
Aki Vásárhelyen él huzamosabb ideje, és gyakran használja a tömegközlekedési eszközöket, annak
a buszmegállóban való toporgás, tolongás, a halkonzerv-effektus és a buszsofőrrel való szóváltás
a reggeli rituálé részét képezi. Bár közpénzből nagy összeget különít el az önkormányzat erre a
célra, sokan mégis azt érzékeljük, hogy vészesen közel a zsákutcába torkolló végállomás. A
miértről, a panaszokról, az optimalizálásról Csegzi Sándor alpolgármestert kérdeztük, de a város
lakosainak véleményére is kíváncsiak voltunk.
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Vélemény

Tömeg(es) közlekedés 

Soha nem a tömegközlekedéséről volt
híres Marosvásárhely, de az utóbbi fél
évszázadban, ha tetszett, ha nem, a la-
kosság kénytelen volt ezt a szállítási esz-
közt is igénybe venni. Szinte mindenki
„büszkélkedhet” olyan gyerek- vagy fia-
talkori élményekkel, amelyeket a 2-es,
5-ös, 23-as vagy 17-es buszokon élt át. 

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

>>> 3. oldal

Társadalom

Hogyan lehetne 
leváltani Dorin Floreát?

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társ-
elnöke szerdai sajtótájékoztatóján el-
mondta –  a híresztelések ellenére–, indul
a helyhatósági választásokon. Ő és támo-
gatói úgy vélik, kizárólag egy politikai alakulattól független, etnikai problémákra megoldást
találó és hiteles jelöltnek van esélye a jelenlegi polgármesterrel szemben, és emiatt csakis
az előbbi kritériumoknak megfelelő jelölt javára lépne vissza, akár az utolsó percben is.

Sport 

Látogatóban a 
FCM mintaboltjában
A reklámtárgy nem luxus, hanem az üz-
leti élet része, azaz olyan tömegesen elő-
állított használati és dísztárgyak, melyek
tömegesen az adott cég arculatára lettek
megformázva.  A minap a FCM Köztársa-
ság téren lévő mintaboltjába látogattam,
ahol Simó Zsolt eladó készségesen mu-
tatta be a klub reklámtermékeit. 

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

>>> 15. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 4. oldal

Vásárhelyi tömegközlekedés:

Sok jó ember elfér kis helyen?
>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<
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Sport

Radikális változások 
előtt a BC Mures

Mint ismeretes, befejeződött az idény a
marosvásárhelyi BC Mures férfi A-osztályos
kosárlabda csapata számára, miután az el-
múlt héten, a felsőházi rájátszásban, a
három győzelemig tartó negyeddöntőben
alulmaradt a kolozsvári U-Mobiltecoval
szemben. Így nem sikerült elérni, a veze-
tőség által kitűzött célt, azaz az első két
hely egyikére való kerülést.

>>> 15. oldal

Társadalom

„Célunk az  erdélyi magyar 
politikai rendszerváltás”

Interjú László Györggyel, az MPP Maros
megyei szervezetének elnökével.  
„Megítélésünk szerint elkerülhetetlen az
erdélyi magyar politikában is a rend-
szerváltás, ennek pillanatnyilag legfőbb
akadálya a posztkommunista reflexek
szerint működő RMDSZ.“

>>> 5. oldal
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Névnapok
Április 27. Zita, Tas, Marianna, Péter, Anasztáz
Április 28. Valéria, Bulcsú, Pál, Patrik, Patrícia, Teodóra, Vitális, Aszter
Április 29. Péter, Antónia, Katalin, Hugó, Róbert, Tihamér
Április 30. Katalin, Hilda, Zsófia, Ildikó, Ajtony, Marianna, Tivadar
Május 1. Fülöp, Jakab, József, Zsigmond, Bánk, Benedek, Berta,
Május 2. Zsigmond, Atanáz, Ráhel, Borisz
Május 3. Tímea, Irma, Fülöp, Viola, Antónia, Timót, Sándor, Jakab

Ajánló

Kos: Valószínűleg extra bevételhez jut olyan forrásból, amiért
megdolgozott, de nem kizárt, hogy közben egy régi ismerőse is
újra felbukkan az életében - mintha pusztán azért jönne, hogy
borsot törjön az orra alá, de legyen vele türelmes.
Bika: Mozgalmas és társasági eseményekben gazdag hétnek
néz elébe. Annyi meghívást kap, hogy csak kapkodja a fejét, és
ezek közül többön is ön lehet a társaság középpontja. Önre fért
már, hogy kimozduljon, főleg, ha az utóbbi időszak a munkáról
szólt. Ha teheti, újítson be egy-két új ruhadarabot is.
Ikrek: Nem kizárt, hogy új szakmai lehetőségek kerültek a
látóterébe, és új helyzetekben kell bizonyítania. Bízzon
magában, pont önre van szükség. A párjával konfliktusok
adódhatnak, ha kevesebb ideje jut rá, de az átmeneti
nélkülözésért cserébe a hétvégén kárpótolhatja egy izgalmas
közös programmal.
Rák: A héten lehet, hogy egy csapásra egy érzelmi zűrzavar
kellős közepén találja magát. Talán újra felbukkan egy exe, akiről
még mindig nem mondott le. Nem kizárt, hogy a szenvedély újra
lángra kap önök között, ami akkor okozhat igazán fejtörést, ha
azóta új párja van.
Oroszlán: A héten szárnyakat kap a kreativitása, ami a
szabadidejére is hatással van. Lehet, hogy szereplési lehetőséget
ajánlanak azon a területen, amivel eddig csak hobbiként
foglalkozott, vagy egy társasági alkalom szüli a lehetőséget,
hogy végre megmutassa a tudását. A héten kibékülhet valakivel.
Szűz: Bár talán lazább lesz ez a hét, mint a múltkori volt, most is
szüksége lesz minden összeszedettségére, hogy időben
végezzen. Ne hanyagolja közben a párját sem, lehet, hogy most
önnek kell inkább lépéseket tennie, ha úgy érzi, eltávolodtak. Jó
hírek érkeznek egy ismerősétől.
Mérleg: Ne hagyja, hogy az elmúlt hetek eseménytelensége
rossz hatással legyen a hangulatára. Próbáljon ki valami újat, ami
kihívást jelent, és amitől talán fél is. Meg kell tanulnia kezelni a
helyzetet, hogy lássa, túl lehet lendülni a félelmen és a zavaron
is, és megtapasztalja a saját, belső erejét.
Skorpió: Felpörögnek ön körül az események. Ha már egy ideje
szakmai váltáson töri a fejét, most kedvező lehetőséget sodornak
útjába a csillagok, és ha a szerelmet keresi, akkor is kellemes
meglepetésekre számíthat. Ha viszont van párja, a héten egy
kissé eltávolodhatnak egymástól.
Nyilas: Elbűvölő kisugárzásával most könnyedén meggyőzheti a
környezetét. A hét különösen alkalmas állásinterjúra, üzleti
megbeszélésekre, de a flörtre is. Viszont bármit is akar elérni, ne
görcsöljön rá, most sokkal jobb taktika, ha hagyja, hogy a dolgok
kiforrják magukat.
Bak: Érzékeny hangulatban lehet a héten, talán túl sok mindent
magára vesz, amik mások mondanak. Viszont ha jobban
odafigyel, felfedezheti, hogy a mondatokat nem kritikának
szánják. Próbálja növelni a nyitottságát, és tervezzen közös
programokat a barátaival. Nem kizárt, hogy új udvarló bukkan
fel a színen.
Vízöntő: Izgalmas hétnek néz elébe. Pozitív változások
köszöntenek be az életébe, és egy régi terve megvalósításához is
közelebb kerülhet. Akár párban él, akár páratlanul, romantikus
pillanatok várnak önre, de nem árt, ha fogékony ezekre, és ön is
keresi a lehetőséget. Külföldről kaphat híreket, talán egy régi
ismerőse jelentkezik.
Halak: A héten elvonulnak a feje fölül a viharfelhők. Alkalmasak
ezek a napok arra, hogy többet találkozzon a fontos emberekkel.
A társasági események új energiával töltik fel, és lendületet
adnak a továbbiakra. Némi extra bevétel is érkezhet,
ajándékozza meg magát valamivel, ami örömet szerez. A
hétvégén tegyen egy sétát a természetben.

Horoszkóp

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

Bánk bán – sepsiszentgyörgyi 
vendégjáték a Nemzetiben

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
bérletes vendégjáték keretében mutatja
be Marosvásárhelyen Katona József
Bánk bán című színművét. Rendező: Bo-
csárdi László. A harmadik előadásra áp-
rilis 27-én kerül sor este 7 órától a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében.

Festészeti kiállítás

A Marosvásárhely – Kecskemét Baráti Kör
és a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egye-
sület szervezésében Marosvásárhelyen, a
Lorántffy egyesület székházában, a Rózsák
tere 5. szám alatt nyílt meg Sebők Kata
Kecskeméten élő és alkotó képzőművész
festészeti kiállítása.

Judith

A Museum Café és a Csendház Művészeti
Alapítvány szervezésében megnyílt Mátyás
László Judith című képzőművészeti kiállí-
tása a marosvásárhelyi várban. A tárlat má-
jus 6-ig látogatható, naponta 9-22 óra kö-
zött.

Történelmi látképek

Időszakos kiállítás nyílt a Régészeti és Tör-
ténelmi Múzeum várban található kiállí-
tótermeiben. A Történelmi látképek című
fotótárlat Czajlik Zoltán, a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem régészének Er-
dély régészeti és műemléki örökségét be-
mutató kutatási eredményeiből nyújt vá-
logatást. A fényképeken a Maros, a Küküllő,
a Szamos és az Olt völgyének néhány je-
lentősebb régészeti lelőhelye és történelmi
műemléke madártávlatból tekinthető meg.
Az őskori falvak, dák várak, római kori erő-

dök, középkori kastélyok, várak és temp-
lomok fotói között található néhány új-
szerű, 3 dimenziós technikával ábrázolt lát-
kép is. A kiállítás május 13-ig látogatható
keddtől péntekig 9-16, szombat-vasárnap
9-14 óra között.

Színpadon a 
Napsugár néptáncegyüttes

A Marosszék Kulturális Egyesület keretében
és a Maros Művészegyüttes utánpótlás-
csoportjaként működő Napsugár néptánc-
együttes fellép a Maros Művészegyüttes
székházában, április 27-én, pénteken 16
órától. A műsor keretében láthatjuk a Pen-
delyes néptáncegyüttest Sopronból és a
Csobolyó néptáncegyüttest Győrújbarát-
ról.

Gyermekszínész kerestetik

A Kamaszok Iúsági Színtársulat 12–14 év
közötti gyerekeket keres gyermekszínész-
képzés céljából. A válogatást Marosvásár-
helyen a régi posta melletti ménesi bor-
pince helyiségében (Forradalom út 4. szám)
tartják április 28-án, szombaton 13 órától.
A pályázók egy verssel és egy énekkel kell
jelentkezzenek. A benevezés díjtalan.
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Tömeg(es)
közlekedés 
Soha nem a tömegközlekedésé-
ről volt híres Marosvásárhely, de
az utóbbi fél évszázadban, ha tetszett, ha nem, a la-
kosság kénytelen volt ezt a szállítási eszközt is igénybe
venni. Szinte mindenki „büszkélkedhet” olyan gyerek-
vagy fiatalkori élményekkel, amelyeket a 2-es, 5-ös,
23-as vagy 17-es buszokon élt át. Voltak kedvenc ülő-
vagy állóhelyeink (például a busz végében, vagy a
„csuklójában”), illetve „túlhevült” vagy „alulfűtött” já-
rataink. Előfordult, hogy jegy nélkül utaztunk, ilyenkor
ijesztő ellenőrökkel lehetett dolgunk, akik jól meglec-
kéztettek és élményszámba menő kioktatásban és
büntetésben részesítettek. Nem vitás, az utasok több-
sége nem jókedvében, hanem kényszerből veszi
igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és mivel az érdekelt
személyek tudatosan bojkottálták az alternatív közle-
kedési lehetőségeket (például kitiltották a kerékpáro-
sokat a főtérről), nem alakult ki olyan versenyhelyzet,
amely a minőséget eredményezte volna.
A városi önkormányzat hatáskörébe tartozó vállalat
rejtélyes okok miatt szövetséget kötött egy „dinami-
kusan fejlődő” magáncéggel, és azóta kéz a kézben
működtetik a rendszert. Talán még mindig nem késő
tisztázni, milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár ez
a helyi adófizetők számára. Számos beruházásról,
nagy működtetési költségekről, költségvetési támo-
gatásokról, tehát egy összetett gazdasági tevékeny-
ségről van szó, de mint mindig, itt is az anyagiak
jelentik a „társulás” legfontosabb elemét. A lakossági
igények felmérése nem könnyű feladat, hiszen mindig
lesznek elégedetlenkedők, akiknek nem nyújt megol-
dást az ilyen és ehhez hasonló szolgáltatások valame-
lyike. Ennek ellenére talán meg lehet kockáztatni azt
a kijelentést, hogy viszonylag elfogadható közszállítási
rendszere van Marosvásárhelynek. Általában pontosan
indulnak a járatok a végállomásokról, és csak ritka az
olyan eset, amikor forgalmi dugók vagy műszaki okok
miatt kimarad vagy sokat késik egy-egy járat. A köz-
lekedést biztosító járművek többsége, főleg a kisbu-
szok, nem felelnek meg az alapvető elvárásoknak sem,
ami a fel- és leszállást, illetve a kényelmes utazást il-
leti, de olcsó és rugalmas megoldást nyújtanak a vá-
rosunk szűk utcáin való közlekedésre, egy nem túl
népes utazóközönség számára. A sofőrök viselkedése
többnyire elfogadható, de nagyon fontos lenne a fel-
adatukra alkalmatlan személyeknek a kiszűrése. A
jegyek ára nem kedvező, de a mai üzemanyagárak és
a magas működtetési költségek mellett nem számít-
hatunk olcsóbb viteldíjra.
A közpénzekkel való könnyelmű bánásmód számos ér-
telmetlen beruházást eredményezett. Így fordulhatott
elő, hogy az „űrtechnológiás” nyomonkövető rendszer
csődöt mondott, a megállókban felépített „bódék” az
enyészet útjára jutottak, a sok pénzt felemésztő hasz-
nált járművek pedig nagyon hamar kiestek a forga-
lomból. Még ma sincsenek egyszerű nyomtatott
tájékoztató táblák a buszok menetrendjéről és útvo-
naláról. Bár van internetes honlapja a vállalatnak, a
megállókban nincs ahonnan információt szereznie az
utasnak. Nincs olyan fejlesztési stratégiája a városnak,
amely esetleg trolibusz-hálózat kiépítését, vagy a vas-
úti hálózat igénybevételét (a Marosszentgyörgy – Ví-
kendtelep – Kombinát – repülőtér útvonalon)
tanulmányozná, és hosszú távon megoldást nyújtana
a város közlekedési gondjaira.

Ferencz Zsombor Vásárhelyi tömegközlekedés: 

Sok jó ember elfér kis helyen?
Aki Vásárhelyen él huzamosabb ideje, és gyakran használja a tömegközlekedési eszközöket, annak
a buszmegállóban való toporgás, tolongás, a halkonzerv-effektus és a buszsofőrrel való szóváltás
a reggeli rituálé részét képezi. Bár közpénzből nagy összeget különít el az önkormányzat erre a
célra, sokan mégis azt érzékeljük, hogy vészesen közel a zsákutcába torkolló végállomás. A miértről,
a panaszokról, az optimalizálásról Csegzi Sándor alpolgármestert kérdeztük, de a város lakosainak
véleményére is kíváncsiak voltunk.

Ismeretes, hogy a jelenlegi tömegközle-
kedési vállalat két cégnek az együttműkö-
déséből született a 2000-es évek legelején:
a helyi közszállítási vállalat, illetve a Siletina
Rt. társulásából. A helyi vállalatnak 40 busza
van, a Siletinának pedig hozzávetőlegesen
60-80. Csegzi elmondta, hogy legkevesebb
120 forgalomban lévő járműre van szükség
ahhoz, hogy szűkösen ugyan, de lefedjék az
igényeket. 

„A panaszokat valós 
hiányosságok szülik”

Úton-útfélen hallhatjuk, hogy a lakosok
panaszkodnak a tömegközlekedésre, de
Csegzi szerint figyelembe kell venni azt is,
hogy – bár a panaszoknak legtöbbször valós
okai vannak – a szállítás majdnem ingyenes,
hisz a lakosok 80 százaléka kedvezményesen
vagy díjmentesen utazik. „A kisbuszokra ér-
kezik a legtöbb panasz, hogy tülekedés van
rajtuk, és kényelmetlenek. Szabály szerint
nem lenne szabad több embernek utaznia a
járművön, mint ahány helyre engedélye van,
de ehhez nyilván gyakoribb járatokat kellene
biztosítani, ez pedig plusz költséget jelent.
Lehet a minőséget javítani, de ez pénzbe ke-
rül, így felvetődik a kérdés, hogy hajlandó-e
az utas minimális költséget ebbe fektetni?”
– teszi fel a kérdést az alpolgármester.

Egy másik probléma, amivel gyakran
szembesülünk, a jegyadás, azaz inkább a jegy
nem adás jelensége. Csegzi elmondta: „Az
utas felelőssége is, hogy kérje a jegyet a busz-
vezetőtől. Ugyanakkor létezik olyan eset is,
hogy a sofőr féláron értékesíti a jegyet, kéz
kezet mos alapon pedig az utas leszálláskor
visszaadja azt, a vezető meg újra eladja. Ez
esetben az utas nem várhatja el, hogy korrekt
legyen a sofőr, ha ők társak ebben a törvény-
telenségben” – összegzett Csegzi. Hozzátette,
hogy a panaszokról legtöbbször a médiából
értesülnek, és az már késő, és nem visszakö-
vethető. „A menetrend betartásában is van-
nak pontatlanságok, viszont működnek disz-
pécserszolgálatok az útvonalak mentén is,
nem csak a végállomásokon. Így próbáljuk
valamennyire ellenőrizni a járatokat” – fej-
tette ki az alpolgármester.

„Drága, de kinek?” – A lakosok 80
százaléka ingyen vagy 
kedvezményesek utazik

Vásárhely az ország legdrágábban tömeg-
közlekedtető városai közé tartozik, de az al-
polgármester elmondta, a városlakók jelentős
része kedvezményesen utazik. Erre a célra
évi 160-180 millió régi lejt áldoz a város.  A
nyugdíjasok, diákok, egyetemisták, forradal-
márok, stb. ingyen utaznak, az 55 év fölötti
személyek pedig féláron, így gyakorlatilag
az utasok 80 százaléka kedvezményezett. „A
zömnek nem kell fizetnie a szolgáltatásért,
ezért nem tartom drágának a 2 lejt, hisz az
a kevés ember, aki jegyet vásárol, annak jö-
vedelme van. Ha a kedvezményezett kate-

góriába eső személyektől megvonnánk az
engedményt, akkor csökkenthetnénk 20 szá-
zalékkal a jegy árát, de nem szívesen vonnánk
meg a polgárok által már megszerzett és ál-
talunk fenntartott kiváltságokat” – nyilat-
kozta Csegzi. Szerinte a társadalomnak el kell
jutnia arra a szintre, hogy tudatosítsa: a szol-
gáltatásért fizetnie kell.

Optimalizálás?

„Sajnos a társulás előtti időszak egy ak-
kora hiányt hagyott a közszállításra, illetve
az önkormányzatra, aminek a terhét a mai
napig visszük. Most ismét választóvonalhoz
érkeztünk, korszerűsíteni kell a közszállítást:
a járatok gyakoriságát optimalizálni, a szol-
gáltatás minőségét fel kell javítani, meg kell
találnunk a civilizált formáját az utazásnak,
de a zsebmetszést is meg kell fékezni. Nos,
ezt kizárólag önkormányzati pénzből lehe-
tetlen megoldani, így EU-s pályázatok lehí-
vása lenne a megoldás” – meséli Csegzi. Kor-
szerű járműveket, elektromos buszokat
terveznek behozni a rendszerbe, és pályáznak
erre a következő időszakban, sőt belefoglalták
ezt a város energia-stratégiájába és előta-
nulmányokat is végeztek. „Úgy gondolom,
ha a tömegközlekedést civilizálttá, vonzóvá
sikerül tenni, biztos, hogy kisautósok közül
is sokan visszatérnek a tömegközlekedéshez,
így ezzel meg lehetne oldani a légszennyezés
kérdését, és a helytakarékosságért vívott
harcba is előrelépést jelentene” – vonta le a
következtetést az alpolgármester.

Mit mondanak a lakosok?

Simon Mátyás, 28 éves: „Sajnos az ösz-
szes maxi-taxi halálos csapda még a fizikailag
egészséges utasok számára is, nem beszélve
a mozgássérültekről vagy az idősekről, hisz
eredetileg ezen járművek nagy része teher-
szállításra volt tervezve, majd utólag utasszál-
lítóvá alakították át. Amikor a sofőr a kikerül-
hetetlen gödörbe kényszerül behajtani,
felmerül az utasok biztonságának kérdése,
ugyanis a teherszállításra szánt gépjárművek
rendeltetésükből eredendően nem felelnek
meg a biztonságos tömegszállítás törvényes
előírásainak. A másik dolog, ami a közszállítási
társulást illeti, de egyben a Polgármesteri Hi-
vatalt is, hogy bizonyos buszmegállókat for-
galmas útkereszteződések vagy gyalogátjárók

tőszomszédságába helyeztek el, ami a közle-
kedési szabályzat 174. cikkelye értelmében
törvénytelen. Ilyen például a Jeddi út és Cute-
zantei utcák kereszteződésében található busz-
megálló.”

Lovász Boglárka, 19 éves:  „Rendsze-
resen közlekedem autóbusszal, naponta mi-
nimum kétszer. Az igazat megvallva sosem
voltam megelégedve a Siletina és a város által
működtetett buszok számával, méretével és
állapotával. Úgy gondolom, jó lenne javítani
az utazási körülményeken is. Például regge-
lenként vagy kora délután nagy gyúródások
vannak a buszokon, ilyenkor elkelne egy-két
plusz járat. Na és a méret, meg az állapot: a
maxi taxikra felülve az az érzése az embernek,
hogy nem biztos, hogy el fog jutni a célpontig,
viszont a nagy buszok viszonylag „jó” állapot-
ban vannak. Ne feledkezzünk meg a pozitívu-
mokról sem: az elektronikusan feltüntetett el-
igazító feliratokról, valamint az ingyenesen,
illetve kedvezményes áron biztosított utazta-
tásról, amelyben a nyugdíjasok és egyetemis-
ták részesülnek.”

Bernád András, 41 éves: „Hetente hoz-
závetőlegesen 3-4-szer használom a vásárhelyi
tömegközlekedési eszközöket, és sajnos nem
sok pozitívat tudok elmondani róluk. Az úgy-
nevezett maxi-taxikra gyakran fel sem ülök,
mert a tumultus garantált, de a forgalmasabb
útvonalakon járó nagybuszok is általában du-
gig vannak. A honlapon feltüntetett programot
ritkán vagy szinte soha nem tartják be, nem
beszélve arról, hogy a buszsofőrök arcátlan-
sága megdöbbentő: nem engedik fel kisbu-
szukra a nyugdíjasokat és más bérlettel ren-
delkező utasokat, mert velük nem tudnak
„cselezni”, azaz a jól bevált nem-adok-jegyet,
vagy a féláron-fizetett-aztán-visszaadott-jegy
szokását nem tudják gyakorolni. Ugyanakkor
a lehető legrosszabb megoldásnak tartom a
jármű közepén ülő jegyszedőtől, vagy – a rit-
kábban közlekedő járatokon – a buszsofőrtől
való jegyvásárlást. Minden nagyobb városban
külön bódék vannak erre a célra. Meg vagyok
győződve, hogy azok a lakosok, akik teljes áron
közlekednek a buszokon, a szolgáltatás silány
minősége miatt inkább gyalogolnak. Ha ezen
a színvonalon tudnának az illetékesek javítani,
a vásárhelyi tömegközlekedést működtető tár-
sulás akár nyereséget is termelhetne.”

Pál Piroska



Tabletta 
Elhalasztották a szavazást Borbély mentelmi jogának fel-
függesztéséről. Kvórum hiányában kedden a Képviselőház
nem szavazott Borbély László képviselő mentelmi jogának
felfüggesztéséről. A plenáris ülésen a névsorolvasáskor
ugyan még megvolt a döntésképességhez szükséges mi-
nimális, 164 fős létszám, az első napirendi pont megsza-
vazásakor azonban már csak 134 törvényhozó voksolt,
emiatt felfüggesztették az ülést. Roberta Anastase ház-
elnök szerint az RMDSZ parlamenti képviselője ellen kez-
deményezett bűnvádi eljárás ügyében a jövő héten vagy
két hét múlva tartják meg a végszavazást. 
Az ügy kapcsán Victor Ponta, a PSD elnöke bejelentette:
jövő héttől az ellenzék visszatér a parlamentbe, mivel a
kormányoldal már elveszítette többségét és – sok más
mellett – megszavazza Borbély László mentelmi jogának
felfüggesztését is. 

Ezek szerint ezúttal semmi sem mentheti meg Borbélyt
attól, hogy az igazságszolgáltatás döntsön bűnössége
vagy bűntelensége felől. Úgy legyen! 

sztgyorgyi

Regionális iúsági 
találkozó Nagyernyében

2011 áprilisában indult útjára egy iúsági istentisz-
telet sorozat, melyet minden hónapban más településen
tartanak meg. A célja az, hogy a kis régió iúságát össze-
fogja, és közelebb hozza az egyházi élethez. A találko-
zókon kezdetben hat református egyházközség iai je-
lentek meg, de mára a számuk kilencre gyarapodott.
Az egyházközségek három egyházmegyéhez tartoznak:
Marosi-, Görgényi-, Maros–Mezőségi Egyházmegye. 

Április 22-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel a
nagyernyei református templom már másodszor adott
otthont egy újabb alkalom megtartásának. Az iúsági
találkozón a következő települések fiataljai jelentek
meg, lelkipásztoraik kíséretében: Vajdaszentivány, Póka,
Pókakeresztúr, Marossárpatak, Körtvélyfája, Sáromberke,
Erdőcsinád és természetesen Nagyernye. Az istentisz-
teleten résztvevő ernyei református gyülekezeti tagok-
nak is szívmelengető élmény volt ilyen nagyszámú
fiatalt látni a zsúfolásig megtelt templomban és egy
rendhagyó, laza, fiatalos összejövetelen jelen lenni.

A találkozót az udvarfalvi Reménység könnyűzene
együttes nyitotta meg néhány Istent dicsérő énekkel,
majd a házigazda lelkipásztor, Komáromi István köszön-
tötte az egybegyűlteket. Ezt követően Les Zoltán iúsági
egyetemi lelkész hirdette Isten igéjét palást nélkül, az
úrasztala mellől, barátságos hangon. A közvetlen módon
előadott, érdekes prédikáció alapját a János 10/11–16
része képezte, és arra hívta fel a hallgatóság figyelmét,
hogy az emberiség példaképe, ugyanúgy, mint a múlt-
ban, ma is Jézus személye kell vagy kellene, hogy legyen. 

Imádság és áldás után folytatódott a Reménység
együttes zenei előadása. A hallgatóság együtt énekelte
a művészekkel a már ismert dallamokat. A nagyernyei
református templom több százéves falai ritkán „hallot-
tak” ehhez fogható szívet-lelket gyönyörködtető elő-
adást. Záróakkordként pedig a házigazda lelkipásztor
felkérte az együttes tagjait és a vendégségbe érkezett
csoportokat, hogy mutatkozzanak be, majd megkö-
szönte mindenkinek a részvételt. Az egybegyűlt Istent
tisztelők ezután elhagyták a templom épületét, de nem
azért, hogy hajlékaikba távozzanak, hanem azért, hogy
a száz méternyire levő Gyülekezeti Otthon udvarán, sze-
retetvendégségen vegyenek részt. Itt a „háziak” által
felkínált finomságok elfogyasztása után oszlott szét a
baráti társaság azzal az ígérettel, hogy május 20-án
Marossárpatakon találkoznak.  

Nemes Gyula
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Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke szerdai sajtótájékoztatóján elmondta – a
híresztelések ellenére – , indul a helyhatósági választásokon. Ő és támogatói úgy vélik, kizárólag
egy politikai alakulattól független, etnikai problémákra megoldást találó és hiteles jelöltnek van
esélye a jelenlegi polgármesterrel szemben, és emiatt csakis az előbbi kritériumoknak megfelelő
jelölt javára lépne vissza, akár az utolsó percben is.

HÍRFOLYAM 

● Amikor valaki egy társaság-
ban ócska vicceket mesél vagy
másokat utánoz, ráadásul bűn
rosszul.
● Amikor idős emberrel kell te-
lefonon beszélnünk, mert a szá-
jához szorítja a mobilt, így ő nem
hallja, amit mi mondunk, mi
meg nem értjük, amit ő mond.
●Amikor valaki felnagyítja a hi-
báinkat, törpíti az erényeinket
és bagatellizálja az érdemein-
ket.
● Amikor olyanok arcoskodnak
velünk, akik vizet se hozhatná-
nak nekünk.
●Amikor kabaré-előadáson egy
környékünkön ülő idióta hango-
san megismétli az elhangzó po-
énokat.
●Amikor hótt éhesen beküldjük
a levest a mikróba, és három
perc múlva ugyanolyan hidegen
vesszük ki, mert kifagyasztó fo-
kozatra volt állítva.
● Amikor valaki beszéd közben
kézzel mutatja az idézőjelet; leg-
szívesebben tőből csavarnánk ki
az ujjait, vagy pépesre vernénk
moslékkeverő fával.

● Amikor valaki két hét Pes-
ten/Csíkszeredában való tartóz-
kodás után már pestiesen/szé-
kelyesen beszél.
●Amikor valaki idegen szavakat
használ cizelláltságát fitogta-
tandó, természetesen helytele-
nül: vica versa, remineszcencia,
ledegradál, fusztrált, adekvált
stb.
● Amikor a kocsmában valaki
odaugat az asztalunkhoz kérde-
zetlenül, vagy kér egy szál cigit,
és még ki is akarja fizetni; egyet-
len kivétel: Jócka.
● Amikor valamelyik balfácán
vagy balfácántyúk tévedésből
minket hív fel más helyett, és
elnézést se kér, csak kinyomja.
● Amikor egész úton hazafelé
viszket az ülepünk, és abban a
pillanatban múlik el, ahogy be-
lépünk a lakásba, és végre meg
tudnánk vakarni.
●Amikor valaki roppant szelle-
mesnek tartja magát, holott va-
lójában olyan idióta, hogy még
a szellemi hajléktalanszállóra is
csak mínusz húsz fok alatt en-
gednék be, s akkor is max a me-

legedőbe.
● Amikor valaki „alulról” néz le
minket: „nem lehet mindenki
olyan művelt…”.
● Amikor valaki bennfenteske-
dik: olyan színészeket, írókat,
politikusokat említ becenevü-
kön, akiket nem is ismer szemé-
lyesen.
● Amikor valaki így köszön el
tőlünk: „egy szép napot” vagy
„minden jót”; igaz, néha mi is
csináljuk – olyanokkal, akiket
utálunk.
● Amikor valaki minden mon-
datot azzal kezd, hogy „szerin-
tem”, és folyton a nevünkön szó-
lít, amikor hozzánk beszél.
●Amikor a taxisofőr egész úton
a blődségeivel traktál; kissé aljas,
de az egyetlen hatékony véde-
kezés, ha úgy teszünk, mintha
telefonálnánk.
●Amikor valaki különbnek hiszi
magát mindenkinél, aki az ő
(torz) értékítélete szerint má-
sodrangú élőlény: a cigányoknál,
a parasztoknál, a melósoknál, a
fogyatékosoknál stb.
● Amikor elkezdünk nézni egy

jónak ígérkező filmet, majd a
reklámoknál elkapcsolunk, s
csak egy óra múlva jut eszünkbe
visszakapcsolni.
●Amikor valaki úgy hazudik ne-
künk, hogy tudja, hogy mi is
tudjuk, hogy hazudik, de még
ez se zavarja.
● Amikor valaki folyton vala-
milyen testi hibáján poénkodik
(kövérség, alacsonyság, elálló
fülek stb.), ezzel véve elejét an-
nak, hogy mások tegyék ezt.
● Amikor karácsonyra, szüli-
napra stb. nemezelt bögrehuza-
tot, homemade ikebanát vagy
valamilyen más giccs mütyürt
kapunk valakitől, és még el is
kell játsszuk, hogy tetszik.
● Amikor valaki a bonyolultat
leegyszerűsíti, a talányos érzel-
mekből szabványérzelmeket fa-
rag, a végtelenül soktényezős
valóságot pofonegyszerű kép-
letté változtatja.
●Amikor valakivel finoman kö-
zöljük, hogy nem az ő seggén
fut át az Egyenlítő, és még ő há-
borodik fel.

Molnár Tibor

Mitől megy fel a cukorkánk?
Anger management

Hogyan lehetne 
leváltani Dorin Floreát?

„Frundának több esélye lenne, ha füg-
getlenként indulna” – jelentette ki Enache
asszony. Véleményét azzal támasztotta alá,
hogy egy jelölt párttagsága előítéletet
válthat ki a szavazókból, ezért ő csak füg-
getlen jelöltekkel hajlandó tárgyalni, és
egy hiteles felmérés szerinti nála esélye-
sebb vetélytárs javára visszalépni. 

Enache a napokban azokkal a pártokkal
tárgyalt, amelyek képviseltetik magukat a
marosvásárhelyi választásokon. Az USL-vel,
illetve a PSD-vel még nem sikerült dialó-
gust folytatnia, a többi párt azonban visz-
szautasította az együttműködési kérelmét.
Az esetleges összefogás feltételei Sma-
randa Enache részéről a következők: egy
korrupcióellenes egyezmény aláírása, va-
lamint az interkulturális értékek tisztelet-
ben tartása.

„A PDL-nek még tanulnia 
kellene a demokráciát”

Ennek ellenére továbbra is terve meg-
méretkezni a helyhatósági választásokon,
bár elmondása szerint nehéz helyzetben
van, hisz függetlenként 2600 aláírást kell
összegyűjtenie, ráadásul április 27-ig, hogy

a törvény által előírt hitelesítés végett a
közjegyzőkhöz is eljussanak. Az hitelesített
aláírásokat május 1-jéig kell leadni, de áp-
rilis 30-án és május 1-ején munkaszüneti
nap lévén, nagy valószínűséggel minden
közjegyzői iroda zárva lesz. A törvény sze-
rint munkaszüneti nap esetén a határidőt
ki szokás tolni, ezt írásban kérelmezni is
fogják a Bukaresti Választási Bizottságtól,
valamint a helyitől. Amennyiben megsze-
gik a törvényt, Enache pert indít.

„Hat nap alatt is nyertek háborút, hat
hét alatt meg lehet nyerni a marosvásár-

helyi választásokat is!” – jelentette ki az
emberjogi harcos.  Elmondta, nem föltét-
lenül az a célja, hogy a polgármesteri
székbe üljön, hanem attól szeretné meg-
óvni a várost, hogy ne legyen egy PDL által
uralt sziget, hiszen „amit Băsescu művel az
országban, azt teszi Florea városunkban”.
„Ért el eredményeket Florea és csapata,
azonban megtörték az emberek demokrá-
cia iránti bizalmát” – összegzett Smaranda
Enache.

Becze Dalma



Benedek Imre nem
hagyja cserben a
szavazótáborát!
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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

- Nemrég arról értesültünk, hogy tárgyalá-
sokat folytattak az EMNP országos, majd me-
gyei vezetőivel. 

- Megítélésünk szerint elkerülhetetlen az
erdélyi magyar politikában is a rendszervál-
tás, ennek pillanatnyilag legfőbb akadálya a
posztkommunista reflexek szerint működő
RMDSZ. Ezért úgy ítéltük meg, hogy szükség-
szerű egy jobboldali alternatíva felállítása,
ennek céljából szorgalmaztuk az EMNP-vel
folytatott tárgyalásokat. Két ilyen találkozóra
került sor, az elsőre Budapesten, Tőkés László
EP-irodájában, a másodikra a hónap elején
Gyergyószentmiklóson. A Néppárt által meg-
fogalmazott óhajok szerintünk teljesíthetet-
lenek: ők pártegyesítést szeretnének,
továbbá az MPP országos elnökének, Szász
Jenőnek visszavonulását az aktív politikai
életből. Ezek olyan valóságtól elrugaszkodott
kívánságok, amiket nem vehettünk komo-
lyan, talán még ők sem. Mi azt javasoltuk,
hogy ne erőltessék az RMDSZ-szel való
együttműködést, végre vegyék észre, nem
lehet egy fenékkel két lovat megülni, rend-
szerváltásról beszélni, közben meg az azt
mindenáron megakadályozni kívánó alaku-
latnak udvarolni, megelégedni az általa
megtestesített „hatalom” asztaláról odave-
tett koncokkal. 

- Mire jutottak eme tárgyalásokon?

- Konkrét megállapodás nem született.
Nem tudunk egyetérteni ama néppárti hoz-
záállással, mely szerint ők esetenként hol az
MPP, hol az RMDSZ hivatalban lévő polgár-
mestereit támogatják, miközben megpróbál-
ják meg   környékezni a mi tanácsos-
jelöltjeinket, polgármester-jelöltjeinket,
hogy álljanak át hozzájuk. Ez a magatartás
számunkra elfogadhatatlan, köszönő vi-
szonyban sincs ama néppárti, egyébként ál-
talunk is osztott elképzeléssel, miszerint az
utóbbi másfél-két évtized során lemorzsoló-
dott választói réteget kell, kellene megszólí-
tanunk ahhoz, hogy felszámoljuk az RMDSZ
egyeduralmát. Nem szólva arról, hogy ezzel
az inkorrekt magatartással az EMNP egyre
távolabb kerül a céltól, a jobboldali alterna-
tíva megteremtésétől. Lehet, hogy számukra
nem is ez a cél...    

- Közeledik a jelöltlisták leadási határideje.

Az MPP hány polgármester-jelöltet, illetve
hány tanácsosi listát állít?

- Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Vásár-
helyen, de a jelek szerint megyei szinten is
lehetetlen az EMNP-vel való együttműködés.
Ezért, mint köztudott Vásárhelyen a Polgári
Koalíció, amelynek fő ereje az MPP a neves
kardiológust, dr. Benedek Imrét indítja pol-
gármester-jelöltként. A vásárhelyi képvise-
lőjelölt-lista is kész, de még nem tárjuk
nyilvánosság elé, előfordulhat, hogy lesznek
még változások. Bíró Zsolt személyében saját
jelöltünk van a megyei tanácselnöki tiszt-
ségre is, és teljes tanácsosjelölt-listát állí-
tunk. Összesen 32 polgármester-jelöltünk
száll versenybe, és 40 tanácsosjelölt-listát ál-
lítottunk. Ez négyszerese a négy évvel koráb-
binak.  

- Rövidesen indul a választási kampány.
Hogyan készültek fel erre? Milyen kampány-

fogásokkal próbálják megnyerni potenciális
választóikat? 

- A választási kampányban semmi extrát
ne várjanak tőlünk. Látványos, de különösen
költséges kampányra nem készülünk, anyagi
lehetőségeink nincsenek erre. Nem áll mö-
göttünk sem Bukarest, mint az RMDSZ mö-
gött, sem Budapest, mint az EMNP mögött,
ahonnan különböző titkos, de azért nyomon
követhető csatornákon pénz csordogál (fo-
lyik, árad – kik-ki kiválaszthatja a magának
tetsző, a helyzetet leginkább jellemző kife-
jezést) a kampány finanszírozására. Mögöt-
tünk csak Marosvásárhely és Maros megye
polgárai állnak, akiknek bizalmára, s szava-
zataira számítunk, s akiknek szavazatai által
megvalósíthatjuk az erdélyi magyar politikai
rendszerváltás. Hangsúlyozom: erre, s nem
kevesebbre vállalkoztunk. 

Szentgyörgyi László   

„Célunk az erdélyi magyar 
politikai rendszerváltás”

„Valóban igaz a hír, misze-
rint beszélgetést folytat-
tam Frunda Györggyel” –
nyilatkozta lapunknak dr.
Benedek Imre. 

Az említett találkozás al-
kalmával Frunda arra kérte a
kardiológust, lépjen vissza a
városvezetői tisztségért folyó
harcból. „Én nagyon szeret-
ném, hogy Marosvásárhely
polgármesterét a magyar kö-
zösség adja, és el kell ismer-
nem, hogy a szenátor úr
nagyon felkészült ember, és
az RMDSZ támogatását is él-
vezi. Mindemellett nem
hagyhatom cserben azt a
több ezer embert, aki eddig
bizalmat szavazott nekem,
nem tehetem meg azt, hogy
egyik napról a másikra kilé-
pek a játékból” – jelentette ki
Benedek Imre.  

Ugyanakkor hangsú-
lyozta, tisztában van azzal,
hogy két magyar jelölt indu-
lása Dorin Florea malmára
hajtaná a vizet. Így a profesz-

szor úr szerint a legjobb és
legdemokratikusabb megol-
dás egy előválasztás lenne. A
megmérettetés alapján a
győztes jelölt indulhatna a
polgármesteri székért, to-
vábbá egy, a megszerzett szá-
zalékok függvényében
összaállított koalíciós jelölt-
lista által meg lehetne sze-
rezni a többséget az
önkormányzati képviselőtes-
tületben is. „Egy ily módon
megvalósuló összefogás ese-
tén mindannyian egy irányba
húznánk a szekeret, és való-
ban a közösségünk érdekeit
tudnánk képviselni” – állítja
Benedek.

A kardiológus hangsú-
lyozta, esetleges visszalépése
nem jelentené azt, hogy tá-
mogatói automatikusan
Frundára adják voksukat. Ha
nem sikerül az előválasztá-
son, s közös listán alapuló
megegyezés, akkor kitart in-
dulási szándéka mellett – je-
lentette ki a professzor. 

Becze Dalma

Az MPP jelöltjeit  fenyegeti az RMDSZ 
Több településen is megfenyegették
az MPP jelöltjeit az RMDSZ részéről
– tájékoztatta a sajtó képviselőit
szerda délután a párt országos alel-
nöke Kiss István. 

Marosszentannán különböző ígére-
tekkel az RMDSZ jelöltlistájára csábították
át a jelöltet. Vajadaszentiványon az
RMDSZ-es polgármester hivatalába hí-
vatta az egyik tanár-tanácsosjelöltet, ahol

előbb kérdőre vonta, majd megfenye-
gette, mondván, ha továbbra is ő marad
a polgármester, akkor semmi jóra ne szá-
mítson a továbbiakban. A fenyegetés ez
esetben nem járt eredménnyel, hisz a je-
lölt megingathatatlan maradt elhatáro-
zásában. 

A legsúlyosabb eset Marosbogáton
történt, ahol engedve a Maros megyei
tanács RMDSZ-es vezérkara nyomásának,
az önkormányzati jelöltlista összes tagjai

visszaléptek. Lokodi Edit megyei tanács-
elnök, illetve helyettese, Szabó Árpád a
településen folyó beruházások – öregek
háza, illetve útjavítás – finanszírozásának
felfüggesztését helyezték kilátásba, ha
kitartanak indulási szándékuk mellett. A
jelöltek úgy döntöttek, visszavonulnak,
mintsem településük lakossága lássa ká-
rát az ügynek. 

Sz. L.

Polgármester -jelöltek

RMDSZ  50
MPP 32 
EMNP 7

Tanácsosi jelöltlista

RMDSZ 70
MPP 40
EMNP 20

Interjú László Györggyel, az MPP Maros megyei szervezetének elnökével
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Hátszél
Mi lett volna, ha a polgári oldal demokratikus válasz-
tásokon nyert kétharmados többségével Sólyom
László kitöltött ciklusa után rögtön Áder Jánost vagy
Kövér Lászlót jelöli köztársasági elnöknek? Égzengés,
fasiszta csizmák csattogásának hallucinációja a pesti
flaszteren, polgári diktatúra vizionálása nemzetiszínű
bilincsekkel. Másképpen alakult. Nem a jobboldal
buktatott elnököt, de ismét ő jelöl. Micsoda pech! A
baloldal szellemi potenciáljának kiürüléséről mi sem
árulkodik jobban, mint
hogy ezt a kínos tényt nem
kalkulálták be.

Sólyomért sír az álszent baloldal, holott megválasztásában
a legnagyobb szerepe Áder Jánosnak volt. Ezért Sólyom László
is gyanús volt a baloldalnak, csak akkor nyugodtak meg,
amikor a tévéközvetítések miatt kivetette háta mögül a nem-
zetiszínű zászlót. De akkor már vesszőfutásnak volt kitéve,
amikor Gyurcsány hazugságainak kiderülése után „az ország
morális válságáról” beszélt 2006-ban, a polgári oldal hatalmas
őszi önkormányzati választási győzelmének estéjén. Sólyom
utalásai Gyurcsánynak az immoralitást nyíltan a politika esz-
köztárába emelő őszödi beszédére teljesen nyilvánvalók vol-
tak, de az elnöki intézmény határait nem léphette túl. Az el-
nök gesztusaitól függően a baloldal hol Sólyom- ellenes volt,
hol Sólyom-párti. Ha a jobboldalnak kedvezett egy megnyil-
vánulása, azonnal „pártérdekeket szolgált”. Ha a baloldalnak,
azon nyomban a függetlenség megtestesítője lett.

A polgári oldal egyetlen hivatalban lévő köztársasági el-
nökkel sem vetemedett ilyen játékra. Kövér László a Péntek
8-ban fölidézte, hogy az első Fidesz-kormány idejéből „senki
nem tudna említeni olyan eseményt, amelyből az derül ki,
hogy az elnökkel tiszteletlenül bántunk volna”. (Pedig még
az Antall-kormány megbuktatására szervezett taxisblokádot
pártoló Göncz volt az elnök!) Orbán Viktor nemcsak a polgári
erők összefogása révén köztársasági elnökké vált Mádl Ferenc
esetében, hanem minden egyes megválasztottnál hangsú-
lyozta az elnöki intézmény fontosságát és tiszteletben tar-
tandó mivoltát. Nemegyszer indult Sólyomhoz ellenzéki ve-
zetőként vitás kérdések megbeszélése végett a Sándor
palotába, de akkor is a legnagyobb tisztelet hangján beszélt
az elnökről, ha különböző véleményen maradtak. A köztár-
sasági elnöki intézmény ugyanis a szabad Magyarország
egyik vívmánya, miként az Alkotmánybíróság. Az csak a bal-
oldalon fordulhatott elő, hogy a köztársasági elnököt lepa-
rasztozzák, amint Szanyi Tibor tette Sólyom Lászlóval a par-
lamentben.

A baloldal és médiahadállásai nem sokat törődtek azzal,
hogy Schmitt Pál lejáratása egyúttal a köztársasági elnöki
intézményt is lefokozta. Szívós munkával megteremtették a
lekicsinylés közhangulatát. Az a médiahátszél, amely föl-
emelte egy gyalázatos, közönséges, teljesítményt felmutatni
nem tudó balhés csapat (nevüket szándékosan nem írom le)
köztársasági elnököt választó happeningjét, mindent elárul
arról a mentalitásról, amelynek egyetlen célja a besározás.
Szabad ország vagyunk, akinek ez a szórakozása, tegye. Ott-
hon vagy a hasonszőrűek társaságában. De ők a köztársasági
elnöki intézmény kontójára gyalázkodtak és idétlenkedtek.
Ezért kell most Áder. Őt nehéz lesz kikezdeni. Aki ujjat akar
húzni vele, kétszer is gondolja meg. Sejtjük, hogy valahol,
valakik már megbízásra kutakodnak a magánéletében, tud-
juk, készülnek a sárgolyók. A terep ugyanaz, vagy még gö-
röngyösebb, de mások a küzdők.

Voltaképpen hálásak lehetünk a baloldal lejárató 
embereinek, hogy a kemény, másfajta véleményét a Fideszen
belül sem eltitkoló, több évtizedes politikai tapasztalattal
rendelkező, remek debatter Áder Jánost ekkora erőbedobással
segítették államfővé válni.

Körmendy Zsuzsanna

Nemsokára más lesz a világ
Az úgynevezett rendszerváltás már az első évben polgárháborús helyzetbe sodorta az országot. A
„taxisblokád” néven elhíresült polgárháborús kísérlet valós kiötlői és kivitelezői máig ismeretlenek.
Mi több, a magyar társadalom meg sem kísérel szembenézni azzal a jelenség-együttessel, amelyet
szabadságnak, jólétnek, felemelkedésnek és demokráciának neveztek neki, az most egyre vészjós-
lóbban épp ellentétes irányba sodorja az országot. 

Szabadság és demokrácia
helyett a rendszerváltás való-
jában pusztító diktatúra. De
természetesen nem egy-egy
párt vagy kormány diktatúrája.
Aki ugyanis huszonkét éve fo-
lyamatosan gyakorolja a rend-
szerváltás cinikus és kegyetlen
diktatúráját, azt egyáltalán
nem érdekli Magyarország. És
az sem, hogy melyik párt ép-
pen hány százalékkal győzött
a helyi politikai homokozó de-
mokratikus választásain. Felőle
akár száz százalékkal is győzhet
bárki, ő mindegyiktől kímélet-
len brutalitással követeli meg,
hogy biztosítsa kifosztó szivaty-
tyúinak zavartalan üzemelését,
és tartsa féken az annak nyo-
mán lázadni hajlamos, minde-
nükből kiforgatott bennszülöt-
teket. Az Orbán-kormány
óvatos lázadási kísérletét most
éppen olyan megtorlás követi,
amely az országot minden ed-
diginél mélyebb gödörbe löki,
más országok kedvét pedig
végképp elveszi attól, hogy bár-
milyen módon lázadni meré-
szeljenek. Jólétről és felemel-
kedésről gondolkodni ebben a
helyzetben tragikomikusan
mulatságos, hiszen a „majd
jobb lesz” állandóan ismétel-
getett ígérete immár harmin-
chárom éve tart, s közben úgy
köszöntött ránk a „jólétünk”,
hogy a reálbérek a harminc-
négy évvel ezelőtti szintre süly-
lyedtek. Gyorsul a demográfiai
lejtőn való lecsúszásunk, s az

önmegsemmisítő tendencia
összekapcsolódik a társadalom
önpusztító hajlamaival, amely-
nek egyik következménye,
hogy százkilencven ország
rangsorában toronymagasan
vezetünk a rákhalálozás vala-
mennyi csoportjában. Mind-
ezek nyomán nem is annyira
meglepő, hogy egyre többen
vélik úgy, a polgárháború nem
csupán elvont fenyegetés, de
tulajdonképpen már benne is
vagyunk, illetve sodródunk egy
olyan kaotikus állapot felé,
amely akár a polgárháborúnál
is rosszabb lehet. Egyre inkább
el kell gondolkodnunk azon,
hogy van rosszabb is a polgár-
háború tragédiájánál: a lassan,
de biztosan végbemenő szét-
rohadás, amelynek roppant ve-
szélyessége éppen a lassú,
szinte észrevehetetlen fokoza-
tosságában rejlik. E lassú és fel-
mérhetetlenül veszélyes szét-
rohadás egyik vészjósló jele,
hogy rohamos gyorsasággal nő
a hihetetlenül brutális gyilkos-
ságok száma. Ilyen hírek hal-
latán persze mindenki meg-
döbben, ám mindenki egyedi
esetnek tartja ezeket, szeren-
csétlen véletlenek egybeesé-
sének, semmi másnak. Csak-
hogy ha egyre több emberrel
történik egyre felfoghatatla-
nabb szörnyűség, az talán
mégsem csupán a véletlen
műve. Különösen fontos lenne
elgondolkodni azon az egyre
gyakoribb, hátborzongató je-

lenségen, hogy a gyilkos – pél-
dául egy brutális kegyetlenség-
gel több emberen elkövetett
gyilkosság után – a vérbefa-
gyott holttestekkel egy szobá-
ban békésen megvacsorázik,
nyugodtan alszik, aztán más-
nap dolgozni vagy tanulni in-
dul, mintha mi sem történt
volna. Társadalom-lélektanilag
mindez egy olyan karakter ki-
alakulására és feltehetőleg ro-
hamos elszaporodására utal,
amelyet Cristopher Lasch írt le
először az Önimádat társa-
dalma című, 1978-ban megje-
lent művében. Ez az új karakter
a szellemi szobatisztaság büsz-
kén öntudatos visszavonására
épül. A szobatisztává válásunk
ugyanis nem más, mint annak
a folyamatnak a beidegződése,
amelynek keretében megta-
nuljuk szükségletünk visszatar-
tását és szabályozását. A pénz
forgási sebessége gyorsításá-
nak cinikus kényszerétől hajtva
azonban a média és benne a
reklámok manipulatív, tömeg-
pusztító fegyverei eszelős erő-
vel sugallják, hogy minden lé-
tező szükséglet azonnali és
mindent, mindenkit figyelmen
kívül hagyó kielégítése nem-
csak lehetőség, de kötelesség
is! Ha pedig valaki vagy valami
az utadba áll, közéd és az azon-
nal kielégítendő szükségleted
közé szorul, azt bármi áron,
minden lehetséges eszközzel
távolítsd el onnan. És ezt a
bármi áront, mint a brutális

gyilkosságok is mutatják, szó
szerint kell érteni! Szembesülni
kellene végre azzal, hogy Ma-
gyarországon ma több ezer po-
tenciális tömeggyilkos éli min-
dennapi életét, és mint
időzített bomba, csak a pilla-
natot várja. Az anyagi, fizikai
és legfőképpen minden lelki,
erkölcsi, szellemi erőforrásaitól
megfosztott, saját történelmé-
ből kilökött páriák világának
rohamos gyorsaságú kiterje-
dése végre rá kellene ébressze
végzetesen tudatlan vagy cini-
kus társadalmi, gazdasági, po-
litikai és főként médiaelitjein-
ket, hogy az általuk felépített
társadalmi játszmák tragikus
végkifejlethez közelednek.
Egyes csoportjaiknak az a ha-
zug, ócska és primitív próbál-
kozása, amelynek segítségével
még mindig egymás kölcsönös
megsemmisítésén munkálkod-
nak, rövidesen véget ér. Ezt a
törekvésükből születő gusztus-
talan moslékot egyébként ők
maguk „politikának” nevezik,
és fennen hangoztatják, hogy
ők bezzeg tudják, hogyan le-
gyen „más” és/ vagy „jobb(ik)”. 

Nos, valószínűleg rövidesen
spontán módon valóban más
lesz, de feltehetőleg nem egé-
szen úgy, ahogyan ők ezt most
képzelik. 

Bogár László
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A paraszt rövid jellemzése 

Hagyományosan főként mező-
gazdasági tevékenységből élő sze-
mélyt, földművest vagy állattartót
jelent. Ma már inkább falun élő em-
bert értünk alatta, szinonimaként
használható a falusi, bár a paraszt
azért se rajong. Veszekedésekben
előfordul néha a „te falusi paraszt!”
formula is, ami viszont redundancia;
aki érti ezt a szót, az jó eséllyel nem
paraszt, bár sose lehet tudni.

A parasztot legkönnyebben a
körmeiről, szagáról, beszédéről és
ruházatáról lehet felismerni. Utób-
biról kiváltképp akkor, amikor „kiöl-
tözik”: vastag fehér frottír zoknit húz
a fekete bőrcipőhöz, az átlátszó fehér
ing alá pedig jobb esetben fehér,
rosszabb esetben mintás majót vesz,
majd erre a kombóra ráküld egy olaj-
zöld, trágyabarna vagy milkalila za-
kót. „Öltözköggyél mindig rétegesen,
Sándorka!” – mondogatja a kinder-
parasztnak a paraszt nagyanyja, és
ez egy életre beég a hardverbe.

Zsigerből gyanakvó, mindig az
az érzése, hogy át akarják verni; rá-
dumálni a parasztot egy életbizto-
sításra vagy edénykészletre nem ki-
sebb feladat, mint szaloncukrot
eladni egy talibánnak, júliusban.
Ugyanakkor erős és soha nem szűnő
kisebbségi komplexus gyötri, ezért
nem lehet a paraszttal vitatkozni,
mert még csak azért sem ad igazat
a másiknak. Fokozottan nem érde-
mes vitázni a paraszttal falusi kocs-

mában, amikor a vérben forgó
szemű parasztbarátai is vele vannak.

Rettenetesen zsugori, kicsinyes
és smucián is, ez szintén genetikai
adottság. Ne tévesszen meg senkit,
ha bőséges asztalt terít neki a pa-
raszt, mert közben magában átkozza
az illető belét és fajtáját. Az égvilá-
gon mindenre sajnálják a pénzt, még
kenyérre is, ezért otthon sütik a ke-
nyeret infekt kemencékben, és addig
rágják, amíg el nem fogy. Főleg az
idősebb parasztok imádják a sört, a
parasztlakodalmakban mindig az
fogy el leghamarabb, de maguknak
még rémálmukban se vennének, in-
kább isszák a savanyú, egérízű bo-
rukat s a méregerős, büdös pálinká-
jukat.

Az általános vélekedés szerint a
parasztember furfangos, csavaros
észjárású, pedig valójában nehéz fel-
fogású, unintelligens és bradipszi-
chés (lassú).

Faluhelyen népbetegség az éb-
renkór, amit a rececelegyek terjesz-
tenek: a parasztok képtelenek sokat
aludni, már hajnali ötkor talpon az
egész család, még télen is, pedig
olyankor aztán nem sok mindent le-
het csinálni falun; bambulnak a ke-
mence mellett, és várják a tavaszt.

Jobbára vallásos, templomba járó
népek, de ez a manifeszt vallásosság
igazából a többieknek szól, hithez
vagy Istenhez vajmi kevés köze van.
Legtöbbjük katolikus és református,
de akadnak köztük skanzen budd-
histák és tahóisták is.

Zenei ízlésük nem túlzottan szo-
fisztikált: a rock, punk és metál túl
ingergazdag nekik, a jazzt nem értik,
a chillouttól bealszanak, a szimfo-
nikust unják, az underground ma-
gas, a dubsteptől és a drum and
basstól vakaróznak, a house-t még
orvosban sem szeretik, a gothic me-
táltól elindulnak a templomba, a
goa trance és a grunge kiütéseket
okoz náluk; a többi stílust nem so-
roljuk fel, úgyse hallottak róluk. Ma-
rad tehát a magyar mánélé, vagyis
a mulatós zene – szombat esténként
akár a kutat is el lehetne lopni az
udvarukból, mert mindannyian a
Fásy-mulatót nézik. Kedvenc elő-
adóik: Bunyós Pityu, Kaczor Feri, Pos-
tás Józsi, Sláger Tibó, Nótár Mary és
Csocsesz. A finnyásabb sznobok néha
meghallgatnak egy-egy Tamás Gá-
bor és Dancs Annamari számot is,
ugyanakkor nincs vasárnapi ebéd

Egy jó asszony mindent megbocsát,
Az én anyámnak nincs selyemruhája
és Hargitai fecskemadár nélkül.

Külön típusa a parasztnak az el-
sőgenerációs urbánparaszt; ez alatt
olyan fiatal parasztot kell érteni, aki
falun született és nőtt fel, de jelenleg
városon él. Nagyon szeretne igazi
városi menőnek látszani, de aprósá-
gokkal mindig elárulja magát a
marha: disznóólat tesz be háttér-
képnek, a diszkóban hagymakariká-
val issza a kólát, szalonnás orbitot
kér a közértben, és ostorral kapcsol-
gatja a tévét.

A parasztok imádnak pletykálni,
az egész falu valójában egy hatalmas
közösségi oldal, ahol mindenki min-
denkit bejelölt, a kapuk előtti lócák
pedig az egyéni üzenőfalak. Más szó-
val: a falu az a hely, ahol, ha az al-
végen szellentesz egyet, a felvégen
már azt beszélik, hogy befostál.
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A parasztok világnapja

Falusi Facebook*
♦Bemész a kocsmába, köszönsz és kérsz egy sört –> HIBÁS JELSZÓ
♦Újból köszönsz és kérsz 1 sört és 1 felest is –> SIKERES BEJELENTKEZÉS
♦A pultos odakiált: “Te, keresett az a Gyuri, hogy jó lenne, ha megadnád a pénzét, amit már fél

éve kölcsönkértél” –> ÚJ ÜZENETEK MEGTEKINTÉSE
♦Körbenézel, végigméred a pultnál állókat –> ISMERŐSÖK KERESÉSE
♦ Leültök egy 7 fős asztalhoz, ahol már ketten az asztalon fekszenek berúgva –> 7 CHAT

PARTNER… 2 INAKTÍV
♦ Elindul a beszélgetés, a többiek – MEGOSZTANAK – veled információkat, te az első feles

hatására mosolyogva bólogatsz - LÁJK -… többen is bólogatnak – TE ÉS 3 TOVÁBBI
SZEMÉLY KEDVELITEK EZT
♦Témát váltasz, elmeséled, hogy új munkahelyed van, ahol már fizetést is kapsz, és most már

megvan a középfokú marketing manager végzettséged is –> ADATLAPOD SZERKESZTÉSE
♦ Egy helyi tag áll gyümölcsös gépnél, odakiált neked: “Adj már egy tízest, oszt felezünk –>

JÁTÉKMEGHÍVÁSOD ÉRKEZETT
♦Bejön egy tagbaszakadt fószer… rád néz, és odaszól: “Mit nézel, köcsög? ” –> ISMERŐSNEK

JELÖLÉS
♦ Elmeséled neki, hogy csak azért nézted, mert egy építőtelepen dolgoztatok

Magyarországon –> ISMERŐS VISSZAIGAZOLÁSA
♦Beszélgettek hajnalig, nagyon berúgtok. (10 sör, 10 feles)… összeszólalkoztok, a faszi

elővesz egy kést – MEGBÖK – a pultról felkapsz egy dugóhúzót – VISSZABÖKÖM
♦Kibékültök, és megisztok még vagy 6 felest, a végén még egy búcsúital. Annyira berúgtál,

hogy eszméletlenül esel össze –> KIJELENTKEZÉS

(* - internetes anyag)

Budi 
A falusi házak egyik legfontosabb tarto-

zéka a kertvégi fabudi, az elengedhetetlen
házi áldásos, hímzett budipapírtartóval. Eme
kis fakabinok ajtaját apró kerek hajóablakkal
szokták ellátni, azon keresztül lehet alkotolás
közben nézegetni a gyümölcsfákat, és leve-
gőt kapni. A deszkatrónok komfortszintje
hagy némi kívánnivalót maga után: tavasszal
minden lyukon befúj a szél, még a sajátodon
is, ősszel dér csípi a valagadat, télen ráfagy
a pucér alvázad, nyáron megesznek a dög-
legyek, és jó esélyed van rá, hogy kábelfek-
tetés közben szálka menjen valamelyik intim
lágy részedbe. Előnye viszont, hogy nem kell
lehúzni és vécékefével vesződni: addig poty-
tyantgatnak bele, míg meg nem telik, ekkor
jön a lajtos kocsi, és kiszivattyúzza belőle a
szubsztanciát. A budit egyfajta metaforikus
tereptárgyként vagy allegorikus bűzdoboz-
ként is kezelhetjük: szép példája a vidéki csa-
ládok összetartozásának, az otthon melegé-
nek, a generációk közötti kapocsnak, ahogy
ott üldögélnek az eggyé forrott massza fölött,
és szívják magukba a szülőföld megtartó ere-
jét. Érdekes, hogy Sütő Andrásnak ez nem
jutott eszébe, pedig beleírhatta volna az
Anyám könnyű álmot ígérbe.

Családi kör 

Este van, este van, kiki nyúgalomba’,
Csendesen kurjongat az eperfa lombja. 

Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, 
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. 

(The nightbug is buzzing, than bangs into
the wall,
He’s not noisy any more, not noisy at all.)

Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák részegen röhögnek. 

Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Ezer sebből vérzik, süket egy hete mán. 

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek,
Bár ő Milka tántit tartja példaképnek. 

Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Bár a gazda olykor nagyokat döf rajta. 

Ballag egy cica is – maturandus lévén –,
A büszke rokonság áll a kémény szélén. 

Az asszony se tétlen: varjút készít, rántva,
A tiszteletes urat várják vacsorára. 

Takaros parasztház, vályogfalát végre
Sikerült lekenni tavaly nyáron kékre. 

S amire úgy vágyott a paraszt már régen:
Rajta parabola, bogos kapanyélen.

Benn a legkisb fiú krumpihéjat majszol,
Hétéves is elmúlt, de nem beszél, nem rajzol. 

Degenerált szegény első pillantásra,
Képviselő lesz ez, akárki meglássa! 

A lányok – három van – ülnek egy-egy
széken,
Épp a Barátok közt megyen a tévében.    

Majd egy tekenőben mosakodni kezdnek,
Gyönyörű látvány ez az apai szemnek.

Gömbölyű arcukon árva szeplő sincsen,
De nem csak orcájuk: gömbölyű ott min-
den.

Nem lehet leírni, hogy apjok mit érez:
Indiánjárásban fut ki a tehénhez.

Este van, este van, tíz óra, tíz óra,
Odakapcsolnak a Fássy mulatóra. 

Tizenegy fele már esnek le a székről,
A pap se jön már, üzent a csapszékből. 

Megvetik az ágyat, kutyát a meggyfához,
Gyermeket láncolják szekrénynek lábához. 

Zokni’kat kidobják az előszobába,
S belealszanak az Édes Katinkámba.
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Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon
hozzánk a 0265-250.994-es telefon-
számon vagy a kozpont@kozpont.ro
e-mail címen!

Maros megyei hetilap

április 27- május 3.

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

2012.04.23- 2012.04.27 között az alábbi utcák kerülnek sorra:  

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

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

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

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

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

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

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

A világhálón is

Roma verses-zenés előadás 
a Mihai Eminescu Kulturális Központban

Április 28-án, szombaton, 18.00 órai kezdettel a
marosvásárhelyi Eminescu Művelődési Központban Rudy
Moca nyugdíjas bábszínész valamint a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal szervezésében roma zenés-verses előadást
tartanak. 

Fellép Reghina Moldovan, Pocó Sándor, Rudy Moca, az Alexis népzeneegyüttes. Meghívott Zeno
Apostolache és Kiss Andreea nevével fémjelzett Kush-Kush együttes. Az előadást a roma könyv
napja tiszteletére szervezik. A belépés díjtalan.

Sportpályázat-verseny 
2012. második félévére

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

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

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

A 2012. második félévi sportpályázatok 
benyújtásának határideje 2012. június.
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Pályázatverseny tanintézetek
tevékenységének támogatására –
2012. II. félévére

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala közli a 2012-es év
II. félévi, a tanintézetek tevékenységének támogatására
kiírt pályázatversenyét.

A finanszírozási program fő célja, hogy fejlessze a tartós együttműködést a különböző
tanintézetek között, népszerűsítse a marosvásárhelyi tanintézetek nevelői és iskolán
kívüli tevékenységeit.

A finanszírozási útmutató és a kérvények megtalálhatók a www.tirgumures.ro
honlapon. (Bővebb tájékoztatás a 0365-882.066-os telefonszámon, kapcsolattartó
személy: Sztancs Erzsébet).

A 2012-es II. félévi (július–december) 
finanszírozási pályázatok benyújtásának határideje 2012. május 31.

Labdarúgás, I. Liga, XXIX-ik forduló

BELÉPŐ 5 lejBELÉPŐ 5 lej

május 2., szerda
Tran-Sil Stadion
időpont: 18.00 

Jegyek a következő helyeken kaphatók:

Stadion pénztára

Márkabolt

vasárnap (04.29.)16-19.00 óra 
hétfő (04.30.): 16-19 óra

szerda (05.02.): 14.00 - 16.30 óra

Gyerekeknek 10 éves korig 
és hölegyeknek 

INGYENES a belépés!

hétfő (04.30.): 11-18 óra
szerda (05.02.): 11-18 óra
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Autó-Motó
l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő

1995-ös évjáratú BMW 316i, be-
íratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő 600 cm³, 1997-es évjáratú
Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó 1985-ös évjáratú
BMW 318, kitűnő motorral.
Ára 150 euró. Telefon: 0757-
812.274, naponta 8–21 óra
között.
l Eladó 2000-es évjáratú,

piros színű Smart Fortwo. Ára
2.400 euró. Telefon: 0740-
555.184.
l Eladó kitűnő állapotban levő

Opel Vectra C, 2003-as kiadás,
luxus felszereléssel ellátva,
beíratva, színe fekete, téli,
nyári gumival, alufelnivel fel-
szerelve Irányár: 5600 euró.
Telefonszám 0744253026.

l Eladó nagyon jó állapotban
levő Ford Fiesta. Irányár: 2600
euró. Érdeklődni a 0265222470-
es telefonszámon.

Lakás
l Eladó 370 négyzetméteres
kerthelyiség hétvégi házzal
Marosvásárhelyen, az Erdő
utca 14 szám alatt. Telefon-
szám 0365-804-550.
l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879
l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790.

Egyéb

l Sürgősen eladó kültelek, Er-
nyében, a Selgros üzlettel

szemben. Összesen 10500
négyzetméter, ára 3.5
euró/négyzetméter. Minden
irata rendben van. Telefon-
szám 0754636704

l Elvesztettem Iszlai Hajnal-
Emese névre szóló könyvtári
belépőm. Ezennel semmisnek
nyilvánítom.

Társkereső

Hölgyek
l „Aki szeret, az nincs többé
egyedül, mert az, akit szeret,
mindig jelen van.” Szeretetre,
megbecsülésre vágyó 30 éves,
érzékeny, határozott, őszinte,
házias és romantikus hölgy va-
gyok. Szeretném megtalálni a
társam, aki hasonló tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, és együtt
megalapozhatjuk a jövőnket.
Tel: 0737-700001. Sms kizárva!
l Színházat, utazásokat ked-
velő, diplomás, nyelveket be-
szélő, nem dohányzó, özvegy 52
éves nő vagyok, rendezett hát-
térrel. Életvidám, mosolygós
megnyerő külsejű társat kere-
sek, ha lehet egy ÉLETRE! Tel:
0742-227718. Sms kizárva
l Dinamikus, megértő, szere-
tetre vágyó, csinos, 31 éves,
őszinte, természetet kedvelő
hölgy vagyok. Szeretek kirán-
dulni, zenét hallgatni és sétálni.
Keresem azt az úriembert, aki
korban hozzám illő és hasonló
érdeklődésű. Szeretnék tartozni
valakihez, akire felnézhetek. Ta-
lálj rám, mert lehet, hogy egy-
mást kerestük egész eddigi
életünkben. Tel: 0748-328731

sms-re nem válaszolok!
l 35 éves egyedülálló, fiatalos
hölgy vagyok. Őszinte, család-
centrikus, sármos és persze ud-
varolni tudó vidám
személyiségű férfit keresek! Tel:
0737-700001. Sms kizárva!
l Szép arcú, romantikus, opti-
mista, barátságos, művelt, 40
éves titkárnő vagyok. Szeretek
zenét hallgatni, nagyokat sé-
tálni, kirándulni, utazni. Szá-
momra mindennél többet ér, ha
van egy kéz, melyet foghatok és
van egy váll, melyre fejemet
hajthatom. Szeretném megta-
lálni a társam, aki korban hoz-
zám illő, művelt, ápolt, jó
humorú, kommunikatív, karri-
erjében sikeres úriember.
Amennyiben magadra ismersz,
kérlek, hívj 0742-227718, sms
kizárva!
l Sportos, vidám, természetet
kedvelő, barátságos, művelt, 28
éves hölgy vagyok. Szeretek
utazni, kirándulni, futni, úszni.
Úgy gondolom az életben
mindannyiunknak szüksége van
egy társra, aki mellett megtalál-
hatjuk a boldogságunk. Olyan
úriember jelentkezését várom,
aki sportos, ápolt, kommunika-
tív, megértő, önzetlen és korban
is hozzám illő. Tel: 0748-328731
SMS kizárva!
l Nyugodt, kiegyensúlyozott, jó
humorú, szorgalmas, 60 éves,
egyedül élő hölgy vagyok. Sze-
retnék egy vidám, társaságked-
velő, őszinte, korban hozzám illő
úrral ismerkedni, aki társam tud
lenni a továbbiakban. Tel: 0737-
700001 SMS KIZÁRVA
l Mondták már, hogy álomvi-
lágban élsz? Néha nekem is az
az érzésem, hogy nem létezik
olyan férfi, akiről álmodom. Az
elképzeléseim határozottak
ugyan, de a célom nem más,
mint mindenkié: boldogan élni.
41 éves romantikus nő vagyok
és egy jellemes, jó humorérzék-
kel rendelkező férfiről álmodo-
zom. Tel: 0742-227718 sms
kizárva
Az élet túl szép ahhoz, hogy el-
pazaroljuk. Egyedül van. Vágyik
arra, hogy megtalálja párját, de
nem jut ideje eljárni szórakozó-
helyekre, estélyekre? Két lehe-
tősége van: egyedül maradni
vagy hozzánk fordulni. A Mira
Társkereső Ügynökség várja
hívását. Tel: 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731

A táncban nincsenek szabályok.
Ha igazán érzed a ritmust, nem
csinálhatod rosszul. Egyedül érzi
magát? Társra vágyik? De nem
szeret szórakozóhelyekre járni?
Ha a Mira Társkereső ügynöksé-
get választja, akkor a legjobb
helyen jár. A május 19-én tar-
tandó Singles Estély keretén
belül lehetősége nyílik megis-
merkedni egyedülálló szemé-
lyekkel. Tel: 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731

Férfiak
l Hűséges társat keresek 32
éve, olyan hölgyet, aki nem fél
az őszinteségtől, szereti a sza-
badságot, de igényli a társasá-
got, aki el tud fogadni egy olyan
embert, aki egész nap dolgozik
és leginkább a hétvége marad a
társára. Már nagyon várlak, nem
csak egy hétvégére, hanem egy
életre. Tel: 0737-700001 sms ki-
zárva!
l 29 évesen hiszek a szépség,
jóság, igazságosság eszményké-
pében. Szakításon túl, ismét tö-
retlenül keresem az igazi
Hölgyet! Szenvedélyem a zene,
a film, a sakk. Keresem a párom
egy nyitott, kedves és rendkívül
érzelemgazdag nő személyé-
ben. Tel: 0742-227718 SMS ki-
zárva!
l „Az emberek túl sok falat épí-
tenek, és túl kevés hidat.” Mű-
velt, természetkedvelő 40 éves,
két gyerekkel rendelkező úriem-
ber vagyok, keresek egy korban
hozzám illő, kedves udvarias
hölgyet, aki szereti a gyerekeket,
szeret sétálni, kirándulni és kész
elszánni magát egy komoly
kapcsolatra. Érdeklődni a 0748-
328731 telefonszámon. SMS ki-
zárva.
l Minden szép, értékes és értel-
mes elfoglaltság iránt nyitott,
nyugdíjas özvegy 55 éves úri-
ember vagyok. Komoly gondol-
kodású, de optimista
életszemléletű társamat kere-
sem, akivel tartalmassá és
széppé tehetnénk egymás
életét, hiszen szeretetet adni és
kapni a legboldogítóbb az élet-
ben. Szeretném, ha sikerülne.
Tel: 0737-700001. Sms kizárva
l Az élet arról szól, hogy élvezd!
Kockáztass! Merj önmagad
lenni! Tanulj a múltból! Élvezd a
jelent! Bízz a jövőben! Becsüld
meg az emlékeket! És vedd
észre: az élet mindig megy to-

vább. Intellektuális 41 éves,
életvidám, határozott úr,  lelki-
társát keresi, egy spontán, elra-
gadó, barátságos és művelt
hölgy személyeben. Tel: 0742-
227718 sms kizárva!
l „Nem tudom, hogy hirtelen
érkezik-e a szerelem - de azt
tudom, hogy én nyitott vagyok
rá. Készen állok.” Optimista
életszemlélettel rendelkező, ha-
tározott, megbízható, őszinte,
ápolt, nemdohányzó, 36 éves fi-
atalember vagyok. Szeretem a
társaságot, a gyerekeket, a ha-
talmas esti sétákat, a közös ki-
rándulásokat. Keresem társam
egy olyan hölgy személyében,
aki korban hozzám illő, őszinte
és kommunikatív. Tel:0748-
328731 SMS KIZÁRVA
l Nyugodt, kiegyensúlyozott, jó
humorú, szorgalmas, 60 éves,
egyedül élő úriember vagyok.
Szeretnék egy vidám, társaság-
kedvelő, őszinte, korban hozzám
illő hölggyel ismerkedni, aki tár-
sam tud lenni a továbbiakban.
Tel: 0737-700001 SMS KIZÁRVA

Az élet túl szép ahhoz, hogy el-
pazaroljuk. Egyedül van. Vágyik
arra, hogy megtalálja párját, de
nem jut ideje eljárni szórakozó-
helyekre, estélyekre? Két lehe-
tősége van: egyedül maradni
vagy hozzánk fordulni. A Mira
Társkereső Ügynökség várja
hívását. Tel: 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731

A táncban nincsenek szabályok.
Ha igazán érzed a ritmust, nem
csinálhatod rosszul. Egyedül érzi
magát? Társra vágyik? De nem
szeret szórakozóhelyekre járni?
Ha a Mira Társkereső ügynöksé-
get választja, akkor a legjobb
helyen jár. A május 19-én tar-
tandó Singles Estély keretén
belül lehetősége nyílik megis-
merkedni egyedülálló szemé-
lyekkel. Tel: 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731

l Szeretnél megismerni egy 52
éves életvidám férfit? Szeretek
ejtőernyőzni, kirándulni és tán-
colni. Úgy gondolod, hogy a
szürke hétköznapokban is mo-
solyt tudnék csalni az arcodra és
boldogok lehetnénk együtt az
ünnepnapokon is? Ha igen
akkor Te vagy az a nő, aki hiány-
zik az életemből. Tel: 0742-
227718 sms kizárva!

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208
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10:00 A Silla királyság
ékköve (s.) 

11:05 DTK (talk show)
12:00 Tetőtől talpig
12:30 Múzeumtúra (s.) 
13:01 Híradó 
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Marslakók (s.) 
15:00 Elcserélt lányok (s.) 
15:45 Angyali 

érintés (s.) 
16:35 Capri - Az álmok

szigete (s.) 
17:35 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.) 
19:30 Maradj talpon! (s.) 
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.) 
21:40 Szálka, avagy

Bagi és Nacsa
megakad a
torkán

22:40 Mindenből egy
van (s.) 

23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Melissa és Joey (s.) 
01:35 Waczak Szálló (s.) 
02:05 Everwood (s.) 

Péntek 

18:40 
Everwood

m2

10:04 Rajzfilmek
10:40 Felfedező úton

a Robinson
család (s.) 

11:05 A Nyereg Klub (s.) 
11:30 Lizzie McGuire (s.) 
11:55 Öt perc próza 
12:00 Bulizene
13:01 Híradó 
13:25 Hogy volt!?
14:50 Vidám elefántkór

(ff., magyar vígj.,
1971) 

16:10 Eurovíziós
Dalverseny 

16:15 Felfedező úton
a Robinson
család (s.) 

16:40 A Nyereg Klub (s.) 
17:05 Lizzie McGuire (s.) 
17:30 Capri - Az álmok

szigete (s.) 
18:25 Rajzfilmek
18:50 EuroChallenge

Final Four
21:00 Híradó 
21:30 Angyali érintés (s.) 
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Retro - Humor
00:15 MNASZ autós

magazin

14:50
Vidám elefántkór

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:25 Második esély (s.) 
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (s.) 
15:15 Sarokba

szorítva (s.) 
16:15 Döglött  akták (s.) 
17:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.) 
22:25 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
23:30 Gyilkos elmék (s.) 
01:35 Reflektor
01:50 Törzsutas (2011) 
02:15 Kemény zsaruk

(am. akciófilm-
sor. )

14:15
Az éden titkai 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium 
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 Rex felügyelő (s.) 
17:20 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott szerelem (s.) 
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

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

Pódium 
04:05 Vers

- magyar versek

16:20
Rex felügyelő

Viasat 3

10:05 Gyilkos 
számok (s.) 

11:00 Columbo (s.) 
12:55 A dadus (s.) 
13:55 A nagy

házalakítás (s.) 
14:55 Shark -

Törvényszéki
ragadozó (s.) 

16:40 CSI: A
helyszínelők (s.) 

17:35 Esküdt
ellenségek (s.) 

18:35 Gyilkos 
számok (s.) 

19:30 A nagy
házalakítás (s.) 

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

egy kicsi (s.) 
22:20 Érzéki csalódás

(am. vígj., 2001)
(15)

00:05 CSI: A
helyszínelők (s.) 

01:05 Esküdt
ellenségek (s.) 

01:55 Jackie nővér (s.) 
02:30 Érzéki csalódás

(am. vígj., 2001)
(15)

22:20 
Érzéki csalódás

Duna 

09:35 Közbeszéd 
10:00 Hogy volt!? (s.) 
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Mindennapi

hősök 
15:40 Székely kapu 
16:10 Munka-Társ 
16:40 Heuréka! 
17:05 Magyar elsők (s.) 
17:25 Ízőrzők  (s.) 
18:00 Kisváros (s.) 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok

(magyar dok.
sor., 2012)

21:00 Sándor Mátyás (s.) 
22:00 Hírek
22:05 Dunasport
22:15 Kultikon
23:10 Törzsasztal
00:05 Koncertek az

A38 hajón 
00:55 Beavatás 
01:25 Vers

20:30 
Kulisszatitkok
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Műsormelléklet 

m1

10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti -

Biciklis futárok
11:30 KorTárs
12:00 Opera

Omanban
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Jelfák (s.) 
14:20 Tetőtől talpig
14:50 Nagy-Britannia

madártávlatból
(s.) 

15:50 Családi 
űrutazás (s.) 

17:35 A Szövetség
18:30 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó 
21:10 Jane Austen

magánélete
(angol-am.-ír
életr. drám.,
2007) 

23:10 Szeretettel
Hollywoodból

23:40 Ibsen: Nóra 

Szombat

14:50 
Nagy-Britannia madártávlatból

m2

11:15 Lizzie McGuire (s.) 
11:35 Lovas magazin
12:05 KorTárs
12:30 Szerelmes

földrajz (s.) 
13:02 Marslakók (s.) 
15:20 Vers 
15:25 Magyarország

története (s.) 
15:50 Rajzfilmek
16:25 Állatkerti 

mesék (s.) 
16:31 Fesztiválzenekar 
16:40 Mackó élet,

mackó álom
16:45 A hangyák

mindent tudnak (s.) 
17:00 Mese
17:30 Barátom, Bonca

(magyar iúsági
f., 1976)

18:30 Pocok, az
ördögmotoros (s.) 

18:57 Vers 
19:00 Mi micsoda (s.) 
19:30 Rajzfilm
20:05 Melissa és Joey (s.) 
21:00 Híradó 
21:30 Családi űrutazás

(am. filmdráma,
2006) 

17:30 
Barátom, Bonca

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Lego Ninjago

(dán anim. sor.,
2011) 

11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül 
13:00 Autómánia
13:40 Csurgó-Szeged

férfi kézilabda-
mérkőzés (élő)

15:25 Castle (s.) 
16:30 Castle (am.

filmsor., I./2.
rész, 2009)  -
Veszedelmes
viszonyok

17:30 Az iú
időlovagok (am.
fant. kalandf.,
2008) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:55 Osztályalsó 

(am. akció-vígj.,
2005) 

00:50 Huligánok 
(am.-angol
filmdráma,
2005) (18)

02:55 Fókusz Plusz 

22:55 
Osztályalsó

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Egyik kutya,

másik nem! 
11:30 Babavilág 
12:00 9 hónap 
12:30 Tűsarok 
13:00 Én is szép

vagyok 
13:30 Bajnokok Ligája

magazin (
14:00 Top Speed
14:30 Autóguru
15:00 Sheena, a

dzsungel
királynője (s.) 

16:00 Bűbájos
boszorkák (s.) 

17:00 Hawaii Five-0 (s.) 
18:00 Sas kabaré
19:00 Nagy takarítás (s.) 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 A  medál

(hongk.-am.
vígj., 2003) 

22:25 Love Guru (am.
vígj., 2008) 

00:00 Kótyagos
szerelem (am.
rom. vígj., 2002) 

01:45 EZO.TV

22:25 
Love Guru

Viasat 3

07:45 10 évvel
fiatalabb (s.) 

08:40 Dawson és a
haverok(s.) 

09:30 Halottnak a
csók (s.) 

10:25 Columbo (s.) 
12:15 Jane Eyre (s.) 
14:20 Szívek

szállodája (s.) 
15:15 Szex és New

York light (s.) 
16:20 Éden Hotel 2. (s.) 
18:15 Sírba viszel (am.

vígj., 1997) 
20:15 Le a fejjel!

(magyar vígj.,
2004) 

22:00 Jackie Brown
(am. krimi,
1997) 

01:00 Elveszett
jelentés (am.-
japán rom.
dráma, 2003)
(15)

02:55 Az utolsó
órában (s.) 

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

20:15 
Le a fejjel!

Duna 

09:45 Duna anzix (s.) 
10:05 Daktari (s.) 
11:00 Zarándok -

utakon (s.) 
11:30 Világ-nézet (s.) 
12:30 Munka-Társ (s.) 
13:02 Híradó
13:15 Száműzött

magyar
irodalom 

14:15 Heuréka!
14:45 Sírjaik hol

domborulnak...
(dokumentumf.)

15:15 Önök kérték! 
16:10 Pannon

expressz 
16:40 Talpalatnyi zöld
17:15 A fantasztikus

labirintus
(angol-am. fant.
film, 1986) 

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

Feydeau: Bolha
a fülbe (magyar
színházi felv., 1988)

23:25 Csík Zenekar a
Művészetek
Palotájában 

17:15
A fantasztikus labirintus

m1

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

történetek 
13:35 Anno
14:05 Napló - Ottlik

Géza: Próza
14:10 Hajnali háztetők

(magyar
tévéjáték, 1985) 

15:35 Napló - Ottlik
Géza: Próza

15:45 Olimpiai
magazin

16:15 Telesport 
16:50 OTP Bank Liga
19:00 Rex Rómában (s.) 
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó 
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munkaügyek

(s.) 
23:25 Alatriste

kapitány
(francia-sp.-am.
kalandf., 2006)

01:50 Engedd el! (am.
filmdráma,
2010) 

Vasárnap

23:25
Alatriste kapitány

m2

10:20 A hangyák
mindent tudnak (s.) 

10:32 Mackó élet,
mackó álom

10:36 Állatkerti mesék 
10:40 Fesztiválzenekar
10:50 Mackó élet,

mackó álom
10:55 Mikkamakka,

gyere haza! 
11:25 Barátom, Bonca

(magyar iúsági
f., 1976) 

12:30 Pocok, az
ördögmotoros (s.) 

13:01 Vallási műsorok
16:00 WTTC Túraautó

Világbajnokság
17:15 P@dtársat

keresünk (s.) 
18:10 Rajzfilmek
18:50 EuroChallenge

Final Four (élő)
21:00 Híradó 
21:30 Iskolások a

határon
22:25 Hajnali háztetők

(magyar
tévéjáték, 1985) 

23:50 Telesport - OTP
Bank Liga

16:00 
WTTC Túraautó Világbajnokság

RTL Klub

07:30 Top 
Shop

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas (2011) 
13:00 Míg a halál el

nem választ (s.) 
13:30 Gossip Girl - A

pletykafészek (s.) 
15:25 Hetedik 

érzék (s.) 
16:20 Tru Calling - Az

őrangyal (s.) 
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:25 Elnökcsemete

(am. vígj., 1996) 
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (s.) 
21:00 Összekutyulva

(am. családi
vígj., 2006) 

22:55 Heti hetes
00:15 Ketten 

Texasért (am.
western, 1998) 

02:10 Portré

17:25
Elnökcsemete

TV2

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

TestŐr
14:10 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.) 

15:10 Monk - Flúgos
nyomozó (s.) 

16:10 Bűbájos
boszorkák (s.) 

17:10 Másodállás
(magyar reality-
sor., 2012) 

17:40 A medál
(hongk.-am.
vígj., 2003)  

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Szakíts, ha bírsz

(am. rom. vígj.,
2006) 

23:10 Frizbi Hajdú
Péterrel (s.) 

00:10 Elit egység (kan.
akciófilm-sor.)

21:05 
Szakíts, ha bírsz

Viasat 3

09:15 Véznák kontra
dagik (s.) 

10:15 Anya, csak egy
van!

10:45 A nagy
házalakítás (s.) 

12:40 Trendközelben
13:10 Fletch 2. -

Szenzációs
ajánlat (am.
vígj., 1989) 

15:00 Szex és New
York light (s.) 

16:05 Éden Hotel 2. (s.) 
18:05 Balek-suli (am.

vígj., 2006) 
20:00 Négy esküvő (s.) 
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
22:00 A célszemély (s.) 
22:55 Austin Powers -

Aranyszerszám
(am. vígj., 2002) 

00:50 Sírba viszel (am.
vígj., 1997) 

02:45 Trendközelben
03:10 Anya, csak egy

van!
03:40 CSI: Miami

helyszínelők
(am. krimisor.,)

15:00 
Szex és New York light

Duna 

09:50 Magyar elsők 
10:05 Másfélmillió

lépés 
11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Nyelvőrző
13:45 Akadálytalanul 
14:15 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar
15:10 Szerelmes

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

történelmi
arcképcsarnok 

16:30 A száztizenegyes
(magyar tévéf.,
1982) 

17:45 Azurexpress (ff.,
magyar vígj.,
1938) 

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

A Milady
bosszúja
(francia-olasz
kalandf., 1961) 

17:45 
Azurexpress
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Műsormelléklet

m1

07:55 Ma Reggel
10:00 Rex Rómában (s.) 
10:50 Koldus és

királylány (s.) 
12:25 A világ meséi (s.) 
13:01 Hírek
13:05 Zöld Tea
13:40 A Szövetség
14:35 Marslakók (s.) 
15:05 Archer kalandja

(auszt. kalandf.,
1985) 

16:50 Retró kabaré
17:20 William és Kate -

egy álom valóra
vált (am.-angol
életr. drám.,
2011) HD

18:55 Sharpay
csillogó
kalandja (am.
vígj., 2011) 

20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.) 
21:40 Hacktion (s.) 
22:40 Üvegtigris

(magyar vígj.,
2001) 

00:25 Éjszakai
rohanás (am.
kalandf., 1988) 

Hétfő 

22:40 
Üvegtigris

m2

11:50 Hagyományok
őrzői

12:05 Magyar rock
13:01 Híradó 
13:25 Vízkereszti

boszorkányok
(olasz vígj.,
2009) 

15:15 A végzet
asszonya 

16:05 Família Kft. (s.) 
16:35 MacGyver (s.) 
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

17:55 A Nyereg Klub (s.) 
18:20 Lizzie 

McGuire (s.) 
18:40 Robbie, 

a fóka (s.) 
19:30 Rajzfilmek
20:05 Fekete macska

(ff., magyar
tévéf., 1972) 

21:00 Híradó 
21:35 Ábel az

országban (s.) 
22:35 A névtelen vár (s.) 
23:35 Alatriste kapitány

(francia-sp.-am.
kalandf., 2006)

21:35
Ábel az országban

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Míg a halál el

nem választ (s.) 
12:00 A fehér csóka

(am. vígj., 2003) 
13:45 Viszem a bankot

(am. akció-vígj.,
1990) 

15:30 Szívtelen
bosszú (am.
filmdráma,
1997) 

17:25 Csonthülye 2. -
Csapás a
múltból (am.-
indiai-dél-af.
vígj., 2008) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Alvin és a

mókusok (am.
animációs
vígjáték, 2007) 

21:50 Hidalgo - A tűz
óceánja (am.
kalandf., 2004) 

00:30 Rómeó és Júlia
(am. filmdráma,
1996) 

02:50 Hülyeség nem
akadály (s.) 

20:00
Alvin és a mókusok

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra 
07:25 Tv2 matiné
11:55 EZO.TV
13:30 Múmia 

- Az elveszett
tekercs
nyomában (am.
anim. f., 2002) 

14:45 A kiválasztott -
Az amerikai
látnok (s.) 

15:45 Monk - Flúgos
nyomozó (s.) 

16:45 Bűbájos
boszorkák (s.) 

17:45 Cápamese (am.
anim. f., 2004) 

19:30 Tények
20:05 Shrek 2. (am.

anim. f., 2004) 
21:50 NCIS (s.) 
22:50 NCIS: Los

Angeles (s.) 
23:50 Hatalmas szív

(am.-angol
filmdráma,
2007) 

01:50 EZO.TV
02:25 Aktív Extra 
02:50 Vers 

20:05 
Shrek 2.

Viasat 3

08:30 A nagy
házalakítás (s.) 

09:20 Gyilkos sorok (s.) 
10:15 Gyilkos számok (s.) 
11:10 Fletch 2. -

Szenzációs
ajánlat (am.
vígj., 1989) 

13:05 Balek-suli (am.
vígj., 2006)  

15:00 Austin Powers -
Aranyszerszám
(am. vígj., 2002)  

16:55 Le a fejjel!
(magyar vígj.,
2004) 

18:40 Damaszkusz
kincse (olasz
kalandf., 1998) 

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

egy kicsi (s.) 
22:20 Éden Hotel 2. (s.) 
23:20 Életfogytig 

(am. vígj., 1999) 
01:25 Anyu és a

milliomos
(német rom.
film, 2005) 

03:10 Életfogytig 
(am. vígj., )

18:40 
Damaszkusz kincse

Duna 

09:20 Misi, a
víziszörny (angol-
német családi
kalandf., 2005) 

11:00 Család-barát
12:00 A botcsinálta

doktor (magyar
tévéf., 2011) 

13:02 Híradó 
13:15 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 Illényi Katica és
testvérei 

16:15 100 éve történt 
16:20 Rebecca, az első

feleség (s.) 
18:00 Kisváros (s.) 
19:00 Híradó
19:40 Egy tiszta nő

(angol-am.
tévéfilm sor., 1.
rész, 2008) 

21:25 Háború a
nemzet ellen (s.) 

22:45 Dunasport
22:55 Tűzveszély

(francia-angol-
dél-af. filmdráma,
2006)  

00:35 Sportaréna 

19:40 
Egy tiszta nő

m1

07:25 Unser
Bildschirm

07:55 Ma Reggel
10:00 Grimm

meséiből:
Csipkerózsika
(német mesef.,
2011) 

11:00 A világ meséi (s.) 
11:20 Koldus és

királylány (s.) 
13:01 Hírek
13:05 Mindenből egy

van (s.) 
14:00 Hacktion (s.) 
15:00 Vodafone

Belvárosi
Nagydíj (élő)

18:00 Koncert Majális
20:30 Híradó 
21:10 Gettómilliomos

(angol-am.
filmdráma,
2008) 

23:10 MR2 Akusztik
00:35 Tudorok (s.) 
01:30 A rejtélyes XX.

század
02:05 Angi jelenti -

Biciklis futárok

Kedd

21:10
Gettómilliomos

m2

11:30 Lizzie McGuire (s.)
11:55 Nemzetközi női

tenisztorna
13:05 Jelképtár 
13:10 A múzsa csókja (s.) 
13:40 Magyar elsők (s.) 
13:55 Lovas magazin
14:25 1100 év Európa

közepén (s.) 
14:55 A névtelen vár (s.) 
15:55 Família Kft. (s.) 
16:25 MacGyver (s.) 
17:15 Eurovíziós

Dalfesztivál 
17:20 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.) 

17:45 A Nyereg Klub (s.) 
18:10 Lizzie McGuire (s.) 
18:35 Robbie, a fóka (s.) 
19:20 Rajzfilmek
19:55 Csipkerózsika

(német mesef., 2011) 
21:00 Híradó 
21:30 Ábel az

országban (s.) 
22:35 Halhatatlanok

Társulata 
23:25 Gettómilliomos

(angol-am.
filmdráma)

19:55
Csipkerózsika

RTL Klub

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

élővilág (kan.-
am.
dokumentumf.,
2006) 

11:45 A javulás útja
(am.-kan.
filmdráma,
2003) 

13:35 Hullajó
hullajelölt
(francia vígj.,
1971) 

15:25 Az oroszlán
(francia akcióf.,
2003) 

17:30 Aranyeső
Yuccában (olasz
western-vígj.,
1981) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Dr. Dolittle 

(am. vígj., 1998)
Dr. Dolittle  

21:35 Godzilla (am.
fant. akcióf., 1998) 

00:20 Jackie Brown
(am. krimi,
1997) 

20:00
Dr. Dolittle

TV2

07:00 Tv2 matiné
11:00 Lucky Luke (s.) 
12:35 A Jetson család (s.) 
14:05 Híd Terabithia

földjére (am.
családi kalandf.,
2007) 

15:55 Lökött örökösök
(angol vígj.,
1993)

17:35 Lemony Snicket
- A balszerencse
áradása (am.
családi vígj.,
2004) 

18:20 Update Konyha
(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.) 

19:30 Tények
20:05 Harmadik Shrek

(am. anim. f., 2007)
21:50 Zorro álarca

(am. kalandf.,
1998) 

00:20 Lesz ez még így
se! (am. rom.
vígj., 1997) 

02:50 My Fair Lady
(am. musical)

21:50 
Zorro álarca

Viasat 3

06:30 A kifutó (s.) 
07:20 Gyilkos sorok (s.) 
08:15 A kifutó (s.) 
09:05 A nagy

házalakítás (s.) 
09:55 Gyilkos 

sorok (s.) 
10:50 Damaszkusz

kincse (olasz
kalandf., 1998) 

12:45 Drágám, terhes
vagyok! (am.
vígj., 1988) 

14:50 Astro Boy
(hongk.-am.-
japán anim. f.,
2009)  

16:40 Jane Eyre (s.) 
18:45 Damaszkusz

kincse (olasz
kalandf., 1998) 

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

egy kicsi (s.) 
22:20 Éden Hotel 2. (s.) 
23:20 48 óra 

(am. akció-vígj.,
1982) (18) 

01:10 Drágám, terhes
vagyok! 
(am. vígj., 1988)

23:20
48 óra 

Duna 

08:30 Az állatok 
világa (s.) 

09:05 Myrsky, a
juhászkutya
(finn családi
film, 2008) 

10:40 Zebra
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Kivilágos

kivirradtig
(magyar tévéf.,
2005) 

13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 Illényi Katica 
és testvérei 

16:25 Rebecca, az első
feleség (s.) 

18:00 Kisváros (s.) 
19:00 Híradó
19:35 Egy tiszta nő (s.) 
21:20 Úrvacsora(ff., svéd

filmdráma, 1963) 
22:40 Dunasport
22:45 Az ígéret szép szó

(szerb-francia
vígj., 2007)

22:45
Az ígéret szép szó
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10:00 A Silla királyság
ékköve (s.) 

11:05 Magyarország,
szeretlek!

12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó 
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Marslakók (s.) 
15:00 Gasztroangyal
15:55 Angyali érintés (s.) 
16:45 Capri - Az álmok

szigete (s.) 
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.) 
21:40 Kasszasiker (s.) 
22:30 Pesty Fekete

Doboz
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Árnyékban

harcolók(s.) 
01:30 Zegzugos

történetek

Szerda

22:30 
Pesty Fekete Doboz

m2

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

Dalfesztivál
11:58 Nemzetközi női

tenisztorna
13:01 Híradó 
13:25 Világörökség (s.) 
13:50 Motorsport

magazin
14:20 Barangolások öt

kontinensen
14:45 1100 év Európa

közepén(s.) 
15:15 Halhatatlanok

Társulata 
16:05 Família Kft. (s.) 
16:35 MacGyver (s.) 
17:20 Eurovíziós

Dalfesztivál 
17:25 Enid Blyton (s.)
17:50 A Nyereg Klub (s.) 
18:15 Lizzie McGuire (s.) 
18:40 Robbie, a fóka (s.) 
19:25 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

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

17:25
Enid Blyton

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:25 Második 

esély (s.) 
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (s.) 
15:15 Sarokba

szorítva (s.) 
16:15 Döglött akták (s.) 
17:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.) 
22:25 Legyen Ön is

Milliomos!
23:35 Házon kívül
00:05 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

00:45 Reflektor

22:25
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Winnetou

bosszúja 
(jug.-NSZK
kalandf., 1965) 

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

felügyelő (s.) 
17:20 Csoda

Manhattanben (s.) 
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban

Rosszban (s.) 
22:20 Doktor House (s.) 
23:20 Született

feleségek (s.) 
00:20 Én is szép

vagyok (2012)

18:20
Update Konyha

Viasat 3

06:40 A kifutó (s.) 
07:30 Gyilkos sorok (s.) 
08:25 A kifutó (s.) 
09:15 A nagy

házalakítás (s.) 
10:10 Gyilkos sorok (s.) 
11:10 Damaszkusz

kincse (olasz
kalandf., 1998) 

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

házalakítás (s.) 
14:55 Shark -

Törvényszéki
ragadozó (s.) 

16:40 CSI: A
helyszínelők (s.) 

17:35 Esküdt
ellenségek:
Bűnös szándék (s.) 

18:35 Nyomtalanul (s.) 
19:30 A nagy

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

egy kicsi (s.) 
22:20 Éden 

Hotel 2. (s.) 
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
00:15 Shameless (s.) 

20:30
Jóbarátok

Duna 

08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Majális után... 
09:30 Híradó
09:35 Heuréka!

Megtaláltam! 
10:05 Önök kérték! 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Nyelvőrző(6) 
12:30 Talpalatnyi zöld
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Akadálytalanul 
15:40 Kulisszatitkok  (s.) 
16:10 Hazajáró (s.) 
16:40 Magyar elsők 
17:00 KOGART

kiállítások
2006-2011 

17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.) 
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Sakk, 

Kempelen úr! (s.) 
21:00 A nagy trakta

(olasz vígj.,
2007) 

22:40 Hírek

17:00 
KOGART kiállítások

m1

10:10 A Silla királyság
ékköve (s.) 

11:15 Poén Péntek(s.) 
12:10 Kasszasiker (s.) 
13:01 Híradó 
13:25 Rondó
13:55 Kvartett
14:30 Marslakók (s.) 
15:00 Négy szellem
15:55 Angyali 

érintés (s.) 
16:45 Capri - Az álmok

szigete (s.) 
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.) 
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.) 
21:40 Elcserélt lányok (s.) 
22:30 Fábry (s.) 
23:50 Az Este
00:25 Magamra

találva (am.
krimi, 2003) 

02:15 Everwood (am.
tévéfilm sor.,
II./33. rész,
2003)   - 

03:00 A megoldások
magazinja

Csütörtök

22:30 
Fábry

m2

11:05 A Nyereg Klub (s.) 
11:30 Lizzie McGuire (s.) 
11:58 Női tenisztorna
13:01 Híradó 
13:25 Néprajzi

értékeink
13:30 Másfélmillió

lépés 
14:20 Zegzugos

történetek
14:45 1100 év Európa

közepén 
15:15 Retro – Slágerek
16:05 A Black Rose 

vár titka (s.) 
16:30 MacGyver (s.) 
17:15 Eurovíziós

Dalfesztivál 
17:20 Enid Blyton  (s.) 
17:50 A Nyereg Klub (s.) 
18:15 Lizzie McGuire (s.) 
18:40 Robbie, a fóka (s.) 
19:25 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

szigete (s.) 
21:00 Híradó 
21:30 Angyali érintés (s.) 
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Hogy volt!? 
00:25 Elcserélt

szerelem (s.)

16:05 
A Black Rosevár titka

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:25 Második esély (s.) 
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (s.) 
15:15 Sarokba

szorítva (s.) 
16:15 Döglött akták (s.) 
17:20 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.) 

18:20 Teresa (s.) 
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.) 
22:25 Megapiranha

(am. akció-
horror, 2010) 

00:30 Tudorok (s.) 
01:40 Reflektor
01:55 Infománia

22:25 
Megapiranha

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon! 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Tiszta szerencse

(am. akció-vígj.,
1991) 

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

felügyelő (s.) 
17:20 Csoda

Manhattanben (s.) 
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott szerelem (s.) 
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.) 
22:20 Spancserek (am.

rom. vígj., 2009) 
00:25 Aktív 
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Spancserek 

22:20
Spancserek

Viasat 3

06:55 Gyilkos sorok (s.) 
07:45 A kifutó (s.) 
08:40 A nagy

házalakítás (s.) 
09:30 Gyilkos 

sorok (s.) 
10:30 Nyomtalanul (s.) 
11:25 Columbo (s.) 
12:55 A dadus (s.) 
13:55 A nagy

házalakítás (s.) 
14:55 Shark (s.) 
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:35 Esküdt

ellenségek (s.) 
18:35 Nyomtalanul (s.) 
19:30 A nagy

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

egy kicsi (s.) 
22:20 Éden Hotel 2. (s.) 
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
00:15 Nikita (s.) 
01:05 Esküdt

ellenségek (s.) 
02:00 Nikita (s.) 
02:50 A nagy

házalakítás (s.) 

21:25 
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz
12:30 Térkép 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Hagyaték 
15:40 Határtalanul

magyar 
16:10 Száműzött

magyar
irodalom (s.) 

16:40 Hazajáró
pillanatok

16:45 Zakopánei
üvegfestészet
(magyar
ismerett. film,
1994) 

16:55 Gdanski anzix 
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.) 
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Sakk, 

Kempelen úr! (s.) 
21:00 Egri csillagok (s.) 
22:25 Hírek
22:30 Dunasport
22:35 Kultikon

16:45 
Zakopánei üvegfestészet
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Látogatóban a 
FCM mintaboltjában

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a reklámok egyidősek
a kereskedelemmel. A reklámtárgy nem luxus, hanem az
üzleti élet része, azaz olyan tömegesen előállított hasz-
nálati és dísztárgyak, melyek tömegesen az adott cég ar-
culatára lettek megformázva.  A minap a FCM
Köztársaság téren lévő mintaboltjába látogattam, ahol
Simó Zsolt eladó készségesen mutatta be a klub reklám-
termékeit.

Trikók, simlis sapkák, zászlók, kitűzők mellett találhatóak kö-
tött sálak, ernyők, lábszárvédők, melyek narancssárga, vagy kék,
azaz a klub színeiben pompáznak. Mindegyiken rajta a csapat
jelvénye is.

Kérésünkre Zsolt röviden bemutatta a kiállított termékeket.

– Mint köztudott, a FCM hivatalos üzlete másfél éve működik,
azaz 2011 júniusában nyílt meg, pontosabban amióta A-osztá-
lyos együttesünk lett. Itt megvásárolhatók a belépők is a csapat
mérkőzéseire. A szurkolók vásárolhatnak saját használatra trikót,
kötött sálat, lábszárvédőt, simlis sapkát, vagy autóba, akár ott-
honba való dísztárgyakat, azaz zászlót, jelvényt, kitűzőt, bögrét,
naptárt is. 

– Milyen áraik vannak, s melyik a legkeresettebb áru a bolt-
ban?

– A legkeresettebb termékünk a trikó, amely eredeti, azaz
Joma változatban 115 lej, olcsóbb, vagyis nem eredeti kiszere-
lésben 50 lej, utcai viselésre 30 lejért is kapható. A simlis sapkák
9 lejért, a nyári kötött sálak ,,Hai FCM” felirattal 33 lejért, a na-
gyobb címerek 17, a kisebbek 12 lejért kaphatók. Emellett van-
nak még FCM-sapkák 41 és 12 lejért is, autóba való kiszászlók 7
lejért, a játékosokról fényképek 2 lejért, továbbá golyóstollak 3
lejért.  

– Kik azok a játékosok, akiknek a legkeresettebbek a trikói, és
milyen körből kerülnek ki a vásárlók?

– Meg kell jegyeznem, hogy az eladott termékek számát be-
folyásolja a csapat jó, akár kevésbé sikeres szereplése, egy-két
győzelem is, hiszen akkor keresettebbek a termékek. Sőt, egy is-
mertebb nevű, jobb teljesítményt nyújtó, akár gólt szerző játékos
trikójára nagyobb a kereslet a többinél. A trikókat leginkább a
csapat szurkolói, a fiatalabb korosztály képviselői, gyerekek és
nem utolsó sorban a külföldre kitelepedett szurkolók vásárolják
inkább, sokan a saját nevüket nyomtatják rá. 

– Kik azok a játékosok, akik gyakrabban járnak be a klub hi-
vatalos üzletébe?

– Mivel Victoras Astafei és Szilágyi Lóri vásárhelyi illetőségű
játékosok, így ők baráti körükkel gyakrabban jönnek be az üz-
letbe. Mindkettő szív-lélek ember, mindamellett, hogy odaadó,
jó focisták, ezért a nevükkel, fényképükkel ellátott reklámtermé-
kek is keresettek. A csapat külföldi, vagy más városból idekerült
játékosai is gyakran járnak ide, ahonnan a barátoknak, ismerő-
söknek vásárolnak FCM-termékeket.

– A klub szokott rendezni közönségtalálkozókat?

– Igen. Az ilyen találkozók alkalmával a játékosok, edzők de-
dikálnak a termékekre, fényképekre, melyek megszervezésével
a klub vezetése szilárdabbá alakítja a szurkolók és játékosok közti
viszonyt, ami létfontosságú egy csapat életében. 

Szalkay József, a BC Mures
kosárlabda klub elnöke, az U-
Mobilteco elleni, negyedik, s
egyben sorsdöntő mérkőzés
másnapján, a Központnak
adott interjút, amelyben érté-
kelte az együttes szezonbeli tel-
jesítményét, sőt az egyesület
jövőjéről is beszélt az ismert
szakember.

– Elnök-úr, hogyan értékeli
a BC Mures 2011-2012-es baj-
noki idénybeli teljesítményét?

– A csapat átlagosan, azaz
közepesen szerepelt ebben a
bajnoki szezonban, hiszen nem
sikerült teljesítenie a vezetőség
által kitűzött célt. Eléggé inga-
dozóan játszottunk a bajnokság
során, voltak jó, vagy nagyon
jó mérkőzéseink – ide sorolhat-
nám a premierként, Ploieşti-en
elért győzelmet a CSU Asesoft
ellen, vagy a temesvári idegen-
beli győzelmet –, de ugyanak-
kor többször játszottunk gyen-
gén, hiszen vesztettünk el
fontos mérkőzéseket itthon,
például a Nagyvárad, a Med-
gyes meg a Ploiesti ellen. Ah-
hoz képest, hogy milyen anyagi
befektetésben volt része az
együttesnek, jobb eredményt
várt mindenki. 

– Mivel magyarázható, az
ön által is kifogásolt, ingadozó
teljesítmény?

–  Ez főleg az edzőváltásnak
tudható be, hiszen mint isme-
retes, az alapszakasz közepéig,
a Déri Csaba által edzett együt-

tes támadóbb, látványos kosár-
labdát játszott, utána Szekulo-
vicssal védekezésre koncent-
ráló, szervezettebb játékot
mutattunk. A másik tényező,
ami miatt gyengébb volt az
együttes teljesítménye, azzal is
magyarázható, hogy a csapat
néhány, 30 év feletti vezéregyé-
nisége – itt főleg Stănescura,
Lăpuştéra, Tudorra gondolok–
nehezebben bírta a hajszát, a
szerdai-szombati mérkőzése-
ket. Cooley távozása is megvi-
selte az együttest, főleg a ne-
gyeddöntő mérkőzései előtt,
aki az egyik fontos alkatrésze
volt a BC Mures gépezetének.

– Hogyan tovább, azaz mi-
lyen változások elé néz a kosár-
labda klub?

– Igazgatótanácsi ülésünk
lesz, melyen bizonyos dolgokat
megbeszélünk, annak alapján
fogunk majd dönteni. Mint köz-
tudott, választások előtt va-

gyunk, reméljük, hogy olyan
polgármesterünk lesz, aki ez-
után is támogatja, sőt jobban
fogja támogatni a sportot, a ko-
sárlabdát is, mert ez a csapat
– amiként a többi is – nagyban
függ az anyagiaktól. 

Elképzelhető, hogy ezután
nem fogunk a drága külföldi já-
tékosokra támaszkodni, hanem
hazai, fiatal tehetségekre is épí-
tünk majd, sőt olyanokra, akik-
nek vásárhelyi szívük van. Mint
ismeretes, az összes játékosnak
lejár a szerződése, mivel nálunk
a bajnokság szeptembertől áp-
rilis végéig tart, mi csak arra az
időszakra kötünk szerződést ve-
lük, hiszen nem tudjuk meg-
engedni, hogy a nyár folyamán
is, amikor szünetel a bajnokság,
fizessük őket. Egy biztos: az U-
Mobilteco elleni, utolsó mér-
kőzésünk sorsdöntő volt. El-
mondhatom, azzal, hogy
zsinórban másodszor nem tud-
tuk teljesíteni a vezetőség által
kitűzött célt, kicsit sajnos visz-

szaéltünk a szponzorok jóindu-
latával, türelmével és bizalmá-
val. 

Jelen pillanatban én nem
vagyok benne biztos, hogy a
jövőben is a támogatóink
ugyanúgy finanszíroznak majd
bennünket. 

– A vezetőség meg van elé-
gedve a szerb edző, Szrecsko Sze-
kulovics edzési módszereivel, tel-
jesítményével?

– Én, a klub elnökeként
meg vagyok elégedve. Az sem
titok, hogy a folytonosság híve
vagyok. Az, hogy marad-e Sze-
kulovics, először is tőle, majd a
vezetőtanács képviselőitől és a
befektetőktől függ.  

– Egy biztos, hogy a maros-
vásárhelyi közönség megér-
demli, hogy ezután is A-osztá-
lyos, minőségi kosárlabdában
legyen része…

– Ez vitathatatlan, ezért biz-
tosíthatok mindenkit afelől,
hogy a következő szezonra is
első osztályú csapatunk lesz,
viszont úgy érzem, hogy a város
vezetése többet várt el az
együttestől és lehet, hogy ra-
dikális változások lesznek a csa-
patnál.  

Időközben, megtartották az
igazgatótanácsi ülést, amelyen
a BC Mures vezetősége felaján-
lotta Szrecsko Szekulovics ed-
zőnek a szerződése meghosz-
szabbítását. A szerb szakember
választ két héten belül ígért.

Nagyon fontos győzelmet
aratott hétfőn a FCM, a kie-
sőjelölt Sportul ellen, így bi-
zakodva várhatja a hátralévő
hét fordulót. 

Szöllősi László, a hajdani ASA
egyik legfegyelmezettebb és leg-
megbízhatóbb hátvédje által el-
végzett kezdőrúgás után indult
a játék. 

A mérkőzés fontosságának tu-
data miatt a hazaiak kissé görcsö-
sen kezdtek, ellenfelük felszaba-
dultabbnak tűnt, a jelek szerint
mintha megbarátkoztak volna a
kiesés gondolatával. A fővárosiak
sokkal veszélyesebb játékot mu-
tatva próbálták meglepni Albuţot,

csatárjaik azonban sorra elkapkod-
ták a helyzeteket.  

A 10. percben együttesünknek
sikerült kihasználnia a Sportul vé-
delmi hibáját (Beta és Cioranu
megcsúszva, röviden szabadított),
így a FCM és egyben az első liga
veteránja, együttesünk csapatka-
pitánya, Ilyés Róbert 18 méterről
gyönyörű kapufás gólt lőtt. 1-0.

A rúgott gól után játékosaink
határozottabbak lettek, egyre
több alkalommal közeledtek az
ellenfél kapuja felé. A 63. percben
Astafei les gyanús helyzetből in-
dulva, jobbal kapásból Lungu ka-
pujának jobb alsó sarkába lőtte
a labdát, amely a kapufáról pat-
tant be. 2-0.

A kétgólos hátrányban Isăila
játékosai kitámadtak, pontosan
beívelt labdákkal veszélyeztették
a vásárhelyiek kapuját. Próbál-
kozásaikat siker koronázta, a 79.
percben Nistor révén sikerült szé-
píteniük, aki a kimozduló Albuţ
mellett lőtt a hálóba. 2-1.

Az utolsó tíz percben játéko-
saink hősiesen védekeztek, sike-
rült megnyerniük a mérkőzést. A
hétfőn este szerzett három pont
sokat számíthat majd a végelszá-
molásnál. 

Ezzel a győzelemmel a FCM
30 pontot gyűjtött, s a 12-15. he-
lyen áll, egyelőre holtversenyben,
a CFR-t verő, megtáltosodott Chi-
ajnával, valamint az otthon kín-

keserfvesen egy pontot szerzett
Brassóval. 

Előttünk áll a 31 pontos, 11.
helyet elfoglaló Gaz Metan, meg
a 33 pontos, 10. helyen tanyázó
Ceahlaul, viszont magunk mögött
hagytuk a Voinţát (29 pont), Pet-
rolult (27 pont) meg az utolsó
előtti Sportult (25 pont). 

Április 29-én vasárnap, a FCM
Galaţi-on lép pályára az Oţelul
ellen (Digi Sport1, 19 óra), majd
május 2-án, szerdán, a Sziget-ut-
cai vendégünk a jelenleg 4. he-
lyen lévő Vaslui lesz (18 órától). 

A három pont a legfontosabb

Radikális változások előtt a BC Mureş
Mint ismeretes, befejeződött az idény a marosvásárhelyi BC Mures férfi A-osztályos kosárlabda 
csapata számára, miután az elmúlt héten, a felsőházi rájátszásban, a három győzelemig tartó
negyeddöntőben alulmaradt a kolozsvári U-Mobiltecoval szemben. Így nem sikerült elérni a
vezetőség által kitűzött célt, azaz az első két hely egyikére való kerülést.
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A mezőgazdász első fogása c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Árvíz-, fagy-, meg szárazság-hírekkel kellene előkészítenünk a városiakat az árakra!


