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Sport

A gyerekkori 
gombfocitól a 
világbajnoki címig

Interjú a marosvásárhelyi illetőségű Már-
tonfi István szektorlabdázóval, aki a jú-
niusi Rio de Janeiróban rendezett
világbajnokságon második lett egyéni-
ben és csapatban. Mártonfi egyébként
többszörös magyar bajnok, ifi és felnőtt
világbajnok, felnőtt Európa- és világbaj-
noki dobogós, aki két alkalommal a Ti-
szavasvári SE színeiben Bajnokok Ligáját
is nyert.
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>>> 15. oldal

Hír és hírháttér

„Túl nagy ínyencség a magyar-magyar együttműködés”

A vasárnap (július 1-én) tartott SZKT-n, Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette, hogy
nehéz nyár-ősz elé néznek, hisz a PDL és az USL
között totális háború van kibontakozóban, és ez
az RMDSZ-t sem fogja elkerülni. „A választásokig
ellenzékben maradunk, viszont mi a holnapi
naptól (hétfőtől) kezdődően gőzerővel készü-
lünk a parlamenti választásokra” – állítja.

Vélemény

Minthaország

Azt már eddig is tudtuk, hogy Románia
a korlátlan lehetőségek országa. Újságíró
nem kívánhat jobb terepet magának, az
biztos: itt nem unatkozhat pillanatig
sem. A hazugság, a tolvajlás itt legfen-
nebb megbocsátandó bűnnek számít, de
többnyire erénynek, az életrevalóság ta-
gadhatatlan bizonyítékának. 

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

>>> 3. oldal

Humor

Új taggal bővül a
Gruppenhecc! 

A kabarétársulat színészeinek annyira
megtetszett Csegzi Sándor múlt heti, a
meleg vizes mizériával kapcsolatos kijelen-
tése – „ilyenkor a hideg víz is meleg” –,
hogy elhatározták: beveszik őt is a csa-
patba. „Elegem van belőle, hogy ingyen
röhög rajtam mindenki, ezután majd fizet-
nek érte!” – mondta Sanyi bá a sajtónak. 

>>> 7. oldal

>>> 5. oldal

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

Mi a teendő?

Az utóbbi évek közéleti eseményei
olyan kényszerhelyzetet teremtet-
tek, amelyben közösségünk tagjai
szinte kötelezőnek tartanak színt
vallani, azonosulni vagy elhatáro-
lódni attól a hatalmi politizálástól,
amely politikai érdekképviseletün-
ket is meghatározta. 

>>> 5. oldal

„Ha a Polgármesteri Hivatal jóhiszeműen végrehajtja a tanácsi határozatot,
amely  szerint a hivatal energetikai igazgatósága veszi át az eddig E-Star által
elvégzett feladatokat, akár a hét elejétől lehet újra meleg vizük a lakosoknak”
– mondta el Peti András, az RMDSZ  helyettes frakcióvezetője a hétfői, rendkívüli
tanácsülésen, amelyen Dorin Florea polgármester nem volt jelen.

Tévéműsor 
melléklet

Gáz van a meleg víz körül 

>>> 4. oldal

fotó: http://fenybarlang.blogspot.ro

Határozat van, megoldás nincs
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Névnapok
Július 4. Ulrik, Rajmund, Illés, Berta, Bettina, Fédra, Odó
Július 5. Emese, Sarolta, Antal, Vilmos, Metód, Cipriána
Július 6. Csaba, Tamás, Mária, Marietta, Gyárfás
Július 7. Apollónia, Bódog, Donát, Félix, Metód, Vilibald
Július 8. Ellák, Jenő, Eszter, Terézia, Kilián, Eugén
Július 9. Lukrécia, Vera, Eleonóra, Margit, Félix, Veronika Koppány
Július 10. Amália, Ulrik, Bekény, Engelbert

Ajánló

Kos: Ez a hét sok kiadást hozhat számára, még szerencse, hogy
a bevételei fedezik az extra költségeket. Lehet, hogy váratlan
forrásból jut pénzhez. Jó híreket kaphat valakiről, aki miatt ag-
gódott az elmúlt időszakban. 

Bika: A héten előtérbe kerül a romantikus, érzéki oldala, talán
azt veszi észre, hogy csak úgy tapadnak önre a férfiak. Lelkileg
is napsütésben érezheti magát, amiből a munkájában is profi-
tálhat. Ha új kapcsolatot kezd, vagy már kapcsolatban él, ne le-
gyen birtokló vagy túlzottan megkötő.

Ikrek: Izgalmas híreket kaphat a héten, de az sem kizárt, hogy
még idegenektől érkeznek számára olyan információk, melyekre
régen várt. Valaki szeretne önnel megismerkedni, ám szerelmi
ügyekben legyen óvatos.

Rák: A héten érdemes olyasmibe fognia, ami lelkesíti. Különösen
a társas kapcsolatait és az új ismeretségeket kíséri szerencsés
csillagzat. Azonban a sok program közepette figyeljen oda arra,
hogy ne hanyagolja a régi barátait és azokat, akiknek ön fontos.

Oroszlán: Váratlanul összegabalyodhatnak a szálak a magá-
néletében, és amit eddig tisztának látott, az hirtelen átlátha-
tatlanná válhat. Nem árt, ha egyet hátralép, hogy távolról is
megvizsgálja a helyzetet, látni fogja, mi a helyes lépés.

Szűz: A munka frontján fontos változások várhatnak önre. Ked-
vező pénzügyi hírek érkezhetnek önhöz, nem kizárt, hogy extra
bevételhez jut a héten. Lehet, hogy utazási, nyaralási javaslattal
keresi meg egy barátja, vagy épp a párja.

Mérleg: A héten különösen sok feladat vár önre, ezért fontos,
hogy koncentráljon, és ne kalandozzon el. A hét közepén való-
színűleg a szerelem kerül a fókuszába, talán valaki érdeklődik
ön iránt, akinek a közeledését szívesen viszonozza. Döntse el,
mire vágyik valójában.

Skorpió: Nem kizárt, hogy beleragadt egy fontos döntési hely-
zetbe, nehezen jut egyről a kettőre. Továbbra sem hanyagolhatja
a kérdést, de ne erőltesse a választ, időben megérkezik, ha nem
görcsöl rá. Legyen türelmes, és a dolgok kitisztulnak.

Nyilas: Hatalmas szellemi energiákkal veti magad a hétbe,
kreatív ötletei támadnak, és nem kizárt, hogy az alkotókedve
is szárnyra kap. Ám egyedüllétre van szüksége, hogy mindezt
kifejezhesse. Ügyesen ossza be, mikor tud a barátaiddal és a
szeretteivel lenni, és mikor vonul el.

Bak: Hagyjon helyet a naptárban a váratlan programoknak és
semmiből érkező meghívásoknak, mert ezekre is számíthat a
héten. Foglalkozzon a kapcsolataival, és táplálja őket, mert attól
fognak növekedni.

Vízöntő: Kicsit kapkodva kezdődhet a hét számára, lehet, hogy
túl sok mindent akar egyszerre csinálni, vagy épp egyáltalán
nem tudja, mit akar . Ha erre megpróbál választ találni, kez-
detnek az is elég, és enyhítheti a zavarát.

Halak: Eljött az ideje egy nyári nagytakarításnak. Akár szakmai,
akár érzelmi kérdésekről van szó, valószínűleg van mitől meg-
válnia. Ne ragaszkodjon túlhaladott elképzelésekhez, érzésekhez,
inkább próbálja elengedni azt, ami zavarja, hogy helyet csinál-
hasson az újnak.

Horoszkóp

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

Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
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Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
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Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330
Prefektúra 0265-266.801
Maros Megyei Tanács 0265- 263.211
Maros Megyei Tanfelügyelőség 0265-213.779
RCS–RDS 0365-400.401, 0365-400.404
Romtelecom 921
Felvonó (hibaelhárítás) 0265-269.887
Katasztrófavédelem 982
Áramszolgáltató vállalat 929

Hasznos telefonszámok

Csontsűrűségmérés  
és gyógytorna időseknek

Ingyenes csontsűrűségméréssel és
gyógytornával várják az időseket július 5-
6-án a Gyulafehérvári Caritas és a Gedeon
Richter Románia Rt. által szervezett Egész-
ség-napokon. A program része a Caritas Az
aktív idősödés és a nemzedékek közötti
szolidaritás európai éve eseménysorozatá-
nak. Ez alkalommal szakorvos tart előadást
az időskori ízületi problémákról és a csont-
ritkulásról. A csontsűrűségmérésre július
5-én 15-17 óra között, a gyógytornára pe-
dig július 6-án 11-13 óra között várják az
időseket, előzetes bejelentkezés alapján.
Jelentkezni a 0265/213-509 vagy a 0741-
258-194-es telefonszámokon lehet. A
csontsűrűségmérést és gyógytornát a Teréz
Anya Nappali Foglalkoztatóközpontban
(Marasti – volt Vörösmarty u. 13), a ren-
dezvényt záró kulturális műsorra pedig
péntek délután 16 órától a Deus Providebit
Házban (Rózsák tere 61.) kerül sor.

Word, Excel és Acces – haladó
szinten – valamint pincértan-
folyam indul

A Tabula Felnőttképző Központ július-
ban indítja a pincér, projektmenedzser il-
letve a Word, Excel és Acces irodai alkal-

mazása szakképzéseket. Iratkozni lehet a
szakácstanfolyamra is. A hallgatók a Tan-
ügy- és Munkaügyi Minisztérium által el-
ismert oklevelet kapnak, amely az Európai
Unió tagországaiban is érvényes. Hallgatói
kérésre Europass-keretrendszerbe illesz-
kedő bizonyítvány-kiegészítőt is kiállítanak.
Érdeklődni és iratkozni a Tabula Felnőtt-
képző Központ titkárságán (Marosvásár-
hely, 1918. December 1. út 86F szám) hét-
köznaponként 9-17 óra között; telefon:

0365/430-148, 0743-476-373, honlap:
www.atab.ro

Gheorghe Olariu tárlata
A Maros Megyei Múzeum és a Képző-

művészek Országos Egyesülete Maros me-
gyei fiókjának szervezésében nyílt meg
kedden Gheorghe Olariu retrospektív tár-
lata. A Kultúrpalota földszinti galériáiban
helyet kapó kiállításon erdélyi tájat meg-
jelenítő festményeket láthatnak az érdek-
lődők.

A hetvenkedő fotográfus
Ezzel a címmel nyílt meg kedden Ku-

csera Jenő fotóművész egyéni, évfordulós
tárlata a Maros Mall földszinti művészeti
galériájában.

Marosvásárhelyi 
festők munkáiból

A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében Bordi
András, Zsigmond Attila, Nyilka Róbert,
Gámentzy Zoltán és más marosvásárhelyi
festőművészek munkáiból nyílt kiállítás. A
tárlat naponta 9 és 13 óra között tekinthető
meg.
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Minthaország 

Azt már eddig is tudtuk, hogy
Románia a korlátlan lehetőségek
országa. Újságíró nem kívánhat
jobb terepet magának, az biztos: itt nem unatkozhat
pillanatig sem. A hazugság, a tolvajlás itt legfennebb
megbocsátandó bűnnek számít, de többnyire erény-
nek, az életrevalóság tagadhatatlan bizonyítékának.
A balkáni szemforgatás, a kettős mérce itt megszokott,
alkalmazzák is minduntalan, az éppen aktuális érde-
kek szerint. Itt megszokott jelenség, hogy egyet mon-
danak és mást cselekszenek, hogy az emberek zöme
úgy tesz különböző ígéreteket, hogy esze ágában sincs
valaha is betartani azokat. Tudják: itt nem bizonyít
semmit, ha valaki aláír egy szerződést, a legkevésbé
azt, hogy esetleg betartaná, legfenneb annyit, hogy
tud írni. Ez egy olyan „minthaország”.  Olyan, mintha
működő demokrácia lenne, holott dehogy; olyan,
mintha jogállam lenne, holott dehogy; olyan, mintha
sajtószabadság lenne, holott dehogy… Legutóbb a
gyanús körülmények között megszerzett tudományos
fokozatok körül kirobbant botrányok, a kormányfő plá-
gium-ügye kapcsán döbbenhettünk rá arra, hogy
„minthaországban” élünk. 

Hogy nem új a felfedezés, arra a most következő
idézet a bizonyíték. Titu Maiorescu A mai román kul-
túra iránya ellen című 1868-as tanulmányában azt írja,
hogy Romániában leutánozták és meghamisították a
modern civilizáció minden formáját. „Mielőtt lett volna
politikai pártunk, mely lapra tarthatott volna igényt,
vagy tudományszerető közönségünk, amelynek olvas-
mányra lett volna szüksége, mi alapítottunk politikai
hírlapokat és irodalmi folyóiratokat és így meghami-
sítottuk és semmibe vettük az újságírást. Mielőtt ren-
delkezhettünk volna iskolamesterekkel, iskolákat
hoztunk létre falvakon, és mielőtt lettek volna képe-
sített tanáraink, gimnáziumokat és egyetemeket nyi-
tottunk meg, és így meghamisítottuk a közoktatást.
Mielőtt az iskolai oktatás talajából kultúra nőtt volna
ki, román atheneumokat és kulturális társaságokat
hoztunk létre, és így hiteltelenítettük az irodalmi tár-
saságok szellemét. Mielőtt bármi nyoma lett volna ná-
lunk eredeti tudományos tevékenységnek,
megalapítottuk a Román Akadémiai Társaságot, még-
pedig bölcsészeti, történelmi-régészeti és természet-
tudományi tagozatokkal, és így meghamisítottuk az
akadémia eszméjét. Mielőtt megfelelő művészeink
lettek volna, megalapítottuk a zeneművészeti főisko-
lát, mielőtt egyetlen érdemes színjátékunk lett volna,
megalapítottuk a nemzeti színházat – és így hihetet-
lenül meghamisítottuk a kultúra minden formáit. Lát-
szatra, a külszín formáinak statisztikája szerint, a
románok ma birtokolják majdnem a teljes nyugati ci-
vilizációt. Van politikánk és tudományunk, vannak hír-
lapjaink és akadémiáink, vannak iskoláink és van
irodalmunk, vannak múzeumaink, zeneművészeti fő-
iskolánk, van színházunk, sőt van egy alkotmányunk
is. De a valóságban mindezek holt termékek, alapzat
nélküli igények, test nélküli szellemek, igazságot nél-
külöző illúziók, és így előkelő osztályok románjainak
a műveltsége a nullával egyenlő, értéktelen…” –vé-
lekedik a kritikus hangú szerző.  

Lényegében azóta sem változott semmi. Ember le-
gyen – semmiképpen sem doktor! – a talpán, aki ezt
cáfolni tudná… 

Szentgyörgyi LászlóVolt egyszer egy
marosszéki székely kisfalu

Beérve a házak közé, vályogból épült
kis, fehérre meszelt, háromsejtes lakokat
látok, szerény tornáccal és muskátlis abla-
kokkal. A fedelük igen változatos, van nád-
dal, sással, szalmával de még zsúppal takart
is. De nem ez a jellemző a falura. Sokkal
több a fából ácsolt filagóriás vagy nagy te-
raszos hajlék. Ezek már zsindellyel vagy
hódfarkú cseréppel vannak fedve. A házak
előtt virágos kiskert árasztja dús illatát, az
udvaron „hórihorgas kútágas” vagy csere-
fából faragott gém, mellette itatóvályú. Itt
van a szapulókád és a mosópad is, a kút-
gémbe vert szögen a sulykoló pihen. A ház
mögött gazdasági épületek sorakoznak. Az
istálló a két csűr között fából építve és szal-
mával fedve. Benne elbődül néha egy tehén
vagy felnyerít a ló. Az ólak, kasok és a fásszín
deszkából vagy sövényből készültek. 
Körülöttük malacok túrnak, baromfihad ka-
pirgál. Az udvar mögött a konyhakert, majd
a gyümölcsös következik. Gazdag termés
ígérkezik, az alma, körte, szilvafák ágai
földig görnyedtek a gyümölcs terhe alatt.
A szőlő is bőven megajándékozza művelő
gazdáit az idén. A ház előtt fedeles kiskapu,
díszesen faragott motívumokkal és rárótt
sokatmondó felirattal. Indás, leveles díszítés,
szőlőfürtökkel, tulipánnal, az egyik kapu-
zábéra egy talált patkót szegeztek. A zsin-
dellyel fedett tetőt tartó keményfára rávéste
a mester, hogy: 

„Béke neked ember, ha belépsz
e kapun. Béke, ha jó lélek
eltávozol azon.” 

A kapu mellett deszkakorlát, de a kertek
felől sövényből font kerítés jelöli a bennvaló
határát. 

A falu dísze a több száz éves templom,
hatalmas tornya messzire ellátszik. Mint
egy óriási felkiáltójel tekint fel az égre, bá-
doggombja még sok titkot rejt a múlt ku-
tatói előtt. Szakavatott érdeklődő előtt nyi-
tott történelemkönyvvé válik a szent hajlék
és környéke. A cinterem bejárati kapuja, a
faragott ajtó, a szószékkorona, az úrasztala,
a varrottas terítők, a harangok, a kegyszerek
mind feliratot hordoznak, elvétve még szé-
kely-magyar rovásjelet is. A templom mel-
letti domb az ősök porainak ad otthont.
Igen gondozott e része a falunak, hisz jól
tudják a lakói, hogy a temető az élő tele-
pülés arculatát idézi. A masszív, keményfá-
ból faragott, kissé előredőlt fejfák, mint
megannyi ember formájú őrszem vigyázzák
az elhunytak örök nyugalmát. Tömören
megfogalmazott szövegük sok informáci-
óval szolgál a maradék előtt. De vannak kő-

ből faragott sírjelek is, ezek talán jobban
viselik az idő vasfogának marását és az em-
beri rosszaság ártalmait. 

Vasárnap van, a pihenés, a szórakozás,
a templomba menés napja. Mindenki, a
falu apraja-nagyja az istentiszteletre igyek-
szik, senkinek nincs ennél fontosabb dolga,
tennivalója, halaszthatatlanabb elintézni-
valója. Zsúfolásig megtelik a teremtő háza,
minden törzsökös családnak külön saját he-
lye van, amelyhez foggal-körömmel ragasz-
kodik, hisz azon a helyen ült a dédapjának
a dédapja is és talán ott fog ülni az unoká-
jának az unokája is.  Évszázadokkal ezelőtt
megállapították itt az ülésrendet az egy-
házközség alapító tagjai és ezt érvényben
és tiszteletben tartani atyáik iránti tiszte-
letnek, becsületbeli kötelességnek és ősi
jussnak könyvelik el a falucska lakói.  

Az öregek fehér harisnyát és ráncos csiz-
mát húznak ilyen alkalmakkor, posztóujjast
vesznek fel, és keménykalapot tesznek
őszülő fejükre. A templom előtti kispadon
pihenve várják a lelkipásztort, közben a for-
radalomról, a régmúlt időkről, az iúságuk-
ról, az apjuktól-nagyapjuktól hallott törté-
netekről mesélnek. A fiatalság nagy
érdeklődéssel és tisztelettel hallgatja őket.
A középgeneráció külön csoportban a gaz-
dasági élet gondjairól disputál, arról, hogy
éppen milyen mezei munkákat kell végre-
hajtani, ki kivel cimborál, ki nem állott ki
még a megye dolgára, ki következik ebédet
vinni a csőszöknek és hasonlókról. Ők már
nem hordják a székelyharisnyát, helyette
csizmanadrágot húznak.

A fiatalasszonyok külön csoportban áll-
nak és arról beszélnek, mikor kinél lesz fonó,
mit kell főzni holnapra. Kontyba kötött hajuk
nem látszik ki a fejkendő alól de, egy kis
dudorban ott sejlik. A vénasszonyok a padon
ülnek feketébe öltözve.  Fekete kendőbe
burkolt fejüket összedugva pletykálnak. A
téma, hogy ki kinek udvarol, ki kivel szökött
el és, hogy „bezzeg a mi időnkben”. 

A férjhezadandó nagylányok hosszú ha-
jat viselnek, két ágba befonva lóg a hátukon
a derekuk közepéig. Egyszerű, patyolat tiszta
gyolcs vagy parket ruhát öltöttek ilyen ün-

nepi alkalomra. Nyakukban egy-két sor
gyöngy ékeskedik. Vihogva susputyolnak,
hogy délután kalákabál lesz a községházán.
A presbitérium egy félévre megfogadta a
szomszédfalubeli cigányzenekart, hogy
minden vasárnap húzzák a talpalávalót a
községházán vagy valamelyik gazda csűr-
jében. 

A gyermekek az árokmartján játszanak,
a fiúcskák fogócskáznak, „nincsen béka a
tóban”, a kislányok kissé távolabb „pettykö-
veznek”. A játékra lehetőségük csak ritkán
nyílik, hisz ők is résztvesznek már a házi és
a mezei munkákban. 

Idilli állapot, boldog békeidők! 

Ezt rombolta le fokozatosan a két világ-
háború, amelyeknek a helyiek is véradót fi-
zettek, pedig majdhogynem semmi közük
nem volt hozzá. Majd a „román világ” ag-
rár- és tanügyreformja. Ennek is megfizették
az árát. Ha nem lett volna az a „kis magyar-
világ”, talán ma már nem is hallanánk ma-
gyar szót a faluban, de még Erdélyben sem.
Következett a kommunista berendezkedés,
majd a „kulákvilág”, hogy gazdaságilag te-
gye tönkre a falu több évszázados tapasz-
talaton alapuló életmódját. A kollektivizálás
a kegyelemdöfést jelentette. Eljött aztán
1989-1990 de a lerombolt, lerongyolt ér-
tékeket nem lehet többé visszaállítani. Ma
már más a trend! Az emberek értékeit nem
a régi normák szerint mérik. 

Pedig újraéleszteni őseink szokásait, ha-
gyományait, megőrizni szellemi-, kulturá-
lis-, építészeti hagyatékait nemzetünk, egy-
házaink, elődeink iránti becsületbeli
kötelességünk. Templomainkat, temetőin-
ket, iskoláinkat, művelődési otthonainkat,
néprajzi, helytörténeti múzeumainkat,
könyvtárainkat építeni, karban tartani, meg-
menteni a jövőnek úgyszintén. Kistérségeink
jeles szülötteiről, megemlékezni, nekik em-
lékplakettet, kopját, szobrot állítani, nevéről
középületet elnevezni úgyszintén. Megtar-
tani, ápolni, továbbadni nyelvünket, vallá-
saink tanításait még inkább.

Nemes Gyula

Ha lehunyom a szemeim, egy kispatak völgyében rejtőzködő falucskát látok, erdőkkel borított dombok
ölében. A határa gondosan meg van művelve, tarkán lengedező kultúrnövények integetnek az idegen lá-
togató felé. Vannak nagyobb és kisebb parcellák, melyik aranylóan sárga, néhol piros pipacs foltokkal,
melyik zöld és hullámzó, mint a tenger vize, közepén karóra akasztott madárijesztővel. Az erdő fafajtákban
igen gazdag, van itt gyertyán, szádok, bükk, akác, juhar, amott egy foltban nyárfák és egy ültetett fenyves.
Ahogy a poros mezei úton a falu felé közeledek, egy vadnyúl riad ki a lóherés széléből és iramodik az erdő
irányában. Fennebb egy rókát látok, amint sunyin egy földtúrás mellett lapul. Az erdő széli bozótból
fácánok röppennek fel éles rikoltással jelezve a közelgő veszélyt, amit személyemben vélnek felfedezni. 
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– Jó napot, Sajókám! Magá-
val meg mi történt? Úgy néz ki,
mintha képen törölték volna egy
XXL-es palacsintasütővel, mitől
ment le róla a máz?

– Valójában én sem értem:
egyik este gyanútlanul andalog-
tam hazafelé a kocsmából, mikor
hirtelen felcsapódott a járda.

– Szóval odataknyolt. És még
maga prédikál nekem, hogy so-
kat piálok!

– Három napig feküdtem a
kórházban, de legalább volt me-
leg víz, nem mint otthon.

– Én ügyesen megoldottam
a melegvíz-problémát, ha fizet
egy sört, elárulom.

– Akár kettőt is, mert már
jobban unom az aragázon való
tökölődést a vízmelegítéssel,
mint vak a némafilmet.

– Akkor figyeljen: fölroppin-
tottam egy vízzel teli százliteres
műanyaghordót a tömbház te-
tejére, és egy gumislaggal beve-
zettem a fürdőszoba ablakán.

– És?
– Mit és? A nap felmelegíti a

vizet, és valahányszor feredni
akarunk, csak kihúzzuk a slag
végéből a dugót, rágyógyítjuk a
zuhanyrózsát, s kész.

– Ötletes. És nincs semmi
hátránya?

– Hát, apróbb kellemetlen-
ségek adódnak, például egyik
délben olyan forró volt a víz,
hogy szinte megugrottam az
olimpiai kvótát. És a szaga se va-
lami kellemes, de meg lehet
szokni.

– Mitől büdös a víz?
– Azelőtt káposztát savanyí-

tottunk a hordóban, és nem tud-
tam teljesen szagtalanra mosni.

– De ez csak addig megoldás,
amíg tart a kánikula, utána te-
heti a káposztásbidonját a füstre.

– Az elég is. Maga nem volt
a palackos villámbődületen?
Csegzi megígérte, hogy a hét vé-
gére lesz meleg víz.

– Amit Csegzi ígér, ahhoz ké-
pest a kutya vacsorája garancia.

– Hogyhogy?
– Úgy, hogy azt is megígérte,

egy hónapon belül újraöntik az
ellopott Borsos Tamás szobrot.
Ennek már több mint két hó-
napja, és sehol semmi.

– Állítólag nem lopták el.
– Hanem?
– Világgá ment. Azt mondta,

nem várja meg, amíg beolvaszt-
ják, és Păunescu-szobrot öntenek

belőle.
– Maga olyan hülye, hogy ha

ló lenne, tolná a szekeret!
– Apropó ígéretek: ha jól em-

lékszem, néhány éve a vásárhelyi
közgyűlés megszavazta, hogy a
főtéri virágóra helyére visszaál-
lítják a Bodor Péter-féle zenélő
kutat. Maga szerint lesz abból
valami?

– Nem kizárt, de hogy nem
a Rákóczi-induló fog szólni be-
lőle, mint anno, hanem mánélé,
az már tuti.

– És a tetejére nem körbe-
forgó aranyozott Neptunusz
szobrot tesznek, hanem pléh
hagymakupolát.

– Ahhoz mit szól, hogy ez a
hangyás a Hangya-épületben je-
lölt ki irodát az új alpolgármes-
tereknek, a két régit pedig maga

mellett tartja éceszgébernek?
– Milyen AIDS-es négernek?
– Marha! Éceszgéber, ez egy

jiddis szó, és tanácsadót jelent.
– Nem is tudtam, hogy be-

széli a dízelnyelvet.
– Miféle dízelnyelvet?
– Elie Dízelre utalok, aki egy

Kövér Lászlónak címzett levélben
mondott le a magyar állami ki-
tüntetéséről, a Nyirő Józseffel
kapcsolatos felhajtás okán.

– Az Elie Wiesel, degene-
ráltja, nem Dízel!

– Mindegy. Lassan nemcsak
Nyirőt, hanem Kövér Lászlót is
elvetemült nácinak fogják beál-
lítani, akinek már az óvodában
is horogkereszt volt a jele, a le-
gójából haláltáborokat épített,
és a szülei esténként az Arany
mesekönyv helyett a Mein

Kampfból olvastak fel neki.
– Visszatérve a vízügyre: a

maga hordós ökörsége azért sem
jó, mert nálunk mostanában a
hideget is kétnaponta hosszú
órákra elveszik, mindenféle elő-
zetes bejelentés nélkül.

– Arról már nem az E-star és
nem is a Polgármesteri Hivatal
tehet, hanem az Aquaserv.

– Tudom én azt jól. Ha még
egyszer előfordul, én is odavil-
lámcsődülök hozzájuk.

– És mit fog letenni a bejá-
rathoz, egy vizespalackot?

– Nem. Sokkal eredetibb öt-
letem van…

– Éspedig?
– Azt, amit víz hiányában

nem tudunk lehúzni!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

„Ha a Polgármesteri Hivatal jóhiszeműen végrehajtja a tanácsi határozatot, amely 
szerint a hivatal energetikai igazgatósága veszi át az eddig E-Star által elvégzett 
feladatokat, akár a hét elejétől lehet újra meleg vizük a lakosoknak” – mondta el Peti
András, az RMDSZ  helyettes frakcióvezetője a hétfői, rendkívüli tanácsülésen, amelyen
Dorin Florea polgármester nem volt jelen.

A hajdan jobb időket megért
nagyernyei malom napról-napra
kevesebb. Szemlátomást fogy
szinte minden nap (vagy éjjel) egy
keveset. Téglánként, deszkánként
kopik el lassan a föld felszínéről.
Néhány éve nem üzemel a malom
és az óta az enyészet vetette ki há-
lóját az épületre. Kár érte, mert
nem csak egy igen hasznos közé-
pülete volt a falunak és környéké-
nek, de a faluképet is pozitívan
befolyásolta. 

A nagyernyei műmalom 1910-ben
kezdte el a működését két kővel és egy
hengerrel, amelyet a budapesti Ganz
gyárból vásárolt kétütemű Dízel motor
hajtott. Első tulajdonosai, építtetői báró
Bálintitt György földbirtokos, Szabó
György plébános és Szenner Antal meg
Ráduly József jómódú gazdák voltak. Az
első világháború után – az impériumvál-
tás okozta gazdasági nehézségek miatt
– egy Györfi nevű molnár birtokába ke-
rült a malom, majd az 1930-as években
Fruchter Móric zsidó kereskedő vette
meg. Miután a zsidó család a holokauszt
áldozata lett, az államosítás idején a
malom az állam tulajdonába került át. 

A második világháború után hata-
lomra került kommunisták önkényesen
elvették az emberek földterületeit, min-
denkit a kollektívbe kényszerítettek. A
hajdan önellátó kisgazdaságok meg-
szűntek. Az emberek egyre inkább arra
kényszerültek, hogy azokat a terméke-
ket, amiket addig háztájilag előállítottak,
a boltból vegyék meg. Aminek viszont
már nem ugyanaz volt a minősége. Hogy
csak egy példával szolgáljunk a régen ke-
mencében sütött ropogós házikenyér he-
lyett – amit egy hét múlva is jóízűen el
lehetett fogyasztani –, az emberek fe-
kete kenyérért álltak hosszú sorokat a fa-
lusi boltban. Ha fehér kenyeret kaptak
ünnep volt és örültek neki, nem is sejtet-

ték, hogy ezt fűrészporral dúsították, és
krétaporral fehérítették. Az 1989-es ha-
talomváltás után is az állam tulajdoná-
ban maradt a malom, és a ’90-es
években még teljes gőzzel működött.
Több bérlő üzemeltette, valószínűleg
igen jó haszonnal, mert a környékbeli
gazdák szekerei hosszú sorokban kígyóz-
tak a malom előtt.  

Manapság úgy néz ki a malom és
környéke mintha a háború utáni időkben
élnénk. Napjainkban már nem csak az
ernyei, hanem a marossárpataki, a szé-
kelykáli, a marosszentgyörgyi malmok
sem működnek. Folytathatnánk a sort,
hogy hány meg hány régebben teljes
gőzzel működő malom nem üzemel kör-
nyékünkön. De mi lehet ennek az oka?
Nincs rá igény? Nem éri meg működ-
tetni? Úgy néz ki. Ma már igen ritka a
gazdaember, aki gabonát termel. Akinek
meg kevés a földterülete, és nincsenek
saját munkaeszközei, egyenesen ráfize-
tés a mezőgazdasággal foglalkozni. Ha
mindent felszámít: szántatást, tárcsáz-
tatást, boronáltatást, vettetést, vetőma-
got, gyomirtatást, arattatást,
csépeltetést, hazahordatást, nem biztos,
hogy a megtermelt gabona ára fedezi a
költségeket. És még fel sem számítottuk
a gazda és családjának a munkáját! 

Na meg aztán napjainkban már alig
akad egy-egy faluban egy-két olyan
néni, aki még házikenyeret tud és akar
sütni. Minek akkor a malom? A nagy-
áruházban, vagy bármelyik kis utca-
sarki közértben, többféle
csomagolásban található lisztet lehet
vásárolni. Nem beszélve arról, hogy
ezer féle kenyér, és péktermék kapható
minden élelmiszerüzletben. Sőt még
ún. „házikenyér” is van! Na de ez mesz-
sze alulmarad minden téren a nagy-
mamáink által hajdanában sütöttnél. 

Nemes Gyula

A polgármester tanácsadói által
aláírt határozattervezet szerint két
megoldás van a marosvásárhelyi
melegvíz-problémára. Az egyik,
hogy teljesen leállítják a szolgálta-
tást (ez 13,1 millió lejes költséggel
járna: a hatezerből háromezer sze-
mély kaphatna 1700 lejes gyorsse-
gélyt kiskazán szereltetésére, és
húsz közintézményt szerelnének fel
saját hőközponttal), míg a másik
megoldás, hogy kilenc hőközpontot
működtetnének tovább (az összkölt-
ség 5,75 millió lej lenne). 

Bár Csegzi Sándor véleménye
szerint a Locativ Rt. kellene átvegye
az E-Star által működtetett hőköz-
pontokat, az RMDSZ szerint ez nem

jó megoldás, hisz semmilyen bizto-
síték nincs arra, hogy a városvezetés
nem viszi csődbe ezt a vállalatot is,
ahogyan történt korábban az Ener-
gomurral.

Az önkormányzati képviselők
végül úgy döntöttek, hogy a polgár-
mesteri hivatal  energetikai osztály-
ára bízzák a kazánházak
működtetését, és a polgármestert
teszik felelős személlyé a szolgálta-
tás zavartalan működéséért.

„Az RMDSZ frakciója azt java-
solta, hogy ebben a 90 napban, ami-
kor a versenytárgyalást megnyert
cég nem tudja azt a 6000 lakost el-
látni meleg vízzel, azaz nem képes
a szerződésben felvállalt kötelezett-

ségeinek eleget tenni, a Polgármes-
teri Hivatal erre szakosodott igazga-
tósága vegye át a távhőszolgáltató
feladatkörét” – mondta Peti András.

Az ülést követően a sajtó kérdé-
sére, miszerint mikor lesz meleg
vizük a vásárhelyi lakosoknak, Peti
azt mondta, hogy elméletileg már e
hét elejétől elindulhatna a meleg-
víz-szolgáltatás „Amennyiben a ta-
nácsi határozatot Dorin Florea
végrehajtja, véleményem szerint
akár e hét elejétől újra lehet meleg
vizük a távhősöknek” – összegzett
az RMDSZ helyettes frakcióvezetője.

Pál Piroska

Gáz van a meleg víz körül 
Határozat van, megoldás nincs

Rekviem a malomért 
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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

Az utóbbi évek közéleti ese-
ményei olyan kényszerhelyzetet
teremtettek, amelyben közössé-
günk tagjai szinte kötelezőnek
tartanak színt vallani, azono-
sulni vagy elhatárolódni attól a
hatalmi politizálástól, amely po-
litikai érdekképviseletünket is
meghatározta. Az erdélyi ma-
gyarság másfélmilliós lélekszá-
mát úgy kell elképzelni, mint egy
piramist, amelynek a csúcsán
találhatók azok a személyek,
akik már több évtizede „felvál-
lalták” a mi képviseletünket,
kapcsolatban állnak a központi
és a helyi hatalmi szervekkel, be-
folyásolják az ott meghozott
döntéseket, de felelnek, illetve
felelniük is kellene azokért. Ezek
a vezetők maguk köré gyűjtöttek
egy szűk klientúrát, amelynek
tagjai – vállalkozók, újságírók,
közéleti személyiségek, párt-
funkcionáriusok – szintén hiva-
tásszerűen végzik a hatalom ki-
szolgálását, és kisebb arányban

ugyan, de szintén részesülnek a
pártpreferenciális anyagi jutta-
tásokban (a képlet egyaránt ér-
vényes a jobb- és a baloldali
erőkre). Valószínűleg 
mindenikünk rokoni- vagy ba-
ráti kapcsolatai között akad né-
hány személy a fent említett  pi-
ramis csúcsából, de a nagy
többség mégis csak az „aljából
való”, vagyis onnan, ahol nem a
politikai hovatartozás függvé-
nyében adják a fizetést. Nagyjá-
ból öt százalékra tehető a hata-
lombérencek aránya, de az
erdélyi magyarok nagy többsége,
már a történelmi- és közösség-
lélektani szempontok miatt sem
sorolható a „kollaboránsok” közé.

Tekintettel arra, hogy a ha-
talommal való kiegyezés éppen
attól a kiváltságtól fosztja meg
az „ellenállókat”, hogy számon-
kérjék a számukra kedvezőtlen
döntéseket, ezért választott kép-
viselőink mindenkori hatalom-
vágya bénítóan hat a hétköznapi

emberre. Ilyen körülmények kö-
zött, amikor mindig egy-egy ma-
gyar politikus jelenléte „szente-
sítette” azokat a testületeket,
amelyek  sok esetben ellenünk
szólaltak fel, nem állt módunk-
ban ezek ellen kiállni, mert „ön-
magunkkal”, vagyis az általunk
hatalomra juttatott személyekkel
kellett volna megküzdeni. Gya-
korlatilag egy tudathasadásos
állapot az, amivel dolgunk van.  

Számtalan ilyen példa sorol-
ható a döntéshozatali – állami
vagy az önkormányzati – tevé-
kenységből. Az RMDSZ állandó
hatalmi tényező volt az utóbbi
években és újabb kormányzati
szerepvállalásra készül. Ilyen kö-
rülmények között hogyan tud hi-
telesen szembeszegülni a román
kormány ellenünk irányuló ha-
tározataival? Ha annyira szeretik
a hatalmat, akkor ki hisz nekik,
ha a MOGYÉ-vel kapcsolatos
döntések, a legújabb „koncep-
ciós” visszaszolgáltatási perek,

a nyárádszeredai „hagymaku-
polás honfoglalás”, a közintéz-
ményekben folyó etnikai tiszto-
gatások, a magyarellenes
megnyilvánulások, illetve az
egészségügyi szolgáltatások
csődje, a nyugdíjak és jövedel-
mek megnyirbálása, a közpén-
zek eltékozlása kerül napirendre?
Marosvásárhelyen és Erdély
szerte már megint hatalmi ko-
alíciókat hoznak létre. Ilyen fel-
tételek mellett kihez fordulunk
majd panasszal, ha egy minket
érintő probléma megoldását
akarjuk elérni (például fűtés-
gondok, kerülőutak, kerékpá-
ros-közlekedés, beruházások
vagy nyelvi egyenjogúság kap-
csán)? Amikor képviselőink „le-
paktálnak az ördöggel is”, az „al-
világi csoportok” érdekeit
szolgálják, akkor egyértelmű,
hogy az emberek kijátszása és
nem kiszolgálása a cél. Ilyenkor
mi a teendő? 

Ferencz Zsombor

Mi a teendő?

Hétfői sajtótájékoztatóján Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke elmondta: az elmúlt időszakban
hidegfejjel értékelték és elemezték a Maros megyei és a marosvásárhelyi önkormányzati választások
eredményeit, és arra a következtetésre jutottak, hogy átszervezésekre és tisztújításokra van szükség.

Így a hétvégi SZKT-n hozott határozat
értelmében az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének tevékenységét július 2-tól
öttagú ideiglenes bizottság irányítja: Be-
nedek István, Peti András, Brassai Zsombor,
Csép Andrea és Kelemen Márton. „Az
RMDSZ kevesebb szavazatot szerzett az
idén, mint a 2008-as választásokon, holott
magasabb volt a részvételi arány. Emiatt
szeptember 30-ig tisztújítást és átszerve-
zést eszközölünk a marosvásárhelyi szer-
vezetben, de a szászrégeni, makfalvi,
beresztelki, szászbogácsi és vajdaszentivá-
nyi szervezetekben is, emellett néhány
Marosludas, Dicsőszentmárton és az Erdő-
szentgyörgy körüli településeken is ” –
ecsetelte Borbély.

„Csegzinek el kell döntenie,
melyik oldalon áll”

„Csegzi Sándornak el kell döntenie,
hogy melyik térfélen rúgja a labdát: Dorin
Florea tanácsosaként tevékenykedik, vagy
az RMDSZ marosvásárhelyi választmányá-
nak elnöki tisztségét kívánja betölteni. Ha
az előbbit választja, akkor egyértelmű
konfliktushelyzet alakul ki a Szövetségben,
amelyet orvosolnunk kell” – mondta el
Borbély.

Ugyanakkor azt is nehezményezte,
hogy amíg az új alpolgármester, Józsa
Tibor a Hangya-épület harmadik emeletén
kapott „kegyelemirodát”, addig Csegzi a fő-
épületben levő irodáját megtartotta.

„Csegzinek kötelessége lenne a jóérzéstől
vezérelve átadnia Józsa Tibornak az irodá-
ját, de a volt alpolgármester erre semmi
hajlandóságot nem mutat, sőt az utóbbi
két hétben visszautasítóan viselkedett Jó-
zsával” – jelentette ki a politikai alelnök. 

Hozzátette, hogyha a városvezető sem-
miképp nem teljesíti azon kérésüket, hogy
az alpolgármesterek főépületi irodát kap-
janak és hatáskört jelöljenek ki nekik,
akkor az RMDSZ kezdeményezni fogja a
Polgármesteri Hivatal szervezeti szabály-
zatának módosítását, amely kitér az alpol-
gármesterek feladatköreire is.

Pál Piroska

„Túl nagy ínyencség
a magyar-magyar
együttműködés”

A vasárnap (július 1-én) tartott SZKT-n, Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette, hogy nehéz
nyár-ősz elé néznek, hisz a PDL és az USL között totális
háború van kibontakozóban, és ez az RMDSZ-t sem
fogja elkerülni. „A választásokig ellenzékben mara-
dunk, viszont mi a holnapi naptól (hétfőtől) kezdő-
dően gőzerővel készülünk a parlamenti
választásokra” – állítja.

Arra a kérdésre, miszerint terveznek-e együttműködni,
egyáltalán tárgyalóasztalhoz ülni a két kisebb – MPP, EMNP
– párttal az őszi választásokat illetően, Kelemen azt vála-
szolta, hogy egyetlen szövetségesük van, és az az erdélyi ma-
gyarság. Egy magyar-magyar összefogás esélyét, vagy netán
egy választási koalíció létrehozását kizárta, hivatkozva arra
a 8%-os küszöbre, amelyet ez esetben, az érvényben lévő
választási törvény értelmében el kellene érniük. Hozzátette
azt is, hogy a Szövetség ajtaja nyitva áll minden együttmű-
ködni szándékozó személy és politikai erő előtt, de a helyha-
tósági választáson elért 86%-os támogatottságuk
legitimizálja őket arra, hogy az RMDSZ legyen a magyarok
egyetlen képviselője a parlamenti választásokon.

E tekintetben a Szövetség több képviselője is érintette az
önkormányzati választásokkor tapasztalt negatív kampányt
az EMNP részéről, amit az együttműködés-képtelenség bi-
zonyítékaként emlegettek. 

Mint ismeretes, a napokban Toró T. Tibor, az EMNP elnöke
kifejtette álláspontját, miszerint „a választási törvény egyér-
telműen összefogásra és együttműködésre kényszeríti az er-
délyi magyar politikai erőket”, Szász Jenő, a Magyar Polgári
Párt elnöke szerint pedig „szükség van egy nemzeti váloga-
tottra a bukaresti parlamentben”. Kovács Péter, az RMDSZ fő-
titkára Szász kijelentéséra a Facebook közösségi portálon a
következőképp reagált: „Ez igaz, de ki látott olyan válogatot-
tat, amelyben C ligások is játszanak...”

Pál Piroska

Tisztújítás az RMDSZ-ben



A közös irány kijelölése
helyett azonban csak tűzoltásra
futotta, épphogy csak lélegzet-
vételnyi szünetet engedélyezve
a pénzügyi és gazdasági felfor-
dulás kellős közepén. A rész-
megoldásokkal és a tehetetlen-
séggel az unió saját magát hozta
olyan kényszerhelyzetbe, ahon-
nan ugyan több út is vezet kifelé,
de mindegyik jelentős áldozattal
jár.

Bekövetkezhet a szétesés –
amelyet most a görög választá-
sok kimenetele egyelőre levett
a napirendről – vagy egy erős
és egy gyengébb tagszövetségre
bomló Európa. A harmadik ja-
vaslat, a közös ügyek körének
kiterjesztése a még megmaradt
nemzeti függetlenség feladásá-
val járna. Leegyszerűsítve: közös
pénzügy, külügy és védelmi po-
litika, amely később csak egy
irányba vezethet – a politikai
unióhoz. A tegnap kezdődött
brüsszeli válságtanácskozás az
utóbbi alternatívát latolgatja. A
szuperunió gondolata nem most
vetődött fel először, de Wolfgang
Schäuble német pénzügymi-
niszter a tanácskozás hetére idő-
zített interjúja a Der Spiegel ha-
sábjain nem hagy kétséget
afelől, hogy a komoly változta-
tásokhoz most tényleg komoly
szándék párosul. A javaslat
mögé felsorakozott Herman Van
Rompuy ET-elnök, José Manuel
Barroso, az Európai Bizottság el-
nöke, az Európai Központi Bank,
valamint Jean-Claude Juncker
euróövezeti pénzügyi vezető is.

A változtatási kényszert
könnyű indokolni: ahogy az unió
eddig kezelte a válságot, az cse-
kély eredményre vezetett. Az

írek, a portugálok, a görögök
megtámogatása után most Spa-
nyolország és Ciprus kér brüsszeli
segítséget, sőt, az olaszokat is
csak az Európai Központi Bank
kötvényvásárlásai tartották élet-
ben. Várhatóan újabb bankmen-
tésre is szükség lesz, mert senki
sem gondolhatja komolyan,
hogy ugyanazon gazdasági fö-
derációban hosszú ideig elfér-
nének egymás mellett a bóvli
kategóriába sorolt spanyol és a
legjobb minősítéssel ellátott né-
met, holland, skandináv pénz-
intézetek. A bankunió és a közös
bankfelügyelet felvetése tehát
jogos. 

Tarthatatlan állapot, hogy a
gyengébb tagállamokból ezer-
milliárdos nagyságrendben
áramlanak át a megtakarítások
és a befektetések a biztosnak

vélt országok bankjaihoz.
Mindez lassú halálra ítéli a pe-
riféria államainak bankjait, le-
állítja az ottani hitelezést, és ön-
beteljesítővé válnak a
bankcsődöt vizionáló leminősí-
tések. A közös uniós felügyelet
ugyanakkor a nemzeti ellenőr-
zés egy részének feláldozását is
megkívánja, cserébe viszont lét-
rejöhet egy közös bankgarancia.
Ez önmagában is mérsékelheti
az erősebb államok felé irányuló
pénzmozgást, így életben tart-
hatja a perifériára szorult álla-
mok bankjait.

Félő azonban, hogy a szupe-
runió megint a gazdagok érde-
keit képviselné, ahogy az euró
bevezetéséből is jobbára a ver-
senyképesebb gazdaságok, el-
sősorban a németek profitáltak.
Sőt, a szegényebb tagállamok

felzárkózási alapjainak megrö-
vidítése ellenkezik az unió szo-
lidaritást hangoztató alapelvei-
vel, és nyíltan alkalmazza a
kettős mércét. Nem lehet olyan
döntésre kényszeríteni a gyen-
gébb tagállamokat, hogy válasz-
szanak a nemzeti szuverenitás
és a felzárkóztatási források kö-
zött. Politikailag inkorrekt nyel-
ven ezt hívják zsarolásnak. 

Ha az unió következő költ-
ségvetése valóban 20-30 száza-
lékkal csökkenti a hátrányosabb
régiók, így hazánk támogatását,
akkor azt a keserű tanulságot
kell levonnunk, hogy ismét rossz
klubba léptünk be, és csak 
kívülállóként, a szuperhatalom
perifériájáról követhetjük a fej-
leményeket.

Szabó Anna
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A válság óta szinte mindegyik uniós csúcsot sorsdöntőnek nevezte a sajtó. Négy éve a nagy
megoldásra várunk, a bajokat orvosló közös stratégiára, hogy megnyugodjanak a piacok, és
tudjuk, merre menjünk tovább

A nagy kérdés 
Victor Ponta és Robert Fico.
A feltámadt kisantant.
Ponta csinált „ügyet” Nyirő
temetéséből. A temetés szervezése ugyanis több mint egy éve folyt,
a magyar és a román illetékesek mindenben megegyeztek – és
akkor jött a kormányváltás. 
Jött Ponta, és előre megígérte, hogy a marosvásárhelyi
orvosképzésben nem lesz magyar kar. Elődje, a jobboldali román
kormány megteremtette végre azt, ami a világ legtermészetesebb
dolga kellene legyen, de jött Ponta, ez a rossz külsejű lókupec, akitől
senki sem venne használt autót, és visszavonta elődje intézkedését.
Nagyon nem is indokolta. Csak. Jött Ponta, és bejelentette, hogy a
választójogi törvényt és a közigazgatási beosztást a magyarság
kárára fogja átszervezni. S mert ennyi gazemberséget azért
mégsem tehetett volna meg szó nélkül, hát ráharapott Nyirő József
újratemetésére.  Azóta szó sem esik a magyar kar elvételéről és
egyebekről – csak Nyirőről. Ponta – aki a saját
alkotmánybíróságának döntéseire is magas ívben tesz – boldogan
konstatálhatja, hogy az unióban mindezt nyugodtan megteheti. 
Fico is megteheti, és mindig is megtehette. Az EU a füle botját sem
mozdította és mozdítja, amikor megfosztják állampolgárságuktól a
felvidéki magyarokat. Az EU-t ez nem érdekli, a „művelt” világ erre
nem érzékeny. Erre sem. A „művelt” világ a „melegolimpia”
önmagukat sportolóknak tituláló nyomorultjai miatt aggódik.
Hugh Grant meg a magyar médiáért aggódik. Istenem, pedig
micsoda remek színész… Milyen kár…
A „művelt” világ az önimádat büszke heverőjén fekszik. Romulus
Augustulus a nyálát folyatja, és még nálánál is fiatalabb fiúkra
vágyik. Odoaker pedig készülődik…
De addig marad Ponta, Fico és a „művelt” világ. Marad a kisantant.
Teljes egyetértésben a „nagy” antanttal. Mint annak idején s mint
mindig.  Egyre többször látom, hogy a Monarchia volt a legutolsó
menedék.  Nézem a csodálatos Parlamentünket, amely a
Monarchia nemzetiségeinek is épült, ahol románok és szlovákok is
ültek és felszólaltak. S bennünket gyaláztak már akkor is, ott is. S lett
belőlük Ponta meg Fico. Az üres gyűlölet, az igazi ostoba
kegyetlenség, a rémisztő frusztráció és a szűnni nem akaró
bűntudat miatti engesztelhetetlenség fajtiszta példányai.
S ővelük vannak a hazai „ugyanilyenek”. A kisantant belső katonái.
Jászi Oszkár, Garbai, Linder Béla, Cserny, Szamuely utódai. És bizony
Lukács György „ovisai”. Mind-mind együtt. Nem változik soha
semmi sem. Csak a versek feleselnek egymásnak – ugyanarról.

„A romlás vagyok, a hanyatlásvégi Róma:
jönnek a szőke és roppant barbárhadak
s a Birodalom únt akrosztikont farag
s stílusát bágyadó alkonyat aranyozza.”
Baudelaire még csak dekadens. Kosztolányi már realista:
„Az önimádat büszke heverőjén
fekszem nyugodtan, s a paplanomra sárgán
hull éji villany, nappali verőfény.
Füst és kávé között henyélek,
mivel a dolgom, végzetem csak annyi,
hogy élek.”

A dekadencia és a realizmus között pedig egy befejezett és egy
közelgő világháború nyújtózkodik – és a kisantant. Ölik, pusztítják,
levágják, meggyalázzák a maradék kis magyar világokat
mindenütt, kívül-belül, s minekünk még védekezni sem illendő.
Sőt: védekezésünk felháborító. Hiszen kérdés csak egy van, s ezt már
Illyés is tudta:
„Pusztul a nép - kezdtem. Hangom
elakadt. - A magyarság…
Mit? Magyarok? - hangzott. - Csönd, te
zsidógyűlölő!
– Pusztul a nép… Hallgass! Ne beszélj itt
másról! A kérdés
Egy volt és leszen is: antiszemita vagy-é?”
Illyés sorai 1939-ből valók. És most tessék csak nyugodtan,
higgadtan végiggondolni: lett más kérdés azóta?
Nem lett. Akkor pedig mondjuk ki végre: ez minekünk nem
kérdésünk többé. Eluntuk. A kérdést is és az aljas kérdésbe bugyolált
ocsmány állítást is. És a szándékokat, amelyeket szolgál. Eluntuk a
kisantantot is. Ideje van önmagunknak végre. 

Bayer Zsolt 

Szuperunió vagy elitklub
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Az agyamra megy, hogy mindig
mindenki általánosít!

Rádió GaGa – nem történt
szabálysértés. Nem sértett sza-
bályt a Rádió GaGa, döntött az Or-
szágos Audiovizuális Tanács (CNA).
A kereskedelmi rádiót az önkor-
mányzati választások napján tar-
tott mozgósító kampány miatt je-
lentették fel
kampánycsendsértésért. A CNA
elutasította a megalapozatlannak
talált panaszt.
Vajon akkor is ily elnézőek lettek
volna, ha eredménnyel jár a Ka-
kasi-féle mozgósítás? Aligha.

Új taggal bővül a Gruppen-
hecc! A kabarétársulat színésze-
inek annyira megtetszett Csegzi
Sándor múlt heti, a meleg vizes
mizériával kapcsolatos kijelentése
– „ilyenkor a hideg víz is meleg”
–, hogy elhatározták: beveszik őt
is a csapatba. „Elegem van belőle,
hogy ingyen röhög rajtam min-
denki, ezután majd fizetnek érte!”
– mondta Sanyi bá a sajtónak. 

Gyógykezelés. Meg nem erősí-
tett hírek szerint úgy Józsa Tibor,
mint alpolgármester kollégája, Io-
nela Ciotlăuş asztmában szenved,
és a polgármester kizárólag ezért
utalt ki nekik a Hangyaépület pad-
lásán irodákat, mivel a magaslati
levegő köztudottan minden lég-
zőszervi problémára jótékony ha-
tással bír.

Hercegnő. Társkereső hirdetés
(vége) előző lapszámunkból:
„Akaratom ellenére mindig az jut
eszembe, hogy minden magabiz-
tos, ambiciózus, szingli nő belse-
jében egy törékeny, finom her-
cegnőcske bújik meg, akit 30
évesen is meg kell menteni!”. Oké,
princessz, majd szólunk Shreknek!
Meg egy másik, tán még szebb:
„35 éves női szívben eltöltött hely
üresedés miatt betöltésre vár.”. A
megfejtéseket e-mailben vagy a
szerkesztőség címére várjuk.

Erdély TV vs. Forma-1. Idézet a
sporthírekből: „…a rajtpozícióból
induló Sebastian Vettel autója le-
állt…”.
Kedves ETV! Minden egyes ver-
senyző – kivéve azt, aki valami-
lyen büntetés miatt a boxutcából
startol a mezőny elrajtolása után
– rajtpozícióból indul: ki az első-
ből, ki a másodikból; akad, aki az
utolsó előttiből vagy az utolsóból.
(A boxutca nem egy olyan sétány,

ahol cipőket pucolnak vagy po-
fozkodnak, hanem ott találhatók
a nem lovak és lovászok, hanem
mérnökök és technikusok által be-
népesített istállók boxai, ahol a
verseny ideje alatt a kerékcseréket
és az esetleges javításokat vég-
zik.)

Valami más. Előző heti, „Szer-
kesszük együtt a lapot!” címezetű
heveny ámokfutásunkban többek
közt azt kérdeztük önöktől, hogy
változtassunk-e címet, és ha igen,
mire; négy lehetséges variánst is
megadtunk: A.) Vásárhelyi Napló,
B.) Marosszék, C.) Vásárhely és Vi-
déke, D.) Valami más. Mivel a leg-
több szavazat a D változatra ér-
kezett, jövő héttől kezdve a
Központ új neve: Valami más. (Vél-
hetően érdekes párbeszédek zaj-
lanak majd le az újságárus bódék-
nál: - Jó napot, mit adhatok?
Krónikát, Népújságot, Vásárhelyi
Hírlapot? – Nem. Valami mást. –
Jó, de mit? – Mondom. Valami
mást! – Valami mást, de mit?! –
Valami mást!!!…, és kábé ekkor
kerül elő a bézbólütő a pult alól.)
Kéthetente angol és román nyel-
ven is megjelenünk Something
else, illetve Ceva altceva címmel.

Érettségi tételek francia
módra. Bocsánatkérésre szólí-
totta fel a bukaresti külügyminisz-
térium Vincent Peillon francia ok-
tatásügyi minisztert, mivel a tárca
szerint a románokat súlyosan
sértő kijelentés kapott helyet a
franciaországi érettségi egyik té-
telében. A menedzsmentvizsga
egyik feladata így szólt: „Mutassák
be azokat a módszereket, ame-
lyekkel egy bőrdíszműves húsz
éven keresztül védheti terméke
védjegyét a Romániában tevé-
kenykedő hamisítóktól.” A buka-
resti külügyminisztérium felhá-
borodását fejezte ki amiatt, hogy
szerinte a kijelentés lejárató cél-
zattal említi Romániát, és további
idegengyűlölő megnyilvánulások
számára nyújt táptalajt. Nem de-
riváljuk, miért pont ettől buktak
ki, ugyanis a Központ megszerzett
néhány más, a fentinél kissé mere-
dekebb tételt is a franciáktól. Íme:

Matematika. Ha egy tíz-
tagú, négy Gazsiból és hat Máris-
kóból álló romániai koldusbrigád
heti ezerötszáz eurót tarhál össze
és még harmadfélannyit lop, ak-

kor mennyit gyűjt másfél hónap
alatt egy tizennyolc kéregetőből
álló horda, melyben az ivararány
2-1 a hölgyek javára, tudva azt,
hogy ők a férfitársaikhoz képest
73%-kal nagyobb randamenttel
dolgoznak, és a kontrollcsoporttal
ellentétben szombat-vasárnap ka-
laposok, kendősök egyaránt pi-
hennek.

Fizika. Megközelítőleg
hány joule hőenergia fejlődik egy
Párizs melletti, ezerkétszáz négy-
zetméter alapterületű (véletlenül
felgyúlt) romagettó porig égése
során, ha tudjuk azt, hogy egy át-
lagos, hat és fél négyzetméteres
barakk elégése harmincezret ge-
nerál, és a telek beépítettsége
88%-os?

Mennyiségtan. Unat-
kozó oltyán turisták elhatározzák,
hogy eladják az Eiffel-tornyot ócs-
kavasnak. Hány ember, hány flex,
illetve hány (lopott) teherautó
szükséges ahhoz, hogy az akciót
egyetlen éjszaka (nyolc óra) alatt
lebonyolítsák? A teherkocsik át-
lagos kapacitása öt tonna, a flexek
vágósebessége 1,7centi/min, az
acél széntartalma 2,11 tömegszá-
zalék, a torony súlya 10 100 tonna,
és 24km/órás északkeleti szél fúj.

Genetika. Szabad-e ke-
resztezni a hiperpigmentált ro-
mániai vendégmunkást az afrikai
bevándorlóval? A.) Szabad, de
nem érdemes, szaporodnak ma-
guktól is; B.) Nem szabad, és nem
is lehet, mert ellentétes irányba
csavarodnak a DNS-eik; C.) Nem-
hogy szabad, hanem kifejezetten
ajánlott, mert olyan utód jön létre,
aki még lopni is lusta.

Receptpályázat. A gyermekrajz-
pályázat sikerén felbuzdulva a Vá-
sárhelyi Hírlap újabb pályázatot
hirdet, „Nagymamánk legjobb re-
ceptje” címmel. Arra biztatnak,
hogy vegyük elő édesanyánk,
nagymamánk „régi, talán poros
receptes füzeteit, a titkos családi
recepteket”, és küldjük el nekik. A
legeredetibb recept beküldőjét
egy kétszemélyes romantikus va-
csorával ajándékozzák meg.
Mi nem tartjuk ildomosnak pá-
lyázni, de olvasóink megtehetik;
íme egy fincsi (nem kitalált!) re-
cept, küldjék be nekik szaporán,
hátha nyernek! Sok szerencsét!

Trüttyölt ratyli 
(ősmagyar különlegesség)

Hozzávalók: másfél kiló nyers
ratyli, egy jókora pese, 2 csobolyó
gönyézde (ha lehet, pörcögős), 3
csipet ciháta.
Elkészítés: A nyers ratylit fertá-
lyórát posvasztjuk, míg csurmot
nem enged. Ezután szépen höly-
lyén kipicskázzuk, a hopojákat ki-
risszentjük, a nyesedékböl pedig
apró csurmizdákokat gyúrunk,
ezek kerülnek a perepácsba. Köz-
ben a pocadékot megpeccsentjük,
a ratylit hagyjuk még slottyanni.
Trüttyölni csak akkor kezdjük, ha
már jó vatyálós, és pözmés a széle.
A pesét lesolyvasztjuk, a hibon-
cását kikajácsozzuk, összehende-
bitéljük a gönyézdével, aztán már
csak töttyentgetjük, amíg szép pi-
rosra süllen. A cihátát csak a végén
leppentjük rá; ha nem elég szor-
tyos, kis őrölt gabógyával és szá-
rított guriccsal megbucsáljuk.
Kanyvadtkáposztával, besenyő-
csalamádéval vagy finnugorka-
salátával tálaljuk.

Profi riportercsaj. Sara Carbo-
nero, a spanyol Telecinco tv-csa-
torna riporternője a tizenegyes-
párbajjal végződő spanyol-
portugál elődöntő után beszélge-
tett a spanyolok klasszisával, Ini-
estával. Iker Casillas menyasszo-
nya megkérdezte, Iniesta nem
szeretett-e volna büntetőt rúgni,
mire a középpályás szerényen
megjegyezte, hogy ő lőtte be a
másodikat.

SMS fail. Nő sms-t küld a barát-
jának: Szerelmem, ha épp alszol,
küldd el nekem az álmaidat! Ha
épp nevetsz, küldd el nekem a
mosolyodat! Ha épp sírsz, küldd
el nekem a könnyeidet! Szeretlek!
Válasz: Épp a budin ülök, mit küld-
jek?

A medve meg a süni. Felébred
a medve téli álmából: - Olyan ka-
nos vagyok, hogy az első élőlényt,
aki velem szembe jön az erdőben,
azonnal megeresztem! Elindul az
ösvényen, látja, hogy jön szembe
egy sündisznó, gyorsan felkapja,
mire a süni összegömbölyödik a
mancsában. Forgatja jobbra-balra,
de nem talál semmi nyílást. Tiszta
ideg lesz, elkezd kiabálni: - Hol a
p*nád, hol a p*nád?! A süni két-
ségbeesve megszólal: - Nekem
nincsen. Mire a medve: - Mivel
mondtad?!?!? Mivel mond-
tad?!?!?!

BLŐDLIK
– A vonat kifutott az állomásról, én pedig ott álltam a
peronon, ponttá zsugorodva.
– Mindig is néptáncos akartam lenni, de aztán rájöttem:
ahogy én táncolok, olyan nép nincs!
– Sok marhaságot beadtak nekünk gyerekkorunkban, de a
„ha megeszed a murkot, jobban tudsz majd fütyülni” mindent
visz.
– A bennfentesnek mi az ellentéte, kinnlentes?
– A nap gondolata: ötmilliárd év múlva fel fogok robbanni,
vazzeg!
– Hogy hívják a művelt, sokoldalú keresztapát? –
Paralelepipedon.
– A push up-os melltartó olyan, mint a chips-es zacskó:
kibontod, és akkor látod, hogy hiányzik a fele.
– Van friss kapor? – kérdeztem az eladólányt. – Van – felelte,
és levett a polcról egy tejszínhabport.
– Sok lúd… sokat szarik.
– A mi családunk nem rasszista! Nekem is volt
gyerekkoromban egy néger barátom, csak aztán apám eladta.
– Ki a franc az a Kafka?
– A nők olyankor hisztiznek, amikor törődésre vagy szexre
vágynak, vagy egyéb alkalmakkor.
– Nézd, kisunokám, felnőttek a hupikék törpikék! – Nagyi, ez
az Avatar…
– Annyira utálom a feleségemet, hogy szex közben nemcsak
helyette képzelek oda mást, hanem magam helyett is.
– Nagyapám mindig azt mondta: minek havat lapátolni?
Úgyis elolvad.
– A kisebbik testvér még azzal is szív, hogy fürdéskor mindig ő
ül a dugónál.
– A legalábbnak mi a közép- és alapfoka?
– Csúnyán összevesztünk a barátnőmmel, elképesztő
dolgokat vagdostunk egymás fejéhez: fagyasztott macskát,
gumicéklát, hintavízilovat, terhestormát, kekszlexikont,
plazmarádiót, fülszabályzót, fabanánt, kőlufit.
– Rengeteget köszönhetek a volt magyartanáromnak. A
szomszédban lakik.
– Hová tűnik az ölünk, amikor felállunk?
– Optimista az, aki ceruza helyett tollal áll neki
keresztrejtvényt fejteni.
– Tanács az állatoknak: ha nem akarsz kihalni, legyél jóízű,
mert azokat nem hagyjuk!
– Ha valaki húsevő növényeket eszik, az vegetáriánus vagy
sem?
– Ha a Föld 71%-a víz, akkor miért nem Víznek hívjuk inkább?
– Miért mondjuk, hogy kivert a hideg veríték, van meleg
veríték is?
– Nagyon szépen rajzolok, csak nem tudom, miket.
– Akkor ideje nyaralni indulnod, amikor nagyon kezdesz
hasonlítani az útlevélképedre.
– Olyan jelentéktelen ember vagy, hogy még a fotocellás ajtó
se nyílik ki előtted.
– Statisztikailag hatszor nagyobb az esélyed arra, hogy halálra
gázoljon egy autó, amikor mész lottószelvényt venni, mint
megnyerni a főnyereményt.
– Anatidaephobia – (létező pszichés zavar) attól való félelem,
hogy valahonnan és valahogyan egy kacsa megfigyelése alatt
állsz.
– Leírtalak, mint Orbán Balázs a Székelyföldet.
– Forrest Gump: a mama mindig azt mondta – „fiam, egyszer
tele lesz az idézeteimmel az internet”.
– Facebook chat: - Te vagy a legszebb, legviccesebb,
legcsodálatosabb lány a világon! – Tudom, hogy csak meg
akarsz dugni… - Wow, és még okos is vagy!
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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)

Közlemény
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala közli, hogy a Mihai
Eminescu Művelődési Központban működő Iúsági Klub
a 2012. július 1–szeptember 15. közötti időszakban javítási,
korszerűsítési és felújítási munkálatok miatt zárva tart.

Köszönjük a megértésüket.

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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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

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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Baricz Gergő dalban írta
meg, mit rontott el.

Bár már több mint egy hó-
napja szakított Kováts Vera és
Baricz Gergő, a fiatal énekes
csak most készült fel arra, hogy
lezárja elmúlt kapcsolatát. Nem
is akárhogyan: dalt írt arról,
szerinte hol rontotta el.

Vera és Gergő a hetedik élő
adást követően jöttek rá, való-
ban több van köztük, mint ba-
rátság. A tehetségkutató utáni
valóság azonban szép lassan
szétszakította őket.

Először szólalt meg

Bár már az egy hónappal
ezelőtti Sugarbird-partin kide-
rült a szakításuk - hiszen Vera
egyedül jelent meg -, Gergő
mindeddig magába fojtotta ér-
zéseit.

Most azonban úgy döntött,
a Fókusz kamerái előtt szeretné
tisztázni és lezárni elmúlt kap-
csolatát.

Bevallása szerint úgy érzi,
nem tett jót nekik, hogy ren-
getegen foglalkoztak a kapcso-

latukkal, sőt, szinte többet,
mint ők saját maguk.

- Attól függ, hogy akar az
ember egy kapcsolatban élni.
[...] Nekem egy kicsit lelkiisme-

ret-furdalásom volt emiatt.
Mert valójában több időt töl-
töttem a zenéléssel, a koncer-
tekkel - mondta Gergő a műsor
riporterének.

Különleges 
vallomást tett

- Megvakulnék inkább, ne
lássam könnyben a szemed, vé-
gül meghalnék, hogy visszaad-
jam újra az életed [...] Némán
akarok állni, ha már ezt el-
mondtam neked, megsüketülni
gyorsan, ne halljam, mit tettem
veled! - énekli a 21 éves Gergő
a Verának írt dalában.

Elválásukat követően
egyébként többféle pletyka is
felröppent, például arról, hogy
Gergő mentorával, Keresztes Il-
dikóval vigasztalódik. Ezt azon-
ban mindkét fél egyértelműen
cáfolta, és elmondták, kizáró-
lag munka- és baráti kapcsolat
fűzi össze őket.

Gergő valóban nem tétlen-
kedik. Ősszel jelenik meg első
nagylemeze, sőt, a napokban
került fel első önálló szerzemé-
nye a magyar iTunesra, Baby-
Bebogyó címmel.

Sándor Melinda

Forrás: Femina.hu

Jennifer Lopez olyan tisztaságmániás, hogy csak a –
személyzete által kicserélt – saját WC-deszkájára haj-
landó ráülni. 

A 42 éves, kétgyermekes szupersztár nem tűri a piszkot,
legyen az bármilyen, írja a Belfasttelegraph. J-Lo háza ma-
kulátlan tisztaságú, megköveteli alkalmazottaitól, hogy min-
den a helyén álljon, és ha el is kell hagynia otthonát, viszi
magával saját WC-deszkáját – ugyanis csak arra ülve hajlandó
elvégezni kis- és nagydolgait.

– Jennifer tiszta őrült, és nem hajlandó rátennie a fenekét
egy idegen WC-deszkára – mondta egy közeli ismerőse.
Lopez jelenleg nemzetközi turnén van, bejárja Dél-Amerikát,
Kanadát, majd novembertől Európába jön, többek között a
szomszédos Belgrádba. 

Forrás: BorsOnline 

Kiderült Jennifer 
Lopez őrült mániája

Megszólalt az érintett!

Baritz Gergő kertelés 
nélkül mesélt magánéletéről

51 éves lenne Diana hercegnő! 
A szívek királynőjének is becézett Lady Diana tragikusan fiatalon, 1997-ben autóbalesetben hunyt el. Diana hercegnő 1961. július 1-jén látta meg a
napvilágot Sandringhamben, Diana Frances Spencer néven. Szülei Edward John Spencer és Frances Burke Roche - Diana öt gyermekük közül negyedikként
jött a világra.

Szülei válása után édesany-
jával és öccsével Londonba köl-
töztek, de hosszú pereskedés
után a bíróság az édesapának
ítélte a gyerekeket. Általános
iskolai tanulmányait a Riddles-
worth Hall lányiskolában
kezdte, majd az arisztokrata kö-
rökben igen népszerű West He-
ath Girls' School bentlakásos
iskolába íratták be.

Természetességével
hódított

Bár tanulmányi eredményei
nem voltak kiemelkedőek, a
zenében és táncban tehetséges
volt, sokáig balerinának ké-
szült, de 178 centis magassága
miatt túl magasnak számított
erre a pályára. 16 évesen, ott-
hagyva a magániskolát, a svájci
Institut Alpin Videmanette-be
iratkozott be.

Miután1975-ben nagyapja,

Albert Spencer meghalt, édes-
apja megkapta a grófi címet, ő
pedig a Lady Diana Spencer név
birtokosa lett. Ebben az időben
ismerkedett meg Károly walesi
herceggel, aki ekkoriban még
nővérének, Lady Sarah-nak ud-
varolt. A herceget azonban el-
bűvölte a fiatalabbik Spencer-
lány szépsége és kedvessége,
aki arisztokrata származásával,
protestáns vallásával és szűzi-
ességével tökéletes menyasz-
szonyjelölt volt számára.

Kapcsolatuk lassan szere-
lemmé érett, Károly 1981. feb-
ruár 24-én jegyezte el kedve-
sét, és még abban az évben,
1981. július 29-én a Szent Pál-
katedrálisban oltár elé álltak.
A királyi esküvőt világszerte ha-
talmas érdeklődés övezte, a té-
vétársaságok élőben közvetí-
tették az eseményt, melyre a
becslések szerint mintegy egy-
milliárd néző volt kíváncsi.

Álomesküvő 
után válás

Az álomesküvő után a trón-
örökösre sem kellett sokáig
várni, terhességét 1981 no-
vemberében jelentették be hi-
vatalosan, Vilmos 1982. június
21-én, a St. Mary's Hospitalban
jött világra. Öccse, Harry pedig
két évvel később, 1984. szep-
tember 15-én látta meg a nap-

világot - Diana később beval-
lotta, férjéhez akkor állt a leg-
közelebb, amikor második fiá-
val volt várandós.

A hercegnő fiait teljes oda-
adással és nagy szeretetben
nevelte. Szociális érzékeny-
ségre tanította a kis hercege-
ket, fontosnak tartotta ugyanis,
hogy a fiúk a királyi család ki-
váltságos élete mellett az át-
lagemberek problémáit is meg-

ismerjék.
A családi idill azonban nem

tartott sokáig - bár az udvar
eleinte próbálta titkolni, a
nyolcvanas évekre a hercegi pár
házassága megromlott. A
pletykák szerint Károly korábbi
szeretőjével, Camilla Parkerrel
vigasztalódott - akivel talán
soha nem szakadt meg a kap-
csolata -, de a hercegnőt is több
férfival hírbe hozták. 1992-ben
a pár különköltözött, egy évre
rá pedig Diana bejelentette
visszavonulását a nyilvánosság-
tól - válásukat 1996-ban
mondták ki hivatalosan.

Tragikus autóbaleset

Diana ezt követően is hatal-
mas népszerűségnek örvendett
az angolok körében, melyet
rendszeres karitatív munkája
mellett természetességével és
közvetlenségével vívott ki az

évek során - mindezzel gyakor-
latilag szembement a királyi
ház merev szabályaival.

A szeretett hercegné 1997.
augusztus 31-én veszítette
életét egy közlekedési baleset-
ben, Párizsban, az Alma-rak-
part közúti aluljárójában, ami-
kor akkori kedvesével, az
egyiptomi Dodi al-Fayeddel au-
tóval menekültek a lesifotósok
zaklatása elől. Bár halála körül
a mai napig vannak homályos
foltok, az autót üldöző papa-
razzók közül senkit sem vontak
felelősségre.

Diana hercegné tragikus ha-
lálhírére az egész világ gyászba
borult - nemcsak családtagjai,
hanem milliók siratták a szívek
királynőjét, akinek emléke mit
sem kopott az elmúlt 15 év so-
rán.

Boros Mariann
Forrás: Femina.hu

http://doily.hu

http://my.spill.com

http://www.nndb.com
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11:50 Útravaló
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Érték! Értem! 
15:25 Gasztroangyal
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

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

helyszínelők (s.)
22:05 Becsengetünk

és elfutunk
23:05 Az Este
23:40 Végjáték (s.)
00:25 Versailles - egy

király álma
(francia
filmdráma,
2008) 

01:30 Vér és rózsa (s.)
02:25 Everwood (s.)

Szerda

22:05
Becsengetünk és elfutunk

m2

10:00 Gyerekműsor
11:45 Az én

Budapestem
12:10 Néprajzi

értékeink 
12:20 Ízes életek
13:01 Híradó
13:25 Végjáték(s.)
14:10 2- es Retro -

Színes portrék
14:12 Egy nyári

délután Melis
Györgynél

15:10 Vers
15:14 Motorsport

magazin
15:40 Klipperek (s.)
16:05 MacGyver (s.)
16:55 Merülj, Olly

merülj! (s.)
17:20 A Nyereg Klub (s.)
17:45 Hajrá, Becky! (s.)
18:10 Elit gimi (s.)
19:00 Rajzfilmek
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
21:12 Telepódium 
22:25 Angyali 

érintés (s.)
23:10 Tudorok (s.)

23:10
Tudorok

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
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:00 Mindörökké

szerelem (am.
filmdráma,
2005) 

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

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

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Bombajó

bokszoló (olasz
akció-vígj.,
1982) 

23:05 Döglött akták (s.)
00:15 Reflektor

21:05 
Bombajó bokszoló

TV2

05:15 Műsorszünet
06:25 Teleshop
07:00 Babavilág

(magazinműsor
) (ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Winnetou 3. -

Winnetou
halála (német-
jug.-olasz
kalandf., 1965) 

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

House (s.)
17:20 Csoda

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

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:15 Doktor House (s.)
23:15 Született

feleségek (s.)

17:20 
Csoda Manhattanben

Viasat 3

08:40 Gyilkos sorok (s.) 
09:35 Nyomtalanul (s.) 
10:20 Doktor House (s.) 
11:20 Holdfény és

Valentino (am.
rom. film, 1995)

13:15 A nagy
házalakítás 

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 9 - A szám

hatalma (am.
misztikus film,
2007)

00:10 CSI: A
helyszínelők (s.) 

01:05 Esküdt
ellenségek (s.) 

02:00 9 - A szám
hatalma (am.
misztikus film,
2007)

03:45 Zsírégetők (am.
reality show)

22:20 
9 - A szám hatalma

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:05 Élő egyház 
10:30 Magyarország

tájegységei 
11:00 Család-barát
11:50 Népzene 
12:20 Térkép
13:02 Híradó
13:05 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:05 Kultikon + 
16:05 Subak - A

boldogság
három oka
(szingapúri
ismerett. film,
2008) 

17:10 Népzen -
ebiológia (magyar

dokumentumf., 2003) 

18:00 Linda (s.) 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Fidel Castro,

avagy a
forradalom
ötven éve
(francia
dokumentumf.,
2008

20:05
Fidel Castro

fot
o: 

sx
c.h

u



12. oldal július 4 - 10.

Műsormelléklet 

m1

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

Utrinki
13:55 Alpok-Duna-

Adria
14:30 Érték! Értem! 
15:25 Párizsi

helyszínelők (s.)
16:15 Angyali 

érintés (s.)
17:05 Capri - 

Az álmok
szigete (s.)

18:10 Balatoni nyár
19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Kasszasiker (s.)
21:55 Mindenből egy

van (magyar
filmsor.) 

22:55 Az Este
23:30 Végjáték (s.)
00:20 Négy szellem
01:15 Vér és rózsa (s.)
02:05 Everwood (s.)

Csütörtök

21:55 
Mindenből egy van

m2

11:15 Hajrá, Becky! (s.)
11:40 Az én

Afrikám(s.)
11:55 Az én

Budapestem
12:20 Hagyományok

őrzői
12:30 Legendás

konyhák
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:12 Telepódium (s.)
15:25 Vers 
15:29 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

16:05 MacGyver (s.)
16:55 Merülj, Olly

merülj! (s.)
17:20 Sarah Jane

kalandjai (s.)
17:50 Hajrá, Becky! (s.)
18:15 Elit gimi (s.)
19:05 Rajzfilmek
19:30 Capri - Az

álmok szigete (s.)
20:30 Híradó
21:12 Hogy volt!? (s.)
22:30 Római karnevál

(magyar
tévéjáték)

16:55
Merülj, Olly merülj!

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor 
08:40 Reggeli - Csak

csajok
09:20 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:20 Életre kelt

napló (am.
családi vígj.,
2006) 

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

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

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Akit

Buldózernek
hívtak (olasz-
NSZK
akció-vígj.,
1978) 

23:30 Holtodiglan
(am. thriller,
2003)

21:05
Akit Buldózernek hívtak

TV2

08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Rex 

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

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

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:15 Ovizsaru (am.

akció-vígj.,
1990) 

00:35 Propaganda
01:35 Tények Este
02:10 EZO.TV
02:45 Ovizsaru (am.

akció-vígj.,
1990)  (ism.)

04:30 Segíts
magadon!
(ism.)

04:55 Versek

22:15 
Ovizsaru

Viasat 3

08:55 Gyilkos sorok (s.) 
09:50 Nyomtalanul (s.) 
10:40 Doktor House (s.)
11:30 Columbo:

Szemfényveszt
ő (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 CSI: New York-i

helyszínelők (s.) 
23:10 CSI: A

helyszínelők (s.) 
00:10 Nikita (s.) 
0:00 Esküdt

ellenségek (s.) 
0:50 CSI: New York-i

helyszínelők (s.) 
02:40 Nikita (s.) 
03:25 Zsírégetők (am.

reality show)

11:30
Columbo

Duna 

10:05 Magyar elsők 
10:25 Életképek (s.) 
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz (s.) 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? 
16:05 Arcélek 
16:35 Szétszóródtunk

(magyar

dokumentumf., 2007)

17:00 India 
és Nepál (s.) 

17:55 Mesélő
cégtáblák (s.) 

18:25 Életképek (s.) 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 A transzszibériai

vasút (francia
dokumentumf., 2008) 

21:00 És mégis 
mozog a föld (s.) 

22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:15 Nem ér a

nevem (magyar
vígj., 1961)

22:15 
Nem ér a nevem

m1

10:00 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Századfordító

magyarok-
Csontváry
Kosztka Tivadar
(1853-1919)

15:25 Kasszasiker (s.)
16:10 Angyali 

érintés (s.)
17:00 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

18:00 Balatoni nyár
19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek -

Szálka, avagy
Bagi és Nacsa
megakad a
torkán!

22:10 Borvacsora
23:10 Az Este
23:45 Végjáték (s.)
00:30 Quincy Jones 75.

születésnapi
koncertje 

01:55 Vér és rózsa (s.)

Péntek

14:30
Századfordító magyarok

m2

0:00 Rajzfilmek
10:50 Sarah Jane

kalandjai (s.)
11:15 Hajrá, 

Becky! (s.)
11:40 Az én Afrikám 
11:55 Az én

Budapestem
12:30 Hal a vízben
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:10 2- es Retro
14:12 Hogy volt!? (s.)
15:30 Római karnevál (s.)
16:45 Jelképtár 
16:50 Merülj, Olly

merülj! (s.)
17:45 Hajrá, Becky! (s.)
18:10 Elit gimi (s.)
19:05 Rajzfilmek
19:30 Capri - Az álmok

szigete (s.)
20:30 Híradó
22:05 Angyali érintés (s.)
22:50 Motorsport

magazin
23:15 Pecatúra
23:45 Yiddish Blues

(magyar
dokumentumf.,
2004) 

17:45
Hajrá, Becky!

RTL Klub

07:45 Jó reggelt,
skacok!

08:30 Reflektor
Reggel

08:40 Reggeli - Csak
csajok

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

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

(s.)
15:20 Rejtélyek

asszonya -
Gyilkos játék
(am. krimi,
2005) 

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

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

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Sziklaöklű

szerzetes (s.)
22:05 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:10 Gyilkos 

elmék (s.)

15:20
Rejtélyek asszonya

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

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

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

House (s.)
17:20 Csoda

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

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek!
22:15 Daylight -

Alagút a
halálba (am.
katasztrófa f.,
1996) 

00:35 Aktív (ism.)
01:05 Tények 
01:40 EZO.TV

22:15 
Daylight - Alagút a halálba

Viasat 3

07:55 A nagy
házalakítás 

08:45 Gyilkos sorok (s.) 
09:40 Nyomtalanul (s.) 
10:35 Doktor House (s.) 
11:30 Columbo:

Utolsó üdvözlet
a kapitánynak
(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 Kaméleon

(magyar
szélhámosfilm,
2008)

00:20 CSI: A
helyszínelők (s.) 

01:20 Esküdt
ellenségek (s.) 

22:20 
Kaméleon

Duna 

07:00 Kárpát Expressz
07:30 Híradó
07:35 Slovenski

Utrinki
08:00 Alpok-Duna-

Adria
08:30 Híradó
08:35 A Habsburgok

és
Magyarország
(s.) 

09:30 Kapcsoljuk az
Országházat

18:00 Székely kapu
(magyar
magazinműsor) 

18:25 Életképek (s.) 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 A Vasfüggöny -

Európa zöld
öve (angol
ismerett. film,
2009) 

21:00 Ménes élet (s.) 
21:50 Híradó
22:00 Dunasport
22:10 Julianus barát

(s.) 
23:30 A titkos szám

(magyar tévéf.,

20:05
A Vasfüggöny



13. oldaljúlius 4 - 10.

Műsormelléklet

m1

10:00 Mozdulj!
10:30 Vízitúra
11:00 Angi jelenti - A

hegy
gyomrában

11:30 Aranyfeszt
2012

12:00 KorTárs
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 HungarIQ
13:35 Zöld Tea
14:05 Boxutca
Forma-1 magazin
14:40 Forma-1 Brit

Nagydíj -
Időmérő edzés
(élő)

Élő közvetítés
Silverstone-ból
16:25 Tokio - Az

építészet
fővárosa (s.)

17:05 Doc Martin (s.)1
7:55 2x2 néha 5

(magyar vígj.,
1954) 

19:30
SzerencseSzombat
20:30 Híradó
21:15 DTK Arcok

Szombat

13:05
HungarIQ

m2

10:15 Magyar
népmesék 

11:20 Hogy volt!? (s.)
13:02 Irány Mexikó

(ff., magyar
játékf., 1968) 

14:20 Végjáték (s.)
15:05 Magyarország

története 
15:30 Rajzfilmek
15:45 Mi újság a

Futrinka
utcában? (s.)

16:15 Mazsola és
Tádé (s.)

16:25 Az öreg bánya
titka (s.)

16:55 A zöld torony
(magyar
iúsági f., 1985)

18:10 Öveges 33 (s.)
18:20 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

18:35 Mi micsoda (s.)
19:00 Rajzfilmek
19:25 Neked 

pörög a dob!
20:30 Híradó
21:10 Boxutca -

Forma-1

16:55
A zöld torony

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 A dinoszauruszok

királya (japán
anim. sor.,
2007) 

11:25 Asztro Show
12:20 Törzsutas

(2011) 
12:50 Autómánia
13:30 Jópofa kofa (s.)
13:55 Míg a halál el

nem választ (s.)
14:45 Édes, drága

titkaink (s.)
15:45 Chuck (s.)
16:40 Agymenők (s.)
17:40 Láncreakció -

Veszélyben a
Föld (am.
katasztrófa f.,
2008)

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 A három testőr

(am.-osztrák-angol
kalandf., 1993) 

22:30 Különösen
veszélyes (am.
akcióf., 1997)

22:30 
Különösen veszélyes

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 EZO.TV
11:30 Babavilág 
12:00 9 hónap 
12:30 Propaganda

(ism.)
13:30 Top Speed
14:00 Duval és

Moretti (s.)
14:55 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 Az új karate

kölyök (am.
kalandf., 1994) 

22:40 Az utolsó erőd
(am. akcióf.,
2001) 

01:15 Luxusdoki (s.)
02:15 A médium (s.)

14:00
Duval és Moretti

Viasat 3

08:10 Ki ez a lány? (s.) 
09:00 Elvált Gary (s.) 
09:55 Zsírégetők (s.) 
10:50 Zsírégetők 
11:00 Columbo:

Szemfényveszt
ő (am. krimi,
1976)

13:20 Gnómeó és
Júlia (angol-
am. anim. f.,
2011)

15:00 Előre a múltba
(am. vígj., 1986)

17:00 Lucky Luke (s.) 
18:10 Hullámok

bajnoka (am.
akcióf., 1987)

20:00 Jack Hunter - A
fáraó sírja (am.
kalandf., 2008)

22:00 Egyenesen át
(am. thriller,
1990)

00:05 Kísért a múlt
(am. filmdráma,
1996)

20:00 
Jack Hunter - A fáraó sírja

Duna 

09:45 Duna anzix (s.) 
10:05 Daktari (s.) 
11:00 Vallási híradó
12:00 Önkéntesek 
12:30 Munka-Társ 
13:10 Vers
13:20 Száműzött

magyar
irodalom (s.) 

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

Megtaláltam!
14:45 Sírjaik hol

domborulnak... (s.) 
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Pannon

expressz 
16:10 Táncvarázs 
17:05 Jeremiah

Johnson (am.
western, 1972) 

19:00 Híradó 
19:35 Hogy volt!? 
20:35 Bródy Sándor:

A tanítónő
(magyar
színházi felv.)

22:50 Kultikon +
23:45 Mások vagyunk

(német rom.
dráma, 2009)

17:05
Jeremiah Johnson

m1

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

történetek 
13:35 Telesport 
14:00 Út Londonba
14:30 Forma-1 / Brit

Nagydíj: Futam
(élő), Élő
közvetítés
Silverstone-ból

17:25 Molly és Mopsz
(osztrák-német
vígj., 2. rész,
2010)  - Az élet
nem
habostorta

19:00 Rex Rómában
(osztrák-német-
olasz krimisor.,
XII./11. rész, 2009)  

19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 A Riviéra

vadorzói (am.
vígj., 1988) 

23:05 Munkaügyek -
IrReality Show (s.)

00:05 Pillangó (am.
életr. drám.,
1973) 

Vasárnap

14:30 
Forma-1

m2

08:05 Rajzfilmek
09:55 A zöld torony

(magyar
iúsági f., 1985)

11:05 Az öreg bánya
titka (s.)

11:40 Öveges 33 (s.)
11:50 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

12:00 A sebes futású
folyó 

13:01 Vallási műsorok
16:00 Az Árpád-kor

templomai (s.)
16:10 Örkény 100
16:35 Az ember

melegségre
vágyik (magyar
tévéf., 1973) 

17:55 Bikini 30
19:15 Rajzfilmek
19:40 4 összeesküvő és

1 temetés (s.)
20:30 Híradó
21:10 Doc Martin (s.)
22:00 Forma-1 Brit

Nagydíj (ism.)
00:30 2x2 néha 5

(magyar vígj.,
1954) 

17:55
Bikini 30

RTL Klub

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

(2011) 
13:05 Dáridó Lajcsival

(szór. műsor)
13:45 Tuti gimi (s.)
14:40 Mi lenne ha?

(s.)
17:40 A bájkeverő

(am.-német
vígj., 2000) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Légcsavar (am.

akcióf., 2005) 
23:00 Kisiklottak (am.

thriller, 2005) 
01:05 Tudorok (s.)

21:00
Légcsavar

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:20 EgészségMánia 
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 Az új karate
kölyök (am.
kalandf., 1994)
(ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Pókember 

(am. sci-fi
akcióf., 2002) 

23:25 Hatalmas szív
(am.-angol
filmdráma,
2007) 

01:25 Összeesküvés (s.)
02:25 Silk Way -

Selyemút Rally 

21:05
Pókember

Viasat 3

10:35 Véznák kontra
dagik 

11:35 Szex és New
York light (s.) 

12:45 A nagy
házalakítás (s.) 

14:30 Stevie (sp.
filmdráma,
2008)

16:20 A vörös
Pimpernel (s.) 

18:20 A boldogító
nem (am. vígj.,
1997)

20:00 Négy Esküvő 2.
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
21:50 A célszemély

(s.) 
22:45 Golfőrültek

(am. vígj., 1980)
00:55 Hogyan öljük

meg a
feleségünket?
(am. vígj., 1965)

02:55 Anya, csak egy
van!

03:25 Golfőrültek
(am. vígj., 1980)

18:20
A boldogító nem

Duna 

10:05 És még
egymillió lépés 

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:15 Vers
13:20 Nyelvőrző
13:50 Akadálytalanul 
14:15 Csellengők
14:45 Határtalanul

magyar 
15:15 Szerelmes

földrajz 
15:45 Hazajáró 
16:15 Mesélő

cégtáblák (s.) 
16:40 Hungária

Kávéház (s.) 
17:35 Hyppolit a lakáj

(ff., magyar
vígj., 1931) 

19:00 Híradó 
19:35 Önök kérték!
20:35 A tévedés

áldozata (ff.,
am. krimi,
1956) 

22:20 Dunasport
22:35 Szövetség az

ördöggel (kan.
történelmi
dráma, 2007)

17:35
Hyppolit a lakáj
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Műsormelléklet

m1

10:00 Balatoni nyár
11:55 Rendhagyó

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

Rómában (s.)
15:20 Capri - Az álmok

szigete (s.)
16:15 Balatoni nyár
17:30 A korona

hercege (s.)
18:45 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Zsaruvér és

csigavér 3: A
szerencse fia
(magyar akció-
vígj., 2008) 

22:15 Kékfény
23:10 Az Este
23:45 Végjáték (s.)
00:35 Aranyfeszt

2012
01:05 Valaki (magyar

ism. műsor)

Hétfő

14:30 
RexRómában

m2

10:25 Az ember
melegségre
vágyik (magyar
tévéf., 1973) 

11:45 Angyal születik 
12:05 Gasztroangyal
13:01 Híradó
13:25 Magyar rock
14:20 2-es Retro -

Slágerek
14:22 Már egyszer

tetszett!
15:15 Vers
15:20 Híres magyar

könyvtárak 
16:05 1100 év Európa

közepén 
16:35 Klipperek (s.)
17:00 MacGyver (s.)
17:50 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:15 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:45 Hajrá, Becky! (s.)
19:05 Rajzfilmek
19:30 Capri - Az álmok

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

ostroma (s.)

10:25 
Az ember melegségre vágyik

RTL Klub

07:05 Fókusz Reggel
07:45 Jó reggelt,

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

csajok
09:20 A szerelem

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

(am.-japán
családi vígj.,
1994) 

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

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

Híradó
20:10 Fókusz
21:05 Mintamókus

(am. vígj., 1995) 
22:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:05 Fehér sárkány,

vörös tigris
(hongk. akcióf.,
2002)

21:05
Mintamókus

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Szórd a pénzt

és fuss! (am.
vígj., 1985) 

15:20 Marina (s.) 
16:25 Csoda

Manhattanben (s.) 
17:20 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal 

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

szerelem (s.) 
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

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

Angeles (s.) 
00:15 Célkeresztben (s.) 
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV
02:25 Selyemút Rally

2012 
02:55 NCIS (am.

krimisor.)

13:20
Szórd a pénzt és fuss!

Viasat 3

07:50 A nagy
házalakítás (s.) 

08:40 Gyilkos 
sorok (s.) 

09:35 Nyomtalanul (s.) 
10:25 Doktor House (s.) 
11:15 A vörös

Pimpernel (s.) 
13:15 A nagy

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

helyszínelők
(am.-kan.
krimisor.,
XI./250. rész,
2000)

17:50 Nyomtalanul (s.) 
19:35 Vérmes 

négyes (s.) 
20:05 Egy kapcsolat

szabályai (s.) 
20:35 Jóbarátok (s.) 
21:30 Doktor House (s.) 
22:20 Pitch Black - 22

évente
sötétség (am.
sci-fi, 2000)

00:25 CSI: A
helyszínelők (s.) 

22:20
Pitch Black - 22 évente sötétség

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:05 Magyarország

tájegységei 
10:25 Életképek (s.)
11:00 Család-barát
12:00 Száműzött

magyar
irodalom (s.) 

12:30 Térkép
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Parlamenti

közvetítés
17:30 A mezítlábas

nők, akik fényt
teremtenek
(szingapúri
ismerett. film, 2007) 

18:25 Életképek (s.) 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Gigászok

viadala -
Citroën és
Renault (francia
ismerett. film, 2007) 

21:00 A Tenkes
kapitánya (ff.,
magyar i.
kalandf. sor.)

20:05 
Gigászok viadala

m1

06:55 Ma Reggel
10:00 Balatoni nyár
12:05 Hacktion (s.)
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:30 Kékfény (ism.)
15:25 Capri - 

Az álmok
szigete (s.)

16:25 Balatoni nyár
17:35 A korona

hercege (s.)
18:50 Másfélmillió

lépés
Magyarországon (s.)

19:40 Everwood (s.)
20:30 Híradó
21:15 Egy kis

Mennyország
(am. vígj., 2011) 

23:00 Az Este
23:35 Végjáték (s.)
00:25 Tudorok (s.)
01:25 A rejtélyes XX.

század
01:55 Vér és rózsa (s.)
02:45 Everwood (s.)

Kedd

21:15
Egy kis Mennyország

m2

11:15 Hajrá, Becky! (s.)
11:40 Szemünk fénye

a gyermek
12:05 Az én

Budapestem
12:30 Most a Buday!
13:01 Híradó
13:25 Végjáték (s.)
14:12 Beszterce

ostroma (s.)
15:30 Arcok és

városok
(portréf., 1986) 

16:05 1100 év Európa
közepén (s.)

16:30 Klipperek (s.)
16:55 MacGyver (s.)
17:45 Merülj, Olly

merülj! (s.)
18:10 Sarah Jane

kalandjai (s.)
18:40 Hajrá, Becky! (s.)
19:00 Rajzfilmek
19:25 Capri - Az álmok

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

Színes portrék
21:12 Itthon-otthon 
22:05 A korona

hercege (s.)

18:10 
Sarah Jane kalandjai

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

titkai (s.)
15:20 Mintamókus

(am. vígj., 1995) 
17:15 Marichuy -

A szerelem
diadala (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.)

08:40 
Reggeli -Csak csajok

TV2

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

(angol-am.
rom. dráma,
2006) 

15:20 Marina (s.) 
16:25 Csoda

Manhattanben (s.)
17:20 Másképpen -

beszélgetések
Joshi Bharattal 

18:20 Update Konyha
(s.) 

18:25 Tiltott szerelem
(s.) 

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:05 Ezek

megőrültek! 
22:15 Kettős kockázat

(am. akcióthriller,
1999) 

00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV

22:15
Kettős kockázat

Viasat 3

09:40 Gyilkos 
sorok (s.) 

10:35 Doktor 
House (s.) 

11:30 Harlequin - 
Egy házasság
rejtelmei (kan.
rom. dráma,
1998)

13:15 A nagy
házalakítás 

14:10 A médium (s.) 
16:00 Őrangyal (s.) 
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:50 Nyomtalanul (s.) 
19:35 Egy kapcsolat

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

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

nyomozók (s.) 
00:05 CSI: A

helyszínelők (s.) 
01:05 Esküdt

ellenségek (s.) 
01:55 Doktor 

House (s.) 

11:30 
Harlequin 

Duna 

08:35 Magyarország
tájegységei (s.) 

08:55 Életképek (s.) 
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Parlamenti

közvetítés
17:00 Mesélő

cégtáblák (s.) 
17:30 Kis vörös

művészet
(szingapúri
ismerett. film,
2007) 

18:25 Életképek (s.) 
19:30 Közbeszéd
20:05 A Diabolik

nővérek (olasz
dokumentumf.,
2008) 

21:00 Vivát
Benyovszky! (s.) 

22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:15 Egy szöszi

szerelme (ff.,
csehszl. vígj.,
1965) 

23:35 Lamantin Jazz
Fesztivál 

17:30 
Kis vörös művészet
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Megkezdte a
felkészülést a FCM
Hétfőn, július 2-án kezdte a nyári felkészülést az A-
osztályból kiesett FCM együttese. A csapat július 9-23-a
között a helyi sportbázison készül. 

A múlt idényben szerepelt játékosok közül csak Balauru, Vagner,
Gugu, Szilágyi, Nicu, Bumba, Pădureţu, Astafei, Apostu és Bujor
maradt. Hozzájuk csatlakozott a második csapattól Kinczel
Erwin, Sergiu Sălaghie, Mircea Pop, Veres Zoltán és Dragoş
Huiban, egy 22 éves tehetséges csatár a bákói FCM-től. A
távozottak listáján Issa Ba, Homei (Dinamo), Albut (Rapid),
Caparco (Gloria Beszterce), Sepsi László (CFR Kolozsvár), Dragoş
Firţulescu (U Kolozsvár), Vasilache, Florin Dan, Sergiu Buş (Gaz
Metan Megyes), Cordoş (Vaslui), Ghionea (Concordia) és Iencsi
(abbahagyta a futballt) szerepel. A többi játékos (Topici,
Donadoni, Dan Matei, Ilyés, Kiriţa, Celsinho, Subotici és
Ljubojevici) jövője még kérdéses.

A klub edzői egy válogatót is tartanak, amelyen Erdély
mintegy 20 tehetséges labdarúgója és a FCM II. legígéretesebb
futballistái vesznek részt, közülük kerülnek majd a legjobbak az
első csapatba. A szakmai munkát a nagyszebeni Voinţatól
érkezett Alexandru Pelici irányítja, segítője pedig az egykori
vásárhelyi hátvéd, Darius Miclea lesz.  

A bajnokság augusztus 18-án kezdődik, a FCM a B-osztály II.
csoportjában fog szerepelni.

Interjú a marosvásárhelyi illetőségű Mártonfi István szektorlabdázóval, aki a júniusi Rio de
Janeiróban rendezett világbajnokságon második lett egyéniben és csapatban. Mártonfi egyébként
többszörös magyar bajnok, ifi és felnőtt világbajnok, felnőtt Európa- és világbajnoki dobogós, aki
két alkalommal a Tiszavasvári SE színeiben Bajnokok Ligáját is nyert.

A gyerekkori gombfocitól 
a világbajnoki címig

– A szektorlabdáról sokaknak
a hajdani  gombfoci jut eszébe…

– Gyermekkoromban magam
is nagyon sokat gombfociztam.
Aztán a 90-es évek elején test-
vérem baráti köre újra elkezdett
gombfocizni. Ebbe a klubba kap-
tam meghívást 1991-ben. Igaz,
csak 10 éves voltam, de befogad-
tak, és mint utólag bevallották,
sok borsot törtem az orruk alá.
Rövid időn belül sokan csatlakoz-
tak a klubhoz. Egyébként Maros-
vásárhelyen nagy gombfoci baj-
nokságok folytak a 60-as és 70-es
években, erről az idősebbek töb-
bet tudnának mesélni...

1991-ben kapcsolatba kerül-
tünk a magyarországi sporttár-
sakkal. Forradalmi változások kö-
vetkeztek, hiszen új labdával
(korong), új szabályokkal ismer-
kedtünk. Természetesen voltak,
akiknek nem tetszett, azok nem
is folytatták a játékot. Én személy
szerint itt választanám szét a
gombfocit és a szektorlabdát.
Akik sportolni akartak, maradtak,
a többiek megmaradtak a régi
emlékeknél és abbahagyták a já-
tékot. 

– Marosvásárhelyen hogyan
alakult a sportág sorsa?

– Meghívást kaptunk egy
nemzetközi versenyre, Tiszavas-
váriba, ami a későbbiekben
életem része is lett. Mindannyi-
unkat lenyűgözött a verseny, a
versenyszellem és az, hogy meny-
nyire profi szinten lehet játszani

ezt a sportot. Rengeteg ötletet
merítettünk, számos taktikai ele-
met fedeztünk fel és elkezdtük
tanulni, versenyszerűen művelni
a sportot. 

Idővel Marosvásárhely is több
sikeres nemzetközi megmérette-
tést rendezett. Én 1992-ben kezd-
tem el versenyszerűen játszani,
kisebb-nagyobb sikerekkel.

Innen kerültem 1995-ben Ti-
szavasváriba.  

– Melyek voltak a legnagyobb
tornák, amelyeken részt vett?

– 1994-ben került sor az első
Szektorlabda Európa Bajnok-
ságra, amelyen részt vettem, s
ahol ifi kategóriában a 4-ik helyen
végeztem. Az 1996-os, első Szek-
torlabda Világbajnokságon szin-
tén iúsági kategóriában indul-
tam és 3-ik lettem. A 2000-es
junior világbajnokságra Szovátán
került sor, itt 2-ik helyen végez-
tem. A 2004-es Budapesten tar-
tott férfi egyéni világbajnokságon
már felnőtt kategóriában indul-
tam és meg is nyertem. Aztán
2007-ben a világbajnokságon 5-
ik, 2009-ben az egyéni vb-n 3-ik
lettem, párosban pedig 2-ik he-
lyen végeztem, majd 2011-ben,
az EB-n párosban 2-ik lettem. 

– Ezenkívül még milyen fontos
hazai és nemzetközi versenyeken
diadalmaskodott?

– Az 1996-ban és 2000-ben
ifi bajnoki címet szereztem a Ma-
gyar Országos Szektorlabda Baj-

nokságon, 1999-ben és 2001-ben
Országos Magyar Csapatbajnok
lettem, 2000-ben és 2002-ben
Bajnokok Ligájának győztese vol-
tam a Tiszavasvári együttessel.

Emellett 2005-ben Marosvá-
sárhelyen a Mesterek-tornáját
nyertem, 2006-ban magyar or-
szágos egyéni 3-ik, 2007-ben pe-
dig Magyar-kupagyőztes is vol-
tam, emellett számos hazai meg
nemzetközi tornán diadalmas-
kodtam.

– Az idei, brazíliai világbaj-
nokságon, amelyre Rio De Janei-
róban került sor, az egyéni meg a
páros kategóriában is második lett.
Milyen is volt a dél-amerikai vb?

– A versenyre a Copacaba-
nán került sor, ahol 11 ország
130 résztvevője vett részt (Bra-
zília, Argentína, Uruguay, Por-
tugália, Olaszország, Szerbia, Ja-
pán, Kanada, Ausztrália,
Magyarország, Románia). Két
szakágban voltak megrendezve
a versenyek: szektorlabdában  és
a brazil 12 touch-ban. 

A szektorlabdában egyéni,
páros és csapatverseny volt, 12
érintésesben egyéni és csapat-
verseny. A szektorlabda egyéni
csoportküzdelmek után egyenes
kieséses rendszerben folytatódott
a verseny. A döntőig sikeresen át-
jutottam minden akadályon. A
döntőben 0-2-ről sikerült egyen-
lítenem Szendrei Tibor ellen és az
utolsó percekben, mikor már mo-
rálisan is és a játékban is föléje
kerekedtem, egy gyönyörű táma-

dás végén kapufát rúgtam. Ha az
a lövés bemegy, nagy valószínű-
séggel meg is nyerem a meccset.
Sajnos kapufa lett és az ellentá-
madásból gólt kaptam, így lett
2-3 a végeredmény. 

A páros versenyben, Koszta
Zoltánnal játszottam párban,
szintén a döntőig jutottunk, ahol
1-0-ra kaptunk ki. A 12 érintéses
versenyben, mi, európaiak még
csak tanulók vagyunk, viszont
szépen fejlődünk.

– Melyek a soron következő vi-
lágversenyek, amelyen Mártonfi
István részt vehet?

– 2014-ben lesz a soron kö-
vetkező Európa-bajnokság és
2015-ben a következő világbaj-
nokság. Az Európa-bajnokság Bu-
dapesten lesz megrendezve, a vi-
lágbajnokság helyszínét illetően
még nem született döntés. 

–  A szektorlabda nem annyira
ismert sportág, mint pl. bármely
más labdajáték. Annyit tudni kell,
komoly szellemi felkészülést és in-
telligenciát igényel. Nem zavarja
önt, hogy nem annyira ismert, el-
ismert, mint amennyire az ered-
ményei alapján lennie kellene? 

– Nagyon igaz, rengeteg fel-
készülést és intelligenciát követel
a játék. Szerintem a taktikát ille-
tően vetekszik a sakkal, viszont
itt nem elég kigondolni, hanem
milliméter pontossággal meg is
kell valósítani az elképzelést. Mi-
vel nem vagyunk hivatásos spor-

... rengeteg
felkészülést és
intelligenciát
követel a játék.
Szerintem a taktikát
illetően vetekszik a
sakkal, viszont itt
nem elég kigondolni,
hanem milliméter
pontossággal meg is
kell valósítani az
elképzelést.

tolók, nem is reklámoznak min-
ket. Engem nem zavar, hogy nem
vagyunk középpontban, talán
egyszer majd odafigyelnek ránk
is. Sajnos nem is támogatnak kel-
lőképpen. Ezért is nem utazhatott
Brazíliába a legerősebb román
válogatott. Többek között nem
tudott elutazni barátom, Pákai
György sem, aki szerintem a leg-
sikeresebb vásárhelyi gombfocis
(2007-es világbajnok) és gyorsa-
sági motorversenyző egyben.

– Kik voltak a válogatottbeli
társai a brazíliai vb-n?

– Koszta Zoli barátom nagyon
nagy teljesítményt ért el, hiszen
4-ik lett és velem párosban 2-ik.
Bándi Ernő hosszú kihagyás után
játszott, nélküle nem lett volna
román válogatott a versenyen.
Sajnos kiesett az egyéniben, de
a vb-kiesetteknek megrendezett
Rió-kupán 2-ik lett, ami kiváló
teljesítmény.

– Mondja, miből is áll egy ran-

gos versenyre való felkészülés? 
– Nálam a felkészülés több

részből áll. Heti 2-3 erőnléti ed-
zést tartok, szaladok, sőt kondi
terembe is járok. Emellett sokat
gyakorlok, sokszor gondolom vé-
gig a taktikákat, illetve elemzem
mások játékát és keresem gyenge
pontjaikat. Nem utolsó sorban
fontos a csapat meg a felszerelés
előkészítése is.

Megemlítem, hogy a 2012-
es vb-re való kiutazás előtt ne-
hezen tudtam felkészülni, hiszen
rendszermérnökként és csapat-
vezetőként dolgozom Budapes-
ten egy indiai multinál, ahol sok
munkám volt.

– Befejezésül kérem, mondjon
néhány szót saját magáról is, amit
nem igazán tudnak ellenfelei?

– Feleségemmel élek, lassan
egy éve házasodtunk. Szeretnénk
egy házat Budapest vonzáskör-
zetében, és persze szeretnénk
gyerekeket is a közeljövőben. 
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Télak a lakatlan szigetről c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Nézd, barátom, egy hadihajó! Végre-valahára civilizált környékre kerültünk!

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:  ................................................................................................................................................. ✂


