
A marosvásárhelyi helyhatósági választásokról, egy magyarajkú városvezető esélyéről, az őszi par-
lamenti választásokról, illetve a két jobboldali párt – MPP, EMNP– vezéregyéniségei konfliktu-
sainak perszonalizálódásáról Bakk Miklós politológussal, a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) Politika- és Közigazgatástudományi Karának adjunktusával, a Poli-
tikatudományi Tanszék magyar tagozatának vezetőjével beszélgettünk.
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Vélemény

Mobil
Kezdetben – a kilencvenes évek végén

– valának a „téglák”: nagyok, nehezek,
szögletesek, ormótlanok, rondák.

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

>>> 4. oldal

Társadalom

„Kinek az érdekeit  
szolgálja a Néppárt?”

Felháborította dr. Benedek Istvánt, az
RMDSZ városi szervezetének elnökét az
EMNP minapi felhívása, amelyben Sma-
randa Enache támogatására kérték a ma-
gyar választókat. A néppártiak múlt heti
kampányakcióján érintett problémák néppárti értelmezésével sem ért egyet az orvos-
politikus. Interjúnkban mindezek okára próbáltunk rávilágítani.  

Vélemény

Új helyzet 

Új helyzet alakult ki az RMDSZ körül. A
kormányzati szerepvállalás sorozatos
kudarcai (mint például a kisebbségügyi
törvény-, az autonómiatörekvés-, az ál-
lami magyar egyetem-, valamint a szé-
kelyföldi gazdasági fejlődés hiánya)
után tulipános képviseletünket még
bűnbaknak is felhasználták.

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

>>> 3. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 5. oldal

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

Vásárhelyi olimpikonok
1924-2012

Idén kerül sor földkerekségünk legna-
gyobb méretű sportrendezvényére, a jú-
lius 27-e és augusztus 12-e között
Londonban tartandó XXX. Nyári Olimpiai
Játékokra.   Idén csak a vásárhelyi
úszósport jelenlegi legsikeresebb és leg-
tehetségesebb képviselőjének, Trandafir
Norbertnek van reális esélye arra, hogy ki-
jusson a világversenyre. Mint köztudott,
Norbert már szerepelt olimpián, 2008-
ban Pekingben.  Az alábbiakban felsorol-
juk azon marosvásárhelyi születésű,
illetőségű sportolóink nevét, akik eddig
kijutottak az ötkarikás játékokra ezáltal
öregbítve városunk hírnevét.

>>> 15. oldal

T á r s a d a l o m

A végső megoldás egy
önálló magyar orvosi
egyetem megalakítása

„Sajnálatos, hogy Romániában egye-
lőre csak mímeljük a demokráciát, és
hihetetlen, hogy egy törvényt, illetve
egy kormányhatározatot egy tollvo-
nással érvénytelenítenének” – jelen-
tette ki dr. Benedek István.

>>> 4. oldal

Bakk Miklós az erdélyi magyar politizálásról

Stratégiai irányváltás előtt?
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Névnapok
Május 11. Ferenc, Fülöp, Izidor, Jakab, Gujdó
Május 12. Pongrác, Gyöngyi, Johanna, Dalma, Viktor, Germán
Május 13. Szervác, Imola, Gerda, Fatime, Róbert, Gellért
Május 14. Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Paszkál
Május 15. Szonja, Zsófia, János, Izidor
Május 16. Mózes, Botond, János, Simon
Május 17. Paszkál, Brúnó, Andor, Szolón, Szalók

Ajánló

Kos: Újult erővel vág bele a munkába a héten, ami talán pozitív
szakmai változásokat is hoz az életébe. A kapcsolataiban
túlságosan érzékeny lehet, nem kizárt, hogy könnyen
megsértődik, ami bezárkózóvá teheti, pedig aligha akad jobb
alkalom a társasági életre. Valaki már régóta keresi a kegyeit,
talán érdemes lenne figyelni rá.
Bika: Remek lehetőségeket tartogat ön számára ez a hét. Nem
kizárt, hogy kibékül valakivel, akit eddig az ellenségednek hitt.
Pluszbevételhez juthat a héten, illetve új bevételi forráshoz, és ha
társaságba megy, könnyen szert tehet új udvarlókra is.
Ikrek: A héten egy humorosnak szánt megjegyzésén
megsértődhet egy önhöz közel álló ember, amiből hatalmas
félreértés kerekedhet. Egyébként izgalmas, ígéretes hét vár önre.
Új embereket ismerhet meg, és új szakmai lehetőségek is
adódnak.
Rák: Harmonikus hétnek néz elébe, ami annak is köszönhető,
hogy körültekintően megszervezi a dolgokat, és minden úgy
alakul, ahogy eltervezte. Érdemes társaságba mennie, illetve
kíváncsinak lennie az ön körül élő emberekre, mert egyikük talán
választ ad egy önt régóta foglalkoztató kérdésre.
Oroszlán: Talán magányosnak érzi magát, és azt hiszi, senki
nem figyel önre eléggé. Lehet, hogy most önnek kell
odafigyelnie másokra, és meghallgatnia őket. Egy terve talán
nem úgy sikerül, ahogy szerette volna, de ha nem csak a
sajnálkozással van elfoglalva, megláthatja, mennyi minden
mást kapott cserébe.
Szűz: A héten kisebb-nagyobb konfliktusok várhatnak önre a
szerelemben. Ha még keresi az igazit, talán egy félreértés miatt
kerül távolabb a céljától, ha pedig párban él, újra felbukkanhat
valami kettejük között, amiről azt hitte, már megoldották.
Legyen különösen óvatos a közlekedéssel.
Mérleg: Csodálatos hét elé néz, jól érzi magad a bőrében, és a
társasági élethez is van kedve. Olyan terveinek a magjait
ültetheti most el, melyek később válnak valóra. Kedvező
események várnak szakmai fronton, talán jó ötletet kap
valakitől. Új hódoló léphet az életébe, akivel kölcsönös lesz a
szimpátia.
Skorpió: Új munkaajánlatot kaphat a héten, és sikerekkel
kecsegtet, ha új ötletei megvalósításán dolgozik. A
magánéletében viszont nehéz helyzetek várják, nem kizárt,
hogy féltékenység árnyékolja be a családi kapcsolatait. Ne
hagyja, hogy negatív gondolatai mindenre hatással legyenek, és
eltakarják elől ön az élet szép dolgait.
Nyilas: Utazással ajándékozhatják meg a bolygók a héten.
Vegyen részt rajta, mert fontos események és találkozások
várnak önre. Lehet, hogy váratlan híreket kap egy messzi helyről.
Ingatlanügyekben kedvezőek a kilátásai, most érdemes új lakást
keresnie, ha az elköltözést fontolgatja.
Bak: Érdemes figyelnie arra, kivel mennyi információt oszt meg
az életéről, mert könnyen visszaélhetnek vele. Lehet, hogy
fellazulnak ön körül a határok, talán a munkája túlzottan
keveredik a magánélettel. Nem árt persze, ha könnyedebb az
emberi kapcsolataiban, de vegye észre, hol kell meghúznia a
határt, és mire kell nemet mondania.
Vízöntő: Bár a hét leginkább a megszokott dolgokat tartogatja ön
számára, sikerül tisztáznia egy magánéleti félreértést, ami talán
rányomta a bélyegét az utóbbi időben a kedélyére, illetve a másikkal
való kapcsolatára. Tulajdonjog körüli viták várhatnak önre.
Halak: A héten új bevételi forrás kerülhet a látóterébe, amelyből
sokat profitálhat hosszú távon is. Úgy érzi, ideje véget vetnie a
megszokásoknak, és talán változtathat valamit az életmódján.
Lehet, hogy egészen kicsiny dolog lesz ez, de hamar észreveszi,
hogy bármilyen apró módosítás nagy változásokat indíthat el.

Horoszkóp

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

A komédia művészete

Május 11-én, pénteken este 8
órától Eduardo de Filippo A ko-
média művészete (Komédia,
előjátékkal) című vígjátékának
a bemutató előadására kerül
sor a Kisteremben. Az elő-
adásra a Bernády György me-
cénásbérlet érvényes.

Marx József-
emlékkiállítás

A Marosvásárhelyi Fotóklub
alapítója, Marx József halálá-
nak 20. évfordulója alkalmából
nyílt emlékkiállítás a Közigaz-
gatási Palota előcsarnokában.
A tárlat május 23-áig látogat-
ható.

Sütő Petre 
Rozália tárlata

A Maros Megyei Képzőművé-
szek Szövetsége szervezésében
a marosvásárhelyi Kultúrpalota
galériájában megnyílt Sütő
Petre Rozália grafikus-, festő-

művész Itthon, otthon című ki-
állítása.

Kínai kézműves 
termékek kiállítása

A Kínai Baráti Egyesület Maros
megyei kirendeltségének szerve-
zésében Művészet és mesterség
Kínában címmel május 7–18. kö-
zött kiállítást szerveznek Maros-
vásárhelyen, a Rózsák tere 48.
szám alatt. Ez alkalommal Kína
nagykövete május 11-én a vá-
rosba látogat. A számos kézmű-
vestárgyat bemutató kiállítás
hétköznap 9-13 és 15-18.30 óra
között, míg szombaton 9-13 óra
között várja a látogatókat.

Májusban 
induló szakképzések

Projektmenedzser-, szakács-, pincér-
, virágkötőképzés indul ebben a
hónapban. A hallgatók az Okta-
tási, Kutatási, Iúsági és Sportmi-
nisztérium, valamint a Szociális,
Családügyi és Munkaügyi Minisz-
térium által elismert oklevelet
kapnak, amely az Európai Unió-
ban is érvényes. Érdeklődni és irat-
kozni a Tabula Oktatási Központ
titkárságán hétköznaponként 9-
17 óra között Marosvásárhelyen,
az 1918. December 1. út 86 F szám
alatt. Telefonon: 0365/430-148,
mobil: 0743-476-373, weboldal:
www.atab.ro

Casoni Ibolya 
kiállítása

A lélek ablakai c. festészeti ki-
állítást május 7-én, hétfôn 18
órakor nyitják meg a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius
templom Dersi János-termé-
ben. A festmények május 19-ig
tekinthetők meg.

Henry Sugar barátja

Május 13-án, vasárnap este 7
órától az Ariel színházban
(Posta utca 2. szám) újra színre
kerül Puskás Győző előadásá-
ban Roald Dahl Henry Sugar
barátja című színműve. Zongo-
rán közreműködik Apostolache
Zeno. Rendezte Barabás Olga.
Jegyek előadás előtt a helyszí-
nen válthatók, illetve a 0744-
320-076-os telefonszámon
foglalhatók. A helyek száma
korlátozott.
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Új helyzet 
Új helyzet alakult ki az RMDSZ
körül. A kormányzati szerepválla-
lás sorozatos kudarcai (mint például a kisebbségügyi
törvény-, az autonómiatörekvés-, az állami magyar
egyetem-, valamint a székelyföldi gazdasági fejlődés
hiánya) után tulipános képviseletünket még bűnbak-
nak is felhasználták, és minden rossznak a kizárólagos
okozójává nevezték ki. Az állami pénzek elköltésével
foglalatoskodó politikusainkat megfosztották kedvenc
játékszerüktől, a hatalomtól. Így aztán teljesen ért-
hető, hogy pánikhangulat tört ki azokban, akik bármi-
nemű anyagi összefüggésben álltak a román
kormánnyal. Kívülállóként teljes együttérzésemről biz-
tosítom az érintett személyeket, és szíves figyelmükbe
ajánlok néhány nemkormányzati vagy más „civil” te-
vékenységet, amellyel szolgálhatják, ha akarják kö-
zösségünk érdekeit.
A tanügyi területen tevékenykedő politikusoknak le-
hetőségük nyílik az oktatói munka újrakezdésére, mert
az utóbbi két évtized alatt annyira „pontra tették” a
rendszert, hogy már lasszóval sem lehet tanárokat ta-
lálni. A gazdasági és vállalkozásfejlesztési szakembe-
rek ezennel a versenyszférában is bebizonyíthatják,
hogy miként tudják alkalmazni az eddig csak a kor-
mányzati utasításokban kimerülő magasszintű tudá -
sukat. Kiélhetik a pályázatíró tehetségüket, illetve
nyereséges vállalatokat hozhatnak létre. Az egészség-
ügyben jártas politikusoknak úgyszintén maradt még
bőven feladat, hogy aktívan hozzájáruljanak a beteg-
ségek megelőzéséhez. Szükségünk van egy hatékony
egészségbiztosítási rendszerre, amit az állami szférán
kívül kell megvalósítani. A kultúrembereink újból az
alkotás mezejére léphetnek. Találhatnak tehát bőven
elfoglaltságot a kormányzati munkán kívül is.
Ami a parlamenti képviseletet illeti, érdemes számba-
venni, milyen közvetlen haszonnal jártak a mi hona-
tyáink bukaresti, illetve brüsszeli „kiruccanásai”.
Természetesen vannak konkrét eredmények is, de
többnyire csak diplomáciai (azaz formai) sikerekről be-
szélhetünk. A mi érdekeinket szolgáló törvényeket az
új hatalom akár egy tollvonással elveheti (és el is veszi)
tőlünk, a román nép érdekében tett nemzetközi tevé-
kenységet pedig aligha fogják értékelni a hegyen túli
honfitársaink vagy az erdélyi magyar választók. Mi
haszna van például a polgármesteri székre pályázó
szenátorunk strasbourgi-bírósági vagy litvániai-rapor-
tőri munkásságának, ha a vásárhelyi kampányfilme-
zésre mindössze közvetlen rokonait és cégének
alkalmazottait tudja mozgósítani? Az Európát nyo-
masztó jogi kérdések helyett nem inkább a vásárhe-
lyiek peres ügyeit és közéleti problémáit kellett volna
felvállalnia ahhoz, hogy ma egy közkedvelt politikus
legyen? Mindenkinek joga van a magánéletéhez és a
karrierjéhez, de mintha most túl nagy lenne a távolság
a szenátori bársonyszék és a vásárhelyi „piskótavilág”
között. Mintha jobb stratégiával rendelkezne az a szív-
orvos jelölt, akinek a keze alatt meggyógyuló betegek
egy sokkal népesebb támogatói csoportot tudnának
létrehozni, vagy az az emberjogi aktivista jelölt, aki a
város egyik rohamosan növekvő létszámú közösségé-
nek a pártfogását vállalta fel az évek során. Persze, jó
lenne kiállni egy közös jelölt mellett, legyen az akár
az RMDSZ-é, de ahhoz hozzáértőbb munkatársakra,
szélesebb összefogásra és nagyobb önfeláldozásra
lenne szükség.

Ferencz ZsomborStratégiai irányváltás előtt?

Bakk Miklós az erdélyi magyar politizálásról
A marosvásárhelyi helyhatósági választásokról, egy magyarajkú városvezető esélyéről, az őszi par-
lamenti választásokról, illetve a két jobboldali párt – MPP, EMNP vezéregyéniségei konfliktusainak
perszonalizálódásáról Bakk Miklós politológussal, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) Politika- és Közigazgatástudományi Karának adjunktusával, a Politikatudományi Tanszék
magyar tagozatának vezetőjével beszélgettünk.

– Mit gondol ön a marosvásárhelyi hely-
hatósági választásokon résztvevő jelöltek-
ről? Jelenlegi helyzetben kit ítél a
legesélyesebbnek?

– Sajnos nem vagyok látnok, nem is-
merem a vásárhelyi közvélemény-kutatá-
sok eredményeit sem – ezek jórészt nem
is nyilvánosak most, a kampány előtt és
alatt –, tehát jóslásra nem vállalkozom.
Csupán kommentárként mondanám el,
hogy – tekintettel a jelölések előzetes tör-
ténetére, az egyeztetések sikertelenségeire
– azok az erőviszonyok, amelyek e pilla-
natban, vagyis a kampány nyitánya előtt
mérhetőek, jelentősen megváltozhatnak a
választásokig hátralevő egy hónap alatt.

– Milyen esélyt lát arra, hogy idén, eset-
leg 4-8 év múlva magyar polgármestere le-
gyen Marosvásárhelynek?

– Úgy vélem, erre csak akkor kerülhet
sor, ha a tétet sikerül valamelyik magyar
polgármester-jelöltnek átfogalmaznia.
Azaz, úgy megfogalmazni Marosvásárhely
problémáit, hogy azok között a helyi
román-magyar viszony csak az egyik, ter-
mészetesen nagyon fontos kérdés legyen,
egyéb helyi kérdések mellett – hangsúlyo-
zom: mellett –, amelyek szintén elenged-
hetetlenek lehetnek a marosvásárhelyi
lakosság egésze mint önkormányzati kö-
zösség számára. Eddig úgy tűnt, a magyar
jelöltek előszeretettel rendelték alá a ma-
rosvásárhelyi kérdések megoldását a ma-
gyar kérdésnek, ami nem tette lehetővé a
nyitást a román szavazók felé. Divatos szó-
val: a közös gondok egy részét „de-etni-
zálni” kell annak érdekében, hogy más
területeken világosabban megfogalmaz-
hatóak legyenek a románok számára is a
magyarok érdekei. És Smaranda Enache je-
löltsége kapcsán az a kérdés is megfogal-
mazódott, hogy akkor most mi fontosabb
a marosvásárhelyi magyarok számára: egy
magyar polgármester, avagy egy, a magyar
érdekeket valamilyen koncepció jegyében
megjelenítő polgármester? 

– Hogyan gondolja, milyen
politizálás/párt/tömörülés lenne célraveze-
tőbb Marosvásárhelyen (ahol a Magyar la-
kosság 39 százalékra esett vissza), egy
nemzeti, magyar párt, vagy egy „interetni-
kus” párt megalakítása? (pl. Szlovákia 
Most- Híd példájára)

– Interetnikus párt létrehozására már
volt kísérlet Erdélyben, annak kudarca azt
sugallja, hogy más politikai konstrukciókat
kell keresnünk. Egy másik lehetséges út,
amelyre véleményem szerint volna esély,
az a létező – ha úgy tetszik – „etnikus”,
román és magyar pártok regionális érdek-

lődésének a felerősödése, és a regionális
identitás mentén történő összefogása,
helyi koalícióinak a kialakítása. Érdekes e
tekintetben megfigyelni, hogyan alakul a
három magyar politikai alakulat víziója. Az
RMDSZ hagyományosan országos, kor-
mányzati szintű koalíciókban gondolkodik,
az EMNP az erdélyiség jegyében keres
partnerséget, az MPP pedig Székelyföldre
koncentrál. Az országos – kormányzati –
szintű koalíciók logikáját és eredményes-
ségét az elmúlt másfél évtizedben felmér-
hettük, ez az RMDSZ stratégiájának és
hatékonyságának a kérdése. Azonban Ro-
mániában 15 év alatt végbement egy de-
centralizációs folyamat – még ha
meglehetősen felemáson, ellentmondáso-
san is –, tehát a következő években a me-
gyei és regionális román-magyar
koalíciókra vonatkozó elképzeléseket kel-
lene az előtérbe állítani, mégpedig nem
eseti együttműködésekkel, hanem kon-
cepciózus tervek mentén. Ez stratégiai
irányváltás lehetne.

– Az EMNP és az MPP összefogásának
egyik, talán legfőbb oka a két vezető egyé-
niség, a Tőkés László és a Szász Jenő közötti
személyes ellentét.  Ön szerint feloldható-e
a két politikus közötti ellenséges viszony? És
miként?

– A politikai ellentétek nagy mérték-
ben perszonalizálódnak, és gyakran sze-
mélyiségek közötti ellentétekként jelennek
meg. Ezért a politikusok közötti személyes
ellentétről nehéz eldönteni, mennyire po-
litikai és mennyire személyes tartalmúak.
Én nem is a személyek közötti viszonyról
beszélnék, hanem arról, hogy mi a különb-
ség a két párt, az EMNP és az MPP mint
jobboldali pártok között. Az attitűdökből
ugyanis az olvasható ki, hogy az MPP első-
sorban pozícióorientált, mintha azt tekin-
tené fontosnak, hogy minél több pozíciót
megszerezzen, hogy azok birtokában el-
döntse, milyen politikai célokat kíván meg-
valósítani. Az EMNP viszont inkább
konstruktivistának tűnik: a térnyerést egy-

ben egy stratégia útkeresésnek, önépítés-
nek tekinti. Paradox vonatkozása ennek,
hogy miközben pozíció-orientáltságával az
MPP sokkal inkább hasonlít az RMDSZ-re,
a gyakorlati politizálás szintjén erőtelje-
sebben opponálja a szövetséget. Ezzel
szemben az EMNP, mely keresi a Szövetsé-
gétől eltérő stratégiát, a gyakorlati politi-
zálás szintjén együttműködőbb az
RMDSZ-szel.

– Hogyan látja, az őszi parlamenti vá-
lasztásokra van-e esély a magyar pártok
összefogására?

– Ezt a kérdést jelen pillanatban meg-
válaszolhatatlannak tartom. Két fontos té-
nyezőnek van meghatározó szerepe az
összefogás alakulásában: a helyhatósági
választások eredményeinek és magának a
parlamenti választási törvénynek. Egyiket
sem ismerjük jelenleg. A választási tör-
vényről még azt sem lehet tudni, hogy mi-
lyen típusú lesz, többségi rendszert vezet-e
be, vagy úgynevezett vegyes választási
rendszert. Úgy hiszem, ez a kérdés csak a
nyár vége felé kerül ismét a politika napi-
rendjére.

Pál Piroska

A politikai ellentétek 
nagy mértékben
perszonalizálódnak, és
gyakran személyiségek
közötti ellentétekként
jelennek meg. Ezért a
politikusok közötti
személyes ellentétről
nehéz eldönteni, mennyire
politikai és mennyire
személyes tartalmúak. 



Ismét eltűnt 
a Borsos Tamás szobor
Május 5-ére virradó éjszakán ismét eltűnt a vár-
hoz vezető sétány mellett felállított Borsos Tamás
mellszobor. A Kiss Levente szobrászművész által
készített alkotást még fel sem avatták 2000 jú-
niusában, amikor az éj leple alatt „ismeretlen
tettesek” meggyalázták. Az illuminált elkövetők
akkor letörtek a talapzatból egy darabot, meg-
rongálták a latin nyelvű feliratot (In memoriam
aedificatoris arcis – Az erődítmény építőjének
emlékére) és felgyújtották a szobrot takaró lep-
let. A rongálásokat aztán sebtében kijavíttatta
a városvezetés és pár nap múlva megtörtént a
felavatása. Aztán néhány éve eltűnt a szobor, de
akkor sikerült visszakeríteni. Most ismét nyoma
veszett. Talán túl elnézőek a hatóságok az elkö-
vetőkkel szemben, vagy túl lágyak a büntetőtör-
vények? Igaz, legtöbb esetben kézre sem kerül-
nek a gyalázatot végrehajtó tettesek. 

Borsos Tamás, a város kiváló főbírája, neves erdélyi
diplomata 1566-ban született Marosvásárhelyen. 1597-
ben a város jegyzőjévé választották, majd 1599 és 1604
között főbírói tisztséget töltött be. Mint diplomata több-
ször volt portai követ, hosszabb ideig élt Konstantiná-
polyban. Az 1490-es években épített vásárhelyi várat
Basta Giorgio osztrák generális rémuralma alatt lerom-
bolták. A város több köztiszteletben álló személyisége
a támadások, rablások elől Brassóba menekült. Köztük
volt Borsos Tamás is, akit megihletett a brassói vár erős-
sége, szépsége és hazatérte után 1602-ben kezdemé-
nyezte egy új vár építését Marosvásárhelyen is. A nagy-
méretű építkezés el is kezdődött, a bástyák építésével
egy-egy céhet bíztak meg. 1616-ban Borsos Tamásnak
sikerült kieszközölnie, hogy Bethlen Gábor Erdély feje-
delme a települést a szabad királyi városok közé emelje
és az azokat megillető kiváltságokkal ruházza fel. Az
építkezés befejezését azonban nem érte meg a „várépítő”
mert 1634-ben elhunyt. A mai formában látható vár
aztán az 1650-es évekre készült el. 

Sajnos nem elszigetelt esettel állunk szemben, hisz
gyakran szerezhetünk tudomást temetők, síremlékek,
szobrok rombolásáról, gyalázásáról. Nem helyi jelenség
és nem is regionális specifikum. Sáromberkén a Teleki-
kriptát már többször feltörték, megrongálták, főleg az
1990-es években. A gyalázás hátterében valószínűleg
a rablás szándéka állt, az elkövetők kincseket, értékeket
sejtettek a sírboltokban. A marossárpataki Teleki-kriptát
is sok alkalommal feldúlták „ismeretlen tettesek”, és
minden elképzelhető emberi szennyel bemocskolták
azt. A közelmúltban a helyi régi temetőben kezdtek el
„tevékenykedni” az ócskavasgyűjtők. Több esetben ron-
gáltak meg sírokat, törtek le vaskorlátokat az éj leple
alatt. Nagyernyében 2009 szeptember elején feltéte-
lezhetően bosszúból vagy egyszerűen kedvtelésből, szó-
rakozásból rongáltak meg, döntöttek le, törtek össze
több mint 30 síremléket, ugyancsak „ismeretlen tette-
sek”. A feljelentés megtörtént, de intézkedésre ellenük
mai napig nem került sor. Nem sokkal később Jézus
bronzból öntött teste (a corpus) tűnt el a feszületről!

Nemes Gyula

P.S.

Amennyiben a hét végéig nem kerül elő a Borsos 
Tamás-szobor, az önkormányzat újraönteti azt – jelentette
Csegzi Sándor alpolgármester, aki elmondása szerint már
felvette a kapcsolatot a mű alkotójával, Kiss Levente szob-
rászművésszel. Annak idején egy Chicagóban élő család
állta a műalkotás előállításának 3600 dolláros költségeit. 
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Kezdetben – a kilencvenes
évek végén – valának a „tég-
lák”: nagyok, nehezek, szögle-
tesek, ormótlanok, rondák.
Emellett még drágák is voltak,
valamint buták, rettenetesen
buták: kizárólag telefonálni le-
hetett velük. Jobb esetben.
Merthogy kiránduláson, túrázá-
son, horgászatkor fújhattuk fel
a vackokat – eleinte csak a na-
gyobb városokban és közvetlen
közelükben volt térerő. Külföl-
dön szintén tehettük a füstre,
roamingszolgáltatásról még
csak nem is hallottunk akkori-
ban.

Aztán, ahogy telt-múlt az
idő, úgy lettek a mobiltelefonok
egyre kisebbek, pofásabbak,
csicsásabbak, okosabbak. Az
SMS-küldés volt az első „járulé-
kos” szolgáltatás (és mindmáig
a legnépszerűbb), az MMS-ezés
nem vált be (drága), de aztán
sorban és megállíthatatlanul
jöttek az egyre újabb funkciók;
manapság már valójában mini-
számítógépekről beszélhetünk,

főleg az ún. okostelefonok
(szlengesen: odanyúlós vagy ta-
piteli) esetében. Tényleg elké-
pesztő, milyen hatalmas
fejlődésen mentek keresztül alig
több mint egy évtized alatt: a
mai készülékekkel gyakorlatilag
csak mákot darálni és kolbászt
tölteni nem lehet, minden mást
igen. De vigyázat: tudhat bár-
mit a csodakütyü, ha egyszer el-
veszítjük vagy ellopják, a benne
lévő SIM-kártyával együtt;
kezdhetünk új életet, mert a te-
lefonkönyvünknek is csenget-
tek, ezért ajánlatos időnként
lementeni valahova az utóbbit,
például a számítógépre. Régen,
mobilszámításunk előtt min-
denki fejből tudta a rokonai, ba-
rátai, fontosabb ismerősei
számát; ma legfeljebb a sajá-
tunkat tudjuk, de még azt se
mindenki.

A mobilozás alapvető elő-
nye, hogy bárkit bármikor elér-
hetünk, csakhogy ennek a
tantusznak is két oldala van:
bennünket is bármikor zargat-

hatnak. Persze, ki lehet kap-
csolni a telót, de becsületes
ember nem szokta. Sokan nem
veszik fel vagy egyszerűen ki-
nyomják, ha ismeretlen számról
hívják őket. Tanácsot adni
nehéz, mi a követendő attitűd
ilyen esetben, ugyanis a horror-
filmekben mindkét magatartást
szankcionálták már: volt, hogy
azért fojtották meg a rányit,
mert felvette az ismeretlennek,
ugyanakkor láttunk már olyat is
(One missed call), amikor azért
lett a bige hirtelen egy fejjel ala-
csonyabb, mert nem méltatta
szóra a titkos telefonálót.
Döntse el hát ki-ki maga…

Az SMS-ezés több szem-
pontból is érdekes. Először is: a
világon mindenhol hibásan
használják, mivelhogy az SMS
az angol Short Message Service
rövidítéséből származó betűszó,
tehát evidens, hogy SM-et kéne
mondani, és nem SMS-t, csak
hát ebben a formában vonult be
a köznyelvbe, így jártunk. Az is
figyelemre méltó, hogy szinte

mindenki az „ellenkező” kezével
írja az SMS-t: a jobbkezesek bal
kézzel, a balosok jobbal; rejtély,
hogy miért. A legádázabb SMS-
ezők a tinilányok, de az egyete-
misták sincsenek túlságosan
lemaradva. Egy felmérés szerint
a harmincöt éven aluli nők
majdnem háromszor annyit
SMS-eznek, mint azonos korú
férfitársaik, amiben közrejátsz-
hat az is, hogy a férfiak jobbára
csak nőknek küldenek SMS-t,
egymásnak legfeljebb különle-
ges alkalmakkor (karácsony,
húsvét stb.). Nincs rá logikus
magyarázat, de valamiért buzis
a férfiak közötti SMS-ezgetés,
mi inkább felhívjuk egymást.

Egy amcsi humorista szerint
az emberek zömének villám-
gyorsan kiürülne a telefon-
könyve, ha valamilyen csoda
folytán még hallanák egymást
néhány másodpercig az után is,
hogy befejezték a beszélgetést.
Van benne valami…

Molnár Tibor

Mobil

A végső megoldás egy önálló magyar
orvosi egyetem megalakítása

„Sajnálatos, hogy Romániában egyelőre csak mímeljük a demokráciát, és hihetetlen, hogy egy
törvényt, illetve egy kormányhatározatot egy tollvonással érvénytelenítenének” – jelentette ki
dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke szerdai sajtótájékoztatóján.

Ugyanakkor gyanúsnak mi-
nősítette azt is, hogy a Ponta-
kormány legfontosabb
szándéka az egyetemen létra-
hozandó magyar karokra vo-
natkozó kormányhatározat
megsemmisítése. „Az ország
gazdasági problémáktól ter-
hes, munkahelyhiánnyal, sze-
génységgel küszködnek az
emberek, nem hiszem, hogy a
legégetőbb problémát a
MOGYE-n megalakuló magyar
departamentum jelentené” –
mondta el Benedek.

Állítása szerint az egyetlen
reményt Ioan Mang, az új tan-
ügyminiszter és Andrei Marga,
frissen kinevezett külügymi-
niszter vásárhelyi látogatása
jelentheti, amikor remélhető-
leg komoly lépést tehetnek a
mindenkit kielégítő megoldás
felé. „Bízom abban, hogy
Marga jelenléte pozitív befo-
lyással bír majd, hisz a Babes-
Bolyai Tudományegyetem volt
rektoraként neki tudnia kell,
hogy mik az előnyei, és hogyan
kell megalakítani egy multi-
kulturális egyetemet” – fej-
tette ki Benedek, aki a MOGYE
oktatója is.

„Hogyha ennek a próbálko-
zásnak sem lesz eredménye,

akkor személy szerint egy ön-
álló, állami, magyar tannyelvű
orvosi egyetem létrehozását
vélem az egyetlen megoldás-
nak” – mondta el. Hozzátette:
„a felsőoktatási intézmény így
működött az ’50-es, ’60-as
években is, emellett igény
lenne rá, és meglátásom sze-
rint a magyar ajkú diákoknak is
joguk van arra, hogy anyanyel-
vükön tanuljanak”. Benedek
mondvacsináltaknak nevezte
azokat az ellenérveket, ame-

lyekkel a román közvélemény
bombázza őket, miszerint a
magyar nyelven tanuló orvo-
sok képtelenek lesznek majd a
román betegeket ellátni. „Min-
den orvosira bejutott diák
érettségizett román nyelvből,
így teljesen logikátlanok ezek
az állítások, sőt, éppen a fordí-
tott esetre van rengeteg példa,
amikor is a román orvosok nem
tudnak kommunikálni a ma-
gyar betegekkel” – hívta fel fi-
gyelmünket Benedek egy

Marosvásárhelyen, de Erdély
más városaiban is gyakran elő-
forduló problémára.

Mint ismeretes, kedden az
új kormány visszavonta azt a
fellebbezést, amelyet az Ungu-
reanu-kabinet nyújtott be egy
bírósági döntés ellen, amely
felfüggesztette a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar karának lét-
rehozásáról szóló kormányha-
tározatot.

Pál Piroska
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Tessék mondani, 
ez már a kampány? 
Rendszerint a választások közeledtével minden
megjavul, majd utána a megígért álomkép darabjaira
hull. Egy hónap van még a mindent eldöntő szavazásig,
de Marosvásárhelyen már most zűrzavar van. Mi
történik? Túl hamar kiégtek a kampányfogások?

Vegyük például az utóbbi idő legnagyobb magyar „sikerél-
ményét”, a magyar tagozat megalakulását a MOGYE-n. Mi-
csoda örömöt váltott ki ez a hír, most pedig azt mondhatjuk,
hogy hol volt, hol nem volt, talán csak mese volt. Mondhat-
nánk azt, hogy ez a kormány bukása miatt van így, és ezzel le
is lehetne zárni az ügyet, amellett, hogy még hallani lehet né-
hány – eleve pesszimista hozzáállással induló – tiltakozást.
Azért még egy kérdőjel marad a pont után. Miért nem volt
fontos évekkel ezelőtt küzdeni a magyar tagozat megalakulá-
sáért? Ez a kérdés egyfajta „pre-kampányként” világítja meg
a helyzetet. Ez nem azt jelenti, hogy minden, ami választások
előtt történik, kampányfogásnak minősíthető, csupán elgon-
dolkodtató.

Sajnos az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy hir-
telen sokat akarunk, ahelyett, hogy apró lépésekben valósíta-
nánk meg terveinket, előre gondolkodva. Ha 10 hónap alatt
el lehetett fogadtatni a kormánnyal, hogy egy ilyen intézkedés
szükséges, akkor mi mindent lehetett volna még tenni 3-4 év
alatt?

Az a gond, hogy nem vagyunk elővigyázatosak, nem féltjük
eléggé a jövőnket. Az elővigyázatosságról jut eszembe…
Olyan nagy erőfeszítés lenne kamerákat szerelni a szobraink-
hoz? Már a sarki boltokban is hemzsegnek a fekete megfigyelő
szerkezetek, ez ma már szinte banális. Ami ennél is banálisabb,
hogy nem tanulunk a saját hibáinkból, hiszen nem az első eset,
hogy szobor nélkül maradunk.

Ne folytassuk tovább ezt a „ha baj van, akkor gyorsan csi-
náljunk valamit” politikát. A gyors munka igazán látványos,
de már láttuk az eredményét, vagy inkább az eredménytelen-
ségét. Itt az ideje, hogy tanuljunk a hibáinkból, a mulasztása-
inkból, és közös utat keresve, fokozatosan kiépítsük az
életünket a saját otthonunkban.

Becze Dalma

– Mi az, amit kifogásol a
néppárti javaslatban? 

– Elsősorban az, hogy a két
magyar polgármesterjelölt visz-
szalépését kérik egy olyan füg-
getlen román jelölt javára, aki-
nek támogatói háttere egyelőre
feltérképezhetetlen. Az általam
ismert felmérések szerint a két
pillanatnyilag legerősebb támo-
gatottsággal bíró  jelölt: a je-
lenlegi polgármester és Frunda
György. Ha a Néppárt annak a
jelöltnek a visszalépését kéri,
akinek a legtöbb az esélye arra,
hogy lecserélje a  jelenlegi vá-
rosvezetőt, akkor önként adódik
a kérdés: kinek a céljait, érdekeit
szolgálja a Néppárt? Mert az
szerintem még a feltételezett
híveik előtt is világos, vagy an-
nak kellene lennie, hogy min-
den Smaranda Enachera leadott
szavazat Florea esélyeit erősíti.
Tovább megyek: ha valamilyen
abszurdum folytán megtör-
ténne az, amit a Néppárt szor-
galmaz, akkor oda jutnánk,
hogy egyetlen magyar polgár-
mesterjelölt nélkül tartják majd
a választásokat. Ezt akarnánk,
ezt akarná a vásárhelyi magyar
közösség? Kétlem. 

– Ön szerint mivel magya-
rázható az EMNP ötlete?

– Egyértelműen a tehetet-
lenséggel. Úgy látom, Vass Le-

vente támogatásával ellőtték
minden puskaporukat. Aztán,
hogy változott a helyzet, hirte-
len kapkodni kezdtek. Azt kell
mondanom, elmulasztották a
pártépítést, magyarán nincs
tagságuk, ezért nem találtak
olyan alkalmas személyt, akit
polgármester-jelöltként indít-
hattak volna. Utolsó pillanatban
besoroltak Smaranda Enache
mögé, talán abban remény-
kedve, hogy ily módon palás-
tolhatják tehetetlenségüket. 

– A múlt heti kampányren-
dezvény – a Szembesítés Napja
sz. m. – alkalmával megfogal-
mazott kritikákkal kapcsolatban
is vannak kifogásai. 

– Megértem, természetes-
nek tartom, hogy egy válasz-
tásra készülő párt kritizálja a
„hatalmi” pozícióban lévő el-
lenfeleit. Dehát minden bírá-
latnak a valóságon, a tények is-
meretén kellene alapulnia.
Sajnos az EMNP által megfo-
galmazott kifogások, vádak,
amellyel az önkormányzati
képviselőtestületet, annak
RMDSZ-es frakcióját illették
többnyire alaptalanok, a hely-
zet nem kellő ismeretéről árul-
kodnak, de ha drasztikusabban
akarnék fogalmazni, akkor
sanda csúsztatásoknak, szán-
dékos ferdítéseknek nevezném
őket. Mindez azt bizonyítja,

hogy nincsenek tisztában az
önkormányzati képviselőtestü-
let jogkörével. Mert az talán
joggal elvárható lenne, hogy
tudják: a képviselőtestület ha-
tározatokat hoz, a polgármes-
ter meg végrehajt. Legalábbis
így kellene ennek történnie.  

– Konkrétan mit kifogásol
leginkább a kritikákból?  

– A kétnyelvű feliratozással
kapcsolatos kijelentéseik eny-
hén szólva nem fedik a valósá-
got. Ezzel nem azt akarom ál-
lítani, hogy minden a
legnagyobb rendben, de azt
igen, hogy lehetőségeinkhez
képest megtettük, amit meg-
tehettünk. Vegyük a Kossuth
utca ügyét: kétszer szavazta
meg a képviselőtestület a név-
változtatást, mindkétszer köz-
igazgatási bírósághoz fordultak
az ellenzők, ezért a végrehajtás
elmaradt. Ide tartozik, hogy
összeállíttattuk az utcák, terek
helyes fordításait tartalmazó
lajstromot, aminek megfele-
lően cserélik majd ki a névtáb-
lákat. Ennél többet, az adott
körülmények között, nem állt
módunkban tenni. Az iskolák
tekintetében is történt előrelé-
pés: tanácsi határozat született
a feliratozások kötelező két-
nyelvűségéről. Ez tartozik a kép-
viselőtestületre, a végrehajtás a
polgármester, az illető iskolák

vezetőségének a kötelessége.
Sajnos a hasonló ügyekben mér-
vadó, eligazító kisebbségi tör-
vény hiányában nehéz ezen ha-
tározatok életbeültetése. 

– Szó volt még a tömegköz-
lekedésről, a távfűtésről is, a vá-
ros eladósodásáról...

– Akkor vegyük sorra: a tö-
megközlekedés, az adott körül-
ményekhez, lehetőségekhez, a
városi úthálózathoz képest
megfelelőnek mondható. Nem-
rég határozott a tanács a bér-
letek 45 százalékos csökkenté-
séről. A kedvezményzetettek
köre már így is igen széles, hisz
a nyugdíjasok, diákok, tanulók
ingyen utazhatnak. A távfűtés
díjszabása tekintetében az or-
szágos középmezőnybe tarto-
zunk. Olyan körülmények kö-
zött, hogy a vállalat tetemes
összegeket fordít a korszerűsí-
tésre, tehát a szolgáltatás mi-
nősége folyamatosan javul.
Ami pedig az eladósodást illeti,
ki kell mondani jó hangosan:
Marosvásárhely Románia egyik
legkevésbé eladósodott városa,
pillanatnyilag 13-14 százalé-
kos. Ez az arány, ha marad a je-
lenlegi tendencia, néháby éven
belül a minimálisra csökkenhet.
Aki az ellenkezőjét állítja, az
vagy tájékozatlan, vagy szán-
dékosan hazudik.  

Sz. L.

Benedek István: 

Felháborította dr. Benedek Istvánt, az RMDSZ városi szervezetének elnökét az EMNP minapi fel-
hívása, amelyben Smaranda Enache támogatására kérték a magyar választókat. A néppártiak múlt
heti kampányakcióján érintett problémák néppárti értelmezésével sem ért egyet az orvos-politikus.
Interjúnkban mindezek okára próbáltunk rávilágítani.  

„Kinek az érdekeit 
szolgálja a Néppárt?”

Újra a parlamenti szakbizottság 
előtt Borbély László mentelmi ügye

A képviselőház kedden visszaküldte a jogi 
szak bizottsághoz azt a kérést, amely Borbély
Lászlónak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) parlamenti képviselője mentelmi jogának
megvonására irányul.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség csak akkor indithat
Borbély ellen bűnvádi eljárást, ha a képviselőház megvonja a
volt zöld szaktárcavezető mentelmi jogát.
Florin Iordache, a jogi bizottság alelnöke szerint azért kérték a
dosszié visszaküldését a szakbizottsághoz, hogy annak
valamennyi tagja átnézhesse majd azt. Április 10-én ugyanis
amikor a bizottság a mentelmi jog megvonásának
támogatásáról határozott, az akkor még ellenzékben lévő
Szociálliberális Szövetség (USL) előljárói parlamenti
sztrájkban voltak, és nem vettek részt a törvényhozásban és a
szakbizottság ülésén sem.
Borbély László környezetvédelmi miniszter volt április 5-ig,
amikor az ügyészség által benyújtott kérés nyomán
lemondott tisztségéből. A volt minisztert befolyással való
üzérkedéssel és vagyonnyilatkozata meghamisításával
gyanúsítja a DNA. A politikus ártatlannak vallja magát.

MTI 
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Az Európai Unió súlyos be-
teg. Immunrendszere le-
gyengült, szervezetét ve-
szedelmes kór támadja.
Morális és gazdasági válság
hatalmasodott el az elme-
szesedett organizáción. 

Az unió polgárainak alap-
vető érdekük a közösség fenn-
tartása, életképességének
megőrzése, s ez radikális mű-
téti beavatkozást igényel. Az
Egyesült Államokból importált
(vagy küldött?) pénzügyi kór-
ság bakteriális fegyver, a gyar-
matosítás eszköze. Egy nehezen
azonosítható pénzhatalom ál-
dozatul szemelte ki Európát,
csillapíthatatlan éhsége új és
egyre nagyobb zsákmányt kí-
ván. 

Háború ez, amelyben ne-
künk, európai polgároknak jo-
gunk van az ellenállásra. A vál-
ság és a segítségével működő
offenzív gyarmatosítás megál-
lítása és felszámolása lehetsé-
ges, de az európai uniós szer-
vezet újjáalakítását követeli
meg. Az új szervezet az egyen-
rangú nemzetek közös akara-
tára támaszkodhat. Ezen az ala-
pon kezdődhet meg a
spekulációs tőke kiűzése, és he-
lyébe a munkára épülő társa-

dalom visszaállítása, amely
kontinensünk polgárainak
alapvető érdeke. 

Európa szívében, Magyar-
országon új jelenség ütötte fel
a fejét. A 2010-es választáso-
kon a nemzet többsége húsz
évvel a rendszerváltoztatás
után most már gyökerestől
tépte ki a kommunista hatal-
mat, és elutasította annak mu-
tánsát, a liberál-szocialista
pénzügyi oligarchiát. A magyar
polgárok tapasztalata 1848 és
1956 fegyveres forradalmának
bukása után végre elvezetett a
2010-es szellemi és lelki közös-
ség kialakulásáig. Ennek ered-
ménye volt a polgárság nagy
többségének békés felkelése
2012. január 21-én. A demok-
ratikus választások után meg-
született, nemzetért kiálló és a
közjót szolgáló kormány azon-
nal szemet szúrt a pénzhata-
lomnak és uniós kiszolgálóinak,
akik nyílt támadást intéztek
nemzeti szuverenitásunk ellen.
Nem számítottak azonban arra,
hogy szembetalálkoznak a Bu-
dapest utcáin hömpölygő
négyszázezres tömeggel,
amely megállásra kényszerí-
tette őket. 

A budapesti békemenettel
Európában fellobbant az első

jelzőtűz, és tanúságot tett róla,
hogy még nehéz körülmények
között is lehetséges szoros
szimbiózisban élni a nép által
választott kormánnyal, ha közel
egységes a mögötte álló nem-
zeti akarat. A választókkal való
folyamatos párbeszéd olyan vé-
dőburkot alakít ki a kormány-
zás körül, amely által az hosszú
távon is megőrizheti demokra-
tikus jellegét, és ezáltal kívülről
nem támadható.

Magyarországon megala-
kult a Patrióta Európa Mozga-
lom, abból a célból, hogy szol-
gálja Európa megújulását,
ösztönözze az európai polgá-
rokat a civil kontroll megerősí-
tésére és a morálisan meg-
gyengült unió átalakítására.
Hatását bizonyítja, hogy Len-
gyelországból és Litvániából ci-
vilszervezetek és polgárok so-
kasága csatlakozott hozzá. A
polgári összefogás Kelet-Kö-
zép-Európában futótűzként fog
elterjedni. Az európai polgár-
ság láthatóan komolyan veszi
a népfelség elvét. A közjóért
való tenni akarás szelleme ki-
szabadult a palackból. Európa
népeinek többsége világosan
látja, hogy az unió átalakítása
a nemzetek túlélésének elke-

rülhetetlen feltétele. 
A gazdaságilag erősebb or-

szágok hatalmaskodása és ket-
tős mércéje nem tűrhető to-
vább, ezért kerültek most
előtérbe – és egyben lépés-
kényszerbe – az egyenrangú
nemzetállamok közösségében
hívők; miközben a gazdasági
válságok kialakulását tétlenül
szemlélő, a saját országukban
működő párttársaikkal össze-
kacsintó eukratáknak menniük
kell.  Az unióra vonatkozó tör-
vényhozás a jövőben legyen a
nemzeti parlamentek dolga.
Európai csúcsparlamentre nincs
szükség. Mandátumuk lejártá-
val csomagoljanak a képvise-
lők!

Az Európai Parlament párt -
apparát¬csikok szovjet típusú
„dumájává” vált, miközben

egyre gátlástalanabbul fo-
gyasztja az európai polgárság
közpénzeit. Felelős uniós kor-
mányra van szükség, olyanra,
amely végrehajtja a tagállamok
közös határozatait! A kormány
tagjait a tagországok parla-
mentjei válasszák meg! Az Eu-
rópai Unióban a szakmai bizott-
ságok tagjai valóban képzett
szakmai kiválóságok legyenek!
A szakmailag felkészült bizott-
ságok lesznek majd alkalmasak
jól átgondolt törvényjavaslatok
és határozatok előkészítésére,
melyeket a tagországok szak-
minisztereinek közössége bí-
ráljon el, majd a tagállamok
parlamentjei emeljék törvényi
erőre többségi, vagy szükség
szerint kétharmados szavazat-
tal! 

Az európai uniós igazság-

szolgáltatás bővített formában
maradjon a strasbourgi bíróság
hatáskörében.

A jelen és jövő gazdasági
helyzetében az Európai Unió
szervezeteinek is meg kell húz-
niuk a nadrágszíjat. A nemze-
tek parlamentjei által kontrol-
lált uniós kormányzás a
gazdaságosság mellett az eu-
rópai demokrácia garanciája is.
Az új szerkezetű unió lehető-
séget adhatna arra, hogy a
kontinensek versenyében győz-
tesek lehessünk. Patrióta Euró-
pára van szükség, és az e célhoz
vezető eszközök kiválasztása és
működésbe hozatala egyre sür-
getőbb. 

Csizmadia László 

Új ruhát az EU-nak! 

Brutális fenyegetést kapott a magyar főszerkesztő: Ki akarják nyírni

Talán inkább rossz vicc, amit egyes, szigorúan névtelenül hozzászólók maguknak, bizonyos internetes oldalak szerkesztői pediglen őnekik megengednek
e szentséges címszó alatt.

Még hogy sajtószabadság?
Az olvasói észrevételek köz-

lésének szokása nagyjából ma-
gával a nyomtatott sajtó meg-
jelenésével lehet egyidős,
hasznos tudnivalókkal, sokféle
véleménnyel gazdagítva olva-
sót, lapkészítőt is ugyanakkor.
Természetesen (akkor még)
csakis és kizárólag szerkesztve,
a lapgazda világszemlélete, íz-
lése szerint válogatva a ponto-
san azonosítható személyek ál-
tal beküldött levelekből. És
még a művelt nyugaton, a li-
berális demokrácia vegykony-
hájában sem jutott eszébe sen-
kinek cenzúrát kiáltani egy-egy
gondolatszegény, színvonalta-
lan, ne adj' Isten, egyenesen
ordenáré, netán éppen beteg
lélekről tanúskodó szerzemény
közzé nem tétele miatt.

Aztán jött az internet, az
online terjedő információk vi-
lága, az úgynevezett interakti-

vitás kora, amikor a nézőnek,
olvasónak már az azonnali visz-
szaszólásra is lehetősége ada-
tik. Technikailag tudniillik – és
itt lesz az egyesek súlyos téve-
dése – amikor egy majd' min-
denki által elérthető műszaki
megoldás alkalmazását magá-
val a sajtószabadsággal azono-
sítanának. Az online világában
értendő sajtószabadság, jelen-
tem, hazánkban igenis hibát-
lanul működik: bárki indíthat,
nyithat ugyanis saját (hon)la-
pot, és abban a jelek, a tapasz-
talatok szerint lényegében bár-
mit közölhet is külön engedély
nélkül, ráadásként pedig meg
még akár rendkívül csekély
anyagi ráfordítás árán is.

Annak követelése, hogy a
sajtóüzletbe komoly összegeket
befektető tulajdonos, a szent
sajtószabadság nevében legyen
köteles lapjában korlátozás nél-

kül közzétenni bárki („kom-
mentelő”) bármely szövegét,
nyilvánvalóan a viccek világa.
Ennyi erővel akár helyet kíván-
hatnának maguknak a drága
pénzért felállított köztéri hir-
detőoszlopokon éppúgy, mint
mondjuk a szendvicsemberek
nyakába akasztott táblákon is.

Ellenérvként szokták a
tárgyban felhozni, hogy a hoz-
zászólóknak teret engedő ol-
dalak látogatottságának szá-
mait alapul véve a piac igenis
igényli az ilyesmit, meg hogy
mennél hosszabb pórázra
eresztik őket, annál népszerűb-
bek. Úgy lehet, csak éppen a
felelősség dolga tisztázatlan.
Akkor most ki viseli például a
kétségtelenül létező büntető-
jogi terheit a – névtelenül köz-
readni lehetővé tett – szöve-
gekért, az ismeretlen szerző,
avagy a nagyon is ismert hon-

lap tulajdonosa?
Példának főszerkesztőnk,

Borókai Gábor minapi, amúgy
különben speciális indulatoktól
– gondolnánk magunk, vala-
mely klasszikusnak gondolt
műveltség birtokában – men-
tes jegyzetének a mandiner.hu
oldalán közzétett kivonatára ér-
kezett hozzászólásokat említe-
nénk. Jelen sorok olvasóit fá-
radságtól, a vasúti restik
budijainak falfirkái világába
történő alámerüléstől kímé-
lendő citálunk ide belőlük egy
amolyan „gyöngyszemet”, a
legdurvább részleteket csak
pontokkal jelezve, az eredeti
„helyesírás” változatlanul ha-
gyásával.

„Bocsánat de szerintem
nem vagyok egyedűl, akinek
nagyon elegen van igy nem le-
het élni magyaroszágon mi sza-
badnak szüllettűnk és a sza-

badságunk utjába áll egy bo-
rokai g(...)láda és bármire haj-
landóak vagyunk tényleg el-
vágjuk a torkát egy borokainak
az után ami történt az elmúlt
egy két évben mást nem aka-
runk.

CSAK LEGYILKOLNI LEVA-
DÁSZNI AZ ORBÁN G(...)LÁDÁIT,
GYILKOLJUK LE AZ ORBÁN
G(...)LÁDÁIT TALPNYALÓIT LŐ-
JÜK AGYON, GYILKOLJUK MÁR
LE VÉGRE AZ ORBÁN FÉRGEIT.
MINDET! GYILKOLJUK LE AZ
OROSZ G(...)LÁDÁIT, BORÓKAI-
VAL KEZDJÜK!”

Az idézet tán különösebb
kommentárt nem igényel,
ahogy az sem, hogy a Heti Vá-
lasz legtöbb szerzője – miként
legújabban jómagam is – kö-

szöni, de nem kér az ilyesmiből,
az értelmes hozzászólások el-
vesztését ugyanakkor erősen
fájlalva.

Hogy nem hallanánk az idők
szavát, arról szó nincs, csupán
az ilyesféle új helyzet új szabá-
lyokat kívánna magának. Kizá-
rólag hiteles módon (például
az ügyfélkapu igénybevételé-
vel) azonosított szerzők írásai-
nak közlését, avagy e célra kü-
lön, előzetes szerkesztőt
alkalmazva, kerül, amibe kerül.
Már persze, ha ama szent piac,
megfelelő anyagi fedezet nyúj-
tásával valóban igényt tartana
ilyesmire, aminek pedig mife-
lénk mindezidáig semmi, de
semmi jele.

Michnai Attila



7. oldalHumor <<május 11 – 17.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Vigyázz, a héten pof-akció van:
egyet beszólsz, kettőt kapsz!

Stíluscsavar
A zenében már régóta divat a különféle zenei stílusok
keverése, ötvözése, a különböző feldolgozások: metál-
együttesek által előadott Abba-számok vagy szimfonikus
opuszok, újragondolt népdalok, áthangszerelt vagy ala-
posan átdolgozott klasszikus slágerek satöbbi. Más mű-
vészeti ágakat – jobbára objektív okokból kifolyólag – ke-
vésbé érint ez a módi, pedig érdekes lenne, mondjuk, egy
Picasso-ecsettel megfestett Mona Lisa, vagy a Salvador Dalí
által szürre-értelmezett Sixtus-kápolna mennyezeti freskója.
Ami az irodalmi műveket illeti, már történt néhány próbál-
kozás, például valaki nemrég átírta Jane Austen klasszikusát,
a „Büszkeség és balítélet”-et, zombisra véve a figurát. De
lássunk mi is néhány stílusficamítást…

Toldi – prózában, székelyesen. (…) És akkor az a Miklós
gyerek fölragadta a nagy malompjészát, s úgy bésirítette a
bakák közé, érted-é, hogy az egyikből ott helybe’ kiszállott
a szufla, s az agya veleje is úgy kipreckelt, hallod-é, mint
mikor egy borkán fuszulykás zakuszkát a falhoz baszarinta-
nak, oszt Miklós úgy iszkolt, komám, mint a beteg szamár,
mikor két féltéglával összecsapják a tökit…

József Attila: Mama  – rap stílusban.

(Én még őszinte ember voltam,
Ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.)

Rég is megmondós jó arc voltam,
Breakeltem meg hangeffektoltam.
Gönc nem téma, mosson a medve,
Teperjen velem az emeletre! Dzsííí!

Biblia – cigósan. Ekko’ azt kerálta a főgóré: „Felőlem aztán
zabálhattok bármit, koszosok, de amelyiket elkapom a ked-
venc fám körül gallyazni, az dzsálhat is a tífuszkertbe rózsát
szedni, hogy a várjú kaparná ki a szemeteket!”.

Állomási hangosbemondó – biblikusan.„Bizony-bizony,
mondom néktek: a csíki gyors előreláthatóan tíz percet késik,
ám ne bánkódjatok a ti szívetekben, mert előbb-utóbb meg
fog érkezni. Bizakodjatok hát, és örvendezzetek! Igaz, hogy
csak másodosztályú kocsikkal közlekedik, és minden állo-
máson és megállóhelyen megálland, de higgyetek nekem:
jól van az úgy!”

Piroska és a farkas – rendőrnyelven. A szokásos napi
ellenőrző körút során behatoltunk egy fás területre fiziológiai
szükségleteink elvégzése céljából, ahol látóterünkbe került
bizonyos kiskorú P. Iroska erdőszéli lakos, aki éppen bizalmas
viszonyt készült létesíteni egy szőrös helybélivel, majd az
általunk való megzavarásból kifolyólag azonos cselekmény
elkövetésére biztatott bennünket is egymással, illetve édes-
anyánkkal. Mindeközben a jobb kezén elhelyezkedő középső
ujját nem rendeltetésszerűen használta, szeméremtestét
közszemlére bocsátotta, majd egy ételhordásra rendszere-
sített kör alakú, fonott tárgyból kígyót-békát hányt ránk. A
hüllőket és kétéltűeket bizonyítékként lefoglaltuk, P. Iroskát
pedig bekísértük a kapitányságra, ahonnan egy idős, fej-
kendős hölggyel az óvadék kifizetését követően ismeretlen
helyre távozott.

Vicc. Minden, magára egy kicsit is adó, be-
csületes újságban szokott lenni „nap vicce”
rovat. Nos, a Központban ezután se lesz,
már csak azért sem, mivel hetilap, lesz vi-
szont „hét vicce”, íme, az első: 
Az Erdélyi Magyar Néppárt felszólította az
RMDSZ-t és az MPP-t, hogy „önös érdekei-
ket félretéve léptessék vissza saját pártje-
löltjeiket”, és mindhárom magyar politikai
alakulat támogassa a független Smaranda
Enachét.

Szobortalanság. Múlt szombatra virradó
éjszaka eltűnt talapzatáról a marosvásár-
helyi vár Petőfi tér felőli bejáratánál felál-
lított Borsos Tamás szobor. A városvezetés
ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést.
A rendőrség szerint már vannak gyanúsí-
tottak, de részleteket nem árulnak el, hogy
ezzel ne hátráltassák a nyomozást. Na, ne
röhögtessenek! Habár az is lehet, hogy lap-
zárta után nem sokkal kézre kerítik a tettest
vagy tetteseket, csakhogy az már tulajdon-
képpen mindegy. A kérdés ugyanis az: hogy
a túróba’ tudták megfújni, amikor gyakor-
latilag a főtéren van (volt), ahol – pláné
sötétedés után – gyakorlatilag köpni se le-
het úgy, hogy ne rendőrjárőrre essen. Rá-
adásul, ha azt is figyelembe vesszük, hogy
pont a kampánykezdet előtt egy héttel
tűntették el, több mint gyanús!
Maximális bunkóság azzal jönni egy (ki-
váltképp kedvezőtlen) esemény bekövet-
kezte után, hogy: én megmondtam előre,
pedig én tényleg megmondtam: még a ti-
zenkét évvel ezelőtti avatáson odasúgtam
a mellettem állónak – művészi hozzáér-
tésemet fitogtatandó és a momentum
fennköltségét enyhítendő –, hogy: szerin-
tem túl kicsi, el fogják lopni. Sajnos igazam
lett.

Kérdezz – felelek. „Akarjátok, hogy mél-
tóan éljünk városunkban?” – kérdezte
Frunda György a hétfői Charlie koncert kö-
zönségét, mire ők azt felelték, kórusban,
hogy igen, akarják. „Akarjátok, hogy tisz-
teljenek?” (benneteket – szerk. megj.) –
jött a második kérdés, amelyre szintén
igenlő választ adott a magyar Joe Cocker
utánzat párszáz fős rajongótábora, akárcsak
a harmadikra: „akarjátok, hogy becsüljenek?”.
„Nos, ha igen, akkor menjetek el június ti-
zedikén szavazni, és vigyétek magatokkal
barátaitokat, ismerőseiteket is!”
Valaki olvasta a múlt heti Központot…

Házimunka. A rendszeres otthoni tüstén-
kedés szellemileg is frissen tartja az idő-
seket, ugyanis a mosogatás, a főzés és a
takarítás 80 százalékkal csökkenti az Alz-
heimer-kór és a demencia kialakulásának
kockázatát – állítja egy nemrégiben meg-
jelent tanulmány.
A chicagói Rush Egyetemi Kórház kutatói
több száz, 82 éves átlagéletkorú önkéntes
bevonásával végeztek kísérletet. A részt-
vevők egy olyan készüléket viseltek, mely
rögzítette a napi tevékenységüket, emellett
felmérték azt is, hogy szellemileg milyen

állapotban vannak. Három évvel később
aztán megvizsgálták ugyanezeket az em-
bereket, és kiderült, hogy azok az idősek,
akik aktívan végeztek házimunkát, kétszer
kisebb valószínűséggel épültek le szelle-
mileg, mint azok, akik kevésbé voltak ak-
tívak.
Na, kérem szépen, klasszikus esete ez an-
nak, amikor összecserélik Jézuskát a gép-
puskával, az okot az okozattal. Hiszen min-
denki beláthatja, mekkora barmok ezek a
kutatók: nem azok épültek le kevésbé szel-
lemileg, akik házimunkát végeztek, hanem
azok végeztek házimunkát, akik kisebb
mértékben butultak el, ők ugyanis ritkáb-
ban felejtettek el porszívózni és mosogatni,
mint a többiek.

Mondjad szépen: áááááá! Szerelmi
bosszúból kihúzta volt szeretője összes fo-
gát egy nő Lengyelországban, amiért 3 év
börtönt kaphat. A 34 éves fogorvosnő ren-
delőjébe pár nappal az után állított be volt
párja, hogy a 45 esztendős férfi faképnél
hagyta őt egy másik nőért. „Megpróbáltam
félretenni az érzelmeimet, de ahogy a szék-
ben feküdt, mégis úgy döntöttem, hogy
kiszedem az összes fogát a rohadtnak!” –
idézte a szadi csajt egy osztrák honlap.
A férfi akkora adag érzéstelenítőt kapott,
hogy elaludt, a doktor néni pedig – miután
szépen kigyomlálta az összes fogát – fel-
kötötte az állát, hogy ne tudja kinyitni a
száját, és azt hazudta neki, hogy kompli-
kációk adódtak, és specialistához kell for-
dulnia. A férfi érezte ugyan, hogy nem érez
semmit a szájában, mármint fogakat, de
a nő azt mondta neki, ez csupán az érzés-
telenítéstől van. Amikor aztán hazaért, és
belenézett a tükörbe, mégiscsak leesett az
álla, hiába volt felkötve.
Egyetlen esetben járhatta volna meg ennél
is jobban a nyomorult: ha az ex-barátnő
urológus…

Öregember nem vénember, hanem…
vénasszony! Nővé operáltatja magát egy
háromgyermekes, négy unokával rendel-
kező angol nagypapa! A nyolcvan éves férfi
kilenc éves kora óta vágyik a műtétre, és
most nagyon boldog, hogy rászánta magát.
„Csodálatos, hogy végre azzá válhatok, aki
mindig is lenni szerettem volna. Az életem
kivirágzott azóta, amióta meghoztam a
döntést.” A tata egyébként már a hetvenes
években nőként kezdett viselkedni, annak
ellenére, hogy nős volt, három gyermekkel.
„A feleségem felfedezte, hogy titokban oly-
kor nőnek öltözöm: nagyon szégyelltem
magam, de legalább nyíltan vállalhattam
ezt a dolgot” – nyilatkozta. A most Ruth
Rose nevet viselő férfi két éve kezdett nyil-
vánosan is nőként élni.
Mai brit Piroska: „nagymama, miért olyan
vastag a… hangod?”.

Depis dalok. Az REM Everybody Hurts
című számát szavazták meg minden idők
legdepressziósabb dalának egy brit közvé-
lemény-kutatás résztvevői. A szavazatokból

kibontakozó sorrend alapján a húsz szo-
morú dal toplistáját a tavaly feloszlott ame-
rikai REM száma vezeti, utána Elton John
Candle in the Wind című dala következik,
majd a The Living Years a Mike and the Me-
chanics-tól. Az első ötbe még Whitney 
Huston I Will Always Love You és a Nothing
Compares to You című Prince-szerzemény
jutott be Sinead O'Connor előadásában.
A felmérésből kiderült, hogy a szomorú da-
lok a férfiakat is megríkatják: tízből hét
pacák szeme könnyezik, ha ilyet hall. A
megkérdezett nők 90 százaléka elismerte,
hogy egy érzelmes dal hallatán gyakran
sírva fakad. A fájdalmas nóták ötből egy
nőt biztos könnyekre fakasztanak, és a sár-
kányoknak is tíz szemük sír, és négy nevet.

Temetői párbeszéd: - Kend kihez jött, a
feleségéhez? – Anyósomhoz. – Az se rossz!
Anyósát robbantotta fel a felesége helyett
egy román férfi, aki bosszút akart állni fe-
leségén, és egy bombával preparált köny-
vet küldött neki ajándéknak álcázva. A kül-
deményt azonban az anyósa bontotta fel,
így az ő arcába robbant a bomba. Túlélte,
de a látását elvesztheti. A harmincnyolc
éves pacák bosszút akart állni volt felesé-
gén, aki elhagyta őt, és visszaköltözött az
anyjához, ezért A nyomorultak egy robba-
nóanyaggal és detonátorral preparált pél-
dányát küldte el neki. Az anyós azonban
félve attól, hogy veje valami fenyegetőt
küldött a lányának, maga bontotta fel a
csomagot…
Munteanu a bosszút egy barátjával közösen
tervelte ki és hajtotta végre, miután egyszer
részegen arról beszélgettek, hogy a neten
található leírások alapján szinte bárki képes
bármiből bombát készíteni (ami sajnos igaz
is). Az alaposan betintázott csávók még
aznap nekiálltak némi puskapor, üvegszi-
lánkok és egy, a detonátort működtető
elem segítségével bombát fabrikálni, amit
aztán A nyomorultak egy keményfedeles
példányába rejtettek; a detonátort a köny-
vet borító celofán letépése hozta műkö-
désbe. 
A rendőrség mindkét bombaszakit letar-
tóztatta.
És még mondja valaki, hogy A nyomorultak
unalmas!

Orvosi szenzáció! Egy forradalmian új,
minden ismert allergia leküzdésére alkal-
mas gyógyszert fejlesztettek ki japán szak-
emberek. Kereskedelmi forgalomba kerü-
lésével azonban még egy kicsit várni kell,
amíg elkészül az ellenszérum is, lévén, hogy
eddig minden kísérleti alany, akinek be-
adták, allergiás volt rá, és perceken belül
megfulladt.

Büszkeség. A korabeli írásokból kiderül,
hogy Leonardo da Vinci nem tudományos
vagy művészi teljesítményére volt a leg-
büszkébb, hanem arra, hogy puszta kézzel
tudott vasat hajlítani. Valójában ez a da
Vinci-kód.
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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
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Ingyenes kutya 
és macska ivartalanítás

Marosvásárhelyen a RescueMe Állatmentő Egyesület és a
holland Maria Polman Alapítvány április 23-ától kezdődően

ingyenes ivartalanítást biztosít kizárólag nőstény gazdátlan kutyáknak
is macskáknak – programálás szerint.

Ne feledjék, az ivartalanítás kevesebb kóborállatot eredményez, 
és egy egészséges és felelősségteljes döntés városunk érdekében.

Időpont egyeztetésért, kérem, hívják a következő
telefonszámokat: 0724-661-712, vagy 

0745-331-639. (minden nap, 14 óra után)

A világhálón is

Figyelem a 
személyazonossági iratok
érvényességére

Marosvásárhelyi Helyi Közszolgálat Személyeket
Nyilvántartó Irodája a lejárt érvényességű
személyazonossági iratok tulajdonosainak tudo -
mására hozza, hogy az érvényben lévő törvények értelmében,
személy azonossági irataik érvényességi határideje lejárta után, 15 napon
belül kötelesek a lakhelyük körzetében található, személyeket nyilvántartó
irodához fordulni, egy új törvényes okirat kiállítása érdekében.

További információk elérhetők a 0265/250391-es és a 0265/218366-os telefonszámon,
vagy közvetlenül, a marosvásárhelyi iroda székhelyén, a Călăraşilor utca 26-28. szám
alatt, hétfőtől péntekig 8.30 – 16.30 óra között.

Meghívó gyalogtúrára 
és gulyáspartira
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a civil szervezetekkel
közösen szeretettel meghívja Marosvásárhely természetkedvelő
és vidám lakóit egy közös gyalogtúrára szombaton, 2012.
május 12-én. 

Az Európa-napi rendezvénysorozathoz tartozó esemény programja a következő:
–       Találkozó a Somostetőn, a Medve-szobornál 10 órakor;
–       Az Európa-nap alkalmából szervezett kiállítás megtekintése az állatkertben;
–       Gyalogtúra a Somostetőtől a Németkalapig és vissza;
–       Játékok és versenyek gyerekeknek;
–       Piknik a szabadban (ízletes gulyás) a piknikövezetben.
A résztvevőket arra kérjük, hogy:
–       A Somostetőre vezető utat is gyalog tegyék meg;
–       Jókedvűen érkezzenek, hozzanak magukkal hangszereket, feledjék otthon az elektronikai

készülékeket

MISS & MISTER
MAROSVÁSÁRHELY 2012
A XVI. Marosvásárhelyi Napok alkalmából Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala megszervezi a Miss & Mister
Marosvásárhely 2012 versenyt.

Benevezési feltételek:
– Marosvásárhelyi lakhely;
– Minimum életkor – 14 év (a 18. életévüket be nem töltöt személyek esetében szükséges a

szülők/törvényes gyámok írásos beleegyezése);
– Legkevesebb 1,68 m (Miss) és 1,73 m (Mister) magasság.

A beiratkozáshoz szükséges információk:
Beiratkozhatnak:
1. a facebook oldalon: misstirgumures (2012. május 16-ig);
2. személyesen, a Mihai Eminescu Művelődési Központban (naponta 8–14 óra között).
Casting: május 17, 16.00 óra –Mihai Eminescu Művelődési Központ.
A castingon fel kell mutatni a személyazonossági igazolványokat.
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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
lHa 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
0737700001, 0742227718,
0748328731 telefonszámokon.

l Nem az számít, hogy kivel
élünk együtt a világban, hanem
az, hogy kivel álmodunk. Május
19-én lehetősége van megta-
lálni a Mira Társkereső Ügynök-
ség által szervezett Singles
Estélyen álmai partnerét. Az
ügynökségünk várja hívását a
0737700001, 0742227718,
0748328731 telefonszámokon.

l „Az élet legnagyobb titka és
ajándéka, ha két hasonló ember
találkozik.” Régóta keresem a
másik felem, de valahogy sehol
sem lelem. Vidám, határozott,
társaságkedvelő, romantikus, 30
éves hölgy vagyok. Szeretek ki-
rándulni, esténként sétálni és a
csillagokat nézni. Ha hasonló ér-
deklődésű, utazni, kirándulni
szerető úriember vagy, találj
rám! Tel.: 0742227718 Sms ki-
zárva

l „A szerelmet nem lehet ke-
resni, a szerelemmel csak talál-
kozni lehet.” Szeretnék találkozni
Veled, hogy az életem teljes le-
gyen. Csak te hiányzol mellőlem!
Ha jó humorú, kissé romantikus,
sportot kedvelő úriember vagy,
hívj! Én egy 40 éves, házias, ro-

mantikus, őszinte, vidám termé-
szetű hölgy vagyok. Tel.:
0742227718. Sms kizárva

l „Az univerzum leghatalma-
sabb ereje a szeretet.” Romanti-
kus, érzelmileg nyitott, házias,
optimista, megértő és önzetlen,
50éves hölgy vagyok. Hiszem,
hogy szeretettel mindent le-
győzhetünk! Ha korban hozzám
illő vagy és hasonló tulajdonsá-
gokkal rendelkezel, kérlek, hívj.
Tel.: 0748328731. Sms kizárva

l „Jól csak a szívével lát az
ember, ami igazán lényeges, az
a szemnek láthatatlan.” Zenét
kedvelő, romantikus, házias,
ápolt, őszinte, megbízható, mű-
velt, 42 éves hölgy vagyok. Sza-
badidőmben olvasok, moziba
vagy színházba járok. Szeretném
megtalálni társam egy olyan úri-
ember személyében, aki intelli-
gens, kommunikatív.
Harmonikus kapcsolatot kere-
sek! Tel.: 0742227718. Sms ki-
zárva.

lAz igazi szeretet semmire sem
hivatkozik. Nem a tegnapokban,
és nem a holnapokban gondol-
kodik. 37 éves hölgy vagyok, aki
keresi az igazi szeretetet egy ko-
moly, megbízható, intelligens úr
személyében. Tel: 0737700001
sms kizárva

l Érzékeny, 32 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 28 éves, őszinte, ter-
mészetet kedvelő hölgy vagyok.
Szeretek kirándulni, zenét hall-
gatni és sétálni. Keresem azt az
úriembert, aki korban hozzám
illő és hasonló érdeklődésű. Sze-
retnék tartozni valakihez, akire
felnézhetek. Találj rám, mert
lehet, hogy egymást kerestük
egész eddigi életünkben. Tel:

0737700001 SMS KIZÁRVA

l Nemcsak a párom keresem,
hanem azt az embert, aki vállalja
azt a kockázatot, hogy igazán
mélyen szeressen. Megbízható
életvidám 33 éves hölgy vagyok,
aki imádja az élet kihívásait és
komoly kapcsolatra vágyik. Tel:
0748328731 sms kizárva  

Fé r f i a k
l Jó kedélyű, kiegyensúlyozott
és vidám, káros szenvedélyektől
mentes 31 éves úriember va-
gyok. Vallom, hogy a jó párkap-
csolat alapja az őszinteség és a
bizalom. Szeretek kirándulni, ol-
vasni és zenét hallgatni. Keresem
a párom olyan hölgy személyé-
ben, aki korban hozzám illő,
őszinte, nyitott és kommunikatív.
Tel: 0737700001 sms kizárva

l Fiatalos mentalitású, 38 éves
tervekkel, célokkal rendelkező,
sportkedvelő férfi vagyok. Sokol-
dalú, kiegyensúlyozott, termé-
szetkedvelő embernek tartom
magam. Olyan hölgyet keresek,
aki nyugalmat, békét, szeretet
hoz az életembe. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Egy barátságos, őszinte, vidám
és határozott 42 éves férfi va-
gyok, aki szívesen megismer-
kedne egy kedves, értelmes,
humort kedvelő nővel. Szeretem,
ha két ember kommunikál egy-
mással, tisztelik egymást és fi-
gyelnek egymásra. Tel:
0748328731 sms kizárva
l „Talán semmi sincs szebb a vi-
lágon, mint találni egy embert,
akinek lelkében nyugodtan lete-
hetjük szívünk titkait, akiben
megbízunk, akinek kedves arca
elűzi lelkünk bánatát, akinek egy-
szerű jelenléte elég, hogy vidámak
és nagyon boldogok legyünk.”  52
éves úriember vagyok, szeretem a
természetet, kultúrát, jó filmeket
és mindent, ami szép. Szeretnék
megismerkedni egy életvidám,
őszinte, kedves nővel komoly kap-
csolat céljából. Tel: 0737700001
sms kizárva

„A szerelem az életünk főszava, s
ezért benne van minden ember-
ben. Aki nem szerelmes, az is sze-
relmes, csak nem tud róla.”
Szeretné megtalálni a szerelmet?
Mi segítünk önnek, a Mira Társ-
kereső Ügynökség várja hívá-
sát a 0737700001, 0742227718,
0748328731 telefonszámokon.

„Aki szeret táncolni, attól mindig
csak egy lépésre van a szerelem.”
Ha egyedül van, szeret táncolni
és komoly kapcsolatra vágyik itt
a lehetőség, hogy eltöltsön ve-
lünk egy kellemes estét a Társ-
kereső Ügynökség által
szervezett Singles Estélyen,
itt megtalálhatja élete párját. Az
ügynökségünk várja hívását a
0737700001, 0742227718,
0748328731 telefonszámokon.

l Társasjáték az életünk! Egyszer
lent vagyunk, aztán feljebb kerü-
lünk! De ahogy a játékot sem
lehet egyedül játszani, az életünk
is egyhangú partner nélkül. Jó
humorú, őszinte, szeretetre
vágyó, megbízható, nem do-
hányzó, határozott, 50 éves úri-
ember vagyok. Keresem azt a
hölgyet, aki velem tart a továb-
biakban és együtt birkózunk meg
a nehézségekkel. Ha őszinte,
megbízható, házias hölgy vagy,
jelentkezz! Tel.:0742227718 sms
kizárva

l „Valaki kell, akivel szép az élet,
valaki kell, akivel együtt ébredsz!
Valaki kell, aki miatt megéri, va-
laki kell, aki miatt érdemes
hinni!” Nem dohányzó, kommu-
nikatív, optimista, ápolt, intelli-
gens, karrierjében sikeres,
őszinte, megbízható, romantikát
kedvelő, 36 éves úriember va-
gyok. Szeretek horgászni, olvasni,
színházba járni. Ha hasonló ér-
tékrendű hölgy vagy, hívj! Tel.:
0737700001 sms kizárva

l Érzelmi alapokat kereső, fiata-
los és pozitív gondolkodású, ro-
mantikus, 30 éves úriember
vagyok. Hiszek a mosoly erejé-
ben, hiszek a találkozás és meg-
látni pillanat varázsában.
Szeretem a természetet, imádok
autózni, új tájakat felfedezni.
Olyan hölggyel szeretnék ismer-
kedni, aki mosolyra ösztönöz, el-
gondolkodtat, értelmet ad a
mindennapoknak, beszélget
velem, irányt mutat. Tel.:
0748328731. sms kizárva.

l „Nem kell, hogy tökéletes le-
gyen, csak igazán szeressen!”
Alapvetően racionális ember va-
gyok, de tudok, és szeretek ál-
modni! 40 éves, karrierjében
sikeres, határozott, céltudatos
úriember vagyok.  Tel.:
0742227718. sms kizárva.

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408
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m1

10:05 Orvosi
bűnügyek (s.)

11:00 DTK (talk show) 
12:00 Tetőtől talpig
12:30 Szeretettel 

Hollywoodból
13:01 Híradó 
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Elcserélt 

lányok (s.)
15:50 Angyali érintés (s.)
16:35 Capri - 

Az álmok
szigete (s.)

17:35 A megoldások
magazinja

18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Poén Péntek 
22:40 Mindenből 

egy van 
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Melissa 

és Joey (s.)
01:35 Waczak 

Szálló (s.)

Péntek 

21:10 
Marslakók

m2

10:04 Gyerekműsor
11:05 A Nyereg Klub (s.)
11:30 Lizzie McGuire (s.)
11:55 Közjáték 
12:00 Magyar bu-

lizene
13:01 Híradó 
13:25 Napló
13:30 Hogy volt!? (s.)
15:10 Irány Mexikó

(ff., magyar
játékf., 1968) 

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 Telepódium 
00:15 Motorsport

magazin
00:40 Laura

mosolyog (am.
filmdráma)

15:10 
Irány Mexikó

RTL Klub

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 
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.)

21:50
Barátok közt

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
13:25 A láthatatlan

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

Pódium (ism.)
04:05 Vers 

éjfélkor 
- magyar versek

21:10  
Jóban rosszban

Viasat 3

10:55 Nyomtalanul (s.)
11:45 Columbo (s.)
13:15 A dadus (s.)
14:10 Gordon 

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

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt 

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul

(s.)
19:35 Gordon 

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

egy kicsi (s.)
22:20 Ronin 

(am. akcióf.,
1998) 

00:40 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:35 Minden 
gyanú felett
(am. politikai
dráma, 1996) 

03:40 Esküdt 
ellenségek (s.)

04:25 A nagy 
házalakítás 

21:30
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

09:35 Közbeszéd 
10:00 Hogy volt!? 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Mindennapi

hősök
15:45 Székely kapu 
16:10 Munka-Társ
16:40 Megyejáró (s.)
17:00 Ízőrzők(s.)
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 Ménes élet (s.)
21:00 Sándor 

Mátyás (s.)
22:05 Hírek
22:10 Dunasport
22:15 Kultikon
23:10 Törzsasztal
00:05 Koncertek 
00:55 A tangó 

éjszakája
(német 
koncertf., 2006)

20:05
Ménes élet
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m1

10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti 
11:30 Aranymetszés
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Boxutca
14:40 Forma-1

Spanyol Nagy-
díj - Időmérő
edzés (élő)

16:25 Tetőtől talpig
16:55 Ítéletnapig 

(ff., magyar
tévéf., 1972) 

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

Szombat
20:30 Híradó 
20:55 Sporthírek
21:10 Jóasszony:

akiről egy város
beszél 
(sp.-olasz-angol
rom. dráma,
2004) 

22:45 Szeretettel 
Hollywoodból

Szombat

14:40 
Forma-1

m2

07:55 Gyerekműsor
10:20 Enid Blyton 

kalandfilm
sorozata

10:45 A Nyereg 
Klub (s.)

11:10 Lizzie 
McGuire (s.)

11:35 Pecatúra
12:00 KorTárs
12:25 Szerelmes 

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

története (s.)
15:45 Rajzfilmek
16:00 Női Tornász Eb.
18:00 Optika
18:25 Pocok, az ördög-

motoros (s.)
18:55 Mi micsoda (s.)
19:25 Rajzfilmek
20:00 Melissa és Joey  (s.)
20:25 Waczak Szálló (s.)
21:00 Híradó 
21:30 Boxutca -

Forma-1 
magazin

23:30 Munkaügyek
(s.)

00:25 Telesport 

18:25 
Pocok, az ördögmotoros

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Lego Ninjago

(dán anim. sor.,
2011) 

11:25 Asztro Show
12:25 Házon kívül

(ism.)
12:55 Autómánia
13:35 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:35 Lost - 
Eltűntek (s.)

15:40 Castle (s.)
17:40 Dumb és

Dumberer: 
Dilibogyók 2.
(am. vígj., 2003) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik 
22:55 Casanova (am.

kalandf., 2005) 
01:10 A texasi

láncfűrészes
mészárlás: A
kezdet (am.
horror, 2006) 

02:50 Fókusz Plusz

14:35 
Lost -Eltűntek

TV2

07:00 Látlelet a
Földről (s.)

07:25 Tv2 matiné
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 
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 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Kongó (am. ka-

landf., 1995) 
22:35 Men in Black -

Sötét zsaruk 2.
(am. akció-vígj.,
2002) 

12:00
9 hónap

Viasat 3

09:45 10 évvel
fiatalabb 

10:45 Columbo (s.)
12:40 Szép 

remények (s.)
14:40 Szívek 

szállodája (s.)
15:30 Szex és New

York light (s.)
16:30 Éden 

Hotel 2. (s.)
18:25 A Maszk 2. - 

A Maszk fia
(am.-német
vígj., 2005) 

20:15 Zseni az apám
(am. rom. vígj.,
2008) 

22:00 Ocean's Eleven
- Tripla vagy
semmi (am.-
auszt. akció-
vígj., 2001) 

00:15 Fűrész VI. 
(am.-kan.-angol
horror, 2009) 

02:00 Zseni az apám
(am. rom. vígj.,
2008) 

03:40 Az utolsó
órában (s.)

18:25 
A Maszk 2.

Duna 

11:00 Zarándokut-
akon (s.)

11:30 Világ-nézet 
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Száműzött

magyar 
irodalom

13:45 Vannak 
vidékek (s.)

14:15 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol 

domborulnak... 
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Pannon 

expressz 
16:10 Hagyaték (s.)
16:40 Kulisszatitkok
17:15 Robin Hood 

kalandjai (am. 
kalandf., 1938) 

19:00 Híradó
19:30 Hogy volt!? 
20:30 Csiky Gergely-

Szakonyi
Károly:
Mukányi (mag-
yar színházi
felv., 1982) 

22:00 MüpArt

17:15
Robin Hood  kalandjai 

m1

07:55 Ma Reggel
10:00 Engedjétek

hozzám
11:30 Útmutató 
11:55 Kérdések 

a Bibliában
12:10 Református

magazin
12:35 Református

iúsági műsor
12:45 Evangélikus

templomok
13:05 Zegzugos

történetek
13:35 Út Londonba
14:05 Telesport 
14:30 Forma-1

Spanyol Nagy-
díj - Futam (élő)

17:25 Telesport 
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó 
20:55 Sporthírek
22:25 Munkaügyek (s.)
23:25 Hajnali

mentőakció
(am. film, 2006) 

01:30 Woodstock a
kertemben
(am. zenés vígj.,
2009) 

Vasárnap

14:30 
Forma-1

m2

08:00 Gyerekműsor
10:20 A kisfiú meg 

az oroszlánok
(magyar gyer-
mekf., 1977)

11:20 Gyerekdalok 
11:25 Futrinka utca

(magyar bábf.,
1979) - A sas

11:35 Keménykalap
és krumpliorr 

12:25 Pocok, az
ördögmotoros

13:01 A Biblia
üzenete

16:00 Női Tornász Eb.
18:30 Retrock
18:35 P@dtársat

keresünk
19:30 Rajzfilmek
20:10 4 összeesküvő

és 1 temetés
(s.)

21:00 Híradó 
21:30 Forma-1 
00:00 Telesport
01:40 Négy szellem
02:35 Hajnali

mentőakció
(am. film, 2006) 

04:35 KorTárs

16:00 
Női Tornász Eb.

RTL Klub

07:30 Top 
Shop

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop
12:30 Törzsutas

(2011) 
12:55 Férfi 

kézilabda
14:40 Gossip Girl (s.)
15:35 Hetedik 

érzék (s.)
16:30 Tru Calling (s.)
17:35 Mindent 

bele, fiúk!
(olasz akció-
vígj., 1972)

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Hullámtörők

(am. akcióf.,
2006) 

23:40 Heti 
hetes

01:00 Portré
01:40 44 perc 

(am. krimi,
2003) 

17:35
Mindentbele, fiúk!

TV2

06:45 Reggeli 
gondolatok

07:15 Egzotikus Ázsia 
07:45 Tv2 matiné
10:40 Nagy Vagy!
11:30 Beyblade
12:00 Egészség

Mánia (s.)
12:30 Kalandjárat

(ism.)
13:00 Borkultusz 
13:30 Stahl konyhája
14:00 Több mint

TestŐr
14:30 A kiválasztott

(s.)
15:30 Monk (s.)
16:30 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:30 Kongó 

(am. kalandf.,
1995) (ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Az elveszett

frigyláda
fosztogatói

(am. kalandf.,
1981)

23:15 Frizbi Hajdú
Péterrel

17:30 
Kongó

Viasat 3

08:35 Véznák 
kontra dagik 

09:35 Anya, csak egy
van!

10:05 EgészségŐr 
10:35 A nagy 

házalakítás (s.)
12:20 Trendközelben
12:50 9 (am. anim. f.,

2009) 
14:20 Szex és New

York light (s.)
15:25 Éden Hotel 2. (s.)
17:20 Jerry Maguire -

A nagy hátraarc
(am. vígj., 1996) 

20:00 Négy 
esküvő (s.)

21:00 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

21:55 A célszemély (s.)
22:50 Kutyám, Jerry

Lee (am. akció-
vígj., 1989) 

00:50 9 (am. anim. f.,
2009) 

02:25 Trendközelben
02:55 EgészségŐr

(magazinműsor)
03:25 Anya, 

csak egy van!

22:50 
Kutyám, Jerry Lee

Duna 

12:10 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:10 Nyelvőrző
13:40 Akadálytalanul 
14:15 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Szerelmes 

földrajz 
16:05 Hazajáró 
16:35 Fekete macska

(ff., magyar
tévéf., 1972) 

17:30 Mágnás Miska
(ff., magyar
zenés vígj.,
1949)

19:00 Híradó 
19:35 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 A szibériai 

borbély (fran-
cia-orosz-olasz
rom. film, 1998) 

00:00 Klubszoba
00:55 Dunasport
01:10 Alex Cso-

daországban
(am. vígj., 1970) 

03:00 Vers
03:05 Himnusz

21:00
A szibériai borbély



13. oldalmájus 11 – 17.

Műsormelléklet

m1

10:10 Orvosi
bűnügyek (s.)

11:00 Marionettek -
az Accettella
család bábszín-
háza (olasz
dokumentumf.,
2008) 

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 A megoldások
magazinja

18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon
20:30 Híradó 
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Kékfény
22:40 Hacktion (s.)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor

Hétfő 

22:40 
Hacktion

m2

10:00 A Szövetség
10:55 P@dtársat

keresünk 
11:50 Hagyományok

őrzői
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó 
13:25 Retrock
13:35 Maupassant

történeteiből (s.)
15:05 Telepódium
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 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az

álmok szigete 
21:00 Híradó 
21:35 Angyali 

érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:20 A névtelen vár (s.)

18:40 
Robbie,a fóka

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.)
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 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 gyanú

árnyékában (s.)
21:00 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 Dr. Csont (s.)
23:20 Showder Klub

22:20
Dr. Csont 

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 Karácsony a

Riviérán (angol
vígj., 2007) 

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

felügyelő (s.)
17:20 Csoda Manhat-

tanben (s.)
18:20 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

07:45 A kifutó (s.)
08:35 A nagy 

házalakítás (s.)
09:30 Gyilkos 

sorok (s.)
10:25 Nyomtalanul

(s.)
11:20 Kutyám, Jerry

Lee (am. akció-
vígj., 1989) 

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

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

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt 

ellenségek (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 Kettős 

ügynök (s.)

22:20
Éden Hotel 2

Duna 

10:00 Klubszoba 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Heti Hírmondó 
12:30 Térkép 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 Rózsa Sándor

(magyar tévé-
film sor., 2. rész,
1979) 

21:00 Háború a
nemzet 
ellen (s.)

22:15 Hírek
22:20 Dunasport
22:25 Kultikon
23:20 Sportaréna 
00:15 Századfordító

magyarok 
01:05 A Kodály-

Bartók Iúsági
Világzenekar
hangversenye 

20:05
Rózsa Sándor

m1

10:10 Orvosi
bűnügyek (s.)

11:05 Mindenből egy
van (s.)

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

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

érintés (s.)
16:45 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

17:45 A megoldások
magazinja

18:45 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó 
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Doc Martin

(angol vígj.,
2003) 

23:15 Az Este
23:50 Tudorok (s.)
00:40 A rejtélyes XX.

század
01:10 Angi jelenti - A

porcelán útja

Kedd

21:40 
Doc Martin

m2

11:55 Arborétumok
12:05 Magyar pop
13:01 Híradó 
13:25 Arcok és

városok
14:05 Pecatúra
14:30 1100 év Európa

közepén 
14:55 A névtelen 

vár (s.)
16:05 A Black Rose

vár titka (s.)
16:25 MacGyver (s.)
17:20 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 
21:35 Angyali érintés (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Mestersége

színész

17:20 
Enid Blyton kalandfilm  sorozata

RTL Klub

08:35 Reflektor
Reggel

08:50 Reggeli - 
Csak csajok

09:25 A szerelem 
rabjai (s.)

10:25 Második 
esély (s.)

11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 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 gyanú

árnyékában (s.)
21:00 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:25 A mentalista (s.)
23:25 A Grace klinika (s.)
00:35 Reflektor
00:50 Kerülőutak (am.

filmdráma)

20:05 
A gyanú árnyékában

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Vadak ura 3.:

Braxus szeme
(am. kalandf.,
1996) 

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 A tábornok

lánya (am.-
német thriller,
1999) 

00:35 TotalCar
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV

22:20
A tábornok lánya

Viasat 3

08:30 A nagy 
házalakítás (s.)

09:20 Gyilkos 
sorok (s.)

10:15 Nyomtalanul
(s.)

11:10 Ocean's Eleven
- Tripla vagy
semmi (am.-
auszt. akció-
vígj., 2001) 

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

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

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt 

ellenségek (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 Doktor 

House (s.)

11:10
Ocean's Eleven

Duna 

07:35 Domovina
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon 
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 1 könyv
17:05 Heuréka! 
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 Vivát 

Benyovszky! (s.)
21:00 Fanny és

Alexander
(svéd-francia-
NSZK film-
dráma, 1. rész,
1982) 

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

Fesztivál
00:35 CSEMADOK

1949-2009
(magyar doku-
mentumf.)

21:00
Fanny és Alexander 



14. oldal május 11 – 17.

Műsormelléklet

m1

10:05 Orvosi
bűnügyek (s.)

10:55 Magyarország,
szeretlek!

12:10 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó 
13:25 Krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Gasztroangyal -

Őrség
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

17:45 A megoldások
magazinja

18:45 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó 
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 On the Spot (s.)
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Árnyékban 

harcolók
01:25 Zegzugos

történetek 

Szerda

21:40 
Kasszasiker

m2

11:55 Az irodalom
nyelve

12:00 Magyar 
válogatott

13:01 Híradó 
13:25 Úton Amerika

felé 
13:45 Motorsport 
14:10 Barangolások

öt kontinensen
14:40 1100 év Európa

közepén 
15:05 Mestersége

színész
16:00 A Black Rose

vár titka (s.)
16:25 MacGyver (s.)
17:20 Enid Blyton 

kalandfilm
sorozata 

17:45 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Lizzie McGuire (s.)
18:35 Robbie, a

fóka(s.)
19:20 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Retro 

17:45
A Nyereg Klub (

RTL Klub

07:05 Jó reggelt, 
skacok!

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem 

rabjai (s.)
10:25 Második 

esély (s.)
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 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 gyanú

árnyékában (s.)
21:00 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:25 Legyen Ön is

Milliomos!
23:30 Házon kívül
00:05 XXI. század - a

legendák

22:25 
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Az olajherceg

(NSZK-jug. ka-
landf., 1965) 

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

felügyelő (s.)
17:20 Csoda Manhat-

tanben (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
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 Tények 

16:20
Rex  felügyelő 

Viasat 3

08:45 A nagy háza-
lakítás (s.)

09:40 Gyilkos 
sorok (s.)

10:35 Nyomtalanul (s.)
11:30 Harlequin: 

Széttört álom
(kan.-magyar
filmdráma,
1994) 

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

ségek (s.)

19:35
Gordon  Ramsay

Duna 

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

Országházat
17:00 1 könyv
17:05 Hazajáró 
17:30 Térkép
18:00 Kisváros 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Kántor (s.)
21:00 A Margherita

Bár barátai
(olasz rom.
vígj., 2009) 

22:40 Hírek
22:45 Dunasport
22:50 Kultikon
23:45 Bogányi

Gergely
Chopin-
műveket zon-
gorázik
(magyar kon-
certf., 2006)

00:35 Kézjegy (2008) 
01:20 Vers
01:25 Himnusz
01:30 Térkép 
01:55 Rendhagyó

beszélgetés

21:00
A Margherita Bár barátai 

m1

10:10 Orvosi
bűnügyek (s.)

11:10 Poén 
Péntek 

12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Rondó
14:25 Marslakók (s.)
14:55 Négy szellem
15:50 Angyali 

érintés (s.)
16:40 Capri - 

Az álmok
szigete (s.)

17:35 A megoldások
magazinja

18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó 
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Elcserélt 

lányok (s.)
22:30 Fábry 
23:50 Az Este
00:25 Piszkos 

meló 
(am. film, 2006) 

02:00 Everwood (s.)

Csütörtök

11:10 
PoénPéntek

m2

12:00 Magyar retro
13:01 Híradó 
13:25 Néptáncok
13:40 Másfélmillió

lépés Ma -
gyarországon 

14:20 Zegzugos
történetek

14:50 1100 év Európa
közepén 

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

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

kalandfilm
sorozata

17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Lizzie McGuire (s.)
18:35 Robbie, a fóka (s.)
19:20 Rajzfilmek
20:00 Capri - 

Az álmok
szigete (s.)

21:00 Híradó 
21:35 Angyali 

érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Hogy volt!? (s.)
00:35 Nápolyi mulat-

ságok 

16:10 
A Black Rose vár titka

RTL Klub

07:05 Jó reggelt, 
skacok!

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem rab-

jai (arg. filmsor.,
132. rész, 2005) 

10:25 Második esély (s.) 
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 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 gyanú

árnyékában (s.)
21:00 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:25 Én, a robot 

(am. fant. 
akcióf., 2004) 

00:40 Tudorok (s.)
02:00 Reflektor
02:15 Infománia

22:25 
Én, a robot

TV2

07:00 Segíts maga-
don! (ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:45 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:05 Teleshop
12:10 EZO.TV
13:45 Túlvilági papa

(am. vígj., 1990) 
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 pisz-

toly 2 1/2 (am.
vígj., 1991) 

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

toly 2 1/2 (am.
vígj., 1991)

13:45
Túlvilági papa 

Viasat 3

08:15 A kifutó (s.)
09:05 A nagy háza-

lakítás (s.)
09:55 Gyilkos sorok (s.)
10:55 Nyomtalanul (s.)
11:50 Columbo (s.)
13:15 A dadus (s.)
14:10 Gordon 

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

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt 

ellenségek (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 

ellenségek (s.)
02:00 Nikita (s.)

17:50
Esküdtellenségek

Duna 

10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Pannon ex-

pressz (magyar
magazinműsor) 

12:30 Térkép 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:10 Hagyaték (s.)
15:40 Határtalanul

magyar (s.)
16:10 Száműzött

magyar 
irodalom (s.)

16:40 Magyar 
elsők (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 A veréb is

madár (magyar
vígj., 1968) 

22:30 Kultikon
23:25 Hírek

21:00 
A veréb is madár
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Van remény a bentmaradásra 

Az egyik fővárosi sportnapilap információi szerint, ha
nyertek volna a Rapid otthonában, Sabău játékosai-
nak, a megígért összeg mellett, plusz pénzjutalom is
üthette volna a markát. Állítólag 6000 eurós fejenkénti
jutalmat ígért volna az éllovas, kolozsvári CFR egy eset-
leges vásárhelyi győzelemért.  Mint köztudott, ez nem
sikerült, de Sabău játékosai igen értékes, a végelszá-
molásnál sorsdöntőnek bizonyulható pontot szereztek
a fővárosban.

Egy biztos, az elmúlt heti, Vaslui
elleni balszerencsés hazai vere-
ség után egy hősiesen védekező,
harcias csapatot láthattunk,
amely elszántan küzdött minden
labdáért.
Mivel lapzártánk után került sor
a FCM-Petrolul kiesési rangadóra, tekintsünk egy picit arra az
információra, amely az egyik fővárosi sportnapilap honlapján
jelent meg kedden este.
A hír szerint, a temesvári Poli fő anyagi támogatója, Marian
Iancu érdekes információt osztott meg a sajtó képviselőivel.
Mint mondta, mivel a Poli Temesvár eltiltás miatt nem kerülhet
fel három évig az A-osztályba, a Román Labdarágó Szövetség
szabályzata szerint, a hátra maradt helyet az a csapat foglal-
hatja el, amely a legtöbb pontot szerezte az élvonalból kieső
együttesek közül. Azaz, ha nem juthat fel a Poli az A-osztályba,
akkor bent maradhat az A-osztály 15-ik helyezettje, amely nagy
valószínűséggel a Ploiesti-i Petrolul vagy épp a marosvásárhelyi
FCM is lehet, hiszen jelenleg mindketten a 13-ik helyezett Chi-
ajna mögött foglalnak helyet. 
Erre a végleges döntésre május végén kerül sor, de addig a
Brassó A-osztályos mivolta is még kérdéses, mivel egyik játé-
kosa miatt, – Dedu, aki nem kapta meg már hónapok óta a fi-
zetését (viszont klubja ennek az ellenkezőjét állítja, s állítólag
dokumentumokkal is bizonyíthatja) –, mivel kizárhatják a baj-
nokságból. Tehát még a kiesők kiléte is bizonytalan.
Ami viszont igen fontos lenne együttesünk számára, hogy va-
sárnap, május 13-án 17 órától, a Chiajna otthonában pontot,
vagy pontokat szerezzen.
Ha nem, akkor öt nap múlva, azaz május 17-én, legutolsó esély-
ként, győznünk kell a Ceahlăul ellen, mert ki tudja, mi lesz az
utolsó fordulóban, az eddig elméletileg megmenekült Brassóval
szemben. 
Természetesen együttesünk jövője, még más csapatok eredmé-
nyeitől is függ…

Románia első ízben 1924-
ben, a párizsi VIII-ik Nyári Olim-
piai Játékokra nevezett be, 4
sportágban, 51 versenyzővel.
A rendkívül nehéz anyagi kö-
rülmények között kiutazó kül-
döttségben két vásárhelyi is he-
lyet kapott, mindketten
labdarúgók: Molnár Attila az
MTK, Radu Niculescu a 
CFR Mureşul Klub képviseletében. 

Kerek 28 esztendőnek, 7
olimpiányi időnek kellett eltel-
nie, míg a Román Olimpiai Bi-
zottság által kiszemelt ,,válo-
gatók” újra városunkra vetették
tekintetüket. Ebben a
félember öltőnyi időben (1924-
1952) végül is csak Amszter-
damban (1928) és Berlinben
(1936) nem képviselték Maros
mentiek az országot, mivel a
második világháború miatt két
verseny kimaradt (1940-1944),
míg Los Angelesben (1932) és
Londonban (1948) Románia
nem képviseltette magát.

Az 1952-ben, Helsinkiben
megrendezett XV. Nyári Olim-
piai Játékok óta beindult a fu-
tószalag, és hosszú-hosszú éve-
kig úgy tűnt, hogy vásárhelyi
jelenlét nélkül nem lobbanhat
fel többé a versenyek lángja a
bölcsőhelyként tisztelt Olüm-
posz-hegyen. Íme, a bizonyíték: 

Ott voltak: 
1952-ben, Helsinkiben:
– Deák Gyula (Progresul Ma-

rosvásárhely) vízilabdázó;
– id. dr. Kelemen Atilla (Prog-

resul) vízilabdázó;

– Simon Ferenc (Progresul) ví-
zilabdázó;

– i. Szántai János (Ştiinta),
Nagyváradról jött kardvívó;

1956-ban, Melbourne-ben:
– Simon Ferenc (Progresul) 

vízilabdázó;
– Bordi János (Progresul) vízi-

labdázó;
– Nagy,,Poczó”Gábor (CCA Bu-
karest), Marosvásárhelyről in-
dult vízilabdázó;
– Daróczy László, a vízilabda-

válogatott edzője;
– Both Marika (Progresul) úszó;
– Tóth Páll József, az úszócsa-

pat edzője;

1960-ban, Rómában:
– Simon Ferenc (Mureşul) ví-
zilabdázó, 5-ik hely a csapat-
tal;
– Székely Mária (Avântul Ma-

rosvásárhely) kajakozó, pá-
rosban a bukaresti Elena Li-

palittal 6-ik hely;
– Zilahi József (CCA Bukarest),

Vásárhelyről indult tőrvívó;
– Barabás András (CCA Buka-

rest), városunkban indult
hosszútávfutó;

– Csipler Attila, szatmári szár-
mazású tőrvívó;

– Tóth Páll József úszóedző;

1964-ben, Tokióban: 
– Kádár Antal (Dinamo Buka-

rest), Vásárhelyről indult tor-
nász;

– Balló Ferenc (Mureşul) sza-
badfogású birkózó;

– Csipler Attila (Unio Szatmár-
németi) tőrvívó;

– Barabás András (Dinamo Bu-
karest) hosszútávfutó;

1968-ban, Mexikó Cityben:
– Balló Ferenc (Mureşul) sza-

badfogású birkózó;
– Dósa Csaba atléta, magas-

ugró;

1972-ben, Münchenben:
– Ambrus Lajos (Mureşul) sza-

badfogású birkózó;
– Pongrácz Antal (IMF Maros-

vásárhely) párbajtőröző,
egyéniben 4-ik hely, csapat-
ban 5-ik hely;

– Kovács Albert (CSU) öttusázó;

1976-ban Motreálban:
– Simon László (Mureşul) sza-

badfogású birkózó, az első
marosvásárhelyi olimpiai ér-
mesünk, bronzérmes;

– Pongrácz Antal (CSU) párbaj-
tőröző, csapatban, 6-ik hely;

– Sóos Rozália (Mureşul) kézi-
labdás, csapatban 4-ik hely;

– Nagy József (Steaua Buka-
rest), Vásárhelyről indult disz-
koszvető;

– Gál István (Dinamo Buka-
rest), Vásárhelyen nevelke-
dett tornász, csapatban 6-ik
hely;

– Nyilka Sándor (Steaua Buka-
rest), városunkból indult
kardvívó

1980-ban, Lake Placidben:
– Coroş László (Mureşul) gyors-

korcsolyázó révén, végre je-
len voltunk a 13-ik alkalom-
mal megrendezett téli
olimpiai játékokon is.

1980-ban, Moszkvában:
– Pongrácz Antal (A.S.U.) pár-

bajtőröző, csapatban 4-ik
hely;

– Radu Gelu (ASA) súlyemelő;
– Nagy József (Steaua Buka-

rest) diszkoszvető;
– Aurora Chin (Sănătatea) 

íjászat;
– Terezia Preda (Sănătatea) íjá-

szat;
– Berki András (Voinţa) íjászat;
– Nyilka Sándor 

(Steaua Bukarest) kardvívó;
– Pop Eugen (CSU) öttusázó;
– Pop Nicolae (Steaua Buka-

rest), a Papiu líceumból 
indult röplabdajátékos;

1984-ben, Los Angelesben:
– Radu Gelu (ASA) súlyemelő,

60-kg-ban ezüstérmes.

Az 1988-as év ,,sovány eszten-
dőnek” bizonyult, sem Calgary-
ban (télen), sem Szeulban
(nyáron) nem volt képviselője
városunknak. 

1992-ben, a téli és nyári játékok
egybeesésének utolsó évében,
Albertville-ben (februárban)
Hodos László (ANEFS Bukarest),
városunkból indult dekatlonista
beülhetett a román olimpiai 4-
es szánkóba.  
Július 24-e és augusztus 9-e
között Barcelonában Feri Attila
súlyemelő (67,5 kg súlycso-
port), az inaséveit Marosvásár-
helyen letudó Kovács Ella (kö-
zéptávfutó) és Orbán István, a
helyi ASA egykori mestere, a
hajdani többszörös világbajnok
kézilabdás, hazánk válogatott-
jának másodedzőjeként volt je-
len a katalán városban meg-

Vásárhelyi olimpikonok 1924-2012
Idén kerül sor földkerekségünk legnagyobb méretű sportrendezvényére, a július 27-e és augusztus
12-e között Londonban tartandó XXX. Nyári Olimpiai Játékokra.   Idén csak a vásárhelyi úszósport
jelenlegi legsikeresebb és legtehetségesebb képviselőjének, Trandafir Norbertnek van reális esélye
arra, hogy kijusson a világversenyre. Mint köztudott, Norbert már szerepelt olimpián, 2008-ban
Pekingben.  Az alábbiakban felsoroljuk azon marosvásárhelyi születésű, illetőségű sportolóink
nevét, akik eddig kijutottak az ötkarikás játékokra ezáltal öregbítve városunk hírnevét.

tartott olimpián.

1994-ben Lillehammerben,
1996-ban Atlantában, 1998-
ban Naganoban és 2000-ben
Sidneyben marosvásárhelyi
részvétel nélkül tartották meg
a világversenyt. 

2004-ben, Athénban:
– Barabás Enikő (Mureşul) eve-
zésben, bronzérmet nyert a
nyolcpárevezős tagjaként;
– Nyisztor Sándor (Marosvá-
sárhelyi Egyetemi Sportklub)
párbajtőröző;
– Viorel Bubău (Scorillo) lovastusa;

2008-ben Pekingben:
–Trandafir Norbert (CS Mureşul)
50 és 100 méteres gyorsúszás;

Az érdeklődők, az örök rajon-
gók számára marad az eddigi

mérleg.
15 olimpián (13 nyári+2 téli),
51 sportoló és szakvezető, 15
sportágban képviselte városun-
kat, az ötkarikás játékok törté-
netében. Közülük ketten, a né-
hai Simon Ferenc vízilabdázó
és Pongrácz Antal párbajtőröző
3-3 alkalommal érdemelték ki
eredményeikkel a részvételt a
világ sportolóinak legnagyobb
seregszemléjén.

Jelen pillanatban nem marad
más hátra, mint szurkoljunk vá-
rosunk úszó fenoménjának,
Trandafir Norbertnek, aki haj-
szálra van a július 27-én kez-
dődő Londoni Olimpiai Játé-
koktól, amely számára a
második olimpiai részvételét
jelentené. 

Trandafir Norbert (2008) 
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Járvány c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Menjen haza, lelkem, mert ha megfertőzi a doktort, három falunak nem lesz orvosa!

Labdarúgás, I. Liga, XXXI-ik forduló

BELÉPŐ 5 lejBELÉPŐ 5 lej
HAJRÁ FCM! 

HAJRÁ 

MAROSVÁSÁRHELY!

HAJRÁ FCM! 

HAJRÁ 

MAROSVÁSÁRHELY!

május 10.
Tran-Sil Stadion
időpont: 19.00 

Jegyek a következő helyeken kaphatók:

Stadion pénztára

hétfő - szerda : 16-19 óra
csütörtök: 14-17 óra

Gyerekeknek 10 éves korig 
és hölegyeknek 

INGYENES a belépés!

hétfő - szerda : 11-18 óra
csütörtök: 11-17 óra

Márkabolt

hétfő - szerda : 16-19 óra
csütörtök: 14-17 óra


