
A május 1-jei határidőig minden – a polgármesteri székért folyó harcban részt venni szándékszó
– jelölt, illetve megyei és helyi tanácsosi listán szereplő politikus leadta jelentkezését a megyei
kerületi választási irodához. Bár Constantin Margarit Amza, a Nagyrománia Párt jelöltje utolsó 
percben visszalépett, így is maradt hat személy, akikre leadhatjuk voksunkat június 10-én.  Lássuk
a versenyzőket.
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Vélemény

Szarva közt a tőgyét 
A hét elejére némileg letisztultak a vizek,
véglegessé vált, hogy június10-én hatan
vívnak meg a marosvásárhelyi polgár-
mesteri székért. A jelöltek névsorán vé-
gigfutva, úgy tűnhet, magyar
szempontból nem teljesen kedvezőtlen
a helyzet: négy román polgármester-je-
lölt, illetve két magyar száll versenybe. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 3. oldal

Sport

Kupát nyert 
a MÚRE-csapata

Az idén első alkalommal szerveztek több
napot tartó Szent György napokat Maros-
szentgyörgyön, Maros megye legnagyobb
községében. Ez főként annak köszönhető,
hogy Jászberény, a község magyarországi
testvértelepülése anyagilag is támogatta
a rendezvényt.

Vélemény

Választási esélylatolgatás,
besúgózós intróval és 
interaktív végkifejlettel

Claudiu Maior úr, városunk ortodox
alpolgármestere „kicsi, kicsi besúgók-
nak" nevezte Smaranda Enachét és
Frunda Györgyöt egy rögtönzött saj-
tótájékoztatón. 

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

>>> 4. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 15. oldal

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

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

Sport

Haladnak a munkálatok 
a „Futball-Tenisz
Akadémiánál”

„Az egykori ASA sportbázisát ellepte a
gaz, az öltözők falai omladoznak a sok be-
ázástól, a vécé- és mosdókagylókat már
jó ideje ellopták, hajléktalanok szálláshe-
lye lett az egykori hotel is..." Eddig az idé-
zet, amit egy helyi lapban évekkel
korábban olvashattunk. Mindez végre fe-
ledésbe merült, hiszen a hajdani ASA
sportbázisát képező, jelenleg a város tu-
lajdonában lévő 2,2 hektárnyi területet
újjá varázsolják és a jövőben Futball-Te-
nisz Akadémiaként működtetik tovább.

>>> 15. oldal

Vélemény

„Ennél mi 
többet érdemlünk ”

A hagyományőrzés szempontjából ör-
vendetes dolog, hogy az idén is meg-
rendezték a gulyásfőzést a Maros
parton. Sokan várták ezt a kellemes,
szórakoztató, önfeledt kikapcsolódást
nyújtó rendezvényt.

>>> 4. oldal

Kezdődhet a küzdelem
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Névnapok
Május 4. Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália
Május 5. Györgyi, Viola, Irén, Judit, Erna, Piusz
Május 6. Ivett, Frida, Friderika, János, Tamara, Ida, Judit, Ditta
Május 7. Gizella, Szaniszló, Dalma, Napóleon, Bendegúz, Germán
Május 8. Mihály, Géza, Győző, Péter
Május 9. Gergely, Karola, Karolina, Kristóf, György, Katalin, Sarolta
Május 10. Ármin, Pálma, Antónia, Míra

Ajánló

Kos: Érdemes lenne lassítania egy kicsit. Nem kizárt, hogy
meglepetéssel csodálkozik rá az ön körül lévő világra és azokra a
dolgokra, amiket eddig nem vett észre. Érdemes nagytakarítást
csinálnia maga körül, lehet, hogy valami a végéhez közeledik az
életében, amit ideje lenne elengednie.
Bika: Elérkezett az ön ideje, lehet, hogy a Nap kissé felkavarja ön
körül az állóvizet, és változtatásra sarkallja a munkájában vagy a
magánéletében. Bárhogy is legyen, ne kezdjen el kapkodni, és
fontoljon meg alaposan minden döntést. Ne temetkezzen a
munkába, hanem hagyjon időt az érzelmekre és a magánéletére is.
Ikrek: Eljött a cselekvés hete. Ne halogassa tovább a döntést egy
fontos ügyben, hanem lépjen bátran. Ha munkahelyváltást
tervez, most kedvezőek a bolygóállások. A szerelemben is
szerencsés lesz a héten, érdemes randit szerveznie, illetve
társasági eseményre mennie, ahol ismerkedhet.
Rák: Lehet, hogy le kell mondania néhány programot, illetve
vissza kell utasítania egy munkát a héten, de érdemes
megtennie, mert ha nem lazít a kötelességein, könnyen kiégetté
és idegessé válhat. Így a környezete is hamar idegesítőnek
érzékelheti önt, amit a kapcsolata bánhat. 
Oroszlán: A héten teljesítmény-centrikus énjét megállásra
készteti egy olyan akadály, amivel eddig nem számolt. Ahelyett,
hogy felkapná a vizet, és még inkább próbálkozna, lépjen egyet
hátra, vagy foglalkozzon valami mással. Ha fontos döntést kell
hoznia a héten, érdemes kikérnie a barátai vagy akár szakértők
tanácsát is.
Szűz: Lehet, hogy valami apróságon múlik a szakmai jövője vagy
a párkapcsolata, amiről nem is gondolta, hogy sorsdöntő lehet.
Kedvező és kedvezőtlen fordulatot is vehetnek a dolgok, önön
múlik, hogy mire használja a tudásod. Töltsön némi időt egyedül
is a héten, hogy átgondolja, mire vágyik valójában.
Mérleg: A héten anyagi fellendülés várhat önre, és extra
bevételhez juthat, talán jutalom formájában, esetleg más
forrásból. Ha költözést, lakásfelújítást tervez, ne habozzon,
kedvező kimenetelt jósolnak a bolygók. Érdemes változtatnod a
külsején, talán egy új hajszín lesz a nyerő.
Skorpió: A héten különösen agresszív és szókimondó lehet, ám
a munkahelyén nem mindenki nézi megértéssel önérvényesítési
törekvéseit. Amit most tesz, annak hosszú távú következményei
lehetnek, ezért nem árt, ha óvatos és körültekintő - talán
érdemes egy kicsit visszafognia magát. 
Nyilas: A hét sok társasági eseményt tartogat a számára, és
valaki nagyon hálás azért, hogy meghallgatja, akár hasznos
tanácsokkal is szolgálhat a számára. Hét közben úgy érezheti,
úrrá lesz önön az unalom, de tegyen ellene. A párkapcsolatban is
úgy érezheti, mintha megfeneklettek volna a dolgok, az
egyetlen megoldást a kommunikáció jelenti.
Bak: Tartsa szem előtt a biztonságát a héten. Talán érdemes
megváltoztatnia a jelszavait is, és ha teheti, ne menjen egyedül
éjjel az utcán. Lehet, hogy valaki az idegeire megy a fecsegésével,
de érdemes figyelnie rá, mert valami fontosat is akar mondani.
Legyen türelmes a párjával, elképzelhető, hogy ezúttal önnek
kell engednie.
Vízöntő: A héten felveheti a kapcsolatot régi ismerőseivel,
illetve azokkal a rokonaival, akikkel régen találkozott. Lehet,
hogy ők keresik önt meg, de ha nem, ön is tehet lépéseket a
kapcsolat felelevenítéséért. A szerelemben kellemes pillanatokra
számíthat, ha párt keres, akár a nagy Ő is az útjába kerülhet.
Halak: A héten a saját érdekében mozgósíthat másokat. Ha
megosztja valakivel az álmait, elképzeléseit, nagy segítségére
lehet a megvalósításukban. A heti bolygóállások lendíthetnek az
anyagi helyzetén is. Romantikus energiák vannak a levegőben,
úgyhogy készüljön fel némi flörtre, amiből talán románc alakul.
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Bölcs Náthán

Gotthold Ephraim Lessing Bölcs Náthán
című drámai költeményét láthatja a nagy-
érdemű a Nemzeti Színház Nagyteremben
pénteken, 19 órától (Aranka György-bérlet).

Himnusz

A budapesti Duna Táncműhely május 6-án
este 7 órakor a marosvásárhelyi Maros Mű-
vészegyüttes termében a Himnusz című
előadással lép fel.

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
látkép is. A kiállítás május 13-ig látogat-
ható keddtől péntekig 9-16, szombat-va-
sárnap 9-14 óra között.

Magyar filmnapok

Május 4-6-a között a Művész moziban
sor kerül a Magyar filmnapok ren-
dezvénysorozatra. A vetítések 18, illetve
20:30-kor kezdődnek. A szervezők 6 jelen-
tős magyar filmalkotást mutatnak be a mo-
zikedvelő közönségnek, ötvözik az új pro-
dukciókat a már klasszikus magyar
alkotásokkal. Bemutatásra kerülő filmek a
következők: pénteken Team Building, Csend
és kiáltás, szombaton: Macskafogó 1, Czu-
kor Show, illetve vasárnap: A zöld sárkány
gyermekei, Mephisto. A rendezvényre a be-
lépés díjtalan.

Judith

Még látogatható a Museum Café és a
Csendház Művészeti Alapítvány szervezé-
sében megnyílt Mátyás László Judith című
képzőművészeti kiállítása a marosvásárhe-
lyi várban lévő Museum Caféban. A tárlat
május 6-ig tekinthető meg, naponta 9-22
óra között.

Újra színpadon a Parasztopera

Május 5-én, szombaton este 7 órától a Pa-
rasztopera című előadás van újra műsoron.
Pintér Béla és Darvas Benedek modern bal-
ladája a barokk opera és az erdélyi magyar
népzene dallamvilágából ihletődött. A Pa-
rasztopera a szerzőktől megszokott humor-
ral és távolságtartással mesél el egy nagyon
is mai, tragikus történetet. 
A darabot Porogi Dorka, az egyetem má-
sodéves magiszteri rendező szakos diákja
állította színpadra. Zenei vezető: Strausz
Imre István, az egyetem tanára. Az előadás
időtartama 75 perc, szünet nélkül.

Táncház 
a Jazz&Blues Clubban

Hétfőn, május 7-én, este 8 órától újabb
táncházra kerül sor a Jazz&Blues Club-
ban, a Sinaia utca, 3-as szám alatt. Me-
zőségi táncokat tanít Fazakas János, nép-
dalokat pedig Molnár Rozi. Muzsikál:
Moldován Horváth István és zenekara,
valamint az Öves együttes. A táncbalépő
kenyérkeresőknek 7 lej, egyetemistáknak
pedig 4 lej. Szervezi a Folk Center Ala-
pítvány. Asztalfoglalás: 0724-400-322.
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Szarva 
közt a tőgyét 
A hét elejére némileg letisztultak a
vizek, véglegessé vált, hogy június 10-én hatan vívnak
meg a marosvásárhelyi polgármesteri székért. A jelöl-
tek névsorán végigfutva, úgy tűnhet, magyar szem-
pontból nem teljesen kedvezőtlen a helyzet: négy
román polgármester-jelölt, illetve két magyar száll
versenybe. Igaz, a vásárhelyi magyarság azt várta
volna – tegyük máris hozzá: joggal –, hogy egyetlen,
közös polgármester-jelöltre szavazhasson. Így lett
volna komoly, matematikailag is bizonyítható esély a
győzelemre. Dehát nem adatott meg ez a lehetőség.
Hogy miért, annak firtatása most nem célunk. Annyit
viszont kijelenthetünk, a Magyar Polgári Párt és pol-
gármester-jelöltje, dr. Benedek Imre az utolsó pilla-
natig kitartott a jelöltállítás legdemokratikusabb
módja, az előválasztás mellett. Hogy nem sikerült, az
nem rajtuk múlott. Annál inkább a másik két magyar
szervezeten.  

Úgy tűnik, még nem jött el az ideje az összefogás-
nak, még nem érett meg a helyzet arra, hogy az erdé-
lyi magyar politikum felismerje: komoly, közösségi
szempontból létfontosságú célokért csak közösen fel-
lépve lehet eséllyel küzdeni. Azaz szóban, a diskurzus
szintjén ezt állítják, de a napi politikában még ennek
ellenkezőjét cselekszik. Reméljük, előbb-utóbb válto-
zik a helyzet.

A jelöltállítás folyamatát, történetét áttekintve, né-
hány szembeötlő jelenség alapján megállapítható: az
RMDSZ semmiféle meglepetéssel nem szolgált, a leg-
szigorúbb pártlogikát követve jártak el, ami azt bizo-
nyítja: egyelőre sem szándékuk, de lehet, hogy
képességük sincs a megegyezésre, a kompromisz-
szumra. Ez utóbbi egyébként az erősek, a pozícióban
lévők kiváltsága és kötelessége... 

A legnagyobb csalódást egyértelműen a néppár-
tiak okozták: az, amit Vásárhelyen műveltek, kimeríti
a politikai amatörizmus fogalmát. Nem tudom, másutt
hogyan alakultak a dolgok, de Vásárhelyen és a me-
gyében a pártalapítók úgy gondolhatták, ha megala-
kítják a pártszervezetet, máris sorban állnak majd az
emberek náluk. Nagyot tévedtek. Állításom igazolá-
saként csak a polgármester-jelöltjeik, illetve jelöltlis-
táik számára utalnék. Még súlyosabbat tévedtek
Vásárhelyen, ahol Vass Levente jelöltsége kapcsán az
RMDSZ simán megvezette őket, s ottmaradtak végül,
agyafúrtságnak hitt naivságuk áldozataként, polgár-
mester-jelölt nélkül... Hogy végül – utolsó szalmaszál-
ként – Smaranda Enache szoknyájába
kapaszkodjanak, azt remélve, csak-csak vetül rájuk is
némi fény a független jelölt ragyogásából. Semmi ki-
fogásom Enache asszonnyal szemben, csak hát mintha
egyetlen, közös magyar polgármester-jelöltről folyt
volna a szöveg közel egy éven keresztül. Pillanatnyilag
pedig úgy fest, hogy a Pro Európa Liga elnöke se nem
magyar, se nem közös jelölt... Az eset azt bizonyítja,
hogy a néppártiak Smaranda Enachéban, népiesen
szólva, megtalálták szarva közt a tőgyét...

És végül ki kell mondanunk: a jelöltállítás tekinte-
tében az MPP viselkedett a legérettebben. Az elővá-
lasztás gondolatának felkarolásával, s azzal a
következetességgel, ahogyan mellette az utolsó pilla-
natig kiálltak, jó politikai helyzetfelismerésről, és ne
tagadjuk, érettségről tettek tanúbizonyságot. Hogy
nem sikerült a megegyezés, hogy nem egyetlen közös
magyar polgármester-jelölt indul, nem rajtuk múlott.
Amiként az sem rajtuk, illetve jelöltjükön, Benedek
Imrén fog múlni, ha esetleg nem lesz magyar polgár-
mestere Vásárhelynek... 

Szentgyörgyi LászlóKezdődhet a küzdelem
A május 1-jei határidőig minden – a polgármesteri székért folyó harcban részt venni szándékszó –
jelölt, illetve megyei és helyi tanácsosi listán szereplő politikus leadta jelentkezését a megyei
kerületi választási irodához. Bár Constantin Margarit Amza, a Nagyrománia Párt jelöltje utolsó 
percben visszalépett, így is maradt hat személy, akikre leadhatjuk voksunkat június 10-én.  Lássuk
a versenyzőket.

Dr. Dorin Florea, a Szövetség
Marosvásárhelyért jelöltje

Dorin Florea Brassóban, 1956. május 12-
én született, foglalkozását tekintve orvos és,
mint jól tudjuk, 2000 óta Marosvásárhely
polgármestere, a demokrata-liberális párt
országos alelnöke. A középiskolát az Andrei
Șaguna Líceumban, Brassóban végezte,
utána pedig Vásárhelyre került a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
diákjaként. Mesterképzést a Petru Maior
Egyetemen, Közigazgatás szakon szerzett. A
rendszerváltás előtt orvosként dolgozott a
Maros Megyei Kórházban, utána 1996-ig se-
bész-főorvos volt ugyanott. 

Politikai munkásságán belül 1996-2000
között Maros megye prefektusa volt, 2000-
től pedig Marosvásárhely polgármestere,
2006-tól Maros megyei Demokrata Párt el-
nöke, most pedig szeretné a negyedik man-
dátumát is megszerezni.

„Bizalmat és reményt akarunk adni a vá-
ros polgárainak, és legjobb tudásunk szerint
szeretnénk bebizonyítani, hogy még többet
tudunk megvalósítani” – nyilatkozta Florea.

Cornel Brişcaru, a Szociálliberális
Szövetség (USL) polgármester-jelöltje

1973. szeptember 18-án született Vatra Dor-
nei-en. A kolozsvári Babeş Bolyai Tudomány-
egyetem Jogi karán végzett, mesterképzés-
ben pedig a Petru Maior Egyetemen részesült.

1997-ban Jogtanácsos volt Marosvásár-
hely Polgármesteri Hivatalában, 1999-2001
között főtitkár a Marosvásárhelyi helyi ta-
nácsban. Maros megyei prefektusi irodave-
zetői tisztséget töltött be 2001-2004 között.
Emellett alapítója és elnöke APDO LIDER, em-
beri jogokért harcoló civil szervezetnek, illetve
a marosvásárhelyi PSD titkára.

Az USL-s polgármester jelentkezésének és
tanácsosi listák letétele után elmondta: „A
változás reményével jöttem a választási iro-
dába, és hangsúlyozom, a mai nap egy új kez-
detet jelenthet a városi közigazgatásban.
Mindannyian, románok és magyarok, egy
jobb, tisztább, átláthatóbb közigazgatást sze-
retnénk. Remélem, hogy a június 10-i szava-
zás eredménye jobb jövőt biztosít Marosvá-
sárhelynek – nyilatkozta Cornel Brişcaru.

Frunda György, az RMDSZ jelöltje

Marosvásárhelyen, 1951. július 22-én szü-
letett, tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai
Tudományegyetemen, Jogtudományi Fakultás
keretén belül végezte. Frunda a rendszerváltás
előtt ügyvédként tevékenykedett, a maros-
vásárhelyi Ügyvédi Munkaközösség tagja volt,
1996-ban pedig magán ügyvédi irodát nyitott
a városban: polgár-, család-, kereskedelmi-,
alkotmány-, ember- és kisebbségjog szakte-
rületeket fedett le.

Politikai tevékenységét illetően 1990-től
RMDSZ-tag, két évig volt az RMDSZ parlamenti
képviselője, Maros megye, ugyanakkor a Ro-
mán Parlament Alkotmányszerkesztő Bizott-
ságának titkára. 1992 óta a Szövetség Maros
megyei szenátora, négy évig az Európai Tanács
Közgyűlése román küldöttségének tagja.
1996, és 2000-ben az RMDSZ államelnök-je-
löltje volt, negyedik illetve ötödik helyeket
elérve. Román Parlamentbe akkreditált újsá-
gírók megválasztják az Év Szenátorának 1994-
ben, és az Év Politikusa díjat is elnyerte. 

Kedden, jelöltségének hivatalossá tétele
után ezt nyilatkozta: „Remélem, az RMDSZ
megnyeri a választásokat, így a marosvásár-
helyi magyarok és románok egyaránt nyer-
tesek lesznek. A választások után új arculatot
fog ölteni a város, és ígérem, soha nem fogom
három napra lezárni a főteret, csak azért,
mert a politikai érdekeim úgy kívánják, úgy,
ahogy ezt a jelenlegi polgármester tette” –
mondta el Frunda.

Dr. Benedek Imre, 
az MPP polgármester-jelöltje

Benedek Imre Székelyudvarhelyen, 1950.
június 26-án született. Jelenleg Marosvásár-
helyen tevékenykedő kardiológus és belgyó-
gyász főorvos, egyetemi professzor. 1999 óra
a Maros megyei Sürgősségi Kórház Kardiológiai
Klinikájának vezetője, CardioMed és számos
más alapítvány elnöke. A MOGYÉ-n a legna-
gyobb impaktfaktorral rendelkező oktató, több
mint 500 szakfolyóiratban megjelent cikk fű-
ződik a nevéhez. Többek között a Tanügymi-
nisztérium és a Román Akadémia díját is ma-
gáénak tudhatja. Európa szerte ismert és
elismert kardiológus, Székelyföldön kiemel-

kedő eredményeket ért el a szívgyógyászat te-
rületén: amíg 2000-ben 100 emberből 40-en
haltak meg infarktus miatt, tíz évre rá – ke-
mény munka után – ma 100-ból 7 ember hal
meg. Több mandátumon át RMDSZ-es megyei
tanácsosi tisztséget töltött be, de 2010-ben
jogtalanul kizárták a Szövetségből karakán ki-
állása miatt. 

Kedden lapunknak elmondta, „sajnálatos-
nak tartom, hogy bár indulásom szándékával
egyidőben jelentettem be, hogy legdemok-
ratikusabb út az előválasztás lenne egyetlen
közös magyar polgármester-jelölt nevesítésére,
a magyar pártok elutasították az ötletem. Így
5000 támogató szavazattal a hátam mögött
nekivágok a harcnak. Szomorú nap ez szá-
momra, és fájdalommal veszem tudomásul,
hogy a magyar pártok az összefogás kerékkötői
voltak, de nem hagyom cserben a szavazótá-
borom” – támasztotta alá indulási szándékát
a kardiológus.

Smaranda Enache, független 
polgármester-jelölt, az EMNP 
támogatását élvezi

Smaranda Enache 1950. március 31-én, Ma-
rosvásárhelyen született, emberjogi harcos,
alapítója és társelnöke a Pro Európa Ligának.
Főiskolai diplomát a Bukaresti Egyetemen szer-
zett, Filológia szakon. 1998-2001 között Finn-
országban volt Románia nagykövete, 2004-
ben pedig Kolozsváron pályázott a várásvezetői
tisztségre, és a szavazatok mintegy 0.8%-át
tudhatta magáénak. 2008-2010 között a Nem-
zeti Liberális Párt alelnökeként fejtette ki te-
vékenységét. Krédóját a multikulturalizmus,
az etnikai viszályok elcsitítása, a kisebbségi
jogokért való harc jellemzi. „Azzal a reménnyel
indulok, hogy számíthatok a marosvásárhelyi
polgárok független gondolkodására, ami azt
jelenti, hogy egy pártokon felüli jelöltre fognak
szavazni, mert a független jelölt az, aki minden
érdeket egyformán tud képviselni, anélkül
hogy alárendelt legyen a pártérdekeknek. Ha
megnyerjük a választásokat, akkor feltett cé-
lunk, hogy Klaus Johannishoz hasonlóan szer-
vezzük meg a városvezetést, Marosvásárhely-
nek legyen hírneve, legyen főváros szerepe,
szűnjön meg a korrupció, erősödjön meg az
interkulturális élet” – foglalta össze az egyetlen
női, illetve független jelölt Marosvásárhelyen.

Pop Sabin Gelu, a Dan Diaconescu
Néppárt polgármester-jelöltje

Teológus, és négy éves közszereplési szü-
net után, a PP-DD támogatásával szeretne
polgármesteri mandátumot szerezni Vásár-
helyen.

Pál Piroska
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A kormányalakítással megbízott Victor Ponta kabinetjének
első döntése a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar karának létrehozásáról szóló korábbi
kormányhatározat érvénytelenítése lesz – értesült a Me-
diafax. A hírügynökség információi szerint Ponta saját
pártja vezető testületének múlt szerdai ülésén kijelentette:
kormánya első döntésként érvényteleníteni fogja a magyar
kar létrehozásáról szóló határozatot.
A kormány március végén határozott úgy, hogy a MO-
GYE-n egy magyar, angol és román tannyelvű új kar lé-
tesül, amely magában foglalja a magyar szakok többségét.
A román kormány azt követően kényszerült a határozatra,
hogy az egyetem román többségű szenátusa nem volt
hajlandó tiszteletben tartani a román oktatási törvényt,
amely szerint a MOGYE-n is önálló struktúrába kell szer-
vezni a magyar nyelvű oktatást – összegzi a történteket
az MTI.
Arról egyik hírügynökség sem szól, hogy a helyzet ilyetén
alakulásában milyen szerepe volt az 1996 óta szinte fo-
lyamatosan „kormányzó” RMDSZ-nek, amely alakulat
nem tartotta fontosnak a magyar nyelvű orvosképzés
megoldatlan kérdéseit, s az autonómiához hasonlóan,
kizárólag csak választások közeledtével – kampánycélból
– melegítette fel a dolgot, hogy a voksolás után azonnal
megfeledkezzék róla.

sztgyorgyi 

Önkéntes orvosok Erdélyben

2012. május 5-től 13-ig ismét Erdélyben vizsgál-
nak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
(NGYSZ) önkéntes orvosai.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes or-
voscsoportja évente kétszer utazik a romániai Hargita
megyébe, ahol a megyei kórházban, iskolákban, óvo-
dákban és egyéb gyermekintézményekben szűrik, vizs-
gálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. Az in-
tézményeket gyógyszerekkel, gyógyászati
segédeszközökkel, illetve szakmai továbbképzéssel is
segítik.
2011-ben a szervezet önkéntesei több mint 10 000 vizs-
gálatot végeztek, illetve az NGYSZ által felújított csík-
szentmártoni Korai Fejlesztő Központot a szervezet ma-
gyarországi gyermek-neurológusa is folyamatosan
támogatja a munkájával.
Idén májusban 45 orvos és egészségügyi szakember
vesz részt a gyógyító körúton.
A korábbi évekhez hasonlóan a Gyermekmentő mozgó
fogászati busza is csatlakozik az úthoz. A mobil rende-
lőben dolgozó önkéntes fogorvosok tavaly közel 4500,
Magyarországon és a határon túl élő gyermek fogait
vizsgálták meg. Az erdélyi szűrések során az orvosok
lesújtó eredményeket tapasztalnak: tavaly a vizsgált
közel 1200 gyermek 94%-ának volt szuvas, rossz foga.
A szakemberek szerint ez több okra vezethető vissza.
Egyrészt a gyerekek nem mosnak fogat, vagy ha igen,
akkor sem megfelelően. Másrészt sok cukros üdítőt és
élelmiszert fogyasztanak, ami rontja a fogakat. Az ön-
kéntes fogorvosok a szűrés mellett felvilágosítást, tá-
jékoztatást is tartanak a helyes szájhigiénéről, hogy mi-
nél többen megismerjék a helyes fogápolást és a
fogbetegségek megelőzését.
Az orvoscsoport látogatásával egy időben idén is sor
kerül a hagyományos erdélyi gyermek és iúsági foci-
kupára Csíkszentdomokoson, melyet az Aranycsapat
tagja, a Gyermekmentő Szolgálat Sport Bizottságának
elnöke, Buzánszky Jenő vezet. A korábbi évekhez ha-
sonlóan a győztes csapatokat a Szolgálat vendégül látja
a Fővárosi Önkormányzattal közösen szervezett idei bu-
dapesti Városligeti Gyermeknapon, május 26-27-én.
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A hagyományőrzés szem-
pontjából örvendetes dolog,
hogy az idén is megrendezték a
gulyásfőzést a Maros parton.
Sokan várták ezt a kellemes, szó-
rakoztató, önfeledt kikapcsoló-
dást nyújtó rendezvényt. Jó
alkalom volt a találkozásra, a
beszélgetésre, az evésre-ivásra.
Fontos volt, hogy a gulyás minél
finomabb legyen, a közönség
minél jobban érezze magát, és
ezáltal melegebb érzelmek ala-
kuljanak ki a vásárhelyi válasz-
tókban az RMDSZ iránt. Ez egy
bevett kampányfogás, senki sem
állította ennek az ellenkezőjét.
Akkor azonban, amikor a szer-
vező párt több mint két évtizedes
parlamenti képviselettel, vala-
mint több választási cikluson is
átívelő kormányzati szerepválla-
lással is „büszkélkedhet”, egy
kissé romlott ízűnek tűnhet a gu-
lyás. Bármennyire is igyekeztek

a szakácsok, hogy minél jobb ízű
legyen a főztjük, bármennyire is
szépen sütött a nap, bármeny-
nyire is hideg volt a sör, mintha
mégis túl szegényes lenne a fel-
hozatal, és már nem lenne elég-
séges mindössze ennyit
felmutatni a vásárhelyi válasz-
tóközönségnek. 

Volt huszonkét esztendejük,
hogy bebizonyítsák, mennyire
jók az érdekérvényesítésben. Hu-
szonkét év alatt volt alkalmuk
bőven a szorgalmas és odaadó
munkára. Nem kellett volna
mindent az utolsó percre (a vá-
lasztások előtti utolsó hetekre)
hagyni. Akkor nem jutottak
volna ide, mint a rossz tanuló,
aki az utolsó percekben sirán-
kozni kezd a bepótolhatatlan
tananyag miatt. Eddig nagyon
ráérős volt szinte valamennyi vá-
lasztási ígéret megvalósítása, és
most, mintha minden egyszerre

a politikusok nyakába zúdulna.
„Nem kellett volna olyan erős
nyomást gyakorolni a hatalom-
tól most búcsúzni kényszerülő
szegény honfitársainkra, mert
most milyen nagy árat kell emi-
att fizetnünk” – mondják egye-
sek a gulyásfőzők csapatából,
csak arról feledkeznek meg, hogy
nekünk nem a gulyás a fontos,
hanem az üst és a hozzávalók,
ráadásul nem csak évente egy-
szer, hanem az év minden nap-
ján. A választások közötti
ínséges időkben is szükségünk
van a „gulyásra”, pontosabban a
megélhetést és az anyagi jólétet
biztosító gazdasági feltételekre
és a kisebbségi jogok tiszteletben
tartására. Nem a választók hi-
bája, ha a politikusok nem vég-
zik megfelelően a dolgukat és
nem tudják kihasználni a vá-
lasztói bizalom és a kormányzási
pozíció nyújtotta lehetőségeket.

Kissé megromlott ez a gu-
lyás, nem vevő már erre az erdé-
lyi magyarság, de annál inkább
értékeli és értékelni fogja, ha va-
lódi, időtálló eredményeket
érnek majd el a politikusaink,
vagy ha nyíltan és őszintén kiáll-
nak a választóközönség elé, és
nem kampányszlogeneket,
hanem kitartó munkát és követ-
kezetességet ígérnek és nyújta-
nak a következő választásokig.
Mindannyian az erdélyi magyar-
ság érdekeinek szolgálatára vál-
lalkoztak, tehát jogos az
elvárásunk, hogy ne „közönsé-
ges”, balkáni stílusban politizál-
janak, ne csak a
gulyáspartikban jeleskedjenek,
ne kompromittálják magukat a
román politikai környezet szeny-
nyezettségére hivatkozva. Ennél
mi többet érdemelünk.

Ferencz Zsombor

Ennél mi többet érdemlünk 

Claudiu Maior úr, városunk
ortodox alpolgármestere „kicsi,
kicsi besúgóknak" nevezte Sma-
randa Enachét és Frunda Györ-
gyöt egy rögtönzött
sajtótájékoztatón. „Smaranda
Enache egy kis elvtársnő, aki
Ceauşescu idején nem csinált
mást, csak informált arról, amit
mások mondtak. Elképedéssel
vettem tudomásul, hogy két
egykori besúgó, Smaranda Ena-
che és Frunda György is pályázik
a polgármesteri székre. Remé-
lem, nem folytatják a félreveze-
tési akcióikat, mert ha igen,
akkor az azt jelenti, hogy nem
léptünk túl a '89 előtti korsza-
kon, amikor a dolgozó ember-
eket vádoltak meg
mindenfélével”.

Nos, mi is elképedéssel
nyugtáztuk eme kijelentést,
mert ha falhoz nem is, de min-
denképpen dilemma elé állított
vele Maior úrfi – nehéz eldön-
teni, hogy ez most ilyen bátor,
ilyen tapló, vagy a kettő kom-

bója? Ugyanis ez simán becsü-
letsértés és rágalmazás, így zu-
sammen. És, amennyiben a két
kicsi-kicsi érintett bepereli ezt a
jóllakott napközist, aki egyvég-
tében az áporodott, dohos, há-
nyinger komcsi szöveget
nyomatja (ld. avatások, nyilat-
kozatok stb., vagy akár a fentit:
„dolgozó emberek”) – és na-
gyon reméljük, hogy be fogják
–, akkor be is kell ám bizonyí-
tani a fenti állításokat, de be
ám! Ugyanakkor azt is reméljük,
hogy Frunda nem fogja beérni
egy (esetleges) bocsánatkérés-
sel, ahogy tette azt nemrég Be-
nedek Imre nagyvonalúan,
amikor az RMDSZ-es főtitkárhe-
lyettes, Székely István megrá-
galmazta, majd a kardiológus
által kilátásba helyezett per és
a háromszázezer lejes kártérítési
követelés fenyegetésének ár-
nyékában nyílt levélben mea-
culpázott. Nem másért, de
lassan ideje volna tudomásul
venni: a politikai porond nem a

4-es busz, ahol egy sima bocsá-
natkéréssel elintézhetjük, ha va-
lakinek a tyúkszemére hágunk.

Más. Kovács Péter RMDSZ-
főtitkár szerint Marosvásárhelyt
meg lehet nyerni. „Ha minden
marosvásárhelyi magyar ember
megszavazza Frunda Györgyöt,
akkor ő flottul megnyeri a vá-
lasztásokat” – tolta Péter flottul
múlt pénteken, egy gusztusta-
lanul alákérdezős tévéműsor-
ban (ETV). És mi sem igazabb:
ha minden szavazójoggal bíró
vásárhelyi polgártárs eldzsesz-
szel június 10-én szavazni, és
valamennyien Frundára ütik a
pöcsétet, valóban kacagva ütjük
ki Florea koma alól a bársony-
nyerget, még úgy is, hogy az
őszi parasztleltár eredménye
szerint 55-45 százalék a Fuszu-
lán/Ábel arány a cityben. Egyet-
len bibi van csupán: az eddigi
statisztikák alapján, a helyha-
tósági választásokon 50-55% a
részvétel, magyarán két szava-
zásra jogosult közül csak egy

voksol, és ez sajna mindkét
anyanyelvű szavazóbázis tagja-
ira kvázi egyformán érvényes.
De! Nem szükséges elosonjon
minden magyar Frundára sza-
vazni ahhoz, hogy nyerjünk;
már az is elég lenne, ha el-
menne háromból kettő, vagyis
– a klasszikus Fidesz-szlogent
kissé megvariálva – ha min-
denki visz magával még egy fél
embert, meg leszünk élve! Fel-
téve, ha nem egy olyan felet, aki
a másik felével együtt amúgy is
szavazott volna. Ilyen egyszerű!
Illetve, van egy másik alterna-
tíva is: valahogy rá kell beszélni
minden harmadik biztos sza-
vazó betelepültet arra, hogy a
nagy napon maradjon szépen
otthon, vagy menjen járbávér-
dézni, lehetőleg még urnanyitás
előtti indulással és zárás utáni
megtéréssel. Döntse el ki-ki
maga, melyik taktika volna cél-
ravezetőbb. De minél hama-
rabb!

Molnár Tibor

Választási esélylatolgatás, besúgózós
intróval és interaktív végkifejlettel
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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

„Túl sok jogot 
élvez a kisebbség…”
A kormány bukása egy szerencsétlen helyzetet generált szá-
munkra: az újonnan megalakult vezetőségből hiányzik a ma-
gyar képviselet. Arról ne is beszéljünk, hogy nem kedvelik a
kisebbségeket, ami azt jelenti, hogy a kormányzásból kima-
radnak majd a magyar érdekek.

Az RMDSZ 1996 óta képviseli a magyarok érdekeit a kormány-
ban, vagy legalábbis a kormány közelében. (Hogy milyen ha-
tékonysággal, az már más lapra tartozik.) Most azonban vál-
tozott a helyzet. Bogdan Asaftei bukaresti gazdasági elemző
a következőt nyilatkozta a Kossuth Rádió riporterének: „az
RMDSZ-nek nincs már alkupozíciója, már nem tényező az új
hatalom számára”. Azt is hozzátette, hogy Romániában – a
többi európai országhoz képest – túl sok jogot élvez a kisebbség
(főleg a magyarság), vissza kell őket fogni.

A MOGYE-vel kapcsolatban már korábban is hangoztatták a
jelenlegi hatalom meghatározó egyéniségei, hogy nem akarnak
semmifelé magyar egyetemi kart. Nos, most már nem csak
hangoztathatják, hanem hatalmukban áll tenni is ellene. Csak
egy kérdés merül fel: ha már ilyen sok jogot élvezünk, jogunk-
ban áll legalább tiltakozni, vagy ez már túlzásnak számít?

Ponta-kormány tagjai:
Victor Ponta (PSD) – miniszterelnök
Florin Georgescu (PSD) – pénzügyminiszter és kormányfő-helyettes
Ioan Rus (PSD) – belügyminiszter
Victor Paul Dobre (PNL) – közigazgatási miniszter
Andrei Marga (PNL) – külügyminiszter
Daniel Constantin (PC) – mezőgazdasági és vidékfejlesztési
miniszter
Cornel Dobriţoiu (PNL) – védelmi miniszter
Dan Nica (PSD) – távközlési miniszter
Mircea Diaconu (PNL) – kulturális miniszter
Eduard Hellvig (PNL) – régiófejlesztési és turisztikai miniszter
Daniel Chiţoiu (PNL) – gazdasági miniszter
Corina Dumitrescu (PSD) – oktatásügyi miniszter
Titus Corlăţean (PSD) – igazságügyi miniszter
Rovana Plumb (PSD) – környezetvédelmi miniszter
Mariana Câmpeanu PSD) – munka- és családügyi, valamint
szociális védelmi miniszter
Vasile Cepoi (PSD) – egészségügyi miniszter
Ovidiu Silaghi (PNL) – közlekedési és infrastruktúra-ügyi miniszter
Liviu Marian Pop – társadalmi párbeszédért felelős tárca nélküli miniszter
Lucian Isar – az üzleti szférával foglalkozó tárca nélküli miniszter
Mircea Duşa (PSD) – a parlamenti kapcsolattartásért felelős
tárca nélküli miniszter
Leonard Orban (pártfüggetlen) – európai ügyek minisztere
Victor Alistar – a kormányzati stratégiákért felelős tárca nélküli miniszter

Becze Dalma

A gazdaság 
kormányzati
kötődései

A kormány legfontosabb
feladatai közé tartozik az or-
szág társadalmi-gazdasági elő-
menetelének a biztosítása, a
törvények és a szabályok be-
tartásának a garantálása, az al-
kotmányba foglalt elvek
érvényesítése. Ezeken az álta-
lános jogosítványokon túlme-
nően, a kormány konkrét
döntéshozói hatalommal is
rendelkezik. Ennek a „beleszó-
lásnak” a mértéke arányos az
ország állami költségvetésével,
amely Romániában 20 milliárd
euró körüli összeg, vagyis a
bruttó hazai termék megköze-
lítőleg 20 százaléka. Ezekre az
összegekre többnyire az adók-
ból és a díjakból tesznek szert,
de korábban az állami vagyon
értékesítéséből is jelentős be-
vételek származtak. A milliár-
dok elköltése a
minisztériumokon keresztül
történik, és különböző kiadá-
sok vagy beruházások fedezé-
sét szolgálják. Természetesen
egy kormány nem csak az
állam pénze fölött rendelkezik,
különböző módszerekkel befo-
lyásolni tudja a magánszféra
pénzügyi folyamatainak válto-
zásait is. Ilyen módszer például
a gazdaságpolitikai szempon-
tokat követő adóterhek vagy
adókedvezmények bevezetése,
az államközi egyezmények
meghozatala vagy az állami tá-
mogatások kiutalása. Minden
országban az egyik legfonto-
sabb gazdasági szempont a
pénzügyi egyensúly fenntar-
tása, vagyis a költségvetési
hiány megszüntetése, de egy
fejlődő ország mindig nagyobb

kiadásokkal fog szembe nézni,
mint egy fejlett ország, tehát
nem lehet ugyanazzal a mér-
cével mérni minden nemzet-
gazdaságot. Románia
gazdasági-stratégiai döntéseit
nagymértékben befolyásolják
az Európai Unióval kötött
egyezségek is, tehát ilyen
szempontból – egyesek örö-
mére, illetve mások bánatára –
nem tekinthető teljesen szuve-
rénnek az ország.

Kormányválság 
vagy -váltás?

Az utóbbi hetek politikai
eseményei bebizonyították,
hogy a történelem, más sze-
replőkkel és más díszlettel
ugyan, de ismétli önmagát.
Egy adott parlamenti képvise-
leti közösség néhány hét lefor-
gása alatt narancssárga-zöld
színűből átváltozott piros-
kékre, és átállt a választási győ-
zelemre esélyes pártok
oldalára. Természetesen nincs
arról itt szó, hogy minden
egyes honatyát árulással kel-
lene vádolni, de mivel tömeges
menekülésnek lehettünk a
tanúi, újból bebizonyosodott,
hogy a román politikusok sze-
retnek a megfelelő időben a
megfelelő oldalra átpártolni.
Így volt ez a világháborúk ide-
jén, később, a kommunista
megtorlás alatt, illetve így van
most, egy „banális” 21. századi
választási kampányt megelő-
zően is. Mivel egy új parla-
menti többség jött létre, amely
képes (ha akar) egy új kor-
mányt állítani, nem válságról,
hanem váltásról van szó.
Ugyanilyen helyzetben, a ma-
gyarországi választások idején,
nem került sor ilyen mértékű,
pártok közötti „átigazolásokra”.

Valószínűleg ott másfajta eti-
kai normák uralkodnak, és sem
a politikusok, sem a politikai
pártok nem vetemednének az
ittenihez hasonló gerinctelen
hatalomszerzési módszerek-
hez.

A kormányváltás 
és a pénztárcánk

A kormányban bekövetkező
gyakori változások még akkor
is negatív hatással vannak a
gazdaságra, ha eközben
ugyanazok a pártok gyakorol-
ják a hatalmat, de a jelenlegi
helyzetben egy rendkívüli eset-
tel van dolgunk, hiszen mind-
össze 6 hónap maradt hátra a
parlamenti választásokig, és az
eddigi ellenzék veszi át a kor-
mányzást. Ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy nem az eddigi
stratégiák megerősítését fog-
ják követni (amint az a Boc-Un-
gureanu váltás után várható
volt), hanem sok esetben az
eddigiekkel ellenkező döntése-
ket fognak hozni, és ehhez szá-
mos „romboló” jellegű
határozatra lesz szükségük. A
már megkezdett beruházások
leállítására és az újabbak el-
kezdésére, az adózási politikák
módosítására, egyszóval gaz-
dasági bizonytalanságra szá-
míthatunk, amelyek rossz
hatással lesznek valamennyi-
ünkre, annál is inkább, mivel
Románia még mindig csak egy
fejlődő ország (vegyük példá-
nak a siralmas állapotban lévő
infrastrukturális hálózatát), és
érzékenyen hatnak rá az ilyen
változások. A lej gyengülése
áremelkedést és lakossági el-
szegényedést okozhat. Eddig
sem volt túl rózsás a helyze-
tünk, de most tovább fog csök-
keni a befektetői kedv, és

tovább várat majd magára a
gazdasági fellendülés. 

Új kormány, új seprű

Az ellenzékben eltöltött
évek „keserűsége” nagy el-
szántságot eredményezett a
most hatalomra kerülő pártok-
ban (egyébként ez így volt
minden kormányváltás ide-
jén), és lesz gondjuk az új mi-
niszterek embereinek, hogy
mindenkit kiseperjenek a hú-
sosfazék közvetlen közeléből. A
közintézményekben a politikai
szempontok szerint kinevezett
személyeket újakkal fogják he-
lyettesíteni, de a személyzeti
cserék az alacsonyabb beosz-
totti szinteken is bekövetkez-
hetnek. A közpénzeket
felemésztő cégeket is újakkal
cserélik ki, amennyiben azok
„nem lépnek egyszerre” az új
hatalom embereivel. Ugyanak-
kor van egy olyan kimutatás,
amely szerint az újonnan meg-
választott vagy hatalomra ke-
rülő pártok egy ideig növelik a
népszerűségüket, majd a kor-
mányzási idő előrehaladásával
erodálódnak, és veszítenek a
szavazói bázisukból. Talán
ebben bíznak a kormányzástól
megfosztott pártok és ettől kell
óvakodniuk az új hatalom vá-
rományosainak. Mindegy, ki
kerül hatalomra, a lakosság
nem menekül meg az adóter-
hektől, nem fognak több pénzt
adni nekünk kevesebb munká-
ért, minden juttatásért több-
szörösen meg kell majd
dolgoznunk, és ezalatt tanúi
leszünk a hatalom környezeté-
ben élősködő vállalkozások és
magánszemélyek gyarapodá-
sának. Lesz egy új seprűnk,
amelyik ugyanúgy, vagy még
rosszabbul fog seperni, mint a
korábbi. 

Ferencz Zsombor

A kormányváltás 
várható gazdasági hatásai
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Áder János az új köztársasági elnök 

„Soha ne feledkezzünk meg arról,
hogy mit is jelent a demokrácia”

Megválasztotta Áder Jánost köztársasági elnökké az Országgyűlés szerdán. A tisztségre egyedül jelölt fideszes politikus 262 támogató szavazatot kapott
a titkos voksoláson. Az új elnök parlamenti beszédében elődei szavaiból, küldetésük meghatározásából idézett. Áder kijelentette: lehet más az
értékrendünk, lehet eltérő a meggyőződésünk, lehet különböző a hitünk, de a mi hazánk Magyarország. 

A szavazólapot 307 képvi-
selő vette fel. A 302 érvényes
voks közül Áder János 262-őt
kapott, negyvenen nemmel
szavaztak. Az ellenzéki pártok
közül csak a Jobbik vett részt a
szavazásban, a párt korábban
azt közölte, hogy képviselői
nemmel voksolnak. A megvá-
lasztásáról szóló házelnöki be-
jelentés után Áder János
letette államfői esküjét.

A Demokratikus Koalíció
(DK) szerint Áder János nem
Magyarország, hanem csak a
Fidesz elnöke lesz - jelentette
ki szerdai, parlamenti sajtótá-
jékoztatóján Vadai Ágnes. A
független képviselő úgy látja,
Áder János alkalmatlanságát
az is bizonyítja, hogy nem til-
takozott kedden, amikor a Job-
bik két alelnöke eltávolította a
Képviselői Irodaházról az uniós
zászlót.  Vadai Ágnes úgy érté-
kelte: Áder Jánostól nem vár-
ható el, hogy őrködjék az
államszervezet demokratikus
működése felett, „Áder nem
Magyarország, hanem csupán
a Fidesz köztársasági, nem,
egészen pontosan a Fidesz el-
nöke".

Áder János május 10-én lép
hivatalába, ő lesz az ötödik
köztársasági elnök a rendszer-
váltás után. 

Az államfőválasztás előtt
Lezsák Sándor, az Országgyűlés
elnöki jogköreit gyakorló alel-
nöke méltatta a köztársasági
elnöki posztra jelölt Áder János
pályafutását. Áder János pálya-
futása egy magyar ember tör-
ténete. Egy magyar emberé,
aki egy vidéki kisvárosból,
Csornáról - ahogyan arrafelé
mondják, a Rábaköz fővárosá-
ból - indulva járja meg Győrt,
Budapestet és Brüsszelt, s aki
ma itt áll Önök előtt, hogy Ma-
gyarország köztársasági elnö-
kévé válasszuk, mondta Lezsák
Sándor.

Elnöki elődöktől
idézett Áder

Göncz Árpád megválasz-
tása utáni parlamenti beszédé-
ből azt elevenítette fel, hogy

nem fél a vitáktól, bízik az
igazság erejében, és abban,
hogy a magyar nép végül felis-
meri igazát és érdekeit. Ma
már világosan látszik, „meny-
nyire igaza volt" Göncz Árpád-
nak - tette hozzá.

Mádl Ferenc szavaiból a
belső béke fontosságának
hangsúlyozását emelte ki Áder
János, Sólyom Lászlótól pedig
azt idézte, hogy „az elnök úgy
fejezi ki a nemzet egységét,
hogy annak sokféleségét meg-
őrzi és bátorítja".

Schmitt Pál pedig arra fi-
gyelmeztetett - emlékeztetett
-, hogy a legutóbbi választáson
„a nép szuverén hatalmát
egyetlen pártszövetségre ru-
házta át, ami óriási lehetőség,
és ugyanakkor óriási felelős-
ség"

„Soha ne feledkez-
zünk meg arról, hogy
mit is jelent a
demokrácia"

Egy nemzet igazi egysége
épp oly összetett, mint a zené-
ben az összhang, ami mindig
sokféle hangban, szólamban
ölt testet – fogalmazott Áder
János köztársasági elnöki beik-
tatási beszédében, hozzátéve:
azonban ahhoz, hogy ebben az
összhangban mindig szívesen
ismerjünk önmagunkra, arra
kell vigyáznunk, hogy soha ne
feledkezzünk meg arról, hogy
mit is jelent a demokrácia.

Amikor az ember elfogadja
a felkérést, hogy Magyarország
köztársasági elnökének jelöl-
jék, mielőtt igent mondana
önmagával és honfitársaival
szemben is kötelessége alapos
önvizsgálatot tartani – fogal-
mazott Áder János államfővé
választása után, beiktatási be-
szédében. „Akik ismernek,
pontosan tudják rólam, hogy
sohasem ijedtem meg a fel-
adattól, a felelősségvállalástól”
– hangsúlyozta. Rámutatott:
nem könnyű önmagunkat egy
olyan feladat súlyával össze-
mérni, mint amit a köztársa-
sági elnöki megbízatás jelent.

„Ha valakik, az előttem járók
mind ismerik ezt az érzést” –
fűzte hozzá.

Magyarország ötödik köz-
társasági elnökeként Áder
János először köszönetét fe-
jezte ki támogatóinak és bírá-
lóinak egyaránt. Mint mondta:
a támogatás mindig sok erőt
ad az embernek, a kritika
pedig arra jó, hogy józanságra,
mértéktartásra intsen. „Szá-
momra ez így együtt fejezi ki
mindazt, amit a demokrácia és
a nemzet egysége jelent” –
húzta alá. Egy nemzet igazi
egysége épp oly összetett,
mint a zenében az összhang,
ami mindig sokféle hangban,
szólamban ölt testet – fogal-
mazott, hozzátéve: de ahhoz,
hogy ebben az összhangban
mindig szívesen ismerjünk ön-
magunkra, arra kell vigyáz-
nunk, hogy soha ne
feledkezzünk meg arról, hogy
mit is jelent a demokrácia. A
köztársasági elnök kiemelte: a
demokrácia igazságai mindig
vitákban születnek meg, me-
lyekből sohasem hiányozhat
egymás, magyarságunk, euró-
paiságunk, nemzeti közössé-
geink és alkotmányos
jogintézményeink tisztelete.

Fontos tudnunk, hogy a
sokféleséget mindig csak egy
apró különbség választja el a
széthúzástól – jelentette ki
Áder János. Rámutatott: a kü-
lönbség a tiszteletben, vagy

annak hiányában van. Meg-
győződése szerint e leheletnyi
különbség világokat választ el
egymástól.

Mi magyarok elsősorban
azzal bizonyíthatjuk életreva-
lóságunkat, ha mindig képesek
leszünk, - ha lehet szép szóval,
ha kell kemény érveléssel -,
megbeszélni közös dolgainkat
– fogalmazott. Szavai szerint
ma nincs olyan ember, család,
közösség, mely ne érezhetné
úgy, hogy az elmúlt években
sok méltánytalanság érte.
Ezzel összefüggésben Áder
János hangsúlyozta: ne arról
szóljon az életünk, hogy mi-
képp toroljuk meg a másikon
sérelmünket, hanem arról, ho-
gyan tegyük helyre kudarcain-
kat és tévedéseinket.
Hozzátette: hiszi, hogy Ma-
gyarország népe sikerre szüle-
tetett, de ahhoz, hogy valóban
siker koronázza törekvéseinket,
néhány dolgot még el kell ren-
deznünk magunk között, amit
elmulasztottunk.

Helyre kell tenni
tévedéseinket, 
tanulnunk kell 
kudarcainkból

A múltat be kell vallani –
idézte József Attila szavait Áder
János, hozzátéve: végre nekünk
is helyre kell tenni tévedésein-
ket, tanulnunk kell kudarcaink-

ból.  Mit is kíván ez a feladat?
Nagy és emberfeletti erőfeszíté-
seket? – tette fel a kérdést a köz-
társasági elnök, megjegyezve:
semmiképpen. Egyszer az élet-
ben álljunk meg egy percre, és
kérdezzük meg önmagunktól:
vajon hova juthatunk egymás
teljesítményének állandó sem-
mibevételével, az igazság relati-
vizálásával, egymás
lekicsinylésével, vagy a kettős
mérce állandó alkalmazásával?
Csakis rajtunk áll, milyen sorsot
választunk magunknak. Érde-
mes belátnunk, amit önma-
gunkról gondolunk, olyan lesz
országunk. Mert egy országunk
van, egy nemzetet alkotunk,
egyetlen államalkotó közösség
tagjai vagyunk – fogalmazott.

Áder János aláhúzta: lehet
más az értékrendünk, lehet el-
térő a meggyőződésünk, lehet
különböző a hitünk, de a mi ha-
zánk Magyarország. A köztársa-
sági elnök Deák Ferenc szavait
idézte: Magyarországot nem
uszító gondolatokkal nyugtala-
nítva, hanem köznapi, hasznos,
jólétet gyarapító tettek sorával
kell szeretni. Magyarország köz-
társasági elnökeként én is ezt ja-
vaslom mindenkinek, akinek
fontos közös boldogulásunk –
fűzte hozzá.

Áder János 1959.
május 9-én született
Csornán. A politikus
1990-től 2009-ig or-
szággyűlési képviselő-
ként dolgozott, az
1990-es országgyűlési,
valamint az 1994-es or-
szággyűlési és önkor-
mányzati választásokon
a Fidesz kampányfőnöke
volt. 1992-1993-ban a
Fidesz Országos Választ-
mánya elnökeként dol-
gozott, 1993-ban a párt
alelnöke, 1995-1997-
ben és 1999-2000-ben,
majd 2002 májusa és
2003 májusa között
pártja ügyvezető alel-
nöke volt. Áder János az
1998-2002-es parla-
menti ciklusban házel-
nökként
tevékenykedett. A 2002.
május 14-én megalakult
Országgyűlésben előbb
a Fidesz-képviselőcso-
port helyettes vezetője
lett, majd július 15-től a
ciklus végéig ő vezette a
frakciót. 2009. június 7-
én az Európai Parlament
(EP) képviselőjévé vá-
lasztották, munkáját a
2009. július 14-én meg-
alakult európai néppárti
frakcióban folytatta.
Tagja lett a frakció el-
nökségének, az EP kör-
nyezetvédelmi,
közegészségügyi és élel-
miszer-biztonsági bi-
zottságnak, 2010
októberéig pedig tagja
volt az állampolgári
jogi, bel- és igazságügyi
bizottságnak is. 2012.
január 23-tól alelnöke
az EP környezetvédelmi,
közegészségügyi és élel-
miszer-biztonsági bi-
zottságának.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Olyan vagy nekem, mint egy kincs; 
legszívesebben elásnálak!

Vidám kriminalisztika ☻

A SOROZATGYILKOS
(A múltkori „ A gyilkosok archetípusai” című írá-
sunk sikerén felbuzdulva úgy döntöttünk, tovább
boncolgatjuk a témát…)

Sorozatgyilkos az az ember, aki három vagy több embert öl
meg különböző időpontokban, ezt már múltkor is leírtuk,
valamint azt is, hogy a legtöbbjük pszichopata, és átlag hét-
nyolc áldozatot szednek, mire elkapják őket, de sokszor jóval
többet (például az orosz Andrei Csikatilo, „a rosztovi hentes”
– mellesleg tanárember – bizonyítottan ötvenhat gyermeket
akadályozott meg a fejlődésben, de saját bevallása szerint
száznál is többet). Soha nem esnek pánikba, nem ideges-
kednek fel, gyakorlatilag nincsenek érzelmeik; kábé annyira
sanszos lebeszélni őket a szándékukról, mint egy krokodilt
vagy terminátort. Könyörögni se érdemes nekik, semmi nem
hatja meg őket, és még szánalmassá is válunk. Annak viszont
nem örülnek, ha a szemünkben nyoma sincs félelemnek,
mialatt kiválasztják a megfelelő szikét, filézőkést vagy cson-
tozóbárdot, ám ez elég ritka. Az a legszebb az egészben,
hogy az égvilágon semmi baja nincs velünk, és mégis kinyír,
ez a heppje. Nem embernek, hanem prédának tekint; való-
jában ő sem ember, hanem ragadozó, elképesztően könyör-
telen és félelmetesen hatékony ragadozó. A későbbi soro-
zatgyilkosoknál már gyerekkorban bizonyos figyelmeztető
jelzések mutatkoznak: gyújtogatás (a dolgok elpusztításában
lelt öröm), állatkínzás (ők nemcsak a pók lábait tépik ki, ha-
nem pl. kiskutyákét is) és ágybavizelés, ami valószínűleg a
sok gyújtogatás következménye.

Ki válhat a sorozatgyilkos potenciális áldozatává? Elvileg
bárki, habár középkorú és idős embereket ritkán választanak,
vélhetően azért, mert élvezetesebb dolog lehet olyasvalakit
kigittelni, aki élhetne még vagy ötven-hatvan évet, mint
egy vénasszonyt, aki már úgyis készül kijelentkezni. A nők
sokkal veszélyeztetettebbek a férfiaknál (7:1 az arány a „ja-
vukra”), főleg a 18 és 28 év közöttiek, de sokan a gyerekeket
preferálják, mert őket könnyebb becserkészni, és védekezni
se tudnak. Jellemző a sorozatgyilkosokra, hogy a gyilkossá-
gokat hasonló módon követik el, és az áldozatokban mindig
van valami közös vonás: Hasfelmetsző Jack csak kurvákat
ölt, Jeffrey Dahmer kizárólag buzikat, a már említett Csikatilo
bácsi pedig a gyerekeket szerette, eszegetett is mindenik-
ből.

Hogyan védekezhetünk a sorozatgyilkos ellen? Hát, elég ba-
josan, mert nincs a homlokukra írva. Legjobb, ha az ember
valamelyik rokona, szomszédja, munkatársa vagy barátja
sorozatgyilkos, mivel ismerőst csak elvétve tesznek el láb
alól – őrült pszichopata ugyan a sorozatgyilkos, de nem
hülye: tudja jól, hogy gyilkosság esetén először mindig az
ismerősöket nyomozzák le. Az sem biztos támpont, hogy a
sorozatgyilkos szociábilis és megnyerő modorú, mert vannak
kifejezetten morózus és mizantróp egyének is közöttük. Arról
már nem is beszélve, hogy a jó fellépésű embertársaink
zöme nem sorozatgyilkos… Mindent összevetve: teljesen
nyugodt csak akkor lehet az ember, ha ő maga is sorozat-
gyilkos (mert egymást nem bántják), ami viszont egy sor
újabb problémát vet fel, de erről majd legközelebb…

Nagy István & Gáspárik At-
tila – ez most nem vicc! A
novíciusok (beavatatlanok)
nem kis ámulatára az RMDSZ
városi tanácsjelölt-listájának
éléről Nagy István, a népszerű
színész, rádiós, műsorvezető, a
Gruppen-hecc kabarétársulat
megálmodójának, motorjának
és üzemanyag  tartályának neve
köszön vissza. Ha ehhez még
hozzávesszük azt, hogy Gáspá-
rik Attila a megyei listán sze-
repel, szintén biztos befutó he-
lyen, megelőlegezhetjük a
feltételezést: minden bizonnyal
jókat fogunk röhögni a jöven-
dőbeli tanácsüléseken. Nem
mintha eddig nem tettük
volna…

Sapientia – amikor az ész
fejvesztve menekül… A Rá-
dió GaGa kora reggeli műsorá-
ban általában két vicces mo-
mentum szok lenni: amikor
rádiókabaré-jeleneteket játsza-
nak be, illetve részleteket ol-
vasnak fel a Pletykalapból. Nos,
valamelyik nap volt egy har-
madik is: két, a rádiónál prak-
tizáló, kommunikáció szakos
szapis diák azt a feladatot
kapta, hogy ott helyben megírt
kérdéseket tegyenek fel egy-
másnak, lehetőleg olyanokat,
amelyekre ők tudják a (helyes)
választ, az ellenfél viszont jó
eséllyel nem. Egyfajta rapid
műveltségi párbajnak lehet-
tünk fültanúi, bár a műveltségi
szó esetünkben talán kissé erős,
mivel többek közt olyasmiket
tudhattunk meg a válaszokból,
hogy Bernády György állam-
alapító volt, vagy valami nagy
ember; a Kétévi vakációt Victor
Hugo írta; az első ember a Hol-
don egy kutya volt; az idei
olimpiát Budapesten rendezik;
Hitler felesége Eva Bauner volt
(ezt a kérdező árulta el, mert a
kérdezett passzolta). Viszont a
kognitív disszonancia falából a
legnagyobb téglát a következő
kérdéssel pattintotta ki egyi-
kük: mit jelent a cognito ergo
sum?
Fiat lux! Ez nem egy olasz lu-
xusautó-márka; azt jelenti: le-
gyen világosság!

Rendőrmegye. Ha nem is
rendőrállamban, de egy ideje
rendőrmegyében élünk, mióta
Breftelen Bálintot, alias Valen-
tin Bretfeleant, a vásárhelyi fő-

zsarut nevezték ki prefektusnak
Dzsingisz kán kései leszárma-
zottja, Marius Pascan utódja-
ként. Hallottuk már nyilatkozni
néhányszor, de elég csak rá-
nézni, könnyen megállapít-
ható: vélhetően elunta a sorban
állást, amikor a sütnivalót osz-
tották. Sebaj, jó lesz ide falura,
erre a kis időre!

Tavaszi fáradtság. Vásárhe-
lyi Hírlap, „tévékritikus”
néni: „…a hírszerkesztő bár-
sonyos hangján szóról szóra el-
mondja ugyanazt az informá-
ciót, és azt a fáradtságot sem
veszi, hogy legalább a szavak
sorrendjét felcserélje. Vélhetően
a dolog így történik: az egyes
híranyagokat összekötő szöve-
geket szerkesztő hölgy vagy fi-
atalember nem veszi a fáradt-
ságot, hogy némiképpen átírja
a filmkísérő-szöveg ama mon-
datát…”. Klasszikus hiba: nem
a fáradtságot veszi vagy nem
veszi valaki, hanem a fáradsá-
got; előbbi fáradt állapotot,
utóbbi fárasztó, kimerítő tevé-
kenységet jelent. Na, legköze-
lebb csak ügyesen, figyelme-
sen!

Hulla(jó)szex. Furcsa törvényt
készül elfogadni az egyiptomi
parlament: a nekrofília enge-
délyezését! Egyes egyiptomi
jogtudósok állítják: a nekrofília
teljesen korrekt, megengedett
dolog az iszlámban, Isten
ugyanis a házasságot a halálon
túl is egyben tartja, mivel a Ko-
rán szerint a férj és a feleség
boldogan él a Paradicsomban
(vagy legalább ott). Az egyip-
tomiak azért lájtosítottak kicsit
a dolgon: szerintük – higiéniai
okokból – „csupán” hat órával
a halál beállta után szabad sze-
retkezni házastársunkkal, de
előtte meg kell mosni  a holt-
testet (fekete Axe tusfürdővel).
Kijelentették, hogy a nőknek
ugyanúgy joguk van a halott
férjükkel való szexhez, mint for-
dítva, arról azonban nem szól a
fáma, hogy miként érvényesít-
hetik bizarr jogukat. Ezek nem
hallottak a hullamerevségről?
Régi, de ide passzoló vicc:

- Te, asszem meghalt az asszony.
- Miből gondolod?
- Hát, az ágyban ugyanolyan,
de a konyhában a mosatlan
egyre gyűl…

Zoofil anyuci és becsinált
csirke. Állatokkal közösült egy
háromgyermekes édesanya
Olaszországban – írja a Daily
Mail. A kis huncut videóra vette,
ahogy csirkékkel, nyulakkal és
egerekkel izgatta magát, majd
miután végzett, lemészárolta
őket; a lap szerint a felvételen
harisnyát és magas sarkút visel.
Az állatvédő szervezetek telje-
sen kibuktak, de elérték célju-
kat, ugyanis az olasz hatóságok
azonnal intézkedtek: Annát bí-
róság elé citálták, de végül fel-
függesztett börtönbüntetéssel
és jelentős pénzbírsággal meg-
úszta (továbbá egy életre kitil-
tották Itália összes baromfiud-
varából, nyúltenyészetéből és
pincéjéből).
Hát…, még egy bazi nagy
baknyúllal nagy nehezen el
tudjuk képzelni az aktust, no
de csirkékkel meg egerekkel?
Habár nem ő az egyetlen, aki
– ellentétben a háziasszonyok
zömével – a csirkét nem ren-
deltetésszerűen használja: egy
orosz performanci nemrég egy
egész bontott csirkét dugott fel
magának egy szupermarket-
ben. A Csarnokméretű Pinának
(már elnézést, de ez a művész-
neve) becézett művésznő vél-
hetően a fogyasztói társadalom
elleni tiltakozásnak szánta az
„itt a csirke, hol a csirke” trük-
köt, bár ez nem derült ki, mert
utána szó és fizetés nélkül slisz-
szolt ki az üzletből, majd
ugyancsak némán amneszti-
ázta a szerencsétlen baromfit
nyirkos börtöncellájából. Bár az
is lehet, tekintve a felküldött
objektumot, hogy nem a fo-
gyasztói, hanem a fagyasztói
társadalom ellen kívánt tilta-
kozni a maxipuncis pipibűvész,
aki sajátosan értelmezte újra a
becsinált csirke fogalmát.

Jegyzőkönyvi idézetek. Sze-
melvények az ÁVH (a magyar-
országi Államvédelmi Ható-
ság, részben titkosan
tevékenykedő magyar politi-
kai rendőrség 1945 és 1957
között) titkos jelentéseiből:

● „A helyszínen megállapítást
nyert, hogy a fent nevezett sze-
mély a birtokában lévő lősze-
reket szétszerelte, azzal ját-
szott, melynek során az a
kezében elműködött!”
● „Négyen voltak, három ren-

dész és két németjuhász kutya.”
● „Felszólításomra azt vála-
szolta, hogy azt csinál, amit
akar, majd szoknyáját felkapta,
és hirtelen lekuporodva újra a
lépcsőre folyatta. A szabálysér-
tés ténye több méter hosszan
csordogált.”
● Gyanúsítotti jegyzőkönyv-
ből: „Levittem az alagsorba és
meghomoszexuáltam, amit
éreztem iránta.”
● „A férj nem tudta teljesíteni
férfiúi kötelezettségét. A fele-
ség késsel támadt rá, hasba
szúrta, így akart véget vetni en-
nek az áldatlan állapotnak,
csak felcsúszott kicsit a kés.”
● „A bogádi faluszélen leszál-
lított biciklis ember legudvari-
asabb cselekedete az volt, hogy
nem vert meg.”
● „A hulla gatyáján kívül
semmi személyazonossági iga-
zolvány nem volt.”
● „Verekedéshez mentem ki,
ahol a verekedő elküldött me-
legebb éghajlatra. Én elmen-
tem, majd másodmagammal
visszatértem.”
● „Tetten értem, amint a pa-
don fekve csavargott.”
● „És akkor bejött az irodába
két női hölgy.”
● „A helyszínen a bizottság
egy emberi bélsárral szennye-
zett gatyát talált. Valójában
szaros gatya.”
● „Észrevettem, hogy egy em-
ber hímvesszejével szennyezi a
környezetet. Felém fordult, és
míg hímvesszőjét lóbálta, fel-
szólítottam a cselekmény ab-
bahagyására, erre nyomatéko-
san felszólított az anyámmal
való közösülésre. Kérem a ló-
bálást súlyosbítóként figye-
lembe venni.”
● „Az elkövető vékony, csene-
vész volt, leginkább az >>iti<<
figurájára emlékeztetett.”
● „A férj egy idegen nővel
ment a kocsiján, karambolo-
zott. A helyszínen megjelent a
feleség is. Mondta a rendőrnek,
hogy férjének nincs sérülése,
de otthon majd lesz.”
● „Véres volt az egész kultúr-
ház. Látszott rajta, hogy nem
író-olvasó találkozó volt előtte.”

Füst. Picasso halva született, a
bába ott is hagyta az asztalon,
s elment moziba. Picasso nagy-
bátyja hozta vissza a kicsit az
életbe egy slukk szivarfüst se-
gítségével. Mégse lenne káros?
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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.

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.

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

Fizessen elő a Központ hetilapra!
Részletek a lap hasábjain



9. oldalReklám <<május 4 – 10.

C M
Y B

C M
Y B

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

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)

Nyilvános árverés

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2012.
május 8-án 10 órától nyilvános
versenytárgyaláson bérbe ad marosvásárhelyi
közterületeket utcai, mozgóidény jellegű
kereskedelmi tevékenységre.

A polgármesteri hivatal mozgó-idény jellegű kereskedelmi tevékenységre egyenként 2
négyzetmétert szabott meg.

Az ajánlatokat a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székházában, a 13-as
irodában lehet benyújtani legkésőbb május 7-én 12 óráig.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat május 8-án 10 órakor bontják fel.

A versenytárgyaláshoz való részvételhez szükséges feladatfüzetet április 24-étől lehet
megvásárolni a polgármesteri hivatal 85-ös irodájában.
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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 Optimista, őszinte, káros szo-
kásoktól mentes, 70 éves nő va-
gyok. Olyan úriember
jelentkezését várom, aki hasonló
értékekkel rendelkezik és korban
is hozzám illő. Tel: 0742227718
SMS KIZÁRVA
l Tökéletesen fel vagyok ru-
házva mindenféle női jellemvo-
nással, kissé hisztis, makacs,
ugyanakkor kedves, bájos, vicces
és odaadó tudok lenni, ez attól
függ, ki hogy közeledik hozzám.
53 éves nő vagyok és jellemes,
határozott személyiségű férfival
szeretnék egy komoly kapcsola-
tot kialakítani. Tel: 0737700001
sms kizárva
l Önzetlen, nem dohányzó,
vidám, 32 éves titkárnő keresi
olyan úriember társaságát, aki
őszinte, megbízható, és komoly
kapcsolatot szeretne kialakítani!
Tel: 074832873 SMS KIZÁRVA
Egyetlen dolog vezérel az élet-
ben 43 évesen, mégpedig elérni
a magam elé kitűzött célokat, és
az utam közben megélni, átélni,
átérezni a velem történteket,
hogy megértsem az életet, hogy
az utam során tanult momentu-
mokat felhasználva elégedett le-
gyek a döntéseimmel, ha
visszanézek. Amik érdekelnek:
pszichológia, középkori történe-
lem, építészet, lakberendezés,
túra, horgászat, biciklizés, írás,
utazás. Már csak Te hiányzol. Tel:
0742227718 sms kizárva
l Fogadj el olyannak, amilyen
vagyok: kedves, életvidám 41

éves titkárnő. Szeretek gyönyör-
ködni a világban, mindent meg-
figyelek és megjegyzek.
Keresem az igazi párom. Tel:
0737700001 sms kizárva
l Érzékeny, 50 éves nő vagyok,
szeretem a természetet, a ten-
gerparti sétákat, a kiránduláso-
kat és az őszinteséget. Egy
korban hozzám illő úriemberrel
szeretnék megismerkedni, aki
tudja mi a tisztelet és a szerelem.
Tel 0748328731 SMS KIZÁRVA
l Dinamikus, megértő, szere-
tetre vágyó, jó megjelenésű, 28
éves, őszinte, természetet ked-
velő hölgy vagyok. Szeretek ki-
rándulni, zenét hallgatni és
sétálni. Keresem azt az úriem-
bert, aki korban hozzám illő, és
hasonló érdeklődésű. Szeretnék
tartozni valakihez, akire felnéz-
hetek. Találj rám, mert lehet,
hogy egymást kerestük egész
eddigi életünkben. Tel:
0742227718 SMS KIZÁRVA
lVidám, 40 éves hölgy, lelkitár-
sat keresek. Én érzékeny, komoly,
szimpatikus természetű vagyok,
egy vidám, vicces, egyedülálló
úriembert keresek komoly kap-
csolatra. Tel: 0737700001 SMS
KIZÁRVA
„A szerelem az életünk főszava,
s ezért benne van minden em-
berben. Aki nem szerelmes, az is
szerelmes, csak nem tud róla”.
Szeretné megtalálni a szerel-
met? Mi segítünk önnek, a Mira
Társkereső Ügynökség várja
hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731 tele-
fonszámokon.

„Aki szeret táncolni, attól mindig
csak egy lépésre van a szerelem.”
Ha egyedül van, szeret táncolni és
komoly kapcsolatra vágyik itt a le-
hetőség, hogy eltöltsön velünk
egy kellemes estét a Társkereső
Ügynökség által szervezett Sing-
les Estélyen, itt megtalálhatja
élete párját. Az ügynökségünk
várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731-es te-
lefonszámokon.

Férfiak
l Aki szeret táncolni, attól min-
dig csak egy lépésre van a szere-
lem. 61 éves, jó humorérzékkel
rendelkező férfi szeretne egy
kedves, őszinte nővel ismerkedni.
Tel: 0742227718 sms kizárva
l 68 éves, romantikus férfi va-
gyok. Szeretek kirándulni, sak-
kozni és zenét hallgatni.
Szeretném megtalálni életem
sakktábláján a királynőt. Tel:
0737700001 sms kizárva
l Nem tudom, hogy hirtelen ér-
kezik-e a szerelem, de azt tudom,
hogy én nyitott vagyok rá. 39
éves kiegyensúlyozott férfi va-
gyok, keresem a társam egy ked-
ves hölgy személyében. Tel:
0748328731 sms kizárva
l Nem az számít, hogy kivel
élünk együtt a világban, hanem
az, hogy kivel álmodunk. 25 éves
fiatalember vagyok. Szeretek lo-
vagolni és kirándulni. Szeretném
megtalálni életem párját. Tel:
0742227718 sms kizárva
l A páromat keresem, aki min-
den értelemben útitársam lesz.
55 éves kirándulásokat kedvelő
magánvállalkozó vagyok. Ko-
moly kapcsolatot szeretnék kiala-
kítani egy házias, kedves nővel.
Tel: 0737700001 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 tovább. Intelligens

45 éves, életvidám, határozott úr,
lelkitársát keresi, egy spontán, el-
ragadó, barátságos és művelt
hölgy személyében. Tel:
0748328731 sms kizárva!
l Romantikus, pozitív életszem-
léletű, racionális életvitelű, belső
értékekre hangsúlyt fektető, 38
éves férfi keres egy olyan höl-
gyet, akivel harmóniában töltheti
élete hátralevő részét, és akitől
kölcsönös tiszteletet kaphat. Tel:
0742227718 sms kizárva
Ha régóta szeretné megtalálni a
párját, komoly kapcsolatra vá-
gyik, akkor mi segíthetünk
önnek, mert pár nélkül sem
ember, sem madár nem élhet a
világon. A Mira Társkereső
Ügynökség várja hívását a
0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.

Nem az számít, hogy kivel élünk
együtt a világban, hanem az, hogy
kivel álmodunk. Május 19.-én le-
hetősége van megtalálni a Mira
Társkereső Ügynökség által szerve-
zett Singles Estélyen álmai partne-
rét. Az ügynökségünk várja hívását
a 0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.
l Nagyon könnyű szeretni az
egész világot. Az igazán nehéz
egyetlen emberi lényt szeretni.
Keresem azt az embert, aki társam
lehet. 46 éves jó humorú, sportos
férfi vagyok, aki komoly kapcso-
latra vágyik. Tel: 0737700001 sms
kizárva

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

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
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06:20 Hajnali 
gondolatok

06:23 Az Este (ism.)
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság

ékköve (s.)
11:10 Fábry 
12:30 Tetőtől talpig
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 MM magazin
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Poén Péntek
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.)

Péntek 

18:40 
Everwood

m2

11:05 A Nyereg Klub (s.)
11:30 Lizzie McGuire (s.)
11:58 Nemzetközi női

tenisztorna
13:01 Híradó

13:25 Közjáték 
(magyar rövid
játékf., 1993)

13:35 Hogy volt!? 
14:40 Elcserélt szerelem

(magyar játékf.,
1984) 

16:05 A Black Rose
vár titka (s.)

16:30 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton 

kalandfilm
sorozata 

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

szigete (s.)
21:00 Híradó
21:30 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Telepódium
00:05 Motorsport
00:35 A hazudós

(lengyel film)

16:05 
A Black Rose vár titka

RTL Klub

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.)
00:30 Gyilkos 

elmék (s.)
01:25 Reflektor
01:40 Törzsutas

(2011)
02:05 Kemény 

zsaruk (s.)
03:00 Autómánia

22:25
CSI: Miami helyszínelők

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

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

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

felügyelő (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 (ism.)
04:05 Vers éjfélkor -

magyar versek

18:20
Update Konyha

Viasat 3

07:05 Gyilkos 
sorok (s.)

07:55 A kifutó (s.)
08:45 A nagy 

házalakítás (s.)
09:40 Gyilkos 

sorok (s.)
10:35 Nyomtalanul (s.)
11:25 Columbo: Vihar

egy pohár bor-
ban (am. krimi,
1973) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 A nagy háza-

lakítás (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt ellen-

ségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Gordon Ramsay (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Stigmata (am.

horror, 1999) 
00:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:05 Esküdt ellen-

ségek (s.)

14:10
A nagy házalakítás 

Duna 

10:00 Hogy volt!? 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Csellengők

(ism.)
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Vannak 

vidékek (s.)
15:40 Szerelmes 

földrajz (s.)
16:15 Munka-Társ (s.)
16:40 Ablak a ter-

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

Kempelen úr! (s.)
21:00 Sándor 

Mátyás (s.)
22:00 Hírek
22:10 Dunasport
22:20 Kultikon
23:10 Napok, évek,

századok 
00:05 Koncertek 

16:15
Munka-Társ
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m1

10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti
11:30 Aranymetszés
12:00 Örkény 100
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Borászok
13:35 Zöld Tea
14:05 Tetőtől talpig
14:40 A világ

madárszemmel (s.)
15:35 A tökéletes

csapat (am.
filmdráma,
2009) 

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

Szombat
20:30 Híradó
21:10 Éjszaka a 

parton (am.-
auszt. rom.
dráma, 2008)

22:50 9 1/2 randi
(magyar rom.
vígj., 2008) 

00:25 Nagyon zene 
01:45 Porrá 

leszünk (s.)

Szombat

15:35
A tökéletes csapat

m2

11:30 Vízitúra
11:55 Nemzetközi női

tenisztorna
13:01 Marslakók (s.)
14:50 A sárospataki

könyvek 
15:20 Magyarország

története 
15:50 Rajzfilm
16:20 Bezzeg a

Töhötöm 
(magyar
iúsági f., 1977)

17:05 Legyél te is
Bonca! (magyar
iúsági f., 1984)

18:45 A hangyák min-
dent tudnak (s.)

19:00 Mi micsoda (s.)
19:25 A bűvös

körhinta (s.)
19:35 Geronimo 

Stilton (s.)
20:00 Melissa és Joey (s.)
20:25 Waczak Szálló (s.)
21:00 Híradó
21:30 A tökéletes

csapat (am.
filmdráma,
2009) 

23:25 Munkaügyek (s.)

17:05
Legyél te is Bonca!

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Lego Ninjago

(dán anim. sor.,
2011) 

11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül 
12:55 Autómánia
15:35 Castle (s.)
16:35 Castle (s.)
17:35 Pusztító

tornádó (am.
katasztrófa f.,
2009) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:50 Kelly hősei

(jug.-am.
háborús film-
dráma, 1970) 

01:50 A gonosz
sosem alszik
(am. horror,
2003) 

03:25 Fókusz Plusz
(ism.)

22:50
Kelly hősei 

TV2

11:00 Egyik kutya,
másik nem! 

11:30 Babavilág 
12:00 9 hónap 
12:30 Tűsarok 
13:00 Bajnokok Ligája

magazin 
13:30 Én is szép

vagyok (2012) 
14:00 Top Speed
14:30 Autóguru
15:00 Sheena, 

a dzsungel
királynője (s.)

16:00 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:00 Rejtélyek 
kalandorai (s.)

18:00 Sas kabaré
19:00 Nagy takarítás

(valóságshow, 2012) 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Men in Black -

Sötét zsaruk
(am. akció-vígj.,
1997) 

22:25 Segítség,
elraboltam
magam! (am.
vígj., 1997) 

20:35
Men in Black

Viasat 3

06:40 A nagy háza-
lakítás (s.)

07:30 Zsírégetők (s.)
09:10 10 évvel fiatal-

abb (s.)
11:10 Columbo:

Gyönyörű 
gyilkos (am.
krimi, 1973) 

12:35 Jane Eyre (s.)
14:35 Szívek szál-

lodája (s.)
15:25 Szex és New

York light (s.)
16:25 Éden Hotel 2. (s.)
18:25 Tibor vagyok,

de hódítani
akarok (magyar
vígj., 2006)

20:10 Kutyátlanok
kíméljenek
(am. vígj., 2005) 

22:00 Álomcsapda (s.)
00:40 Fűrész IV. (am.-

kan. horror,
2007) 

02:25 Az utolsó
órában (s.)

03:10 Álomcsapda
(am.-kan.-auszt.
thriller, 2003) 

20:10 
Kutyátlanok kíméljenek

Duna 

10:00 Daktari (s.)
11:00 Zarándokut-

akon 
11:30 Világ-nézet 
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó
13:10 Lyukasóra
13:40 Mindennapi

hősök
14:05 Heuréka!
14:35 Sírjaik hol dom-

borulnak... 
15:00 Talpalatnyi zöld
15:30 Pannon 

expressz 
16:00 Hagyaték (s.)
16:30 Kulisszatitkok

(s.)
17:00 Hindenburg

(szín.-ff., am.
filmdráma,
1975) 

19:00 Híradó
19:30 Hogy volt!? 
20:30 Göran O. Eriks-

son: Párizsi élet
22:40 The Qualitons

(magyar kon-
certf., 2012) 

00:35 Dunasport

17:00
Hindenburg

m1

11:10 Úton-útfélen
11:15 Református

iúsági műsor
11:25 A sokszínű 

vallás
11:40 Evangélikus

magazin
12:05 Mai hitvallások 
12:30 Mai hitvallások
13:01 Hírek
13:05 Szellem a

palackból... 
13:35 Anno
14:05 Tizenötezer

pengő jutalom
(magyar játékf.,
1985) 

15:20 Euro 2012
15:50 Olimpiai magazin
16:25 Telesport 
16:50 TOTP Bank Liga
19:00 Rex 

Rómában (s.)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munkaügyek (s.)
23:25 A nyelvtanárnő

(am. rom.
dráma, 2002)

Vasárnap

14:05
Tizenötezer pengő jutalom

m2

07:00 Gyerekműsor
09:45 Rajzfilmek
10:15 Bezzeg a

Töhötöm 
(magyar
iúsági f., 1977)

11:05 Legyél te is
Bonca! (magyar
iúsági f., 1984)

12:15 Pocok, az ördög-
motoros (s.)

12:45 A hangyák min-
dent tudnak (s.)

13:01 Vallási műsorok
15:55 Ars Hungarica 
16:20 WTTC Túraautó

Világbajnokság
17:35 Nemzetközi női

tenisztorna
18:35 P@dtársat

keresünk (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:10 4 összeesküvő

és 1 temetés (s.)
21:00 Híradó
21:30 9 és 1/2 randi

(magyar rom.
vígj., 2008) 

23:05 Tizenötezer
pengő jutalom
(magyar játékf.)

16:20 
WTTC Túraautó Világbajnokság

RTL Klub

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

(2011) 
12:55 Férfi kézilabda-

mérkőzés -
Döntő (élő)

14:40 Gossip Girl - A
pletykafészek (s.)

15:35 Hetedik 
érzék (s.)

16:30 Tru Calling 
- Az őrangyal 

16.05 Hatoslottó
17:35 Dagi Albert

(am. családi
vígj., 2004)

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Kutyahideg

(am. kalandf.,
2006) 

23:20 Heti hetes
00:40 Elveszett jelen-

tés (am.-japán
rom. dráma)

17:35
Dagi Albert

TV2

06:45 Reggeli gondo-
latok

07:15 Egzotikus 
Ázsia (s.)

07:45 Tv2 matiné
10:45 Nagy Vagy!
11:40 Egészség

Mánia (s.)
12:10 Talpig nő 
12:40 Kalandjárat

(ism.)
13:10 Borkultusz 
13:40 Stahl konyhája
14:10 Több mint

TestŐr
14:40 A kiválasztott

(s.)
15:40 Monk - Flúgos

nyomozó (s.)
16:40 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:40 Men in Black -

Sötét zsaruk
(am. akció-vígj., 1997)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Ilyen a formám

(am. rom. vígj.,
2010) 

23:00 Frizbi Hajdú
Péterrel

15:40
Monk

Viasat 3

07:10 Columbo (s.)
08:55 Véznák kontra

dagik (s.)
09:55 Anya, csak egy

van!
10:25 EgészségŐr 
10:55 A nagy háza-

lakítás (s.)
12:40 Trendközelben
13:10 Anya (am. vígj.,

1996) 
15:05 Szex és New

York light (s.)
16:05 Éden 

Hotel 2. (s.)
18:00 Szabad egy

táncra? (am.
zenés vígj.,
2005) 

20:00 Négy esküvő
(s.)

21:00 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

21:55 A célszemély
(s.)

22:55 Golyóálló (am.
akció-vígj.,
1996) 

00:35 A hasfelmetsző
(auszt.-am.
thriller, 1997) 

16:05 
ÉdenHotel 2.

Duna 

11:00 Vallási műsorok
13:02 Híradó
13:15 Élő népzene
13:45 Akadálytalanul
14:15 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Arcélek 
15:40 Hazajáró 
16:05 Magyar elsők 
16:25 Fűszer és cse-

mege (magyar
tévéf., 1988)

17:40 Pillanatnyi
pénzzavar (ff.,
magyar vígj.,
1938) 

19:00 Híradó
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 A bukás - Hitler

utolsó napjai
(német
háborús film-
dráma, 2004) 

23:35 Klubszoba
00:30 Dunasport
00:45 A szerelem egy

álom (osztrák-
német rom.
film, 2008) 

17:40
Pillanatnyi pénzzavar



13. oldalmájus 4 – 10.

Műsormelléklet

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Rex 
Rómában (s.)

11:55 Most a Buday!
12:25 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Marslakók (s.)
15:00 A Szövetség
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Capri 

- Az álmok 
szigete (s.) 

17:40 MM magazin
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kékfény
22:40 Hacktion (s.)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor
01:40 Zöld Tea
02:05 Everwood (s.)
02:50 MM magazin

Hétfő 

19:30 
Maradj talpon!

m2

10:00 A Szövetség
10:55 P@dtársat

keresünk (s.)
11:50 Nekem ne lenne

hazám? (s.)
12:05 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 Pacalka (1969)
13:35 Montalbano

felügyelő (s.)
15:20 Telepódium 
16:10 A Black Rose

vár titka (s.)
16:30 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton 

kalandfilm
sorozata 

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 A névtelen vár (s.)
00:20 Lorenzo olaja

(am. filmdráma,
1992) 

17:50 
A Nyereg Klub

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, 

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem 

rabjai (s.)
10:25 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 di-
adala (s.)

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

Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Dr. Csont (s.)
23:25 Showder Klub
00:35 PokerStars.net

16:15 
Döglöttakták

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

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

(magyar 
játékf., 2003) 

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

felügyelő (s.)
17:20 Csoda Manhat-

tanben (s.)
18:15 Update 

Konyha (s.)
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:20 NCIS (s.)
23:20 NCIS:

Los Angeles (s.)
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV

17:20 
Csoda Manhattanben

Viasat 3

08:35 A nagy 
házalakítás (s.)

09:25 Gyilkos 
sorok (s.)

10:20 Nyomtalanul (s.)
11:10 Szabad egy

táncra? (am.
zenés vígj.,
2005) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 Gordon 

Ramsay (s.)
15:05 Shark -

Törvényszéki
ragadozó (s.)

16:55 CSI: A
helyszínelők (s.)

17:50 Esküdt ellen-
ségek

18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Gordon Ram-

say (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Két pasi - meg

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

helyszínelők (s.)
00:10 Kettős ügynök (s.)
01:10 Esküdt ellen-

ségek (s.)

19:35 
Gordon Ramsay

Duna 

10:00 Klubszoba 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Heti Hírmondó

(ism.)
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:10 Kortárs 

magyar líra
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Talpalatnyi zöld 
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Rózsa Sándor

(magyar tévé-
film sor., 1. rész,
1979) 

21:00 Háború a nemzet
ellen (s.)

22:20 Hírek
22:25 Dunasport
22:30 Kultikon
23:25 Sportaréna 
00:20 Nem félünk

Michel Gondry-
tól (francia
dokf.)

20:05 
Rózsa Sándor

m1

11:05 Mindenből egy
van (s.)

12:00 Kékfény (ism.)
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser Bild-

schirm
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Hacktion (s.)
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Capri - Az 

álmok szigete (s.)
17:40 MM magazin
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:45 Fonogram 2012
23:50 Az Este
00:25 Tudorok (s.)
01:20 Barangolások

öt kontinensen
- Skócia

01:50 Angi jelenti 
02:20 Everwood (s.)

Kedd

21:10
Marslakók

m2

11:05 A Nyereg Klub (s.)
11:30 Lizzie McGuire (s.)
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Mesélő

cégtáblák (s.)
13:45 Az én világom 
14:05 Vízitúra
14:30 1100 év Európa

közepén (s.)
15:00 A névtelen vár (s.)
16:10 A Black Rose

vár titka (s.)
16:30 MacGyver (s.)
17:20 Eurovíziós

Dalfesztivál
2012 - Klip

17:25 Enid Blyton ka-
landfilm
sorozata (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 Operafej-

edelmek

17:25 
Enid Blyton

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, ska-

cok!
08:35 Reflektor

Reggel
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 sze -

relem 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 A mentalista (s.)
23:30 A Grace klinika (s.)
00:35 Reflektor
00:50 Sületlen

paradicsom
(am. horror-
vígj., 2004) 

22:25 
A mentalista

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Csak egy csók (s.)
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 Csoda Manhat-

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

Rosszban (s.)
21:40 Jóban

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

thriller, 2007) 
00:25 TotalCar
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Macerás 

ügyek (s.)
03:30 TotalCar (ism.)
03:55 Vers éjfélkor 

22:20 
Vadidegen

Viasat 3

09:00 A nagy háza-
lakítás (s.)

09:50 Gyilkos sorok (s.)
10:45 Nyomtalanul (s.)
11:35 Tibor vagyok,

de hódítani
akarok (s.)

13:15 A dadus (s.)
14:10 Gordon 

Ramsay (s.)
15:05 Shark -

Törvényszéki
ragadozó (s.)

16:55 CSI: A
helyszínelők (s.)

17:50 Esküdt 
ellenségek (s.)

18:35 Nyomtalanul (s.)
19:35 Gordon Ram-

say - A pokol
konyhája (s.)

20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Két pasi - meg

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

helyszínelők (s.)
00:10 Doktor House (s.)
01:10 Esküdt ellen-

ségek (s.)

20:35 
Jóbarátok

Duna 

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

Országházat
17:00 1 könyv
17:05 Heuréka! Meg-

találtam! (ism.)
17:35 Térkép
18:05 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 Vivát Beny-

ovszky! (s.)
21:00 A csend (ff.,

svéd film-
dráma, 1963) 

22:40 Hírek
22:45 Dunasport
22:55 Kultikon
23:50 Lamantin Jazz

Fesztivál 
00:15 Senkinek sem

kellene
meghalnia (szin-
gapúri ismerett.
film, 2008) 

01:10 Pártfogók és
pártfogoltak
(magyar doku-
mentumf.,
2008) 

21:00 
A csend



14. oldal május 4 – 10.

Műsormelléklet

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:00 Magyarország,
szeretlek!

12:10 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 MM magazin
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 Becsengetünk

és elfutunk
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Árnyékban 

harcolók (s.)
01:30 Szellem a

palackból...

Szerda

22:30 
Becsengetünk és elfutunk

m2

11:05 A Nyereg Klub (s.)
11:30 Lizzie McGuire (s.)
11:55 Értékeink
12:00 Magyar 

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Szép otthonok,

remek házak
13:55 Motorsport 
14:25 A rejtélyes XX.

század
14:50 1100 év Európa

közepén 
15:20 Operafejedelmek
16:05 A Black Rose vár

titka (s.)
16:30 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton ka-

landfilm sorozata (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 - Slágerek
00:10 Tudorok (s.)
01:00 Fekete Doboz

18:15 
Lizzie McGuire

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, 

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 
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 sz-

erelem 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
01:00 Ments meg! (s.)

22:25
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 A Napisten 

piramisa (s.)
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 Csoda Manhat-

tanben (s.)
18:20 Update Konyha 
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) 
00:50 Aktív (ism.)
01:25 Tények Este
02:00 Doktor House (s.)
02:50 Született fe-

leségek (s.)
03:40 Babavilág 

23:20 
Született feleségek

Viasat 3

09:15 Gyilkos sorok (s.)
10:10 Nyomtalanul (s.)
11:00 Acélmagnóliák

(am. filmdráma,
1989) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 Gordon 

Ramsay (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt ellen-

ségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Gordon 

Ramsay (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Két pasi - meg

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

helyszínelők (s.)
00:10 Shameless (s.)
01:15 Esküdt ellen-

ségek (s.)
02:10 Shameless -

Szégyente-
lenek (s.)

03:05 A nagy háza-
lakítás (s.)

03:50 A kifutó (s.)

21:30 
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon (ism.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Hazajáró 
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó - 19:00
19:35 Közbeszéd
20:05 Kántor (ff.,

magyar tévé-
film sor., 1. rész,
1976)

21:00 Janis és John
(francia-sp.
vígj., 2003) 

22:45 Hírek
22:50 Dunasport
23:00 Kultikon
23:55 Századfordító

magyarok 
00:45 Novellák: 

A szerelem
(magyar tévéf.,
1993)

01:20 Ottlik: Napló
01:25 Himnusz

21:00 
Janis és John

m1

06:55 Ma Reggel
10:10 Orvosi

bűnügyek (s.)
11:10 Poén Péntek 
12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Alpok-Duna-

Adria
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Négy szellem
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Capri - Az 

álmok szigete (s.)
17:40 MM magazin
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!

(magyar 
műv. vet.) 

20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Elcserélt 

lányok (s.)
22:30 DTK (talk show) 
23:25 Az Este
00:00 Ottlik 100
00:30 Laura

mosolyog (am.
filmdráma.)

Csütörtök

15:55
Angyaliérintés

m2

11:05 A Nyereg Klub (s.)
11:30 Lizzie McGuire (s.)
11:55 Arborétumok (s.)
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó
13:25 Szép 

magyar tánc
13:30 Másfélmillió

lépés Mag-
yarországon (s.)

14:15 Zegzugos
történetek

14:40 1100 év Európa
közepén 

15:10 Retro - Slágerek
16:05 A Black Rose

vár titka (s.)
16:30 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton ka-

landfilm
sorozata

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

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

13:25
Szépmagyar tánc

RTL Klub

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 Megacápa az

óriáskrokodil
ellen (am. ak-
cióf., 2010) 

00:25 Tudorok (s.)
01:35 Reflektor
01:50 Infománia
02:15 Műsorszünet

22:25 
Megacápa az óriáskrokodil ellen

TV2

07:00 Segíts maga-
don!

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Jégtörők 2 

(am. vígj., 2002) 
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő

(s.)
17:20 Csoda Manhat-

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

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

Rosszban (s.)
22:20 Csupasz 

pisztoly (am.
vígj., 1988) 

00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Csupasz pisz-

toly (am. vígj.,
1988)

22:20 
Csupaszpisztoly

Viasat 3

08:35 A nagy háza-
lakítás (s.)

09:30 Gyilkos sorok (s.)
10:25 Nyomtalanul (s.)
11:20 Columbo: A

bűn jelöltje
(am. krimi,
1973) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 Gordon Ram-

say - A pokol
konyhája (s.)

15:05 Shark -
Törvényszéki
ragadozó (s.)

16:55 CSI: A
helyszínelők (s.)

17:50 Esküdt ellen-
ségek (s.)

18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Gordon 

Ramsay (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Két pasi - meg

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

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

ségek (s.)

16:55 
CSI: A helyszínelők

Duna 

08:35 Kultikon (ism.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
12:00 Pannon 

expressz 
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hagyaték (s.)
15:40 Határtalanul

magyar (s.)
16:10 Lyukasóra 
16:35 Töredékek (s.)
17:00 Múzeumtúra (s.)
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Közbeszéd
20:05 A fekete város (s.)
21:00 Simon Meny-

hért születése
(ff., magyar
filmdráma,
1954) 

22:40 Hírek
22:45 Dunasport
22:50 Kultikon
23:45 MüpArt classic

- Francia-est 

21:00
Simon Menyhért születése



15. oldalSport <<május 4 – 10.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Két meccsből
egy pont kevés a
boldogsághoz 
A 28. forduló keretében, hétfőn
a FCM Galaţi-on, a volt román
bajnok Oţelul ellen egy kínke-
serves döntetlent, de ugyanak-
kor fontos pontot szerzett. 

Az Oţelul elleni meccsen Sabău edzőnek nélkülöznie kellett
Ilyést, Szilágyit meg Astafeit eltiltás miatt, így főleg a védekezésre,
s az esetleges ellentámadásokra alapozott a mérkőzés során.

Védekezve, az ellenfél támadásait kibekkelve sikerült 0-0-ra ki-
húzniuk, fontos pontot szerezve a Galaţi otthonában.

A Vaslui elleni szerdai mérkőzésen, hazai pályán sokkal ráme-
nősebben, határozottabban kezdett együttesünk a bajnokjelölt
ellen, de sajnos a gólszerzés a moldvai csapat játékosainak sikerült
hamarabb: miután Ilyés ellen szabálytalankodtak a Vaslui-i hátvé-
dek, a következő akcióból már a 11. sikerült gólt szereznie Wesley-
nek, aki a kifutó Albut mellett megszerezte a vezetést, amely egyben
a bajnoki szezon 600-adik gólja volt. 0-1. Az első félidő vége felé
hátvédeink hibásan szabadítottak, ezt Tenwanjera kihasználta és
18 méterről a hálóba talált. 0-2.

A hazaiak támadásba lendültek, Ghionea közeli kapufája után,
Nicu jobbról beadott labdáját Apostu 2 méterről a hálóba fejelte. 1-2.

Kevéssel Farkas öngólja után, a tapasztaltabban játszó, többet pró-
bálkozó Vaslui-i játékosok megszerzik a harmadik, három pontot érő,
mindent eldöntő gólt, miután a csereként beálló Stanciu beadását, a
román bajnokság gólkirálya, Wesley Lopez a hálóba lőtte. 2-3.

Ezzel, a két mérkőzésen szerzett soványka egy ponttal együtte-
sünk a táblázat a 14. helyén foglal helyet. 

Bíztató, hogy a mögöttünk álló Nagyszeben, meg a Sportul pon-
tot, azaz pontokat vesztettek hazai pályán, sőt az előttünk álló
Brassó is kikapott, igaz, hogy a CFR otthonában. 

A hátralévő öt fordulóban még minden lehetséges, viszont
együttesünk számára újabb nehéz mérkőzés ígérkezik, vasárnap,
május 6.-án Bukarestben, a Rapid otthonában (21:30, DigiSport1). 

Utána, az utolsó négy fordulóban, a Petrolul, meg a Ceahlaul
ellen itthon, majd a Chiajna meg a Brassó ellen idegenben játszik a
FCM. 

Elméletileg biztos bent maradást jelentene két győzelem, azaz
még 6 pont, habár az utóbbi évek legszorosabb bajnokságát látjuk,
azaz: ki tudja?

Mint köztudott, az 1970-
ben épített egykori bázison le-
látóval ellátott labdarúgópálya,
öt teniszpálya és az edzőtábor
részét képező hotel állt.

A hotel már szinte elkészült,
a külső munkálatokat nagyjá-
ból elvégezték, a víz, gáz be-
vezetése, a belső kellékek
(vécé- és mosdókagylók, für-
dőszobai felszerelések, stb.) be-
szerelése maradt csak hátra. A
hotelt övező bázis járdái koc-
kakővel vannak kirakva, az öt
műfüves teniszpálya lelátóval
lesz ellátva, amelyek közül
négy salakos, egy pedig villany-
fénnyel ellátott lesz, minden-
iket európai szabványok szerint
készítik, tehát világversenyek

rendezésére is alkalmasak lesz-
nek. 

Az egykori edzőpálya he-
lyett két, kiváló minőségű
gyepszőnyeg borította labda-
rúgópályát alakítottak ki, amely
a hotellel együtt, a helyi A-osz-
tályos együttes sportbázisaként
működik majd. 

A beruházások összértéke
mintegy 2 millió lej (1,6 millió
TVA-nélkül), amit az önkor-
mányzat vállalt fel. 

Ott jártunkkor (április 30-
án) a munkálatok javában foly-
tak, a munkavállaló cég egyik
alkalmazottja szerint, a mun-
kálatok mintegy 80%-át már
elvégezték.

Carcu Ioan, a víkendtelepi

sportbázis igazgatója a Köz-
pontnak elmondta, hogy egy
hónapon belül átadható lesz a
sportbázis. Jelen pillanatban
már az utolsó simításokat vég-
zik a bázis területén, a hotelben
pedig a belső szerelések foly-

nak.
Már csak a legfontosabb do-

log maradt hátra, hogy váro-
sunk A-osztályos labdarúgó
együttese elkerülje a kiesést az
első osztályból.  

Az idén első alkalommal szer-
veztek több napot tartó Szent
György napokat Marosszent-
györgyön, Maros megye leg-
nagyobb községében. Ez fő-
ként annak köszönhető, hogy
Jászberény, a község magyar-
országi testvértelepülése
anyagilag is támogatta a ren-
dezvényt.  

A Szent György napok keretén be-
lül, többek közt sportrendezvé-
nyekre is sor került. A labdarúgó
mérkőzéseket az Apollo Wellness
Club sportkomplexumának mű-
füves pályáján játszották. 
A négyes tornán, a házigazda ma-
rosszentgyörgyi öregfiúk együt-

tese mellett, részt vett a Maros-
szentgyörgy fiatal labdarúgóiból
verbuválódott válogatott, a nagy-
ernyei Polgármesteri Hivatal elő-
járóinak csapata és nem utolsó
sorban, a MÚRE (Magyar Újságí-
rók Romániai Egyesülete) együt-
tese is.
A marosvásárhelyi újságírók al-
kotta csapat tagjai ezúttal is be-
bizonyították, hogy nem csak toll-
forgatásra képesek, futballozni is
tudnak. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint a tornán elért második
helyezés, amit a szervezők által
megbízott Muresan Stefan és
Szánthó Árpád, egykori maros-
szentgyörgyi focisták kupával és
oklevelekkel díjaztak. 

Az első mérkőzésen Marosszent-
györgy válogatottja simán le-
győzte a nagyernyei politikusok-
ból és öregfiúkból álló csapatát,
majd a MÚRE 2-1 arányban bizo-
nyult jobbnak a helyi öregfiúknál.
A második mérkőzésen az újsá-
gírók szoros mérkőzésen szenved-
tek 3-1-es vereséget Marosszent-
györgy válogatottjától (akik
tornagyőztesek lettek), de ez is
elégséges volt a II. hely megszer-
zéséhez.
A MÚRE mindhárom gólját az
együttes egyetlen ,,idegenlégi-
ósa”, az egykori nagyernyei Sta-
ruinta, valamint a nyárádszeredai
Nirajul hajdani csatára, Czimbal-
mos Csaba szerezte.

Kupát nyert a MÚRE-csapata

Haladnak a munkálatok a 
,,Futball-Tenisz Akadémiánál”

"Az egykori ASA sportbázisát ellepte a gaz, az öltözők falai omladoznak a sok beázástól, a vécé- és
mosdókagylókat már jó ideje ellopták, hajléktalanok szálláshelye lett az egykori hotel is..." Eddig
az idézet, amit egy helyi lapban évekkel korábban olvashattunk. Mindez végre feledésbe merült,
hiszen a hajdani ASA sportbázisát képező, jelenleg a város tulajdonában lévő 2,2 hektárnyi területet
újjá varázsolják és a jövőben Futball-Tenisz Akadémiaként működtetik tovább. 

Farczádi Attila (Gaga Rádió), Karácsonyi Zsigmond (Népújság), Csutor András (Vészi TV),
Szucher Ervin (Krónika), Czimbalmos Csaba, Czimbalmos Ferenc (Központ), Vajda György
(Népújság). Lenn: Bögözi Attila (Új Magyar Szó) és Berekméri Edmond (Vásárhelyi Hírlap).



16. oldal >> Szórakozás május 4 – 10.
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Kerti szezon - első fejezet c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Te jó Isten, Kálmán, a télen ellopták a kedvenc kerti törpénket!


