nincs kimondottan
csak ilyen,
veteránokat
magába tömörítő
atlétikai klub.
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Ide pázsit, oda gyep c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Azt nézze, szomszéd! Az én fűnyíróm nem füstöl, nem kér üzemanyagot, nem csap zajt, és még tejet is ad!


