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Sport

Volt egyszer 
egy Metalotehnica...

Interjú Sipos Árpáddal, a hajdani Otelul,
majd Metalotehnica, aztán Matricon lab-
darúgócsapatának egykori kőkemény
bekkjével, majd edzőjével, aki hosszú
évekig, egészen a megszűnéséig irányí-
totta a labdarúgó szakosztályt.

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

>>> 15. oldal

Sport

Eb-mérleg

Három. Ennyi maradt hátra a harmincegyből. Nyilvánva-
lóan a legizgalmasabb három. Legalábbis a tét szem-
pontjából, hiszen kaptunk már az arcunkba dögunalmas
játékot elődöntőkön, sőt, döntőkön is. Néhány kivételtől
eltekintve (pl. francia-angol) a csoportkörben közepesnél
jobb és jó mérkőzéseket láthattunk. A huszonnégy mecs-
csen összesen hatvan találat született, ami 2,5 gól mérkőzésenként. Nem volt gól nélküli
döntetlen, és mindössze öt alkalommal örülhettek azok, akik X-re vették a meccset.

Vélemény

Gruppenhecc 

Ez idő szerint a Năstase-ügyön, azaz az
exkormányfő feltételezett öngyilkossági
kísérletén csámcsog a világ. A „mioritikus
tájakon” is magasra hágtak az indulatok
az eset körül:  ki-ki pártállásának függ-
vényében nyilatkozik, próbálja értel-
mezni a történteket. Egy biztos: semmi
sem biztos.

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

>>> 3. oldal

Humor

Szék(let)foglaló beszély 

Józsa Tibor, az RMDSZ friss alpolgármestere:
„Idéntől lettem felkérve, hogy lépjek be az
RMDSZ-be. Úgy gondolom, most lettem
annyira érett, hogy bevállaljam, és vállalni
tudom azt, amit 12 évig Csegzi Sándor
végzett. Én nem tartok a székemhez, ha
majd úgy érzem, hogy nem tudok
teljesíteni, akkor lemondom a széket”.
Bizony, bizony, mondom néktek: az
elkövetkezendő négy esztendőben is
remekül fogunk szórakozni!

>>> 7. oldal
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Társadalom

A „fából” nem lett „vaskarika”

A lapunk hasábjain 2010 szeptember
15-én „Fából vaskarikát” címmel az
Energomur privatizálásával kapcsola-
tosan azt írtuk, hogy „... a befektetőnek
kellő körültekintéssel kellene átvizsgál-
nia a vásárhelyi távhőszolgáltatásban
rejlő gazdasági potenciált” a későbbi
nézeteltérések elkerülése végett.

>>> 5. oldal

A svájci Ameropa Holding vállalat a marosvásárhelyi Azomaros vegyikombinát teljes birtoklására törekszik, így vala-
mennyi szabadon maradt részvényét a június 5-e és 25-e között zajlott nyilvános akción tervezte felvásárolni. A hétfő
esti, a határidő lejárta utáni részleges eredmények szerint a svájci cég 108 millió részvényt vásárolt fel abból a 126
millióból, amelyet még nem birtokolt, így az Azomaros 96,43%-a már a svájciak tulajdonában van. Eszerint kényelme-
sen elérte azt a 95%-os küszöböt, amely lehetővé teszi az abszolút döntéshozó pozícióba kerülését a vállalaton belül,
ebből adódóan a vegyipari kombinát törlését a Bukaresti Értéktőzsdéről bármikor megteheti.

Tévéműsor 
melléklet

Svájciak egyeduralma 
az Azomaros és az
egészségünk fölött

>>> 4. oldal
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Névnapok
Június 27. László, Kamilla, Torda, Olga, Eufémia
Június 28. Irén, Levente, Marcella, Leó, Gyula, Tivadar, Szerénusz
Június 29. Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz
Június 30. Pál, Emília, Bács, Ditta
Július 1. Annamária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd, Olivér
Július 2. Ottó, Jenő, Mária, Marcián
Július 3. Soma, Kornél, Tamás, Ilián, Leó, Bernát

Ajánló

Kos: A héten különösen együttműködő lehet, és könnyen meg-
tapasztalhatja a másoktól ön felé áradó figyelmet és szeretetet.
Ez a hét nem alkalmas a nagy döntésekre és nagy kezdetekre,
de elhintheti a később beérő magokat. Ha el akarja kerülni a
konfliktusokat, fogalmazzon minél pontosabban.
Bika: A héten eléggé kritikus hangulatban lehet, és lehet, hogy
a kollégák vagy a szerettei esnek áldozatul az elégedetlensé-
gének. Mi az, ami valóban nekik szól? A párján úgy érezheti,
nem tesz annyit a kapcsolatukért, mint ön. Lehet, hogy érdemes
átgondolnia, jó-e ez önnek.
Ikrek: A héten szerelmi ügyek miatt főhet a feje. Ha párt keres,
talán túlzottan rajong valakiért, aki nem viszonozza hasonló
intenzitással az érzéseit. Legyen türelmes. Ha párban él, szeretné
magukat kizökkenteni a megszokásból, de a párja kevésbé lel-
kesedik az ötleteiért.
Rák: Ha jól használja a pluszenergiát, amit kap, magabiztos-
sággal, energiával és tudatossággal töltheti el, ami a munká-
jában és a magánéletében is pozitív változásokat hoz. Ne pa-
zarolja idegeskedésre, türelmetlenségre és nyomasztó
gondolatokra ezt az erőt.
Oroszlán: A héten fáradtabbnak érezheti magát a szokásosnál,
így ideje pihennie. Próbáljon meg néhány terhet letenni magáról.
Menjen kirándulni, és töltsön több időt a barátaival. Azért is jól
teszi, ha kicsit hátradől a héten, mert fel kell készülnie a fontos
változásokra, amik önre várnak.
Szűz: A társasági élete új lendületet kap, és megismerkedhet
új emberekkel, akik először furcsa figuráknak tűnnek, de később
érdekesnek találja őket, és akár hosszú távra szóló kötelékek is
születhetnek. Anyagi ügyekben legyen óvatos. Legyen gyanakvó
az elvárásaival, lehet, hogy irreálisak.
Mérleg: A héten nagy elhatározások születhetnek önben arról,
hogy hová megy, és mi mindent csinál, de mielőtt túlzottan
belelovallja magát, teremtse meg a reális alapokat. Bonyodal-
mak várnak önre szerelmi életében, lehet, hogy kissé összega-
balyodnak ön körül a szálak. Szakításra és új kezdetre is sor ke-
rülhet.
Skorpió: Legyen különösen óvatos az üzleti ügyekkel és nagy vá-
sárlásokkal, mert csalás veszélye fenyegetheti. Ez nem jelenti azt,
hogy ne fordulhatna másokhoz segítségért, de mielőtt elhamar-
kodottan megbízna valakiben, vesse alá próbának. Talán frusztrálja,
hogy valakire olyan sokat kell várnia, de maradjon türelmes.
Nyilas: A héten jellemző lehet önre a bizonytalanság szakmai
vagy magánéleti kérdésekben. Nem kizárt, hogy bizalmatlanná
válik valakivel szemben, aki talán tényleg okot ad erre. Jobb,
ha gyanakszik, de ne váljon támadóvá. Próbálja meg tisztázni
a dolgot, és ne menjen bele a játékba.
Bak: Lehet, úgy érzi, önön múlik egy helyzet, vagy tehet valamit
azért, hogy megnyerje a másikat, de nem biztos, hogy így van.
Olykor el kell fogadnia, hogy nincs beleszólása a másik életébe.
Ha elengedi a dolgok iránt érzett felelősségét, megkönnyebbül.
Nem kizárt, hogy ígéretes üzleti lehetőségbe botlik.
Vízöntő: Romantikus hangulatban lehet, nem kizárt, hogy
egész héten a szerelem jár a fejében. Talán valaki bizonytalan-
ságban tartja, és ez igencsak felvillanyozóan hat önre. Ismerje
fel, hogy sokkal több energiája és ötleted van, mint amennyivel
számolt eddig. Lehet, hogy egy anyagiakkal kapcsolatos prob-
lémát kell megoldania.
Halak: A bolygók fontos és pozitív magánéleti változást jósolnak
önnek. Lehet, hogy sokkal elfogadóbb lesz jelenlegi életével és
körülményeivel kapcsolatban, és harmonikus energiái új isme-
retségeket vonzanak az életébe. Ha keresi a párját, még a ro-
mantika is önre találhat.

Horoszkóp

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

Évadzárás 
a Nemzeti Színházban

Június 27-én, szerdán este 8 órától Edu-
ardo de Filippo: A komédia művészete
című vígjátékát játssza a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata
a színház Kistermében. Az előadásra bér-
letszünetet hirdettek meg. Június 28-án,
csütörtökön szintén este 8 órától évad-
záró előadásként újra megtekinthető A
komédia művészete a Kisteremben. Az
előadásra a Molter Károly-bérlet érvé-
nyes. A szervezők felhívják a színházláto-
gatók figyelmét, hogy mindkét előadásról
videofelvétel készül, melyen esetenként
a közönség jelenléte is rögzítésre kerül.

Egyesült államokbeli 
vendégművészek a Kultúrpalotában

Június 27-én, szerdán este 7 órakor ka-
marazene-koncertre várják a zeneked-
velő közönséget a Kultúrpalota
Nagytermébe. A hangversenyen egyesült
államokbeli vendégművészek lépnek fel,
Scott Plugge szaxofonon, Ilonka Rus zon-
gorán játszik. Műsoron: D. Bédard, A. Pi-
azzolla, F. Martin, R. Muczynski, J.
Demersseman művei.

Harcsa Veronika Quartet

Június 29-én, pénteken este 9 órától a Har-
csa Veronika Quartet dzsesszkoncertjére
várják a marosvásárhelyi Jazz & Blues Club
közönségét. Az együttes tagjai: Harcsa Ve-
ronika (ének), Blaho Attila (zongora), Oláh
Zoltán (nagybôgô), Majtényi Bálint (dob).
Rendszeres vendégük: Gyémánt Bálint
(gitár). A koncertre a belépő 8 lejbe kerül.

XVI. Textilművészeti Szalon

A Kultúrpalota földszinti kiállítótermeiben
megnyílt a textilművészek éves kiállítása
a Romániai Képzőművészeti Szövetség Ma-
rosvásárhelyi Fiókja szervezésében. A ha-
gyományossá vált közönségdíj odaítélése
érdekében a szervezők a kiállítás időtar-

tama alatt, június 30-ig várják a közönség
szavazatait.

Kézművestábor

Július 9–14. között Szovátán, az Outward
Bound szervezésében kézművestábort
szerveznek, ahova I–IV. osztályosok jelent-
kezését várják. A programban nemezelés,
gyöngyfűzés, bogozás, bútorfestés, tán-
cház – népdal- és néptáncoktatás – illetve
szabadtéri és kötélkerti tevékenységek sze-
repelnek. Részvételi díj 450 lej, amely tar-
talmazza a szállást, teljes ellátást,
kellékeket, programot. Jelentkezni a
0265/250-939-es telefonszámon, illetve
az info@outwardbound.ro e-mail címen
lehet.
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Gruppenhecc

Ez idő szerint a Năstase-ügyön,
azaz az exkormányfő feltételezett
öngyilkossági kísérletén csámcsog
a világ. A „mioritikus tájakon” is magasra hágtak az in-
dulatok az eset körül:  ki-ki pártállásának függvényé-
ben nyilatkozik, próbálja értelmezni a történteket. Egy
biztos: semmi sem biztos. Egyelőre túl sok homály fedi
a kétes értékű bűnügyi regénybe illő történetet. Meg-
győződésem, az igazságot, a teljeset soha sem tudjuk
meg. Legfennebb csak annyit, amennyit a színjáték
rendezőinek megítélése szerint tudnunk kell. Minde-
nesetre, ha más nem, annyi biztosan kijelenthető,
hogy mindaz, ami történik, igen jellemző a romániai
közállapotokra, a sajátosan balkáni demokráciára,
amelyben élünk. A konkrét esetre visszakanyarodva,
van egy olyan sanda gyanúm, hogy „Cukorfalat” soha
nem kerül a rácsok mögé. Erről ennyit. 

Akkor most evezzünk hazai vizekre. A napokban ik-
tatták be a városi önkormányzati képviselőtestület
tagjait, s amint az várható volt, a Frunda szenátor úr
kegyeltje nem volt a fogadalomtevők között. Igen, az
RMDSZ-es jelöltlista első helyezettjéről,  Nagy Istvánról
van szó. A Frunda rádiójában jelenleg műsorvezető-
ként dolgozó egykori színész állítólag „azért lépett
vissza önként, nehogy utólag az összeférhetetlenség
miatt lemondassák, esetleg büntessék”. Nem ismerem,
a törvény miként rendelkezik a hasonló esetekben, de
azt kétlem, hogy a jelöltlisták összeállítása és a válasz-
tások időpontja között változott volna a szabály. Ezért
igencsak heccesnek tűnik az érvelés, gruppenhecces-
nek. Hogy támadtak-e erkölcsi aggályai Nagynak,
amikor visszalépett, nem tudni, azt viszont igen, hogy
mentorának, munkaadójának nem, amikor korábban
maga is lemondott az elnyert EP-képviselői mandá-
tumról. Amihez, tegyük hozzá, az erdélyi magyar sza-
vazópolgárok juttatták. Ezek szerint Nagy Istvánnak
sem támadtak semmiféle erkölcsi aggályai, amikor
visszalépett. Hogy gondolt-e egyáltalán azokra a
Gruppenhecc-rajongókra, akik kizárólag miatta sza-
vaztak az RMDSZ jelöltlistájára, soha nem tudjuk meg. 

Azt mondják, komoly pártok, érett politikusok az új
választásokra való felkészülést már rögtön az előző le-
zárultának másnapján elkezdik. Az RMDSZ-ről felté-
telezhető lenne, pusztán huszonkét esztendős
régisége alapján is, hogy az előbbi kategóriába tarto-
zik. Akkor pedig joggal elvárható, hogy az említett
módon járjon el. Talán másutt így is teszi, Vásárhelyen
viszont aligha. Vegyük a frissen kinevezett alpolgár-
mester esetét. Négy esztendő viszonylag hosszú idő,
bőségesen elégséges ahhoz, hogy egy akár korábban
ismeretlen személy imázsát is megfelelően fel lehes-
sen építeni. Elég, ha csak a tisztséggel járó közszerep-
lési lehetőségekre gondolunk. Ezért lett volna fontos,
hogy olyan személyt juttassanak e posztra, aki négy
év múlva eséllyel indítható a polgármesteri székért.
Ehelyett mi történt? Egy olyan, még az RMDSZ-ber-
kekben is ismeretlen személy mellett döntöttek, aki
alig néhány hónapja vált a szervezet tagjává. Ez még
nem is lenne tragédia, az viszont már annak tűnik,
hogy – legalábbis első nyilvános szereplései alapján
ítélve – nem tűnik a legfelkészültebbek közé. Azt kell
feltételeznem, hogy valaki valakije az új alpolgármes-
ter. Továbbá azt is megkockáztatom, hogy nem Józsa
Tibor lesz az, aki a következő választásokon a vásárhe-
lyi magyarság polgármester-jelöltje lesz.     

Korábban tragédiát említettem, most helyesbítek:
szerintem kabaré, mondhatni:gruppenhecc mindaz,
ami Vásárhelyen történik. 

Szentgyörgyi László„Hivatásunk: a közönség
teljes kielégítése”

– Július 2-án adják át hivatalosan az Ariel báb-
színház új székhelyét. Hogyan és miért történt az
épületcsere?

– Az Ariel bábszínház 63 éve alakult meg a jól
ismert Posta utcai épületben, amely eredetileg a
református egyház tulajdona, ők viszont visszaigé-
nyelték az ingatlant, emiatt mi már 4 éve bért fi-
zetünk. Így a megyei közgyűlés jóvoltából átadják
a Nyomda utcai volt zsidó kultúrházat, amely in-
tézményben korábban a Törpe gyerekmozi és a Ha-
ladás filmszínház is működött, és ez lesz az Ariel
Iúsági és Gyermekszínház új székhelye. A régi
épület visszaigénylési kérelme mellett a másik
indok a költözésre az, hogy mivel a Posta utcai
székhely nem volt a megye tulajdona, nem tudtuk
azokat a bővítéseket eszközölni, amelyeket a fej-
lődő színház igényelt volna.

– Milyen változásokat hoz az új helyszín?

– Sokkal több tevékenység vár megvalósí-
tásra, ami nagyobb erőfeszítést, de nagyobb ki-
hívást is jelent, és ezek többé-kevésbé rögzítve
vannak az elkövetkezendő 5 évre. Ugyanakkor az
új épület jelentősen nagyobb a réginél, és célsze-
rűbb a bábszínházi tevékenységekre: a nagyterem
175, a kisterem 75 férőhelyes lesz, az emeleten
művészfilmek vetítésére alkalmas 35 férőhelyes
konferenciatermet rendezünk be, és szabadtéri
színpadot is kialakítunk 30 fő számára. A meg-
szokott bábjátékok mellett 0-3 év közötti gyerekek
számára is készítünk előadásokat, valamint fel-
nőttelőadásoknak és animációnak is helyet biz-
tosítunk, sőt kávézó is várja majd az érdeklődőket,
de könyvbemutatók, felolvasóestek felnőtteknek
is helyet kapnak a programban. A felület több
mint 700 négyzetméter, a befektetés 7 millió lej,
a berendezésre (hang, fény technika, fordítóké-
szülékek, bútorzat) pedig további 2,8 millió lejt
különített el a megyei tanács. A számos a helyszín
egyben több lehetőséget is teremt, hisz a két tár-
sulat többet, és párhuzamosan is tud dolgozni, il-
letve más típusú rendezvényeket is programra
tűzünk, például zene, könyv, illusztráció alapú
produkciók szervezése. Nem mellesleg igen jól jött
az adminisztratív munkát végző személyek iro-
dáinak kibővítése is, mert a régi helyen megne-
hezítette a munkát a zsúfolt, kis helyiségekben
való dolgozás.

– Nagyvonalakban mik a tervek a jövőre nézve?

– A fent említett rendszeres produkciók mel-
lett egy nemzetközi, európai nívójú animációs
fesztivált is meg fogunk szervezni, amely tömöríti
a hasonló profilú előadásokat, mindezt a Színmű-
vészeti Egyetemmel, valamint magyarországi,
lengyel, spanyol, moldáv partnerekkel együttmű-
ködésben. Ezáltal nem csak az európai kulturális
életben mutatkozunk meg, építünk ki kapcsola-
tokat, hanem a fesztivál anyagi vonzata is lénye-
ges, hisz ezáltal bekerülhetnek előadásaink egy
olyan hálózatba, ahol ezeket elismerik, értékelik,
így anyagi nyereség is gazdagítja majd a bábszín-
házat. Ehhez természetesen minőségi produkci-
ókat kell előkészítenünk, és a helyi kulturális
értékeket is bevonjuk a mindig korszerű előadá-
sainkba. Célkitűzésünk, hogy a bábszínházat az
annak jól megérdemelt szintjére emeljük.

– Áttérve általánosabb témákra: milyen érzés
gyerekeknek előadni? Milyen közönség?

– Azt hiszem, minden bábszínész nagyon sze-
reti a gyerekeket, és maximálisan próbál megfe-
lelni ennek a nagyon igényes, őszinte, de
ugyanakkor derűs és hálás közönségnek. Nem
lehet elcsábítani őket akármivel: színes, változa-
tos, tartalmas kell legyen a performansz, olyan
narratívát kell a szemük elé tárni, ami megmoz-
gatja a képzelőerejüket. Meg kell említenem,
hogy a gyerekek ízlése nagyon kifinomult, köny-
nyen ráéreznek arra, hogyha nem minőségi elő-
adást láttak. Ugyanakkor nagyon fontos közvetlen
kapcsolatban lenni – pedagógusaik mellett –
velük, mert ez a legbiztosabb információ- és ih-
letforrás arról, hogy mi is a „ma gyerekének” az el-
várása, azaz mit tud a bábszínház hozzá tenni
személyiségfejlődésükhöz, -formálásukhoz. Ezért
is szervezünk workshopokat, ahol a gyerekek
megismerik, mi is zajlik a paraván mögött: krea-
tivitást és kézügyességet fejlesztünk. De ezáltal
mi is sokat tanulunk, mert rájövünk, miféle elő-
adásokat szeretnének látni a következő évadban.
A legnagyobb öröm mégis műsor után a vissza-
jelzéseket hallani, ahogyan beszélgetnek egymás
között a produkcióról. Számtalanszor hátrajönnek
a kulisszák mögé, és elmondják a véleményüket,
kérdezősködnek, megtapogatják izgatottan a bá-
bokat. Ez nekünk iszonyú nagy elismerés, és cso-
dás érzés.

– Az elmúlt 10-15 évben csökkent-e vagy nőtt
az érdeklődés a bábelőadások iránt?

– A statisztikák szerint nőtt az érdeklődés, hisz
a bérletek száma 14-15 ezerre rúg évadonként az
összes megyében, ahol előadunk: Maros, Hargita,
Beszterce-Naszód, Szeben, Brassó. Ezt megszo-
rozva hárommal (egy bérlet három előadásra ér-
vényes), a 9 hónapos évadban közel ötvenezer
előadást tartunk.

Olyannyira igényelnek minket a gyerekek,
hogy szükségesnek tartunk évadzárás utáni elő-
adásokat is tartani: a Víkendtelepen vagy szabad-
téren vakációs évadot rendezni. Ugyanakkor
felelősségünk minden erdélyi helységbe elmenni,
ahol nincs lehetőségük a gyerekeknek bábelőa-
dást látni, így nem csak Maros megye területét
látjuk el produkciókkal, hanem a fent említett me-
gyékben is adunk elő, mert ott igen szegényes a
kínálat vagy nincs babszíntársulat. Ezt a problé-

mát Maros megyei szinten úgy oldanánk meg,
hogy a településekről a Polgármesteri Hivatal au-
tóbuszaival szállítanánk a városba a gyerekeket,
természetesen bérmentve. Ezek mellett együtt-
működünk a Kisegítő Iskolával és a Talentummal,
és szellemileg sérült gyerekeknek is szervezünk
programokat, amelyek előtt workshopolunk,
hogy megismerjük a szellemi képességeiket, mert
nagyon-nagyon kell figyelni ezekre a gyerekekre.
Jól működik velük a darabban való szerepeltetés,
sőt bevonjuk őket a báb- és kellékgyártásba is. 

– Milyen jövőt jósol a bábszínháznak Maros-
vásárhelyen/Erdélyben?

– Ez a műfaj mindig megbecsülte közönségét,
művészetét, és ezáltal folyamatosan fejlődött. Az
Ariel bábszínház mindig figyelt az eszközeire, mű-
vészeire, akik alázatosak a munka és a bábok iránt,
mi – a vezetőség – pedig terveket, stratégiákat
dolgozunk ki, hogy még sikeresebb jövő várjon
társulatunkra. Legfontosabb szem előtt tartani,
hogy mi is képviseljük a helyi kultúrát, a jelképes
vonásokat, és mindenekelőtt maximálisan fon-
tosnak kell tartani azt, amit csinálunk, és akinek
csináljuk. Azt hiszem, ez a siker titka, hisz, - talán
klisének hat, de – ha fontosnak tartod azt, amit
csinálsz, más is annak fogja tartani.

– Milyen költségvetésből gazdálkodik az Ariel
Bábszínház? Az önkormányzat elégséges finanszí-
rozást biztosít? Milyen a költségvetési pénzek és be-
vételek aránya?

– Én mindig azt mondom, hogy a helyes hoz-
záállás az, hogy először legyenek terveink, és
utána anyagi forrás is kerül rá, és nem fordítva.
Ezzel a mentalitással mindig elégséges pénzt
gyűjtöttünk ahhoz, hogy, ha néha nehezen is, de
megvalósítsuk a terveinket. Mindig meg lehet ta-
lálni a támaszt, segítséget, ha a fejlődés vágya
hajt. 

A költségvetési pénzek és a bevétel aránya az
Ariel bábszínház esetében igen optimális, hisz a
jegyek, pályázatok, támogatások hozzávetőlege-
sen 11-12%-át teszik ki a teljes költségvetésnek,
és hozzá kell tenni azt, hogy az országos arány át-
lagosan 5-6%. És mi a jegyeink árát sem emeltük
meg az utóbbi két évben, hisz mindig azt tartot-
tuk szem előtt, hogy a szülők, gyerekek mennyit
tudnak megengedni maguknak.

– Van-e utánpótlás? Milyen a vásárhelyi báb-
színészképzés? Milyen a kapcsolat a Színművészeti
Egyetemmel?

– A friss végzősök közül néhányan már ná-
lunk dolgoznak a színházban, főleg a magyar
társulatban, ahol a generációváltás szépen ala-
kul, de a román részlegen is elkezdődött a fia-
talabbak térnyerése, így van már 3 lányunk, de
– egyébként e nőneműek által dominált szak-
mában – a magyar társulatban fiúk is dolgoz-
nak. Épp ezért jó kapcsolatot ápolunk az
egyetemmel, kölcsönösen segítjük egymást,
munkatársaink gyakran ott is tanítanak, sőt,
amikor indult az egyetemen a bábszínészkép-
zés, mi biztosítottuk nekik nemcsak az oktatás
gyakorlati részét, hanem a pedagógusokat is.

Pál Piroska

Interjú Gavril Cadariuval, a Marosvásárhelyi Ariel Iúsági és Gyermekszínház igazgatójával 
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– Jó napot, Sajókám! Mi a
nyüvet csinál, csak nem sír?

– Éppen nem sírok, csak ki-
buggyant a könnyem a megha-
tódottságtól…

– Nafene! Aztán mitől haf-
tódott meg ennyire?

– Ettől az újsághirdetéstől,
ni, olvasom: Kedves marosvásár-
helyiek! Köszönetem fejezem ki
a város mindazon polgárainak,
románoknak és magyaroknak
egyaránt, akik a helyhatósági
választásokon rám adták voksa-
ikat. Megtisztelő az a bizalom,
amellyel egy új mandátumot
szavaztak meg nekem. Ez egyben
arra kötelez, hogy betartsam az
ígéreteimet. Arról biztosítom
önöket, hogy a város az együt-
télés, a kölcsönös tisztelet és a
multikulturalitás helyszíne ma-
rad. Együtt folytatjuk…

– Elég, maga agyalágyult!
Én marha, jól bedőltem, pedig
nem is kanyarodtunk. Akkor mi
az a képén, ha nem könny?

– Logikus: verejték. Maga
hogy bírja ezt a banánrohasztó
hőséget? Nekem a nyelvem alatt
is izzad.

– Jól. Olvastam, hogy ilyen-
kor napi négy liter folyadékot kell
inni. Ez ma az ötödik söröm; még
három, és megvan a kvóta.

– Igen, csak nem szeszes italt,
mert az alkohol pont az ellenkező
hatást váltja ki, elvonja a vizet a
szervezetből.

– Na látja, ezért nem izzadok!
– Visszatérve Florea nyilat-

kozatára: miért nem hisz a békés
román-magyar együttélésben?
Nem ismeri a régi közmondást?
Román, magyar – két jó barát,
együtt verik meg a cigányt.

– Maga mit szed, hogy ilyen
hülye, Prostamolt? Abban nincs
se román, se cigány! Így hangzik:
lengyel, magyar – két jó barát,
együtt issza sörét, borát.

– Még tiszta szerencse, hogy
nem ukránokkal van ez a köz-
mondás, mert most törölhetnék
az összes gyűjteményből a ma-
gyar bíró által meg nem adott
ukrán gól miatt.

– Tudja, hogy hívják azt a
vaksi gólvonalbírót? Vad István.

– Na és?
– Szerintem elírták a család-

nevét, mert minden bizonnyal a
híres kuruc vezér, Vak Bottyán
kései leszármazottja. De a borról
jut eszembe: hallotta, hogy
Dancs Annamariról bort nevez-
tek el Pesten, az Operettszínház-
ban? Dancs Ancsa bora, így hív-
ják.

– Hát istenem, könyvtárat
mégse nevezhettek el róla.

– Megkóstolná?
– Az attól függ, mennyit pi-

áltam azelőtt…
– Miért?
– Mert szinte látom magam,

ahogy kínlódok kimondani, aka-
dozó nyelvvel: pincér, kérünk egy
üveg dancsaccsaa, na…, egy
üveg dacsaccsancsa…, a tö-
kömbe, hozzon két sört!

– Valszeg Adrian Năstase se
volt józan ama ominózus es-
tén…

– Miből gondolja?
– Hát egy olyan nagy vadász,

mint ő, hogy a rákba nem találta
el a saját fejét? De pontosan mi-
ért is szabtak ki rá két év letöl-
tendőt?

– Trafic de influență, magya-
rán befolyással való visszaélés,

még magyarábban illegálisan
gyűjtött lóvét vállalkozóktól a
2004-es választásokkor.

– Kár, hogy a bizalommal
való visszaélést nem büntetik,
mert akkor az egész bagázst rács
mögé lehetne dugni, a tulipán-
betyárokkal az élen.

– Nem tudja véletlenül, Ro-
mániában csak egyetemet vég-
zett kretén lehet miniszterelnök?

– Szerintem igen.
– Kár. Nekem csak tíz osztá-

lyom van, s abból a tízből is há-
rom nyolcadik. Bezzeg a görö-
göknél…

– Bezzeg a görögöknél mi?
– Ott bárkiből lehet minisz-

terelnök, ma olvastam az újság-
ban, hogy egy tehenész lesz az
új kormányfő.

– Mi???
– Jaj, elnézést, nem tehenész,

szamarász. Nagy különbség
nincs.

– Esküszöm, magának a vé-
dőnő anno véletlenül valami
mást adott be a hülyeség elleni
oltás helyett! Nem szamarász a
hellén miniszterelnök, maga de-
generált, hanem Szamarasz. Így
hívják.

– Kicsit hasonlít a szitu a mi-
énkéhez, amikor a négy évvel ez-
előtti győztes PD-L az RMDSZ-
szel lépett koalícióra, ugyanis a
görög főszamarász is egy kis bal-
oldali párttal együtt készül kor-
mányt alakítani, amely lényegé-
ben csak egy betűben különbözik
Hunorék pártjától.

– Hogy hívják azt a pártot?
– PASZOK!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Svájciak egyeduralma az 
Azomaros és az egészségünk fölött

Az Azomaros legfontosabb
kisrészvényese a Proprietatea
Alap volt, amely 10,2%-át bir-
tokolta a részvényeknek, és 27
millió eurót inkasszált a rész-
vénycsomagjának eladása
révén, így az Alap a befektetett
pénzösszeghez viszonyítva
240%-os profittal számolt egy
év alatt. A város lakosai, volt ve-
gyipari dolgozók hozzávetőle-
gesen a részvények 15%-át
birtokolták. Egyik lehetséges
magyarázata annak, hogy a
svájci cég teljesen fel akarja vá-
sárolni a kombinátot az, hogy a
műtrágyagyár 2011-es nettó
profitja meghaladja a 81 millió
eurót, ez pedig közel másfélszer
jelent többet a 2010-es adatok-
nál.

Tájékozatlanok 
a lakosok

Az elmúlt időszakban több
postaládában is megjelent a
felhívás, miszerint vásárolják az
Azomaros-részvényeket, da-
rabját 2, 22 lejért. Az említettek
ismeretében ellátogattunk az
egykori II-es Poliklinikával
szemben ideiglenesen kialakí-
tott Transilvania Bank Securi-
ties-hez, ahol a lakosok reggel

óta sorban álltak, hogy eladják
részvényeiket. A tűző napon
rostokoló személyek – zömé-
ben idősek, nyugdíjasok – kér-
désünkre, miszerint miért is
állnak sorba, és mennyi pénzt
ajánlanak részvényeikért, nem
tudtak válaszolni. Arról sem
volt fogalmuk, hogy miért épp
most vásárolják fel az értékpa-
pírjaikat, vagy egyáltalán kinek
a tulajdonában van a műtrá-
gyagyár. „Azért állunk sorba,
hogy egy kis pénzhez jussunk.
Nem tudjuk pontosan, mennyit
kapunk, de reméljük, elég lesz
a napi betevőre” – fogalmazott
egy nyugdíjas korú hölgy. Egy
idős házaspár mérgesen távo-
zott a helyszínről, mert állítá-
suk szerint nem tudták eladni

részvényeiket, mivel a jelenleg
érvényes személyi igazolvá-
nyuk adatai nem egyeznek a
részvényekhez jutásukkor ikta-
tott adatokkal. „Elküldtek, hogy
intézzük el a papírjainkat, mert
csak akkor utalhatják át részvé-
nyekért járó pénzt. Egy óra
múlva jár le a határidő, már
semmit nem tudunk tenni” –
panaszolta a három órája sor-
ban álló házaspár. 

Megvezették-e 
a vásárhelyieket?

Tökéletes iskolapéldája ez
annak, hogy mekkora a szaka-
dék a város egyszerű lakosai és
a nagyvállalatok moguljai kö-
zött. Amíg a vegyipari kombi-

nát, tulajdonostól függetlenül,
történelmi profitokat jegyez,
addig mi, vásárhelyiek szívjuk
a kibocsátott mérgező füstöt, és
reménykedünk, hogy a svájci
cég majd eredményesebb in-
tézkedéseket foganatosít a kör-
nyezet és a polgárok életének
védelme érdekében. Jogosan,
hisz ismeretes, hogy Svájc az
elsők között volt a környezetvé-
delmet előtérbe helyező orszá-
gok között, sőt a környezet
óvása az alkotmányban is sze-
repel, de természeti világörök-
ségeket is tart számon, illetve
a svájci törvényhozásban Zöld
Pártjuk is van. Viszont kérdés,
hogy Romániába – a korlátlan
lehetőségek országába – érve,
mennyi idő kell nekik, hogy
korrumpálódjanak, hogy kita-
nulják a helyi „mozgásokat”?
Kérdés az is, hogy a svájci ma-
mutcég részvényekért ajánlott
összege korrekt ár volt-e, vagy
gátlástalanul megvezették
(nem először) a lakosokat? Vá-
lasz erre természetesen nincs,
hisz az Ameropa az Értéktőzs-
dén kívül vásárolta fel a részvé-
nyeket a török Eurofertől és az
Azomaros Holdingtól, a tran-
zakció összege pedig máig szi-
gorúan titokban van tartva.

Pál Piroska

A svájci Ameropa Holding vállalat a marosvásárhelyi Azomaros vegyikombinát teljes birtoklására törekszik,
így valamennyi szabadon maradt részvényét a június 5-e és 25-e között zajlott nyilvános akción tervezte
felvásárolni. A hétfő esti, a határidő lejárta utáni részleges eredmények szerint a svájci cég 108 millió
részvényt vásárolt fel abból a 126 millióból, amelyet még nem birtokolt, így az Azomaros 96,43%-a már a
svájciak tulajdonában van. Eszerint kényelmesen elérte azt a 95%-os küszöböt, amely lehetővé teszi az
abszolút döntéshozó pozícióba kerülését a vállalaton belül, ebből adódóan a vegyipari kombinát törlését
a Bukaresti Értéktőzsdéről bármikor megteheti.

Benedek: 

„Rövidesen megoldás
születik az E-Star ügyében”
Már több mint két hete melegvíz-szolgáltatás nélkül éli
mindennapjai 8000 marosvásárhelyi háztartás az E-Star
távhőszolgáltató, de főleg a Polgármesteri Hivatal mulasz-
tásai miatt, a szolgáltató pedig szeptember 8-án véglege-
sen kivonul Marosvásárhelyről. 

„Az önkormányzat nem tar-
totta tiszteletben sem a tanács
vonatkozó határozatait, sem a
szolgáltatóval kötött szerződés
feltételeit, s bár a helyi tanács
kiutalt 5 millió lejt az ártámo-
gatás fedezésére, a hivatal 
december óta egy lejt sem fize-
tett, sőt az alárendeltségébe tar-
tozó közintézmények saját fo-
gyasztását sem törlesztette a
polgármester, így az E-Star által
közvetve felhalmozott adósság
miatt a gázt szolgáltató E-On el-
zárta a csapokat” – fogalmazott
tegnapi sajtótájékoztatóján Be-
nedek István, a vásárhelyi RMDSZ
elnöke.

Emiatt az E-Star kénytelen
volt a Polgármesteri Hivatallal
egyoldalúan felbontani a szer-
ződést. 

„Többféle megoldás is kör-
vonalazódik, és az elkövetke-
zendő napokban konkrét tervet
fogunk kidolgozni a problémára,
és sürgősségi tanácsülést hívunk
össze, hogy a lehető legrövidebb
időn belül lezárjuk ezt a rendkívül
kellemetlen helyzetet” – állítja
Benedek. Ugyanakkor nem tartja
korrektnek a több ezer háztartás
egészségének veszélyeztetését
politikai csatározások miatt, de
hozzátette, hogy a távhőszolgál-
tató is felelős az életképtelen
együttműködés miatt.

Mint ismeretes, a tanács
megalakuló ülése után Dorin Flo-
rea azt nyilatkozta, hogy „akkor
lesz meleg víz, amikor lesz”,
Csegzi Sándor szerint pedig „eb-

ben az  évszakban a hideg víz is
meleg víz”.

Friss alpolgármesterek –
iroda és feladatok nélkül

„Dorin Florea polgármester
nem tagadja meg önmagát,
amikor városvezetői hatáskörével
visszaélve gúnyt űz a politikum-
ból” – mondta el Benedek. A
frissen megválasztott alpolgár-
mestereknek, az RMDSZ-es Józsa
Tibornak, és a szociálliberális Io-
nela Ciotlăușnak nem biztosít iro-
dát az intézmény központi szék-
házában, hanem a Hangya
épület harmadik emeletén kap-
tak egy szegényesen berendezett
helyiséget, sőt feladatokat sem
bízott rájuk. Emellett a két volt
alpolgármester – Csegzi és Maior
– megőrizték irodájukat a köz-
ponti épületben. „Nem lehet így
eljárni demokratikusan megvá-
lasztott személyek és tisztségek
esetében, és remélem, néhány
napon belül helyreáll a rend” –
nyilatkozta Benedek István.

Az RMDSZ-frakció felszólítja
Dorin Floreát, hogy tartsa tiszte-
letben a demokráciát, a választók
óhaját, és fogadja el a jogosan
kialakult politikai erőviszonyokat.
Ugyanakkor Csegzi Sándort – aki
jelenleg a polgármester szemé-
lyes tanácsadója, de az RMDSZ
Választmányának képviselője, és
SZKT-tag – felkérik, hogy hatá-
rolódjon el Florea demokrácia-
ellenes döntéseitől.

Pál Piroska
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Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0741.240.592

A lapunk hasábjain 2010 szep-
tember 15-én „Fából vaskari-
kát” címmel az Energomur pri-
vatizálásával kapcsolatosan azt
írtuk, hogy „... a befektetőnek
kellő körültekintéssel kellene át-
vizsgálnia a vásárhelyi távhő-
szolgáltatásban rejlő gazdasági
potenciált” a későbbi nézetelté-
rések elkerülése végett. Szükség
volt erre a figyelmeztetésre, mert
mindenki számára nyilvánvaló
volt, hogy a tömeges leválások
miatt annyira leszűkült a válla-
lat ügyfélköre, hogy vesztesé-
gessé vált a cég, és értelmetlen-
nek bizonyult bármilyen
„feltámasztási” kísérlet. Ennek
ellenére, csodák csodájára, ke-
rült egy olyan befektető, aki haj-
landó volt pénzt és munkát ál-
dozni egy ilyen „gazdasági
fekete lyuk” átvételére. A véle-
ményünket sajnos nem vették
figyelembe az érintett felek. A
Polgármesteri Hivatal képviselői

megoldottnak nyilvánították a
problémát, sikerként könyvelték
el, hogy találtak egy ilyen be-
fektetőt, az új cég pedig csak
„fújta” a magáét a drága reklá-
mokban, hogy mennyire jó do-
log ez a távfűtés, és vissza fogják
csalogatni a rendszerbe az el-
vesztett ügyfeleket.
Minden csoda három napig tart,
az E-Star „csillaghullása” pedig
a napokban következett be. Az
igazgatójuk kijelentette, hogy a
cég „kivonul” Vásárhelyről, és
arra engedett következtetni,
hogy az önkormányzat (is) okol-
ható emiatt. Arról nem esett szó,
hogy a cégük szakemberei is té-
vedtek volna, és egy elhibázott
felmérés alapján hoztak fontos
döntéseket. Pedig mint minden-
hol, itt is kettőn állt a vásár, és
jobban meg kellett volna vizs-
gálniuk, hogy kivel és mire köt-
nek üzletet. Most következik
majd az ügyvédek „hasznos”

közbelépése és az ezzel járó
hosszas jogi huzavona, termé-
szetesen a vásárhelyi adófizetők
pénzén. Ki felel ezekért a kudar-
cokért, a súlyos anyagi követ-
kezményekkel járó tévedésekért?  
Gyakorlatilag két magyarázat
lehet arra, hogy miért jutottak
ismételten ilyen helyzetbe a Vá-
sárhely tömbházlakói. Az egyik
az lehet, hogy egy olyan amatőr
céggel volt dolgunk, amelyik
nem volt képes a szerződéskö-
téssel járó kockázatokat fel-
mérni, és a kényes kérdéseket
még a megállapodás megkötése
előtt tisztázni. Ha ez megtörtént
volna, akkor most nem jutott
volna a város ebbe az újabb krí-
zishelyzetbe, pontosabban nem
kötöttek volna semmilyen szer-
ződést városunkban, vagy a leg-
rosszabb esetben, már hóna-
pokkal ezelőtt jelezték volna,
hogy gondok vannak. Ennek el-
lenére ők elhallgatták a napról

napra halmozódó adósságspi-
rált, és „váratlanul”, az önkor-
mányzati választásokkal egy-
időben, a kivonulás mellett
döntöttek. 
A másik magyarázat, amelyik
„felmentést” adhat mind az ön-
kormányzat, mind a beruházó
enyhén szólva szakmaiatlan, fe-
lületes ügykezelésére, az a fel-
tételezett háttéregyezségek léte,
amelyekről nem szerzett, szerez-
hetett tudomást a lakosság. Bi-
zonyára voltak olyan „érvek” is,
amelyek a szerződés megköté-
sére „ösztönözték” a feleket,
mert máskülönben, a gazdasági
válságok időszakában aligha ke-
rült volna egy olyan beruházó,
amelyik átvette volna a garan-
táltan veszteséges vállalatot.
Ennek ellenére, legalábbis azt
reméljük, valaki felel majd a tör-
téntekért. 

Ferencz Zsombor

A „fából” nem lett „vaskarika”

Az utóbbi napokban elöljáróink azzal voltak elfoglalva, hogy a helyi és a megyei képviselőtestület alpolgármestereit, illetve alelnökeit kiválasszák. 
Így az alpolgármesterek: Józsa Tibor (RMDSZ), és Ionela Ciotlăuș (USL), a megyei tanács alelnökei pedig Lokodi Edit Emőke (RMDSZ), és Ovidiu Dancu (USL) lettek.

A marosvásárhelyi tanács
pénteki alakuló ülésén a testü-
let 15 igen és 7 ellenszavazattal
választotta Ionela Ciotlăușt
(USL), illetve 14 igen és 8 el-
lenszavazattal Józsa Tibort
(RMDSZ) alpolgármesternek. 

Az RMDSZ városi tanácsosi
csapatából hiányzik a listave-
zető, a Gruppenhecces Nagy Ist-
ván.  

Szász Attila, az Audiovizu-
ális Tanács volt elnöke szerint
a jogszabály kimondja, hogy
összeférhetetlennek minősül a
rádiós vagy televíziós műsor-
vezetői tisztség a politikai sze-
repléssel. Ez rendben is volna,
de erősen kétlem, hogy az ille-
tékesek (akik soraiban számos
ügyvéd és jogász van) nem tud-
tak volna erről,  amikor a ka-
barétársulat sztárját listaveze-
tőként indították.

A 23 tagú marosvásárhelyi
tanács összetétele következő:
RMDSZ: Bakos Levente, dr. Be-
nedek István, Gombos Csaba
Géza, Haller Béla, Józsa Tibor,
Karácsony Etel, Kikeli Pál, Peti
András, Soós Zoltán, Törzsök
Sándor. USL: Brișcaru Cornel,
Ciotlăuș Ionela, Loghin Lucian,
Pui Sebastian, Sabau Pop Au-
relian, Sîmpalean Dan. APMS:

Farcas Ioan, Gujan Lucian, Ma-
ior Claudiu, Matei Dumitru, Pu-
iac Claudiu, Roman Ioana, To-
doran Radu.

A negyedik mandátumát ta-
posó polgármester szerint az
RMDSZ-USL megegyezés nem
föltétlenül szerencsés, mert nem
a város polgárainak érdekeit szol-
gálja, hanem egyes, vezető po-
zícióban lévő politikusok szemé-
lyes ambícióit. Ugyanakkor Florea
azt is elmondta, hogy függetlenül
a tanács összetételétől, ő ezután
is a két volt alpolgármesterrel,
Csegzi Sándorral és Claudiu Mai-
orral kíván együtt dolgozni.

Mi a felállás a
megyében?

A hétfői alelnökválasztáson
a megyei tanácstagok három
személyt javasoltak, de Ovidiu
Dancu (USL) 33-ból 29 szava-
zattal, Lokodi Edit Emőke
(RMDSZ) pedig 28-cal töltheti
be az alelnöki tisztséget. 

A képviselő-testületi tagok:
RMDSZ: Lokodi Edit Emőke,
Szabó Árpád, Gáspárik Attila,
Balogh József, Csép Andrea, Ke-
lemen Atilla Márton, Ilyés-Tóth
Sándor, Mózes Levente, Po-

korny László, Szász Izolda, Erős
Csaba, Tatár Béla és Bán Mózes.
USL: Chirteş Ioan Cristian, Mora
Ákos Daniel, Pop Felicia, Bân-
dea Eugen, Alin Raul Borz, Popa
Dragoş Codrin, Someşan Şte-
fan, Antonie Ştefan Mihail, Bo-
loş Vasile, Pop Teodor Mircea,
Dancu Ovidiu, Flaviu Ioan Gliga
Socotar Gheorghe-Dinu. APMS:
Urcan Ionaş Florin, Georgescu
Cristian Radu, Doru Borşan, Flo-
rian Coman, Vasile Filimon,
Radu Liviu Todoran. Dan Dia-
conescu-féle Néppárt: Ioan Sto-
ica és Ion Tuşnea.

Pál Piroska

Plagizáló MOGYE-vezetők
Februári tájékoztatásunk szerint a MOGYE
vezetőségének több tagja, többek között Azamfirei
rektor is, gyaníthatóan plagizált.

Az Oktatási Minisztériumnak elküldött bejelentésem
március 9-én kapta meg a Román Kutatási, Technológiai és
Innovációs Etikai Bizottság, mely az Oktatási Minisztérium alá
tartozik. Ezen testületnek 90 napon belül nyilvánosságra
kellett volna hoznia állásfoglalását. Mivel beadványomra
semmilyen választ nem érkezett és a tetteseket sem  vonták
felelősségre, az Európai Parlament Petíciós Bizottságához,
valamint Geoghean-Quinn tudományért és innovációért
felelős európai biztoshoz fordultam.

Ezzel egyidőben, a 8/1996-os törvény 141-ik cikkelye
alapján (plagizálásra vonatkozó rendelkezés) feljelentést
tettem Azamfirei rektor ellen, az 554/2004-es közigazgatási
bíráskodásra vonatkozó törvény

alapján pedig (válaszadási határidők áthágása) előzetes
eljárást indítottam a román Oktatási Minisztérium ellen.
Amennyiben 30 napon belül nem kapok választ, be fogom
perelni a román Oktatási Minisztériumot.

Csatolom a Petíciós Bizottsághoz és a Quinn biztoshoz
küldött beadványt, illetve a feljelentést és a előzetes eljárásra
vonatkozó kérésemet.

A függelékeket a www.bolyai.eu oldalról tölthetik le.

A következő hónapokban a nemzetközi sajtót is értesíteni
fogjuk a román hatóságok cinkosságba hajló passzivitásáról.

Áll a Hantz Péter, 
a BKB alelnöke által jegyzett sajtóközleményben

Alpolgármesterségek és alelnökségek



Kövér László a magyar szár-
mazású íróhoz magyarul írt le-
velében rámutatott: arra a
következtetésre, hogy Nyirő
nem volt sem háborús bűnös,
sem fasiszta, sem antiszemita,
az amerikai, angol és szovjet
tábornokokból álló Szövetsé-
ges Ellenőrző Bizottság jutott
1945-ben és 1947-ben, amikor
a korabeli magyar kommunista
belügyminiszter kérését két
ízben is elutasította, és megta-
gadta az emigrációban élő író
kiadatását.

Kövér a június 21-i kelte-
zésű levélben felhívta Wiesel
figyelmét, hogy „a magyaror-
szági kommunista propa-
ganda, fenntartva a vádakat,
négy évtizeden keresztül pró-
bálta meg kitörölni Nyirőt a
köztudatból”, miközben még a
Ceausescu-rendszer is elismert
íróként kezelte, mert a hetve-
nes években nyugdíjtámoga-
tást folyósított az özvegyének.

A házelnök egy korabeli
budapesti zsidó tudományos
és kritikai folyóiratot, a Liba-
nont idézve leszögezte, hogy
Nyirő „irodalmi műveiben nem
lelhetők fel sem náci eszmék,
sem pedig az antiszemitizmus”.

„Szeretném remélni, hogy
egyetért velem abban, hogy az
alkotó emberek alkotásában
mindig az alkotás az elsődle-
ges, és a megítélés során nem
használható kettős mérce” -
írta Kövér László. Megfogalma-
zása szerint „a székely szárma-
zású magyar író, Nyirő József
nem - bár jelentéktelen, de
kétségtelenül tragikusan elhi-
bázott - politikai tevékenysége,

hanem irodalmi életműve
alapján érdemel tiszteletet”. 

Párhuzamként hozta fel,
hogy „mint ahogy a zsidó szár-
mazású magyar filozófusnak,
Lukács Györgynek sem az
1919-ben betöltött bolsevik
komisszár tevékenysége és az
1945 utáni kommunista dikta-
túra kiépítésében és fenntartá-
sában való jelentő szerepe,
hanem iskolateremtő filozófusi
munkája miatt jár elismerés”.
Kövér László rámutatott, hogy
miközben Lukácsról utca van
elnevezve Budapesten, Nyirő-
től még azt is elvitatják, hogy
a végakarata szerint a szülő-
földjében nyugodhasson.

„A megbékélés nem felej-
tés, hanem megbocsátó emlé-
kezés” - hangoztatta a

házelnök.
A házelnök „igazságtalan-

nak és méltánytalannak, ezért
elfogadhatatlannak” nevezte
Wiesel azon szavait, amelyek
szerint „a magyar hatóságok
bátorítják a múltban történt
tragikus helyzetek és bűn-
ügyek tisztásra mosását”, és
emlékeztetett rá, hogy 2000-
ben Orbán Viktor első kormá-
nya volt az, amely bevezette a
holokauszt áldozatainak em-
léknapját, és határozott arról,
hogy Magyarországon Holoka-
uszt Emlékközpont alakuljon.

„1944-ben a zsidó honfi-
társaimra mért csapás a nem-
zet egészén okozott nehezen
gyógyuló sebeket. Ez a seb a
nemzet szívén esett (...) Talán
már itt az ideje, hogy a borza-

lom és a rettenet által kizök-
kentett történelem visszatalál-
jon természetes medrébe.
Talán eljött az ideje annak,
hogy annyi hazugság, annyi el-
hallgatás, annyi egyoldalúság
után, történelmünket végre
egészben lássuk. Talán elmúlt
már annyi idő, hogy a sokféle
sorsot és szenvedést megért-
sünk és bevalljunk” - idézte
saját, a holokauszt áldozatai-
nak emléknapján 2011-ben el-
mondott szavait Kövér László,
hozzátéve: „ma is így gondo-
lom”.  

A házelnök levelét lezárva
megbékélést kívánt „mindany-
nyiunknak”.

Elie Wiesel a Kövér László-
hoz június 7-i dátummal inté-
zett levelében lemondott a
Magyar Köztársasági Érdem-
rend Nagykeresztjéről - ame-
lyet 2004-ben Mádl Ferenc
köztársasági elnöktől vett át -,
egyebek között azért, mert az
Országgyűlés elnöke is részt
vett május 27-én a romániai
Székelyudvarhelyen „a nyilas
eszméket valló erdélyi író”,
Nyirő József tiszteletére tartott
megemlékezésen.

A magyar házelnöknek írt
rövid, angol nyelvű, június 22-
i keltezésű válaszlevelében Elie
Wiesel megköszönte Kövér
László sorait, amelyeket, mint
írta, „nagyon figyelmesen” el-
olvasott.

„Vajon egyetértek-e az Ön
Nyirőről alkotott véleményé-
vel? Nem. A forrásaim mást
mondanak” - írta Wiesel, és ki-
fogásolta, hogy a házelnöki
levél nem tért ki az ő Horthy
Miklós „megújult csodálatával”
kapcsolatos állásfoglalására.

Az író reményét fejezte ki,
hogy Kövér László nem bánja,
ha a levelét közzéteszi az ér-
deklődést mutató sajtóban.
Befejezésül azt írta: elégedett
a házelnökkel folytatott esz-
mecserével.

Az Országgyűlés Hivatala
csütörtökön azt közölte az MTI-
vel, hogy a házelnök - tekintet-
tel arra, hogy Elie Wiesel sem
nyílt levélben fogalmazta meg
véleményét - a címzett belátá-
sára kívánja bízni, nyilvános-
ságra hozza-e a válaszlevelet. 

MTI
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Nyirő József nem volt háborús bűnös, nem volt fasiszta és nem volt antiszemita - hangsúlyozta
Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Elie Wieselnek írt válaszlevelében, amelyet az amerikai
Nobel-békedíjas író irodája juttatott el az MTI washingtoni irodájához helyi idő szerint pénteken.

Gyurcsány és Năstase
„Feri, ne tedd!” – fogja le Klára Gyurcsány Ferenc re-
megő kezét. De a volt miniszterelnök nem hagyja ma-
gát, kitépi a karját a szorításból, szinte eszelősen
rántja halántékához a pisztolyt.

A letartóztatására érkező rend-
őrök lépte már a szemlőhegyi
villa alagsorából hallatszik, per-
cek kérdése, és feltörik a dolgozószoba ajtaját.

„Feri ne tedd, nem éri meg, jobb vagy ezeknél!” – kiáltja
szinte egyszerre Gréczy és Vadai, miközben Molnár a páncélt
túrja át égetni valóért, egyéb hasznos holmiért.

„Bolgár már élőben?” – ereszti le egy pillanatra a fegyvert
Gyurcsány.

„Igen, itt vagyunk! A demokraták közössége veled van, élőben
hallgatunk, miniszterelnök úr!” – hangzik megnyugtatóan a ki-
hangosított BlackBerryből. „Jön Vágó is szolidarítani, a Henrik
és Kuncze meg szakért, Mesterházy azt mondja, kivár” – teszi
hozzá hadarva a rádiós műsorvezető, majd immár az éter felé
szép érthetően közli a demokraták rádiójának számlaszámát.

„Hát akkor nincs tovább, Klára, nincs tovább, fiúk! Vágjunk
bele!” – sóhajt fel a volt szocialista miniszterelnök. Felesége
már nem tiltakozik, fejét a kezeibe hajtja. Vadai meredten figyel,
még Molnár is felhagy a pakolással. A demokraták közössége a
rádiók előtt kap a szívéhez.

Nyílik az ajtó, a fegyver elsül.
S a vízipisztoly a földre hull. Szép pirosan vigyorog Magyar-

országra. Bele mindannyiunk arcába.
A magyar ballib szatíra folytatódik.
Félreértés ne essék, nem hiszem, hogy bármi ilyesmi tör-

ténne, ha a sukorói üzelmek miatt Gyurcsányért rendőrök jön-
nének. A vízipisztoly színe például bizonyosan pártszínű piros-
sárga-zöld és kék lenne, s Molnár sem mackózna, hanem
Fejtő-összest lapozgatna. A Demokratikus Koalíció píárosai oda-
figyelnek a részletekre is…

De tényleg félre a tréfával. S kérem önöket, ne keressenek
rosszízű áthallásokat Fletó jövője és Adrian Nastase öngyilkossági
kísérlete között sem. Egy „igazi magyar demokrata” ugyanis
többnyire kényelmesebben menekül a törvény elől.

Mert Nastase ennyit tett. Menekült, immár kilátástalanul.
Számára – hasonlóan sok, hazáját kizsigerelendő, hűbérként
használó kelet-európai politikustársához – elképzelhetetlen le-
hetett, hogy nemcsak bíróság elé állítják, hanem el is ítélik.

Hiszen játszott ő is többször Dimitrovot a tekintetes esküdt-
szék előtt, unalomig ismételgetve, hogy őt, a kicsi, aranyos szo-
ciáldemokratát csak a fránya és gonosz politikai ellen akarja el-
ítélni. De ami fontosabb: bő két évtizedig ott voltak a jól működő
politikai alkuk. Nő, pia és korrupció – ezeket egyik oldal sem
bolygatja, ez legyen az elit továbbélési tabuja.

Az elmúlt hónapokban ez a rendszerváltáskori, makkos cipős
gentleman’s agreement megbukott. Válság van, a pénz elfogyott,
nincs min osztozkodni Romániában. Csak a győztes maradhat,
nincs második helyezett, második kifizetőhely. Traian Basescu
jobboldali demokratái ezért mentek-mennek most ölre az ál-
lamfő kormányát megbuktató új miniszterelnök, Victor Ponta
szoclibjeivel. Ezért kerülnek felszínre a „Kapitány” viselt dolgai,
s ezért van plágiumügy is. Utóbbiban egyébként maga Nastase
is benne van: Ponta 2003-ban, doktori disszertációjának meg-
védése idején államtitkár volt a Nastase-kabinetben. S ki nem
találják, ki volt az irányadó vezető tanára… Hát persze, hogy
maga Adrian Nastase! Jóféle úrelvtársi összetartás ez.

A volt román szocialista kormányfőt szerdán befolyással való
visszaélésért ítélte el két év letöltendőre a román legfelsőbb
bíróság. Jogerősen, a rendőrök azért mentek érte szerda éjszaka.
A határozat indoklásában a következő volt olvasható: „Adrian
Nastase személyesítette meg 2004-ben a román politikai élet
korruptságát, amit a román társadalom nem tűrhet meg, az
igazságszolgáltatásnak pedig határozott választ kell adnia erre
a jelenségre.”

Igencsak megfontolandó mondat. Ugyanis bár kétségtelen,
hogy az exkormányfő elítéléséért mindent megtettek politikai
ellenlábasai, attól még az ítélet nem volt politikai. A törvény nem
a politikus Nastasét, hanem a politikai bűnöző Nastasét büntette.

S ez az a pont, ahol már lehet és érdemes is áthallásokat keresni.

Máté T. Gyula

KÖVÉR LÁSZLÓ: 

A MEGBÉKÉLÉS NEM FELEJTÉS,
HANEM MEGBOCSÁTÓ EMLÉKEZÉS 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Egyszer azt hittem, 
hogy tévedtem, de tévedtem.

Szék(let)foglaló beszély. Józsa
Tibor, az RMDSZ friss alpolgár-
mestere: „Idéntől lettem felkérve,
hogy lépjek be az RMDSZ-be. Úgy
gondolom, most lettem annyira
érett, hogy bevállaljam, és vállalni
tudom azt, amit 12 évig Csegzi
Sándor végzett. Én nem tartok a
székemhez, ha majd úgy érzem,
hogy nem tudok teljesíteni, akkor
lemondom a széket”. Bizony, bi-
zony, mondom néktek: az elkö-
vetkezendő négy esztendőben is
remekül fogunk szórakozni!

Csegzi bá, avagy a bicikli és a
szó teremtő ereje. Vásárhely
leköszönő vicepolgármestere egy,
a Pro Európa Liga által szervezett,
kétnyelvűséget népszerűsítő kon-
ferencián: „Azt mondják, Maros-
vásárhelyen azért nem bicikliznek
az emberek, mert nincsenek ke-
rékpárutak. Én azt mondom, bi-
ciklizni kell, és akkor lesznek majd
kerékpárutak. Így van ez a két-
nyelvűséggel is. Marosvásárhe-
lyen magyarul kell beszélni, és
akkor lesz kétnyelvűség”.
A héten úri dolgunk vagyon, csak
idézgetünk, idézgetünk..., ezek-
hez egyszerűen nincs mit hozzá-
fűzni. Akinek esetleg akad hoz-
záfűznivalója, az fűzze hozzá a
honlapunkon, és akkor majd
hozzá lészen fűzve. (Apropó, ige-
kötős igék, íme egy gyöngyszem
az Erdély TV híradójából: „…a
vádlott ügyvédje azt nyilatkozta,
hogy elfogadják az ítéletet, nem
lebbeznek fel”. Reméljük az illető
majd re lesz habilitálva.)

Tévedések víg játéka.Téved-
nek azok, akik attól félnek, hogy
a Maros megyei közgyűlés új,
román nemzetiségű elnöke nem
tartja tiszteletben az egyenlő-
séget, és nem kezel (szerk.
megj.: le?) mindenkit azonosan.
Azt ígérem, hogy négy év múlva
többen fognak mosolyogni a
megyében – mondta pénteki
beiktatásán az önkormányzat
USL-s elnöke, Ciprian Dobre, aki
többek közt a „Foglaljuk vissza
a megyét a magyaroktól!” szlo-
gennel és más hasonló kedves-
ségekkel kampányolt.
Nem kell arra várni négy évet,
Csipike koma, de még egyet se:
már most is kész röhej, ami itt
van.

Köszönjük, Emese! A há-
rom hazai magyar politikai
(mal)formáció közül egyedül az
EMNP jelentetett meg egy hir-

detést a választások lejárta után,
különböző sajtótermékekben,
amely hirdetésben a párt neve
és lógója mellett a „Köszönjük a
választóink bizalmát!” szöveg ol-
vasható.
Szép gesztus, de vajon mire utal-
hatnak?

A vonat…, izé, a mozdony
nem vár. A magántulajdonban
levő Grup Feroviar Roman (GFR)
vasúti társaság (szerencsére) va-
gonok nélkül közlekedő mozdo-
nya múlt kedd reggel önállóso-
dott a Predeal és Brassó közötti
lejtőn, miután a mozdonyvezető
leszállt, hogy leadja a sárga jelzést
a vécén.
A vezető nélküli mozdony – min-
tegy tíz kilométert megtéve –
óránként 100 kilométer fölötti se-
bességre gyorsult a lejtős vasúti
pályán, a kétszázezres város felé
tartva. A vasúti forgalom irányítói
az alsótömösi (Timișu de Jos) ál-
lomáson mellékvágányra terelték
és kisiklatták. A mozdony felbo-
rult, és oldalára fordulva a ma-
gasfeszültségű vezeték két osz-
lopát is kitörte. A balesetnek
nincsenek áldozatai, de a sokkos
állapotba került mozdonyvezető
orvosi ellátására szorult, és gon-
datlanság gyanújával ügyészségi
vizsgálat indult ellene.
Vajon miért nem tanította meg
neki a nagymamája anno: kiso-
nokám, a felnőtteknek mindig il-
ledelmesen köszönj, evés előtt
mossál kezet, és valahányszor le-
szállsz pisikálni a mozdonyról, az-
előtt mindig, de mindig húzd be
a kéziféket!

Anya csak egy van. A médiát
és a rendőrséget is kritizálta Ruth
Charles, annak a férfinak az édes-
anyja, akit hat lövéssel gittelt ki
a miami rendőrség, mert mezte-
lenül rávetette magát egy haj-
léktalanra, lerágta a száját, az or-
rát, a homlokát, és kivájta az
egyik szemét.
„Mindenki azt mondja, hogy
zombi volt, de tudom, hogy nem
zombi. Ő a fiam" – mondta Rudy
Eugene édesanyja, aki szerint fia
hűségesen olvasta a Bibliát, és a
templomba is rendszeresen elkí-
sérte őt. „Rendes gyerek volt. Jó
gyerek volt. Anyák napjára szép
képeslapot kaptam tőle" – tette
még hozzá. (Vajon mi volt rajta,
egy szép húsevő virág?)
Hasonlóan nyilatkozott a csávó
barátnője is, aki elmondta: a férfi
"édes, jó modorú" ember volt, és

nem az az arcevő szörny, akinek
a média beállítja – ahelyett, hogy
inkább hálát adott volna a fenn-
valónak, hogy Rudykára nem va-
lamikor korábban, például fran-
ciázás közben jött rá a hoppáré. 
A pofátlan hómlessz áldozat, Ro-
nald Poppo azóta is kórházban
van; támadója az arca 75 száza-
lékát lerágta, az orvosok most a
közvetlen fertőzésveszéllyel küz-
denek, és csak annak elhárítása
után veszik fontolóra az esetleges
arcpótló műtétet. De vajon hon-
nan szereznek másik arcot? Eset-
leg Kovács Péter adhatna neki a
sajátjából, mert a „győztes” vá-
lasztások óta igencsak megnőtt
neki.

Az igazi Maci Laci. Különös do-
log izgat fel egy amerikai férfit:
játékmacikra gerjed. A rendőrségi
jelentés szerint már negyedszerre
kapták el, miközben plüssmacival
végzett önkielégítést.
A pacák előszeretettel létesít testi
kapcsolatot gyerekjátékokkal, fő-
leg puha kis játékmackókkal –
írja a Huffington Post. Múlt csü-
törtökön vették őrizetbe, amikor
egy egészségügyi központban
kezdett huncutkodni egy macival.
A rendőrségen kiderült, hogy a
négert ugyanezért a bűncselek-
ményért már háromszor is őri-
zetbe vették korábban.
Csak el ne látogasson a Százhol-
das Pagonyba, mert akkor Mici-
mackónak csengettek.

Disznó ludens – finomabb,
ha boldog. Kínai szakértők rá-
jöttek: a boldog malac gyorsab-
ban hízik, így egy kísérlet kere-
tében 600 betonházikóból álló
falut építettek a disznóknak a kí-
nai Csangpuban. A kutatások sze-
rint a happy röfik nem csak gyor-
sabban híznak, de finomabb a
húsuk is.
Minden házikót speciális búto-
rokkal és játékokkal szereltek fel
– ugyanis a malacok imádnak
játszani! Alvóhelyüket reggel
nyolckor hagyhatják el, ekkor vo-
nulnak ki a parkba(!) játszani a
többi röffenccsel, majd délután
ötkor mindenki hazaszambázik
a saját rezidenciájára. 
Vacsora után a nagykorú sertés-
csávók koca-sztriptízbárba
dzsesszelnek, míg a disznómámik
epilált chippendale-kanokkal
múlatják az időt.

Kolbászmérgezés – más-
képp. Pórul járt egy német kis-

város hentesének lánya: Heidi
Prötzle épp a szexuális kíváncsi-
ság korába lépett – a szobájában
és a számítógépén is rengeteg
szexuális tartalmat találtak ké-
sőbb a szülők. A lány vesztét pont
ez a szexéhség okozta.
Hentes családról lévén szó, a kis
Heidi legkönnyebben a falloszra
emlékeztető német kolbászokkal
maszturbálgatott, természetesen
szülei tudta nélkül. Azzal azonban
nem számolt, hogy apja egyik
reggel a kidobásra szánt, romlott
kolbászokat gyűjti össze egy la-
vórba, amiből ilyen célra csenni
végzetes hibának bizonyulhat.
Sajnos így is lett: a romlott kol-
bászokkal való intim együttlét
következtében Heidi komoly
belső szervi fertőzést kapott,
mellyel a szégyen miatt nem
akart orvoshoz menni, és mire
megtette, már túl késő volt...
Stupid és értelmetlen halál. De
vajon hány ex-barátját vacsoráz-
ták meg korábban a gyanútlan
vásárlók?

Pszichopata kend? Most köny-
nyűszerrel letesztelheti! Amerikai
pszichológusok kifejlesztettek
egy tesztet, amivel könnyen
megállapítható, hogy ki a pszi-
chopata. Egy rövid történet után
válaszolni kell egy kérdésre. A
pszichopata gyilkosok MINDIG
ugyanazt a választ adják. 
Tehát: Egy fiatal lány az anyja te-
metésén megismerkedik egy fi-
atalemberrel, akibe első látásra
beleszeret, de nem tudja meg az
elérhetőségét, nem cserélnek te-
lefonszámot stb. Egy hét múlva
a lány megöli a nővérét. Kérdés:
Miért ölte meg a lány a nővérét?
A normális emberek által adott
leggyakoribb válasz: Azért ölte
meg, mert nyilván a nővér is
megismerkedett a fiatalember-
rel és összejött vele.
Most jön a pszichopaták által
adott válasz: Azért ölte meg a nő-
vérét, mert azt reméli, hogy a fi-
atalember arra a temetésre is el
fog jönni.

Két szőke a tibetológia  tan-
folyamon:
- Képzeld, tegnap este megkér-
deztem a barátomtól, akarja-e,
hogy ajurvédikusan megnyissam
a praktarashajanáit…
- És, mit mondott?
- Semmit, csak vigyorgott, és le-
tolta a gatyáját.

Dalszövegelemző 
- magyar és nemzetközi slágerek górcső alatt -

„Hull az elsárgult levél, sír a fáradt őszi szél, mondd,
hogy nem múlt minden el, mondd, hogy néha könnye-
zel.” (Máté Péter: Hull az elsárgult levél) – Ez egy elég
ritka, bár létező meteorológiai jelenség, amikor hó vagy
cigánygyerekek helyett elsárgult levél hull az égből. A síró
őszi szél már valamivel keményebb dió, de aki látott már
kacagó villámlást vagy röhögő dörgést, annak a síró szél
sem okozhat problémát. A „mondd, hogy nem múlt minden
el” sor analizálhatatlan, hiszen nem tudhatjuk, mire érti a
mindent. A „mondd, hogy néha könnyezel” viszont egyér-
telmű: „remélem, hogy olykor még el szoktad készíteni a
kedvenc közös kajánkat, a hagymatokányt puliszkával”.

„Ott állt a lány, az út jobb oldalán, egy sárga rózsa
hervadt homlokán, a szürke úton csak állt várakozón,
Földvár felé, félúton...” (Demjén Ferenc: Földvár felé
félúton) – Arról danol Rózsi, hogy Földvárra menet egyszer
csak egy stoppos kurvát pillantott meg egy rosszhírű ka-
mionparkolóban. Helyszűke miatt azt már nem írta bele
a dalba, hogy amint közelebb ért hozzá, akkor látta, hogy
amit ő sárga rózsának vélt, az valójában egy citromos
Wunderbaum autóillatosító volt, amely egy kamionsofőrrel
való sűrűn bólogatós, néma eszmecsere közben akadt a
bérnőstény fülére.

„You are so beautiful… to me…” (Joe Cocker: You Are
So Beautiful) – Vagyis: „olyan gyönyörű vagy…”, kezdi az
amerikai Király L. Norbi minden idők egyik legszebb sze-
relmetes dalát, aztán gyorsan visszavesz belőle egy csep-
pet: nekem!

„Feladat? Feladom, leszarod? Nagyívbe leszarom a
kötelet a nyakamon, a sebet, ami nyalogat, a nyava-
lya, ha letudom, lepereg, kitelik a köszönet, a kereked
a negyedik a falon, ahogy emelik, a fogam, ami csik-
csik-csikorog, csik-csik-csikorog a fogadon.” (Hiper-
karma: Amondó) – Ezen nincs mit magyarázni.

„Hazafelé a Pannihoz benéztem, hogy türkizkék blúzát
egy napra kölcsönkérjem, adott még hozzá egy csíkos
olasz farmert, s hogy szebb legyek este, egy kicsit ki
is festett.” (Neoton: Elmentél) – Joggal tételezhetjük fel,
hogy Panni vagy jó barátnője az énekesnőnek, vagy ruha-
uzsorás, különben nem adná csak úgy kölcsön a blúzát,
pláné nem a türkizkéket, arról már nem is beszélve, hogy
még egy farmergatyával is megfejeli a gönchitel-konst-
rukciót. Ugyanakkor az is valószínűsíthető, hogy Panni koz-
metikus, de legalábbis ért a sminkeléshez, hacsak nem
annyira rusnya a blúz-lízingelő, hogy akár egy vak koldus-
asszony is kifesthetné, mert bármilyen formában és mennyi-
ségben felvitt festék csak javítani tud rajta, rontani nem.

„Oly távol vagy tőlem, s mégis közel…” (István, a király)
– Egyértelmű, hogy Szörényiék ezt schmittelték, ugyanis
a fenti sor nem más, mint a mesterlövészek mottója.
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Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon
hozzánk a 0741.240.592-es 
telefonszámon vagy a
kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Maros megyei hetilap

június 27- július 3.

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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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)

Június 16-tól 
zárva a Fedett Uszoda
A marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az ing. Mircea Birău
Fedett Uszoda osztálya révén értesíti az úszás kedvelőit, hogy a
kötelező évi karbantartási (fertőtlenítés, takarítás, javítási mun-
kálatok) valamint felújítási munkálatok végett, 2012 július 16-től, a közönség számára zárva
tart.
Köszönjük mindenkinek, hogy igénybe vették a szolgáltatásainkat.
Az ing. Mircea Birău Fedett Uszoda hamarosan újra megnyílik a közönség számára. 

9. oldal

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
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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
Mindannyian vágyunk a szere-
lemre! Igaz? És miért? Mert ez
az élmény tölt el minket viruló
elevenséggel. Az érzékeink mű-
ködnek, minden érzelem felerő-
södik, a hétköznapi valóság szét-
hullik, és mi az egekben járunk.
Szeretné megtalálni a szerelmet?
Mi segítünk önnek megtalálni,
a Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0737700001,
0742227718 telefonszámokon

A zene maga az élet, és amíg
szól, semmi nem hal meg örökre.
Ha szereti a jó zenéket, a táncot,
a szórakozást és egy igazi társra
vágyik, akkor a Mira Társkereső
Ügynökség szervezésén belül Jú-
lius 14.-én lehetősége nyílik
megismerkedni egyedülálló sze-
mélyekkel. . Az ügynökségünk
várja hívását a 0737700001,
0742227718 telefonszámokon

l Színházat, utazásokat ked-
velő, diplomás, nyelveket be-
szélő, nem dohányzó, özvegy 52
éves hölgy vagyok, rendezett
háttérrel. Életvidám, mosoly-
gós, megnyerő külsejű társat
keresek, ha lehet egy ÉLETRE!
Tel: 0742227718. Sms kizárva

l 35 éves egyedülálló, fiatalos
hölgy vagyok. Őszinte, család-
centrikus, sármos és persze ud-
varolni tudó vidám
személyiségű férfit keresek! Tel:
0737700001. Sms kizárva!

l Megbízható, hűséges, 39
éves, odaadó tanítónő komoly
társat keres, aki a családjáért
megtesz mindent és őszinte. Tel:
0748328731 sms kizárva

l Sosem késő, hogy az legyél,

aki lenni akarsz. Nincs korlá-
tozva az idő, bármit bármikor
elkezdhetsz. Változhatsz, vagy
maradhatsz a régi, nincsenek
szabályok erre. Lesznek nagy-
szerű és rossz pillanataid - re-
mélem, te tele leszel jóval.
Remélem, látsz majd olyan dol-
gokat, amiken ledöbbensz. Re-
mélem, érzel majd olyat, amit
addig sohasem éreztél. Akara-
tom ellenére mindig az jut
eszembe, hogy minden maga-
biztos, ambiciózus, szingli nő
belsejében egy törékeny, finom
hercegnőcske bújik meg, akit 30
évesen is meg kell menteni! Tel:
0737700001 sms kizárva  

l Egy kicsit elmúlt 40, egy kicsit
„őrült”, egy kicsit okos (mert fej-
lődni muszáj), egy kicsit opti-
mista, egy kicsit érzelmes, egy
kicsit őszinte, egy kicsit gondos-
kodó, egy kicsit figyelmes, egy
kicsit elfogadó, egy kicsit köz-
vetlen vagyok, és nagyon sze-
retnélek megismerni. Tel:
0742227718  sms kizárva  

l Egyetlen dolog vezérel az
életben 37 évesen, mégpedig
elérni a magam elé kitűzött cé-
lokat, és az utam közben meg-
élni, átélni, átérezni a velem
történteket, hogy megértsem
az életet, hogy az utam során
tanult momentumokat felhasz-
nálva elégedett legyek a dönté-
seimmel, ha visszanézek.  Amik
érdekelnek: pszichológia, kö-
zépkori történelem, építészet,
lakberendezés, túra, horgászat,
biciklizés, írás, utazás. Már csak
Te hiányzol... Tel: 0748328731
sms kizárva

l 35 éves női szívben eltöltött
hely üresedés miatt betöltésre
vár. Az ideális jelölt tapasztalat-
tal rendelkezik nem csak az el-
csábításban, hanem a
megtartásban is, optimizmusát
sikerült megőriznie, derűsen ke-
resi az új kihívást, amellyel kap-
csolatban folyamatos fejlődés
mellett hosszabb távra gondol-
kodik. A pozícióhoz megfelelő
kompenzációs csomag is tarto-
zik: hűség, megértés, bizalom,
őszinteség, bónuszba szerelem

jár. Tel: 0742227718 sms kizárva

l Egy ember mozaikolásának
menetét, gondolatfonalait és
lépcsőfokait más számára pont
olyan nehéz meghatározni,
mint amennyire nehéz azt, mi-
lyen tulajdonságokat keres az
ember egy Társban. Megszám-
lálhatatlan érzésből, gondolat-
ból és emlékből tevődöm össze.
Ismerem a hajnal és az éjfél pá-
ráit, a semmittevést és a ke-
mény munkát. Vágyom a
lélekbeszédet, a gyöngéd gesz-
tusokat és a természet hangjait.
Megjátszás nélkül 35 évesen
adom azt, akivé váltam. Tel:
0737700001 sms kizárva  

Férfiak
Mindannyian vágyunk a szere-
lemre! Igaz? És miért? Mert ez
az élmény tölt el minket viruló
elevenséggel. Az érzékeink mű-
ködnek, minden érzelem felerő-
södik, a hétköznapi valóság szét-
hullik és mi az egekben járunk.
Szeretné megtalálni a szerelmet?
Mi segítünk önnek. A Mira Társ-
kereső Ügynökség várja hívá-
sát a 0737700001, 0742227718
telefonszámokon
A zene maga az élet, és amíg
szól, semmi nem hal meg örökre.
Ha szereti a jó zenéket, a táncot,
a szórakozást és egy igazi társra
vágyik, akkor a Mira Társkereső
Ügynökség szervezésén belül Jú-
lius 14.-én lehetősége nyílik
megismerkedni egyedülálló sze-
mélyekkel. Az ügynökségünk
várja hívását a 0737700001,
0742227718 telefonszámokon

l „A szerelem csak annak fedi
fel legrejtettebb titkait és csodá-
ját, aki képes a feltétlen odaa-
dásra és érzelmi hűségre.” 31
éves független, művészetet ked-
velő, kommunikatív, őszinte, ha-
tározott férfi vagyok. Keresem a
párom egy olyan hölgy szemé-
lyében, aki korban hozzám illő és
hasonló érdeklődésű. Tel:
0737700001sms kizárva

l „Az emberek túl sok falat épí-
tenek, és túl kevés hidat.” Művelt
természetkedvelő 44 éves, két
gyerekkel rendelkező úriember
vagyok, keresek egy korban hoz-
zám illő, kedves udvarias höl-
gyet, aki szereti a gyerekeket,
szeret sétálni, kirándulni és kész
elszánni magát egy komoly kap-
csolatra. Tel: 0742227718 SMS
kizárva.

l Minden szép, értékes és értel-
mes elfoglaltság iránt nyitott,
nyugdíjas, özvegy, 58 éves úri-
ember vagyok. Komoly gondol-
kodású, de optimista
életszemléletű társamat kere-
sem, akivel tartalmassá és
széppé tehetnénk egymás
életét, hiszen szeretetet adni és
kapni a legboldogítóbb az élet-
ben. Szeretném, ha sikerülne.
Tel: 0742227718. Sms kizárva

l Jó kedélyű, kiegyensúlyozott
és vidám, káros szenvedélyektől
mentes 34 éves úriember va-
gyok. Vallom, hogy a jó párkap-
csolat alapja az őszinteség és a
bizalom. Szeretek kirándulni, ol-
vasni és zenét hallgatni. Kere-
sem a párom olyan hölgy
személyében, aki korban hoz-
zám illő, őszinte, nyitott és kom-
munikatív. Tel: 0748328731 sms
kizárva

l Fiatalos mentalitású, 41 éves
tervekkel, célokkal rendelkező,
sportkedvelő férfi vagyok. Sok-
oldalú érdeklődésű, kiegyensú-
lyozott, természetkedvelő
embernek tartom magam.
Olyan hölgyet keresek, aki nyu-
galmat, békét, szeretet hoz az
életembe. Tel: 0737700001 sms
kizárva

l Egy barátságos, őszinte,
vidám és határozott 52 éves férfi
vagyok, aki szívesen megismer-
kedne egy kedves, értelmes, hu-
mort kedvelő hölggyel.
Szeretem, ha két ember kom-
munikál, tisztelik egymást és fi-
gyelnek egymásra. Tel:
0742227718 sms kizárva

l „Talán semmi sincs szebb a vi-
lágon, mint találni egy embert,
akinek lelkében nyugodtan lete-
hetjük szívünk titkait, akiben
megbízunk, akinek kedves arca
elűzi lelkünk bánatát, akinek
egyszerű jelenléte elég, hogy vi-
dámak és nagyon boldogok le-
gyünk.” 38 éves úriember
vagyok, szeretem a természetet,
kultúrát, jó filmeket és mindent,
ami szép. Szeretnék megismer-
kedni egy életvidám, őszinte,
kedves nővel komoly kapcsolat
céljából. Tel: 0737700001  sms
kizárva

l Ha úgy érzed minden perc egy
ajándék, amit az élet ad, nem
szereted a bezártságot, akkor te
vagy akit keresek. 31 éves férfi
vagyok, szeretek lovagolni és
táncolni. Tel: 0748328731 sms
kizárva

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk
el (max. 25 szó). A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó
felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul
kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408



11. oldaljúnius 27- július 3.
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m1

10:00 Balatoni nyár
11:50 Útravaló
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Lesz egyszer

egy Ifipark?
15:25 Euro 2012

(sportműsor, 2012)
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 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Portugália –
Spanyolország,
Elődöntő

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

(sportműsor, 2012)
00:55 Az ötödik sarok

(am.-angol
rom. dráma)

Szerda

21:15 
Euro 2012

m2

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

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Magyar elsők (s.)
13:40 MNASZ

Motorsport
magazin

14:10 1100 év Európa
közepén (s.)

14:35 2-es Retro -
Színes portrék

14:37 "Nincs másik"
15:30 Klipperek  (s.) 
15:55 MacGyver (s.)
16:45 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

17:10 A Nyereg Klub (s.)
17:35 Leopoldi nyár (s.)
18:05 Rajzfilmek
18:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
19:30 Atlétika Eb. (élő) 
21:00 Híradó
21:29 Sporthírek
21:37 Bongó 41.
23:05 Tudorok (s.)
23:55 Angyali érintés 

19:30 
Atlétika Eb.

RTL Klub

08:30 Reflektor
08:40 Reggeli 

- Csak csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:15 Női vonalak

(am.-német
vígj., 2000) 

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 Esküvő, rock,

haverok(am.
vígj., 2006) 

00:35 Reflektor
00:55 Gazdagék (s.)

22:30 
Esküvő, rock, haverok

TV2

07:00 Babavilág
(magazinműsor)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Winnetou 2 -

Az utolsó
renegátok
(német-jug.-
francia kalandf.,
1964) 

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.)

13:30
Winnetou 2

Viasat 3

09:40 Nyomtalanul (s.)
10:30 Doktor House (s.)
11:25 June vidám

élete (am.-kan.
vígj., 2000)

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 II. (am.

filmdráma,
1979)

00:35 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:30 Esküdt
ellenségek:
Különleges
ügyosztály (s.)

02:20 Rocky II. (am.
filmdráma,
1979)

04:25 Zsírégetők (am.
reality show)

22:20
Rocky II.

Duna 

08:35 Magyar elsők (s.)
09:00 Kapcsoljuk az

Országházat
18:00 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Jávorszarvas a

verandán
(angol-am.
dokumentumf.,
2007) 

21:00 Tüskevár (s.)
21:30 Tüskevár 

(ff., magyar i.
filmsor., 6. rész,
1967)  -
Viharban

22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:15 Menet -

rendszerinti
gyilkosságok
(francia krimi,
2009) 

23:50 Koncertek az
A38 hajón (s.)

01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Eladott életek

(szingapúri
ismerett. film)

20:05 
Jávorszarvas a verandán

fot
o: 

sx
c.h

u
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Műsormelléklet 

m1

06:55 Ma Reggel
10:00 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Rondó
13:55 Kvartett
14:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (ism.)

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

szigete (s.)
18:30 Balatoni nyár
19:10 Everwood (s.)
19:55 Marslakók (s.)
20:30 Híradó
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Németország –
Olaszország,
Elődöntő

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012)

00:55 Mona Lisa
(angol krimi,
1986) 

02:35 Everwood (s.)

Csütörtök

21:15 
Euro 2012 /  Elődöntő

m2

11:20 Leopoldi nyár (s.)
11:45 Az én Afrikám -

Afrika fénylő
hegye

12:00 Magyar retro
13:01 Híradó
13:30 Másfélmillió

lépés
Magyarországon (s.)

14:05 Zegzugos
történetek

14:30 1100 év Európa
közepén (s.)

15:02 Bongó 41.
16:30 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

16:55 A Nyereg Klub (s.)
17:20 Leopoldi nyár (s.)
17:50 Rajzfilmek
18:20 Atlétika Európa

- bajnokság
(élő) 

20:00 Capri - Az álmok
szigete (s.)

21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:22 Hogy volt!? 
23:45 Nagyvizit

(magyar tévéf.,
1981)

23:45 
Nagyvizit

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 , 

Reality komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:05 Feketelistán

(am. filmdráma,
1991) 

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 Szerelem

sokadik látásra
(am. rom. vígj.,
2005) 

10:25 
Győzike

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Fesd újra, Van

Gogh! (angol-
am. vígj., 1999) 

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 Nicsak, ki

beszél most!
(am. vígj., 1993) 

00:05 Propaganda
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 Nicsak, ki

beszél
most!(am. vígj.,
1993)  (ism.)

03:45 Segíts
magadon!
(ism.)

04:10 Vers 

22:15
Nicsak, ki beszél most!

Viasat 3

08:45 Gyilkos sorok (s.)
09:40 Nyomtalanul (s.)
10:30 Doktor House (s.)
11:25 Columbo:

Személycsere
(am. krimi,
1975)

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 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:05 Nikita (s.)
00:55 Esküdt

ellenségek:
Különleges
ügyosztály (s.)

11:25
Columbo

Duna 

08:00 Ecranul nostru
08:30 Híradó
08:35 Magyar elsők

(s.)
09:00 Kapcsoljuk az

Országházat
18:00 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 A világörökség

kincsei (s.)
21:00 És mégis

mozog a föld
(magyar tévéf.,
1. rész, 1973) 

22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:20 A miniszter

félrelép
(magyar vígj.,
1997) 

00:00 MüpArt - A Csík
Zenekar és
batátai a
Művészetek
Palotájában
(magyar
koncertf., 2012)

01:35 Vers
01:40 Himnusz
01:45 Térkép (ism.)

21:00 
És mégis mozog a föld

m1

10:00 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (ism.)

16:10 Marslakók (s.)
16:45 Angyali 

érintés (s.)
17:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
18:30 Balatoni nyár
19:10 Everwood (s.)
19:55 Marslakók (s.)
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek -

Van képünk
hozzá

22:10 Mindenből egy
van (magyar
filmsor.) 

23:10 Az Este
00:45 A misszionárius

(angol vígj.,
1982) 

01:10 PASO Turnéfilm
01:55 Everwood (s.)

Péntek

21:15
Poén Péntek

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 
12:00 Magyar

bulizene
13:01 Híradó
13:25 Az irodalom

nyelve - Eötvös
József

13:32 Hogy volt!? 
14:55 Nagyvizit

(magyar tévéf.,
1981) 

16:20 Merülj, Olly
merülj! (s.)

16:45 A Nyereg Klub (s.)
17:10 Leopoldi nyár (s.)
17:40 Elit gimi (s.)
18:35 Rajzfilmek
19:05 Capri - Az

álmok szigete 
20:00 Atlétika Európa -

bajnokság (élő) 
21:00 Híradó 
22:35 Angyali érintés (s.)
23:22 Kölcsönlakás

(magyar vígj.)

19:05
Capri - Az álmok szigete

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, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:25 Rejtélyek

asszonya - Egy
régi adósság
(am. thriller, 2006) 

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 Házasodna a

gazda (1. rész,
2012)

15:25 
Rejtélyek asszonya

TV2

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

Rosszban (s.)
22:15 A testvériség

(am. akcióf.,
2006) 

00:05 Aktív (ism.)
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 A testvériség

(am. akcióf.,
2006)  (ism.)

03:45 Alexandra
Pódium (ism.)

22:15
A testvériség

Viasat 3

10:50 Doktor House (s.)
11:45 Columbo:

Becsületbeli
ügy (am. krimi,
1976)

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 III. (am.

filmdráma,
1982)

00:15 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:10 Esküdt
ellenségek:
Különleges
ügyosztály (s.)

02:00 Sohase add fel:
A Jimmy V
sztori (am.
filmdráma,
1996)

03:45 Zsírégetők (s.)

22:20 
Rocky III.

Duna 

07:30 Híradó
07:35 Rondó
08:00 Kvartett
08:30 Híradó
08:35 Magyar elsők (s.)
09:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:30 Ízőrzők:

Gyenesdiás
(magyar
ismerett. film,
2012) 

18:00 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Sergio Leone -

Volt egyszer
egy amerikai
álom (olasz
dokumentumf.,
2002) 

21:00 Ménes élet (s.)
21:50 Híradó
21:55 Dunasport
22:05 Julianus barát

(magyar-olasz
történelmi f., 1.
rész, 1991) 

23:25 Pályatársak
Szőts Istvánról 

00:10 Koncertek 

22:05 
Julianus barát
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Műsormelléklet

m1

11:00 Aranyfeszt
11:30 Karinthy

Frigyes 125
12:00 Tunézia 2.0

(magyar

dokumentumf., 2011) 

12:30 Most a Buday!
(ism.)

13:01 Hírek
13:05 Zöld Tea
13:35 A megújuló

Esterházy-
kastély (s.)

14:05 Dr. Minorka
Vidor nagy
napja (magyar
mesef., 1987) 

15:25 Euro 2012
(sportműsor,
2012)

15:55 A világ
madárszemmel (s.)

16:55 Doc Martin (s.)
17:45 Sárkányszív

(am. akcióf., 1996) 
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:15 A végső

visszaszámlálás
(am. sci-fi kalandfilm,
1980) 

Szombat

17:45
Sárkányszív

m2

11:25 Kristály -
küldetés (s.)

11:50 Világörökség (s.)
12:25 Szerelmes

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

története (s.)
15:45 Rajzfilmek
16:40 Az öreg bánya

titka (s.)
17:15 S.O.S.

Szobafogság
(magyar tévéf., 1987) 

18:25 Öveges 33 (s.)
18:35 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

18:50 Mi micsoda (s.)
19:15 Rajzfilmek
19:35 Allah minden

napján
szaladnak a
lovak (magyar

dokumentumf., 2011) 

20:45 Atlétika Európa
- bajnokság
(élő) 

21:00 Híradó 
22:45 A misszionárius

(angol vígj.)

18:35
A hangyák mindent tudnak

RTL Klub

11:25 Asztro Show
12:20 Törzsutas

(2011) 
12:55 Autómánia
13:30 Jópofa kofa (s.)
13:55 Míg a halál el

nem választ (s.)
14:25 Édes, drága

titkaink (s.)
15:25 Chuck (s.)
16:25 Agymenők (s.)
16:50 Hidalgo - A tűz

óceánja (am.
kalandf., 2004)

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Bolondos

dallamok - Újra
bevetésen
(am.-német
kalandf., 2003) 

22:15 Deja Vu 
(am.-angol
akcióf., 2006) 

00:45 Fejvadászat
(am.-kan.
thriller, 2004)

02:35 Fókusz Plusz
(ism.)

22:15 
Deja Vu

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (kan.-

japán anim.
sor., 2002)

11:20 EZO.TV
11:50 Babavilág 
12:20 9 hónap 
12:50 Propaganda

(ism.)
13:50 Top Speed
14:20 Autóguru
14:50 Sheena, a

dzsungel
királynője (s.)

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:50 Rejtélyek
kalandorai (s.)

17:50 Sas kabaré
18:55 Nagytakarítás

(magyar
valóságshow,
2012)

19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Karate kölyök 3.

(am. családi
film, 1989) 

22:50 Gyilkos donor
(am. akcióf.,
1998) 

22:50 
Gyilkos donor

Viasat 3

09:10 Zsírégetők (s.)
10:05 Főzz élőben

Gordon
Ramsay-vel (s.)

11:00 Columbo:
Személycsere
(am. krimi,
1975)

12:50 Konyec - Az
utolsó csekk a
pohárban
(magyar vígj.,
2007)

14:50 Fedezetlen
szerelem (am.-
angol rom.
vígj., 1991)

16:45 Lucky Luke (s.)
18:05 Bolond szél fúj

(am. rom. vígj.,
1997)

20:05 Jack Hunter -
Ugarit elveszett
kincse (am.
kalandf., 2008)

22:00 Rocky IV. (am.
filmdráma,
1985)

23:45 Bolond szél fúj
(am. rom. vígj.,
1997)

22:00
Rocky IV.

Duna 

12:00 Beavatás
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó
13:20 Lyukasóra
13:45 Hősök 
14:15 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak...
15:10 Talpalatnyi zöld
15:50 Pannon

expressz 
16:20 Táncvarázs -

Országos Tánc
Bajnokság -
Békéscsaba
(magyar szór.
műsor, 2012)

17:15 Várlak nálad
vacsorára (am.
rom. vígj.,
1978) 

19:00 Híradó
19:35 Hogy volt!? 
20:30 Magyarország

tájegységei (s.)
21:00 Beszélgetés Dr.

Gémesi György
polgármesterrel

21:30 A Magyar
Szabadság
Napja 

17:15 
Várlak nálad vacsorára

m1

10:05 Vallási műsor
12:30 Mai hitvallások

(ism.) - Páll
Sándor

13:01 Hírek
13:05 Épül a park
13:35 Telesport -

Sport 7
14:05 Út Londonba
14:40 Az örökös (ff.,

magyar vígj.,
1969) 

16:10 Van képünk
hozzá (magyar
szór. műsor) 

17:10 Jackie Chan:
Ikerhatás 2.
(hongk. akció-
vígj., 2004) 

19:00 Rex Rómában
(s.)

19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Döntő

01:05 Országúti
bordély (szín.-
ff., am. rom.
dráma, 2010)

Vasárnap

21:15
Euro 2012 / Döntő

m2

10:40 Az öreg bánya
titka (s.)

11:15 Öveges 33 (s.)
11:25 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

11:40 Dr. Minorka
Vidor nagy
napja (magyar
mesef., 1987) 

12:55 Vers
13:01 Vallási műsorok
16:00 Ars Musica 
16:20 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
18:00 Atlétika Európa

- bajnokság
(élő) 

20:05 Rajzfilmek
20:25 A világörökség

kincsei (s.)
21:00 Híradó
21:35 Doc Martin (s.)
22:25 Challenger (am.

filmdráma,
1990) 

00:40 Szeretettel
Hollywoodból

01:05 Az örökös (ff.,
magyar vígj.,
1969) 

22:25 
Challenger

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:05 Trendmánia
11:40 Teleshop
12:35 Törzsutas

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

pletykafészek (s.)
15:05 Míg a halál el

nem választ (s.)
15:30 Bolondos

dallamok - Újra
bevetésen
(am.-német
kalandf., 2003)

16.05 Hatoslottó-
sorsolás

17:25 Férjhez mész,
mert azt
mondtam (am.
rom. vígj., 2007) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Csak barátok

(am.-kan.-
német rom.
vígj., 2005) 

22:55 Philadelphiai
zsaru (am.
akció-vígj.)

17:25 Férjhez mész, 
mert azt mondtam

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (s.)
11:20 Egészség

Mánia
11:50 EZO.TV
12:20 Kalandjárat
12:50 Borkultusz 
13:20 Stahl konyhája
13:50 Több mint

TestŐr
14:20 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:20 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:20 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:20 Karate kölyök 3.
(am. családi
film, 1989)  

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 A titkok

könyvtára 3. - A
Júdás-kehely
átka(am.
akcióf., 2008) 

22:50 Mint a hurrikán (s.)
00:45 Elit egység (s.)
01:45 EZO.TV

17:20 
Karate kölyök 3.

Viasat 3

10:40 Anya, 
csak egy van!

11:05 Szex és New
York light (s.)

12:10 A nagy
házalakítás (s.)

14:00 Charleston
(olasz vígj., 1978)

16:00 A vörös
Pimpernel (s.)

18:00 Holdhercegnő
(magyar-angol-
francia családi
kalandf., 2008)

20:00 Négy Esküvő 2.
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:55 Rocky V. (am.

filmdráma,
1990)

00:55 Szombat esti
frász (am. vígj.,
1991)

02:50 Star Trek 3. -
Spock
nyomában (am.
sci-fi, 1984)

04:35 CSI: Miami
helyszínelők
(am. krimisor.)

22:55
Rocky V.

Duna 

11:00 Élő egyház
11:30 Unitárius

Egyesítő Zsinat
(2012)

13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:45 Akadálytalanul 
14:10 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Arcélek 
15:35 Hazajáró 
16:05 A Pireneusok a

levegőből (s.)
16:35 Hungária

Kávéház (s.)
17:30 Ének a

búzamezőkről
(ff., magyar
filmdráma, 1947)

19:00 Híradó
19:35 Önök kérték!
20:30 Észak-

Északnyugat
(am. thriller, 1959) 

22:50 Dunasport
23:05 Kövek, várak,

emberek (ff.,
magyar dokf.)

17:30
Ének a búzamezőkről
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Műsormelléklet

m1

10:00 Balatoni nyár
12:00 Az én váram...
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Gábor Miklós
15:00 Marslakók (s.)
15:30 Rex Rómában (s.)
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:05 Capri - Az álmok

szigete (s.)
18:05 Balatoni nyár
19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Zsaruvér és

Csigavér II.:
Több tonna
kámfor(magyar
krimi, 2001) 

22:20 Kékfény
23:15 Az Este
23:50 Végjáték (s.)
00:40 Aranyfeszt

2012
01:10 Valaki (magyar

ism. műsor,
2011) 

01:45 Vér és rózsa (s.)

Hétfő

21:15 
Zsaruvér és Csigavér

m2

12:05 Gasztroangyal
13:01 Híradó
13:25 Retrock:

Beatrice 1992
13:47 Telepódium:

Kölcsönlakás
(magyar vígj.) 

15:05 1100 év Európa
közepén (s.)

15:35 Klipperek
(magyar tévéfilm
sor., 2005) 

16:00 MacGyver (s.)
16:50 Merülj, Olly

merülj! (s.)
17:15 A Nyereg Klub (s.)
17:40 Leopoldi nyár (s.)
18:05 Elit gimi (s.)
19:00 Rajzfilmek
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
21:10 2-es Retro
21:12 Különös

házasság (s.)
22:50 Angyali érintés (s.)
23:30 Országúti

bordély (szín.-
ff., am. rom.
dráma, 2010) 

01:25 Bűvölet (s.)

23:30 
Országúti bordély

RTL Klub

07:40 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor
Reggel

08:40 Reggeli - Csak
csajok

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

10:25 Győzike, Reality
komédia

11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:20 Csak barátok (s.)
17:15 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

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

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Tűz a víz alá

(am. vígj., 1996) 
23:00 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:05 I love

Huckabees -
Multik, haza!
(am.-angol-
német vígj.,
2004)

00:05
I love Huckabees

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 Barátom,

Charlie Brown
(am. animációs
vígjáték, 1969) 

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
21:05 Ezek

megőrültek!
(magyar szór.
műsor) (ism.)

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

Angeles (s.)
00:15 Célkeresztben (s.)
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV

13:40
Barátom, Charlie Brown

Viasat 3

07:10 A Nagy Ő - The
Bachelor (am.
valóságshow)

08:05 A nagy
házalakítás (s.)

08:55 Gyilkos sorok (s.)
09:50 Nyomtalanul (s.)
10:35 Doktor House (s.)
11:30 Holdhercegnő

(magyar-angol-
francia családi
kalandf., 2008)

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 Sztriptíz (am.

krimi, 1996)
00:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek

22:20 
Sztriptíz

Duna 

10:05 "Eszmények
nélkül nem
lehet élni..." 

11:00 Család-barát
12:00 Lyukasóra

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

Országházat
17:30 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:00 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 Száz év

fotográfia
(magyar

dokumentumf., 2001) 

21:00 A Tenkes
kapitánya (s.)

22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:15 Miloš Forman:

Amibe nem
halsz bele...
(cseh dok. sor.,
2. rész, 2009) 

23:10 Ázsiai Twist 

22:15 
Miloš Forman:

m1

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

Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:30 Érték! 

Értem! (1. rész)  
15:20 Kékfény (ism.)
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:05 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

18:10 Balatoni nyár
19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Fejjel 

a falnak (am.
rom. vígj.,
1996) 

23:30 Az Este
00:05 Végjáték (s.)
00:55 Tudorok (s.)
01:50 Barangolások

öt kontinensen
02:20 Vér és rózsa (s.)
03:10 Everwood (s.)

Kedd

01:50
Barangolások öt kontinensen

m2

10:25 A Nyereg Klub (s.)
10:50 Leopoldi nyár (s.)
11:20 Kristály -

küldetés (s.)
11:45 Az én Afrikám 
12:00 Az én

Budapestem
12:25 Szép magyar tánc
12:30 Most a Buday!
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:12 Különös

házasság (s.)
15:55 MacGyver (s.)
16:45 Merülj, Olly

merülj! (s.)
17:10 A Nyereg Klub (s.)
17:35 Leopoldi nyár (s.)
18:00 Elit gimi (s.)
19:00 Rajzfilmek
19:25 Capri (s.)
20:30 Híradó
21:12 Egy nyári

délután Melis
Györgynél

22:10 Angyali érintés (s.)
22:55 "Hiszünk a

dalban..."
23:25 Fejjel a falnak

(am. rom. vígj.,
1996)

23:25
Fejjel a falnak

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

komédia
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:10 Második

nekifutás
(angol-am.
filmdráma,
1994) 

17:15 Marichuy (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Castle (s.)
22:05 A mentalista (s.)
23:05 A Grace 

klinika (s.)
00:15 Reflektor
00:30 Doktor Addison (s.)

15:10
Második nekifutás

TV2

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

(am. vígj., 1994) 
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
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:15 A tolmács

(angol thriller,
2005) 

00:50 Aktív (ism.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:30 Ébrenjárók

(magyar
filmdráma,
2002)

22:15 
A tolmács

Viasat 3

08:05 A nagy
házalakítás (s.)

08:55 Gyilkos sorok (s.)
09:50 Nyomtalanul (s.)
10:35 Doktor House (s.)
11:30 Párcserés

támadás (német
filmdráma, 2003)

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.)
00:05 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:00 Esküdt

ellenségek:
Különleges
ügyosztály (s.)

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

nyomozók (s.)

11:30 
Párcserés támadás

Duna 

08:35 Ausztrália
krónikása -
Kunz Egon
(magyar
portréf., 2004) 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Hazajáró (s.)
17:25 Mesélő

cégtáblák (s.)
18:00 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Herculaneum -

A fény és
sötétség
krónikája (olasz
dokumentumf.,
2007) 

21:00 Vivát
Benyovszky! (s.)

21:55 Híradó
22:00 Dunasport
22:15 Fekete Péter

(ff., sehszl.
filmszat., 1963) 

23:40 Lamantin Jazz
Fesztivál 

20:05 
Herculaneum
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Eb-mérleg
Három. Ennyi maradt hátra a harmincegyből. Nyil-
vánvalóan a legizgalmasabb három. Legalábbis a
tét szempontjából, hiszen kaptunk már az arcunkba
dögunalmas játékot elődöntőkön, sőt, döntőkön is.

Néhány kivételtől eltekintve (pl. francia-angol) a csoportkörben
közepesnél jobb és jó mérkőzéseket láthattunk. A huszonnégy mecs-
csen összesen hatvan találat született, ami 2,5 gól mérkőzésenként.
Nem volt gól nélküli döntetlen, és mindössze öt alkalommal örülhettek
azok, akik X-re vették a meccset. Az első tizenegyes gólra a német-
görög negyeddöntőig kellett várni, amit egyébként ajándékba kaptak
a hellének: egy másfél méterről történő rárúgásért még a grundon
is ritkán ítélnek büntetőt, ráadásul a leszorított karú Boateng még
háttal is állt a csatárnak (más kérdés, hogy ama második görög
találat – 4:1-es dajcs vezetésnél, a 89. percben – olyan volt, mint
vaknak a láthatatlan ember: nem osztott, nem szorzott). Egyébiránt
a tizenegyesekkel igencsak fukarkodtak a sípmájszterek; a negyed-
döntők előtt csak egyszer került büntetőpontra a labda (és, amint az
a fentiekből evidens, azt is kihagyták, és pont puloszék), pedig leg-
alább fél tucatszor kellett volna. A játékvezetés ebből a szempontból
hasonlított az oslói ügyészek óvatoskodására – akik a norvég tö-
meggyilkos tárgyalásán elismerték: lehet, hogy Breivik épelméjű,
de ezt nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, és inkább
küldjenek egy „normális” embert a vigyorgóba, mint egy őrültet a
dutyiba –, vagyis: amennyiben nem teljesen egyértelmű, inkább
nem fújom be a tizenegyest, hátha kiderül utólag, hogy nem volt
az. Abszolút érthető attitűd, hiszen az UEFA egy meg nem adott és
egy hibásan megítélt büntető közül az utóbbitól morog hangosabban.
Ami pedig a Kassai-brigád által érvénytelenített, „teljesen szabályos”
ukrán gólt illeti: boldog-boldogtalan a gólvonalbíró feleségének
anyósát szidta, amiért közvetlen közelről nem látta a vakegér, hogy
Devics lövése fél méter mélyen bekukucskált a kapuba, viszont arról
szó sem esett, se akkor, se azóta, hogy az ukrán eksön lesről indult,
és nem is kicsiről. Ergo, amennyiben elfogultak vagyunk a magyar
gólbíróval szemben – és miért ne lennénk? –, kijelenthetjük: nem
tett egyebet, csupán korrigálta partjelző kollégája pár másodperccel
korábbi tévedését.

Ha a mérkőzések színvonalára és a bíráskodásra (összességében)
nem lehet(ett) panasz, a (magyar) kommentátori teljesítményekre
már bőven. Az időközben elhunyt vagy visszavonult elődeikhez
képest (Knézy, Gulyás, Hajdú B., Vitray stb.), akik az unalmas talál-
kozókat is egyedi stílusukkal, szellemes megjegyzéseikkel, azóta
szállóigévé vált beköpésekkel fűszerezték és tették nézhetővé, az
MTV kommentátorcsapatának beírhatjuk az elégtelent; még az
egyébként tűrhető humorú Gundel Takács Gábor is legtöbbször fan-
táziátlanul és laposan tolta.

Végezetül és kárpótlásul lássunk néhány aranyköpést a „hőskor-
ból”:

- Hatalmasak ezek a belga játékosok, betöltik az egész képernyőt.
(Knézy)

- Gyúrnak egy lábat. Nem tudom, kié, bárkié lehet. (Hajdú B.)
- A Vasas kapusa, Kakas dobja ki a labdát, amely Farkashoz kerül,

aki jól passzol Nyúlhoz. Ha hozzáteszem, hogy a játékvezető Maczkó,
akkor itt az egész állatkert. (Vass István Zoltán)

- Az angolok szokás szerint meglepően agresszívan kezdtek.
(Hajdú B.)

- Zidane eltéveszthetetlen stílusban kezeli a labdát. Hoppá, most
látom, hogy ez nem is Zidane. (Knézy)

- Elnézést, csak leesett a mikrofonom, és felnyomtam magamnak.
(Faragó)

- Most nem akarok beleszólni, mert gyászszünet van. (Knézy)
- Azt kell mondanom, amit már Dobó István is mondott 1566-

ban az egri vár védése közben: feljöttek a törökök. (Hajdú B.)

Molnár Tibor

Interjú Sipos Árpáddal, a hajdani Otelul, majd Metalotehnica, aztán Matricon labdarúgócsapatának
egykori kőkemény bekkjével, majd edzőjével, aki hosszú évekig, egészen a megszűnéséig irányította
a labdarúgó szakosztályt. 

Volt egyszer egy Metalotehnica...

– Üdvözöllek itthon, Maros-
vásárhelyen. Milyen alkalommal
jöttél haza, hisz köztudott, néhány
éve családostól végleg kiköltözte-
tek Magyarországra?

– Nagypapa vagyok, felesé-
gemmel a két aranyos kisuno-
kánkat jöttünk meglátogatni.
Persze kihasználtam az alkalmat
és jó barátaim, egykori csapat-
társaim, Bíró II. Levente, Fazakas
Árpi meg Alexandru Cioloboc
meghívását is elfogadtam, így
fergeteges lábtenisz meccseket
is játszhattunk. 

– A szurkolók még a Metalo-
tehnicánál eltöltött időszakból is-
mernek téged, ahol hosszú évekig
futballoztál, majd edzőként tevé-
kenykedtél. Talán nem ártana, ha
a fiatalabbak kedvéért szólnál né-
hány szót a klub történetéről. 

– A Metalotehnica labdarúgó
szakosztálya 1952-ben alakult,
Otelul-Encsel Mór néven a tarto-
mányi (jelenleg megyei) bajnok-
ságban indult.  Jó kis csapat volt
már akkor, emlékszem, hogy az
1961-1962-es idényben, a két-
csoportos, 28 csapatos tartomá-
nyi bajnokságban 6 csapat kép-
viselte városunkat.

A hatvanas, hetvenes években
erős volt a tartományi bajnokság,
szinte csak helyi nevelésű játé-
kosokból álló csapatokkal. Én az
1982– 83-as szezontól kezdő-
dően 1990-ig szerepeltem náluk
a C-osztályban. Minden évben
harcoltunk a feljutásért, de ez va-
lahogy soha nem jött össze az
anyagiak miatt, vagy a vezetőség
érdektelensége miatt, már nehéz
eldönteni.

– A csapatot mindig csak a
gyár támogatta?

– Igen, a Metalotehnica első-
sorban alkatrészeket és textilgé-
peket gyártott, több ezer ember-
nek adott munkát. A
vezetőségnek sokat köszönhetett
mindig a labdarúgó klub, habár
más szakosztályok is működtek,
mint például a röplabda, a birkó-
zás, a sakk, a csapat játékosainak
többsége helyi illetőségű vagy
Maros megyei játékos volt. A Me-
talotehnica idővel ütőképes C-osz-
tályos együttessé vált, a jobb ké-
pességű, tehetségesebb
futballisták felkerültek az ASA-
hoz, onnan meg sok jó játékos ke-
rült –  kölcsönbe –  a környék ala-
csonyabb osztályú csapataihoz.  

– Te személy szerint mikor ke-

rültél a Metalotehnicához?

– 1967-ben lettem az egykori
marosvásárhelyi ASA gyermek-,
majd ificsapatának leigazolt
sportolója, a néhai Kiss Árpád és
id. Ördögh Attila irányítása alatt,
ahol 1972-ig játszottam. Akkor
igazoltam az ugyancsak helyi, ak-
kor C-osztályban szereplő Viito-
rulhoz, amelynek színeiben há-
rom évet szerepeltem.
Katonaérett fiatalember lévén én
is megkaptam a behívót, így
Gyergyószentmiklósra kerültem,
az akkor C-osztályban szereplő
Jövő csapatához, ahol két szezont
játszottam. A katonai szolgálat
után, az 1975-1976-os évadban
visszakerültem Marosvásárhelyre,
az akkor ugyancsak 3. vonalban
szereplő Metalotehnicához. Más-
fél évre rá az ASA-hoz kerültem,
ahol két évet fociztam. Onnan a
dicsőszentmártoni Chimicához
igazoltam, majd 1982-ben har-
madszorra is visszakerültem a
Metalohoz, ahol sportpályafutá-
som legszebb éveit tölthettem el,
s ahol a szakosztály felszámolá-
sáig, 1998-ig kitartottam.  

–  Melyek voltak a Metaloteh-
nica legjobb időszakai?

– Sok jó időszak volt, de én
mégis megemlíteném az 1982-
1983-as bajnoki évadot, amikor
a C-osztály IX. csoportjában az
újonc Metalotehnica, Sikó Árpád
és Nagy Miki vezetésével a 3. he-
lyen végzett, 38 pontot gyűjtve.
Az említett csoport tagjai voltak
a szintén Maros megyei Avantul
Szászrégen, a Muresul Maroslu-
das, az Otelul Szászrégen és a Me-
talul Segesvár is.

Említésre méltó az 1983-
1984-es bajnoki idény is, amikor
a C-osztály ugyancsak IX. csoport-
jában a Metalotehnica a 3., míg
az Elektromaros a 7. helyen vég-

zett. 
Az 1985-1986-

es bajnoki idényben
pedig 50 ponttal a 4. he-
lyen zárta a bajnokságot
Nagy Miki együttese, akkori leg-
nagyobb ellenfelei az Elektroma-
ros, a nagyszebeni Inter, a szová-
tai Medve-tó, a székelyudvarhelyi
Progresul, a szászrégeni Otelul, a
maroshévizi Muresul, a székely-
keresztúri Unirea, a gyergyószent-
miklósi Viitorul és a segesvári Me-
talul voltak. Felejthetetlenek
maradtak számomra is az akkori
Metalo-Elektro teltházas városi
derbik…

– Annak idején sok tehetséges,
kiváló labdarúgó fordult meg a
Metalotehnicánál. Kikre emlékezel
a legszívesebben? 

– Igazságtalan lenne részem-
ről, ha csak néhány nevet emlí-
tenék, de helyszűke miatt be kell
érned ezzel. Az 1984-1985-ös
évadból Ungvári István, Bordas
Vasile kapusokra, Ioan Ratea,
Nagy Zoltán, Szöllősi László, Papp
Sándor, Koncz György, Jean Crib-
delean, Gergely Csaba, Márton
Sándor, Bodoni, Tamási, Varga Ká-
roly, Demeter, Irimias, Jánosi, At-
elean, Mátéfi László, a néhai Olasz
Lajos, Mátéfi Attila mezőnyjáté-
kosok voltak társaim, a csapatot
pedig Fazakas József és a néhai
Nagy Miki edzők vezették.  

Az 1988-1989-es C-osztályos
bajnoki évadot az együttes a 6.
helyen zárta. Akkor együtt fociz-
tam, többek közt, jó barátommal,
Bíró II. Leventével, továbbá olyan
jó focistákkal, mint Somesan, L.
Popa, Csizmadia, Ciula II, Cioloboc
H., Cioloboc R., Trandafir László,
Muntean Tibor, Dobos, Vasiu.

– A rendszerváltás után, annyi
más egyesülethez hasonlóan, a
Metalotehnica is felbomlott. Sipos

Árpád, utolsó mohikánként, a vé-
géig kitartott.  

– Ha visszagondolok, akkor
még most is beleborsódzik a há-
tam, amikor hosszú kínlódás
után, megszűnt a szakosztály. Én
valóban végig kitartottam, akkor
is, amikor az anyagiak miatt a ve-
zetőség sorra tette ki a játékoso-
kat a gyárból. Egy ideig még az
együttes iúsági csapatát is edz-
tem, amely megyei bajnok lett.
Az utolsó években játékos-edző-
ként tevékenykedve részt vállal-
tam a szervezésből, gondnokként
a füvet nyírtam edzések előtt,
majd a csapatot edztem. Beval-
lom, nagyon szerettem a Meta-
lotehnicát, a fél életem oda kö-
tődik, labdarúgó pályafutásom
legszebb éveit ott éltem. Utána
a C-osztályos Gaz Metan ifi-,
majd felnőttcsapata következett,
majd az akkori alsóbb osztályban
szereplő két nyárádszeredai csa-
patot, a Nirajult és a Mobilát is
én készítettem fel.

– Jelenleg hol laktok Magyar-
országon és mivel foglalkozol?
Azaz, van-e valami kötődésed a
labdarúgáshoz?

– Évek óta Pest megyében la-
kunk, ott telepedtünk le. Két le-
ánygyermek boldog édesapja va-
gyok, harmonikus családi életet
élek, már több mint 24 éve.  Egy
ideig még focizgattam a hajdani
ASA-s Both Gyuri által edzett, er-
délyi kitelepedettekből álló kis-
pályás csapatnál, majd az Arany-
ászok kispályás bajnokságban is.  

A tavaly óta leigazolt játékosa
lettem a Pest megyei Mátyásföldi
LTC öregfiúk együttesének, amely
az országos másodosztályban
szerepel. Csak sajnos elég sérü-
lékeny vagyok, és az idő is kicsit
eltelt már fölöttem...

Czimbalmos Ferenc-Attila

Sok jó időszak volt,
de én mégis
megemlíteném az
1982-1983-as
bajnoki évadot,
amikor a C-osztály
IX. csoportjában az
újonc
Metalotehnica, Sikó
Árpád és Nagy Miki
vezetésével a 3.
helyen végzett.

fotó: Muntean Tibor archivum
ából
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Búgó csigák c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Mennyire le tudnak minket nézni! Pedig mi még sohasem okoztunk közúti balesetet.

Szerkesszük együtt a lapot!
Kedves Olvasó!  Szánjon ránk öt percet!  Vegye a fáradságot, és válaszoljon az alábbi kérdésekre. 
Kérjük karikázza be az igeneket, vagy nemeket, illetve a megadott válaszok közül az egyiket.
Köszönjük.  

Változtatna-e  a lap címén? 
A. Igen. 
B.  Nem. 

Ha önön múlna, melyik címváltozat
mellett döntene? 
A. Vásárhelyi Napló 
B. Marosszék
C. Vásárhely és Vidéke 
D. Valami más

Elégedett-e a lap témakínálatával?
A. Igen. 
B. Nem.

Melyik rovatot olvassa a leginkább? 
A. Hír és hírháttér 
B. Humor
C. Sport
D. Figyelő

Szükség van-e a tévéműsorokra? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Mit hiányol a leginkább a lapból?  
A. Oknyomozó riportokat, 
B. Portré-interjúkat 
C. Kultúra-rovatot
D. Bulvár jellegű anyagokat 

Maradjon-e a rejtvény? 
A. Igen. 
B. Nem. 

Ön szerint melyik lenne a lap
ideális terjedelme?
A. 16  oldal
B. 20  oldal
C. 24  oldal
D. 32  oldal

Miként szeretne hozzájutni a laphoz? 
A. Szabadárusításban
B. Postai kézbesítés útján 
C. Rikkancsok által 
D. Ingyenes terjesztésben 

VÁLASZADÓINK KÖZÖTT EGY HÁROM  HÓNAPRA SZÓLÓ KÖZPONT-ELŐFIZETÉST SORSOLUNK KI! 

H a  r é s z t  k í v á n  v e n n i  a  s o r s o l á s o n ,  t ö l t s e  k i  a z  a l á b b i  s z e l v é n y t :  

Név: ......................................................................................................................................................

Lakcím:  ................................................................................................................................................. ✂


