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Vélemény

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Miért vág ilyen sa-

vanyú képet, mint újságíró az RMDSZ-
sajtótájékoztatón?

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

>>> 4. oldal

Társadalom

Mondjunk 
nemet a 
diktatúrára!

Benedek Imre több felszólalása
alkalmával is hangot adott
nemtetszésének arra vonatko-
zóan, hogy az RMDSZ politiká-
jában a demokrácia helyét az
utóbbi években a diktatúra
vette át.

Vélemény

A helyzet 
változásért kiált! 

A kormánybuktatás óta eltelt idő tör-
ténései azt bizonyítják, jaj a legyőzöt-
teknek. Jó román szokás szerint az új
kormányzat igyekszik mindent megvál-
toztatni – legalábbis a felszínen.

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

>>> 3. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 4. oldal

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

Az élet 
megy tovább 

A civilizációs fejlődés nagyon sokféle
nehézséget küszöbölt ki a modern
ember életéből. Ma már inkább a
gépek és az irodák, nem pedig a föld
rabszolgái vagyunk. A civilizációs fej-
lődés nagyon sokféle nehézséget kü-
szöbölt ki a modern ember életéből. 

>>> 5. oldal

Lokálpatrióta vállalkozók akciója

Góbé-kártya: hogy
mindenki jól járjon!

Kerékpározzon velünk 
egy tiszta Vásárhelyért!

Önnek is elege van abból, hogy Maros-
vásárhely központjába tilos biciklivel
behajtani? Hogy a taxisoknak külön
sáv van kialakítva a járdán, a kerékpá-
rosok pedig ki vannak szorítva a főtér-
ről? Akkor csatlakozzon hozzánk, és a
Polgári Koalíció csapatával biciklizzen
végig a város főterén, hogy mutassuk
meg, hogy a városban nem csak az 
autósoknak van helyük. Indulás holnap
10-kor a Virágóra elől. Minden kerék-
pározás-kedvelőt, környezetbarátot és
a sajtó képviselőit szívesen látjuk az
akcióra!

Maros megyében alternatív marketingeszközzel próbálják fellendíteni és népszerűsíteni a helyi kis- és
középvállalkozásokat. Molnár József, a Góbé-kártya projekt értelmi szerzője és kezdeményezője szerint ez a nehéz
gazdasági helyzetet hivatott innovatívvá, illetve jövedelmezőbbé tenni. Jelenleg ötezer kártya van forgalomban és
a kezdeményezéshez már 60 cég csatlakozott. Ebből a potenciális vásárlók előnye, hogy 5, de akár 50 százalékos
árengedményt is kaphatnak a listán szereplő cégek szolgáltatásai vagy termékei megvásárlásakor. A projekthez
csatlakozott vállalkozások igen széles skálán mozognak: sportruházat és biotermékek boltja, ügyvédi és tervezői
iroda, vendéglátóipari egységek, de temetkezési vállalat is van közöttük.
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Névnapok
Május 18. Erik, Alexandra, Kamilla, Bódog, Klaudia, Félix, Erika
Május 19. Ivó, Milán, Emiliána
Május 20. Bernát, Felícia, Palóma, Johanna
Május 21. Konstantin, Teofil, Mirella, András
Május 22. Júlia, Rita, Emil, Renáta, Ugron, Román
Május 23. Dezső, Vilmos, Renáta
Május 24. Eszter, Eliza, Vince, Simon, Mária, Zsófia, Szimonetta

Ajánló

Kos: Nem lesz könnyű hete, de legalább nem fog unatkozni.
Sok munkája akad, melyek között új feladatok is vannak,
pillanatokra talán úgy érzi, inkább feladná, de természete
hajthatatlan. Az új kihívások megerősítik az önbizalmát, ami
a magánéletére is jó hatással lesz.
Bika: A héten a kapcsolatai kerülhetnek főszerepbe, nem
kizárt, hogy valaki felbukkan, aki szeretné újra felvenni önnel
a kapcsolatot, de az sem kizárt, hogy egy újdonsült
ismerősével fűzik szorosabbra a szálakat. 
Ikrek: Elsősorban a hivatásában számíthat változásokra.
Nem kizárt, hogy új munkahelyet talál, illetve állásajánlatot
kap. A magánéletében viszont kellemetlen percek várhatják.
Ha kapcsolatban él, lehet, hogy egy hajszál választja el a
szakítástól, de még meg lehet menteni a helyzetet.
Rák: Mély beszélgetések, nagy találkozások és felfedezések
várnak önre, melyek könnyen megerősíthetik abban, hogy
semmi sem történik véletlenül. A szerelemben ez a búcsúk és
a kezdetek időszaka. Váljon meg attól, ami túlhaladott, és
legyen nyitott az újra.
Oroszlán: Ezen a héten kitisztul a feje fölött az ég - sokkal
derűsebben látja a dolgokat, és környezete is támogatja. Erőt
merít a cselekvéshez, és végre megteszi azt a lépést, amit
eddig csak halogatott. Akár szakmai, akár szerelmi kérdésről
van szó, eljött a döntés ideje.
Szűz: Ezen a héten a szerelem kerülhet élete középpontjába.
Ha párban él, újra megtalálhatják romantikus énjüket, és
szorosabbra fűzhetik a szálakat. Ha még nincs párja, a héten
minden esélye megvan rá, hogy belefusson valakibe, akivel
kölcsönös az érdeklődés és a szimpátia. 
Mérleg: Az elmúlt hetek pörgős eseményei talán kicsit
kimerítették - most nem árt valamivel több egyedüllét, illetve
elmélyülés a saját dolgaiban. Ez a hét nemcsak az önismereti
munkának, hanem a kreatív tevékenységeknek is kedvez,
valamint annak, hogy tisztázza magaddal, mire is vágyik
valójában.
Skorpió: Úgy érezheti, mintha az ön körül élők folyamatosan
változnának, és mindig új és új arcukat mutatnák. Lehet,
hogy a párjával megszaporodnak a veszekedéseik, vagy épp
hullámzóak az egymás iránti érzelmeik. Ha az ismerkedős
szakaszban van, nehezen dönt a másikról. Adjon neki időt.
Nyilas: Úgy tűnik, felpörögtek ön körül az események, de
csak épp annyira, hogy az még kellemes legyen. Egy dologgal
vigyázzon: egy ismerőse irigykedhet a sikereire, és az sem
kizárt, hogy rosszindulatú pletykát terjeszt önről. Viszont azt
se feledje, nem kell mindenkinek szimpatikusnak lennie.
Bak: Remek alkalom nyílik arra a héten, hogy meghozzon
egy döntést, illetve valami újba fogjon. A magánéletében
konfliktusai adódhatnak, egy önhöz közel álló félreértheti
távolságtartó viselkedését, ami csak növeli önben a
gyanakvást Az őszintesége viszont sokat segíthet.
Vízöntő: Egy kicsit magad alatt lehet, talán a fáradtság
ütközik így ki önön. Még szerencse, hogy nem hagyja, hogy
maguk alá temessék a kellemetlen érzések, és a barátai,
illetve a párja is képesek felvidítani önt. A héten iktasson be
extra pihenést, ha teheti, utazzon el!
Halak: Ez az időszak a segítsen magán, Isten is megsegíti
jegyében zajlik. A magánéletében romantikus időszak veheti
kezdetét. Ha nem épít falakat maga köré azért, mert fél a
sérüléstől, könnyen önre találhat a szerelem, ha pedig párban
él, közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kár kihagyni
Marx József-emlékkiállítás
A Marosvásárhelyi Fotóklub alapítója, Marx
József halálának 20. évfordulója alkalmából
nyílt emlékkiállítás a Közigazgatási Palota
előcsarnokában. A tárlat május 23-áig lá-
togatható.

A Libri Kiadó szerzői 
a Látó Irodalmi Színpadon
A Látó májusi meghívottjai Benedek Zsolt,
A vérgróf, Papp Sándor Zsigmond, a Semmi
kis életek és Szabó Róbert Csaba, a Fekete
Dacia szerzője. Beszélgetőtársuk Láng Zsolt.
Mindhárom könyv a Libri Kiadó gondozá-
sában jelent meg. A felolvasással és dedi-
kálással egybekötött könyvbemutatóknak
az Ariel Színház (Marosvásárhely, Posta
utca 2. szám) ad otthont május 19-én,
szombaton 18 órától. A helyszínen kedvez-
ményesen megvásárolhatók lesznek a szer-
zők kötetei. A rendezvény létrejöttéhez a
Szépírók Társasága járult hozzá A könyv
utóélete című rendezvénysorozatuk kere-
tében, amelynek támogatói jelenleg az
NKA és a MASZRE. Az estet támogatja Jaap
Scholten író. A szervezők mindenkit szere-
tettel várnak.

Örökbefogadó nap a Promenadánál
Pénteken, május 18-án, 13 és 20 óra között

újra várják a kutyabarátokat a marosvá-
sárhelyi Promenada Mall bevásárlóközpont
parkolójába, a Mediagalaxy bejáratához.
Bővebb tájékoztatás a 0758-358-595-ös
telefonszámon kérhető.

Sütő Petre Rozália tárlata
A Maros Megyei Képzőművészek Szövet-
sége szervezésében a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota galériájában megnyílt Sütő Petre
Rozália grafikus-, festőművész Itthon, ott-
hon című kiállítása.

Gaál András kiállítása
Székelyföld művészetének egyik legismer-
tebb képviselője, Gaál András festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás marosvásárhelyi
Bernády Ház földszinti galériájában. A ven-
dég tavaly ünnepelte 75. születésnapját,
jubileumi tárlatának legszebb képeit ma-
rosvásárhelyi közönségének is bemutatja.

Takarítás a Maros-parton
A marosvásárhelyi Rotaract Téka Klub idén

is megszervezi a már hagyományos taka-
rítási akcióját a Maros-parton. A parttisz-
tításra szombaton, 19-én kerül sor.

Múzeumok éjszakája
Május 19-én, szombaton újra megrendezik
a múzeumok éjszakája rendezvényt, amikor
minden marosvásárhelyi múzeum, kiállítás,
fotótárlat ingyen látogatható. A rendezvé-
nyek közül szemelgettünk a teljesség igé-
nye nélkül.
19 órától  A felejthetetlen falu arca című
fotókiállítás kap helyet a Néprajzi és
Népmûvészeti Múzeumban. A Marosvásár-
helyi Fotóklub valamint a Néprajzi és Nép-
művészeti Múzeum rendezvénye a hagyo-
mányőrző erdélyi falut idézi fel. A kiállítást
az Egy évszázad helyi történelme képekben
című program színesíti. A fotókat írott do-
kumentumok egészítik ki.
13-16 óra között fazekasműhely lesz fel-
állítva, Marosvásárhelyi várban, ahol a gye-
rekeknek lehetőségük lesz agyagedényeket
készíteni, díszíteni, és megismerkedhetnek
a korondi fazekassággal.
Mászófal, 13-20 óra között – marosvásár-
helyi Várban, ahol a hegyimentők segítsé-
gével a várban felállított mesterséges má-
szófalon bárki kipróbálhatja
alpinistakészségét, ráttermettségét.

Az elmúlt 14 évben problé-
mamentesen zajlottak a Ma-
rosvásárhelyi Magyar
diákszövetség által szerve-
zett Diáknapok. Ebben az
évben azonban, az előzetes
egyeztetés ellenére, a ma-
rosvásárhelyi rendőrség és a
város vezetősége alaposan
keresztbe tett a szervezők-
nek mondta el Hlavathy Ka-
talin, az MMDSZ elnöke
keddi sajtótájékoztatóján. 

A XV. Marosvásárhelyi Diák-
napok május 9-12-e között zaj-
lott, és a bejelentkezett diákok
száma 1300 volt, azonban a
szimpatizánsokat is beleszá-
mítva körülbelül 1500 egyete-
mista vett részt a rendezvényen.
A Marosvásárhelyi Magyar Diák-
szövetség által szervezett ese-
mény célja, hogy kizökkentse a
fiatalokat a hétköznapok forga-
tagából, hogy egy évben egyszer,
öt napon át szórakozhassanak,
ismerkedhessenek, és nem
utolsó sorban kreativitásukat fej-
lesztve érdekes csapatjátékok-
ban vegyenek részt.

Ez a cél idén többnyire meg-
hiúsult. A szervezők előre egyez-
tettek a rendőrséggel, illetve a
Polgármesteri Hivatallal a hely-

színeket, és az ott zajló esemé-
nyeket illetően, az illetékesek
azonban nem sokkal a rendez-
vény előtt visszavonták a szavu-
kat. Az első meglepetés a
hagyományos felvonulásra való
engedély megtagadása volt,
amelyet azzal indokolt a rendőr-
ség, hogy azon a délutánon a fő-
téren virágvásár lesz. Mint utólag
kiderült, nem volt semmiféle
vásár. 

Talán a meglepetések csúcs-
pontját a csütörtök este képezte,
amikor a rendőrség arra szólí-
totta fel a szervezőket, hogy fúj-
ják le a diáknapokat. Kérésüket
azzal indokolták, hogy nagyon
sok panasz érkezett a lakosság
részéről a zajongó tömegek
miatt. Az a tény, hogy a csütörtök
esti futballmeccs szurkolói sem
voltak éppen csendben, mintha
nem zavarta volna a városveze-
tést.  Nagy valószínűséggel nem
a diákok üvöltöztek az autóbu-
szokból és személygépkocsikból
a Hosszú utcán, román zászlót lo-
bogtatva. Természetesen a diá-
kok is zajonghattak (már miért
ne tették volna, egyszer egy
évben), azonban a szervezők el-
mondták, az előző években sok-
kal nagyobb volt a tolerancia,
ugyanis a rendőrségen elmagya-

rázták a betelefonálóknak, hogy
ez egyszeri alkalom, és a türel-
müket kérték. Ez már a múlté,
ezennel a rendezvény beszünte-
tését kérték, amely meglehető-
sen merész kérés volt 1500
fiataltól, ezért a diákszövetség
igyekezett kompromisszumra
jutni. A Marosvásárhelyi Diákna-
pok Marosszentgyörgyön folyta-
tódtak. Persze így már
helytelenné vált a rendezvény
megnevezése, arról nem is be-
szélve, hogy a város különböző
pontjaihoz kapcsolódó, igen ér-
dekes feladatok elmaradtak. 

„Számtalan kellemetlenség-
gel szembesültek a magyar
egyetemisták ezekben a napok-
ban, és a Polgármesteri Hivatal
sem volt segítőkész“ – tájékoz-
tatott Hlavathy. Olyan érdekes-
ségek történtek még, mint
például a víkendtelepi futballpá-
lya újrafüvezése abban az idő-
pontban, amikor a csapatok
számára le volt foglalva, és
ehhez hasonlók. 

Ilyen körülmények között ki
védi meg a magyar diákok érde-
keit Marosvásárhelyen? Magukra
maradnak a város   vezetőség kar-
mai között?

Becze Dalma

A magyar diák 
már nem is lazíthat?
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A helyzet 
változásért
kiált!
A kormánybuktatás óta eltelt idő történései azt bizo-
nyítják, jaj a legyőzötteknek. Jó román szokás szerint
az új kormányzat igyekszik mindent megváltoztatni –
legalábbis a felszínen. Az ellenfél/ellenség alkalmat-
lanjait, korruptjait, hozzánemértőit azonnal a saját al-
kalmatlanjaival, korruptjaival, hozzánemértőivel
helyettesíti. Egyébként ezt tette az épp bukott hatalom
is annak idején, ezen a téren megvan a folyamatosság,
ez tagadhatatlan. 

Ezúttal a vesztes oldalon találta magát az RMDSZ
is, ami a jelek szerint váratlanul érte az 1996 óta fo-
lyamatosan kormányon, vagy kormányközeli pozíció-
ban lévő pártot. A nagytakarítás nemcsak a legfelsőbb
szintekre felkapaszkodottakat érinti, hanem a külön-
böző kormányhivatalokban, intézményekben,
ügynökségekben nem kevés pénzekért „szakértők”
hadát is. Azaz a klientúrát. (Lassan egy esztendeje
mondta egy kilétét felfedni nem akaró RMDSZ-es po-
litikus, hogy a szervezet saját klientúrájának foglyává
vált, miatta nem mer kilépni a már akkor a szakadék
szélén dülöngélő kormánykoalícióból.) Mindenesetre
a hatalomváltás a lehető legrosszabbkor következett
be, hisz nem mindegy, hogy a választások időpontjá-
ban kormányon van-e egy párt, vagy ellenzékben. Az
RMDSZ szempontjából pedig hatványozottan érvényes
a megállapítás, hisz mint látjuk, a régi-új hatalom
most éppen azokat a sokak szerint szándékosan hát-
ráltatott, a mandátum végére időzített kormányintéz-
kedéseket vonja rendre vissza, amelyekre a
Markó-csapat éppen építeni szerette volna a választási
kampányát. Példaként most csak a MOGYE magyar fa-
kultásának kormányhatározattal történő létrehozá-
sára, a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogszabály
kiherélésére utalok. Most már nincs amiből sikerpro-
pagandát összeeszkábálni. Nagy is a sírás-rívás emiatt.
Kelemen Hunor szerint „az elmúlt 22 év eredményei
veszhetnek kárba, a magyar kisebbség helyzete for-
dulhat rosszabbra azáltal, hogy képviselői kikerültek
a hatalomból, s így már nem tudják közvetlenül befo-
lyásolni a döntések meghozatalát”. 

Ami történt, előrelátható volt, szinte borítékolható.
Ez nem más, mint a kijárásos politizálás csődjének bi-
zonyítéka. Magyarán: a labanckodásé. Az egész törté-
net arra jó, hogy végre felismerjék azok is, akik eddig
nem akarták megérteni, hogy az autonómiának kell
a főcélnak lennie. Ekörül kell végre konszenzusra jutnia
minden politikai szereplőnek, ideológiai megfontolá-
soktól függetlenül. Enélkül minden pótcselekvésnek
számít.

Az autonómiáért pedig csak és kizárólag közös ki-
állással, összefogással lehetséges a siker reményében
fellépni. 

Ne feledjük, a kisebbségi kérdés, a magyar kérdés
rendezése, megoldása nemcsak a mi célunk, ezen
ügyködik a mindenkori román hatalom is Trianon óta
folyamatosan. (Az a kirakatpolitika, amelyben az
RMDSZ akarva-akaratlanul a kollaboráns szerepét
játszta, oda vezetett, hogy volt már amerikai elnök is,
aki kimondta: Romániában az etnikai kérdés példásan
megoldottnak tekinthető.) Tartsuk azt is szem előtt,
hogy a román nemzetpolitika irányítói szerint a ki-
sebbségi kérdés akkor lesz véglegesen megoldva, ami-
kor egyáltalán nem lesznek már nemzeti kisebbségek.
Az utóbbi 22 esztendő demográfiai változásai alapján
– közel 2 millióról mára 1,2-re fogyott az erdélyi ma-
gyarok száma – azt kell mondanunk: a folyamatok
erre tendálnak. A helyzet változásért kiált! 

Szentgyörgyi LászlóLokálpatrióta vállalkozók akciója

Góbé-kártya: hogy mindenki jól járjon!
Maros megyében alternatív marketingeszközzel próbálják fellendíteni és népszerűsíteni a helyi
kis- és középvállalkozásokat. Molnár József, a Góbé-kártya projekt értelmi szerzője és
kezdeményezője szerint ez a nehéz gazdasági helyzetet hivatott innovatívvá, illetve
jövedelmezőbbé tenni. Jelenleg ötezer kártya van forgalomban és a kezdeményezéshez már 60 cég
csatlakozott. Ebből a potenciális vásárlók előnye, hogy 5, de akár 50 százalékos árengedményt is
kaphatnak a listán szereplő cégek szolgáltatásai vagy termékei megvásárlásakor. A projekthez csat-
lakozott vállalkozások igen széles skálán mozognak: sportruházat és biotermékek boltja, ügyvédi
és tervezői iroda, vendéglátóipari egységek, de temetkezési vállalat is van közöttük. 

„Tavaly nyáron indítottam a projektet,
és egyelőre még kezdő fázisban van, de
bízom abban, hogy jó eredményeket érünk
majd el vele” – mondta el lapunknak Mol-
nár. Hozzátette, hogy egyelőre Maros me-
gyében vannak jelen, és fontos, hogy a
csatlakozott cégek – nem föltétlenül ma-
gyar tulajdonú, de – kétnyelvű ügyfélszol-
gáltatást biztosítsanak. A kezdeményezés
célkitűzése, hogy a csatlakozott cégek köl-
csönösen kedvezményt adjanak a társulá-
son belül egymás ügyfeleinek, s így
növeljék forgalmukat és bevételüket. „Ha
adok Góbé-kártyát a boltomban egy vá-
sárlómnak, akkor, ha neki például fogor-
vosra van szüksége, láthatja a kártyán,
hogy a társult cégek között van fogorvosi
rendelő is, s mivel kedvezményt is kap
azon a helyen, így nagy valószínűséggel
azon rendelő szolgáltatásaihoz fordul” –
példázza Molnár.

Csatlakozási feltételek

Kizárólagos csatlakozási feltétel, hogy
egy adott szakterületről csak egy cég tár-
sulhat (egy fogászat, egy ajándékbolt, egy
cukrászda, stb.), és a bekapcsolódó cég mi-
nimum 3 éve kell működjön. Fontos kie-
melni, hogy minden abban a pillanatban
létező tagnak vétójoga van, és ha valame-
lyik társnak kifogása van a beszállni kívánó
céggel szemben, akkor az nem csatlakoz-
hat. A nyújtott kedvezmény nagyságát
mindenik vállalkozás maga szabja meg, vi-
szont belépéskor a cég 200 lejjel hozzájárul
a társulás működéséhez, ez tartalmazza
az adott cég termékeinek, szolgáltatásá-
nak a bemutatását románul és magyarul
a honlapon. „A társult vállalkozások között
szétosztunk minimum 50 kedvezménykár-
tyát, amely tartalmazza a GobeCard felira-
tot a címlapján, belül a társult cégek
elérhetőségét, a hátoldalán pedig a hon-
lap címét és egy tudakozó telefonszámot.
Ugyanakkor a társult tag kiteszi a Góbé-
kártya matricáját annak a helységnek a jól
látható felületére, ahol a kedvezményt
nyújtja” – tudtuk meg Molnártól.

„A helyi pénz 
maradjon helyben!”

Természetesen a társulás tagja a Góbé-
Shop is, a projekt kezdeményezőjé-
nek boltja, ahol kézműves termékeket
lehet 10%-os kedvezménnyel vásárolni. A
bolt kínálatában természetes anyagokból,
kézművestechnikával készített tárgyakat
vásárolhatunk: szőtteseket, nemezfalvé-
dőket, szalmafonást, csuhészobrokat, fest-

ményeket, személyesített ajándékokat. De
emellett rendelhetünk szobrot, fénykép
alapján is, bármilyen fafaragást, népvisele-
tet akár egy egész tánccsoportnak, de vá-
sárolhatunk még biokozmetikumokat és
prémium italokat is. 

A bolttulajdonos Molnárt az eddigi visz-
szajelzésekről kérdeztük. „Minden projekt
fellendüléséhez idő kell, így a Góbé-kártya
használati lehetőségének is be kell jutnia a
köztudatba. Rá kell jönnie mindenkinek,
hogy ezzel csak nyerhetünk, hiszen a helyi
pénz helyben marad, és segíti a Maros me-
gyei vállalkozókat” – mondta az ötletgazda. 

Varga-Lészai Tervezőiroda résztu-
lajdonosa: „Mi a kezdeményezés alapító-
tagjai közé tartozunk, úgyhogy már egy éve
kínáljuk ügyfeleinknek a 10%-os árkedvez-
ményre feljogosító kártyákat. Hogy milyen
indíttatásból csatlakoztunk a projekthez?
Azért mert szívesebben vásárolunk a helyi
közösség vállalkozóitól, és ez egyfajta lokál-
patriotizmus részünkről, a másik oka meg,
hogy az összefogással egymást segítjük. Az
is fontos, hogy nem idegen vállalkozóknak,
hanem egymásnak adjuk a pénzt, illetve a
kliensi kört is megosztjuk. Persze az sem el-
hanyagolható, hogy ezzel a marketingesz-
közzel piacot is tudunk kiépíteni, sőt már
egy Góbé-kártya taggal közös vállalkozást
fogunk a közeljövőben kezdeményezni” –
mondta el a tervezőiroda társtulajdonosa.
Hozzátette, hogy nagyon jó kezdeménye-
zésnek tartja ezt, és külföldön is működnek
ezekhez hasonló projektek, viszont itt iga-
zából még nem indult be a dolog, idő szük-
ségeltetik hozzá és több odafigyelés. „Ez
kétélű dolog, mert mi – a tagok – a rek-
lámra kellene több figyelmet fordítanunk,
de a vásárlóknak is érdekük lenne, hogy a
helyi pénzkörforgást serkentsék, nem mel-
lesleg a kedvezmény is jól jön mindenkinek”
– véleményezte a tervező szakember.

Outland cipő- és szabadidőruhabolt
munkatársa: „Fél éve csatlakoztunk a
Góbé-kártya projekthez, és 10%-os kedvez-
ményt biztosítunk a kártyával rendelkező
vásárlóink számára. Az akció elindítója ke-
resett meg minket azzal az ötlettel, hogy
összefogással kölcsönösen segítsük és tá-
mogassuk egymást, illetve egymás vásár-
lóit is megosszuk. Bár nagyon tetszik az
ötlet és innovatív kezdeményezésnek tar-
tom, úgy gondolom, hogy hagyni kell még
neki kifutási időt  ahhoz, hogy tulajdonkép-
peni sikerről beszélhessünk.”

BioBazar, biotermékeket forgal-
mazó bolttulajdonos: „Mi az egyetlen
élelmiszerüzlet vagyunk Marosvásárhelyen,
amely biotermékekre szakosodott, és ahol
glutén- és laktózmentes termékeket lehet
vásárolni. Azért csatlakoztunk ehhez a pro-
jekthez, mert reméltük, hogy sikerül egy
közösséget kialakítani, ahol effajta marke-
tinggel és kevés költséggel sikeresen fej-
lesztjük egymás vállalkozását. Igazság
szerint még nagyon a kezdetén van a dolog,
és nincs sok kártyával rendelkező vásárlónk,
de 3-5% közötti árkedvezményt tudunk
ajánlani, a vásárlás mennyiségének függ-
vényében” – mondta el a bolttulajdonos.

A Góbé-kártya beszerzéséről, vagy a
programban résztvevő cégek listájáról a
www.gobecard.info oldalon lehet olvasni,
érdeklődni pedig a 0365-882.458-as tele-
fonszámon lehet. A közösségi kártyát hasz-
nálva nem csak akciós ajánlatokat
kaphatunk, hanem a magyar kultúra meg-
maradását is támogathatjuk, hisz a prog-
ram kezdeményezői az így begyűlt összeg
egy részét a keresdi Bethlen kastély resta-
urálására szánják, és az épületben egy nép-
művészeti kiállítást szeretnének
berendezni.

Pál Piroska



Kincses: 
„Tévesen döntött az RMDSZ”

Ma már sokan elismerik: a közös magyar polgár-
mesterjelölt nevesítésének legdemokratikusabb
módja egy előválasztás megszervezése lett
volna. Közel másfél esztendőn keresztül ezt han-
goztattuk mi magunk is lapunk hasábjain.  

A három magyar párt közül csak az MPP, és jelöltje,
dr. Benedek Imre karolta volna fel egy ilyen fajta meg-
mérettetés gondolatát, a másik két párt sajnos katego-
rikusan elzárkózott ettől. Az előválasztások
elmaradásának, megakadályozásának következményé-
ről Kincses Előd ügyvédet kérdeztük.

„Ennek a következménye, hogy nem lesz egyetlen
magyar polgármesterjelölt, hanem hárman is versenybe
szállnak a magyar szavazatokért, így magától értetődik,
hogy megoszlanak a magyar voksok, és emiatt Dorin
Florea marad a polgármester. Önök is érzékelhetik, hogy
ez egy nagyon súlyos következményekkel járó és egyben
téves döntés volt az RMDSZ részéről –ti. ők voltak azok,
akik leginkább ellenezték ezt –, amely Florea győzel-
méhez fog vezetni” – fejtette ki Kincses. Hozzátette,
hogy „nem ördögtől való az előválasztás gondolata”, sőt
már a Szövetség is rendezett efféle megmérettetést, így
egyszerűen érthetetlen az ügyvéd számára is, hogy
miért nem sikerült megegyezniük a politikai alakula-
toknak, és esélyt adni a vox populinak, hogy eldöntse,
ki is a legesélyesebb kihívója a jelenlegi polgármester-
nek. „Sajnos a pártok megegyezésre való képtelenségé-
nek ódiumát Marosvásárhely lakosai fogják viselni” –
összegzett Kincses Előd, aki a kezdetektől lándzsát tört
az előválasztások megszervezése mellett.

Pál Piroska

Füzes Oszkár szerint
életképes Benedek Imre
városfejlesztési terve

Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság bukaresti nagy-
követe szerint életképes  prof. dr. Benedek Imre, a Pol-
gári Koalíció polgármester-jelöltjének városfejlesztési
terve. Május 16-án, szerdán Füzes Oszkár párbeszédet
folytatott a professzorral, amelynek során a nagykövet
nagyra értékelte a polgármesterjelölt elképzeléseit. 

Ugyanakkor a nagykövet azt is elmondta, hogy úgy
gondolja, a marosvásárhelyi magyaroknak együtt kel-
lene működniük egy sikeres projekt megvalósítása ér-
dekében, de kijelentette azt is, hogy egyetlen, a
helyhatósági választásokon részt venni kívánó jelölttől
sem kérheti, hogy visszalépjen a polgármesteri székért
folyó harcból, így a döntés kizárólag a vásárhelyi szava-
zópolgárok kezében van.

Benedek szerint érthető Füzes amiatti aggodalma,
hogy közös jelölt hiányában újra nem sikerül magyar
polgármestert állítani a város élére, de a felelősség ál-
talánosítása nem helyénvaló. „Mi, személy szerint én és
a Polgári Koalíció a kezdetektől az előválasztást szorgal-
maztuk, de ezt a lehetőséget az RMDSZ felső vezetése
visszautasította. Ezért most kizárólag Frundát és az
RMDSZ-t terheli a felelősség az esetleges kudarcért” –
vélekedett Benedek Imre professzor.  

P.P.
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– Jó napot, Sajókám! Miért vág
ilyen savanyú képet, mint újsá-
gíró az RMDSZ-sajtótájékozta-
tón?
– Miért, miért! Maga nem hal-
lotta, hogy ellopták a Vár előtti
Borsos Tamás szobrot?
– Na és? Csegzi azt nyilatkozta,
hogy öntenek helyette másikat,
bár én eddig úgy tudtam, hogy a
szobrokat faragják, nem öntik.
Feltalálták a folyékony követ?
– Nem, maga retardált! Bronzból
öntik újra! Az is bronzból volt,
amit elloptak.
– S maga szerint hány kiló lehe-
tett?
– Mit tudom én! Kábé száz…
– Na, akkor ahhoz legalább két
ember kellett, de inkább
három…, bár szerintem egyál-
talán nem biztos, hogy a színes-
fém-orientált hiperpigmentáltak
vonták érdekszférájukba…
– Mi van?!
– Hát, próbáltam finoman meg-

fogalmazni, mint Smaranda
Enache, hogy nem vennék rá
mérget, hogy cigányok vitték el.
– Lehet igaza van, hiszen négy
évvel ezelőtt is eltűnt, de akkor
megkapták.
– Tudja mit: lehet, hogy el se lop-
ták, sem akkor, sem most, hanem
ez egy ilyen paranormális szobor:
időnként láthatatlanná válik.
– Paranormális a maga csökött
agya!
– Vagy egy gyűjtő lopatta el,
mint pár éve az „Arbeit macht
frei” feliratot Auschwitz kapujá-
ról. Egyébként én is gondolkoz-
tam már azon, hogy eccer
hazaviszem azt a szoptatós far-
kasos szobrot…
– Minek az magának?
– Szétszedném. A pléhszukát ki -
raknám a kapu mögé házőrző-
nek, Romulust meg Remust
beültetném kertitörpének a reze-
dák mellé.
– Szerencsére a Bernády-szobrot

nem tudják ellopni, jó nagy…
– Nem, azt majd ledöntik, mint
’56-ban Pesten a Sztálin-szobrot.
– Döntik egy fenét, maga vész-
madár!
– Majd meglátjuk. Nem veszi
észre, hogy ez a Victor Ponta rosz-
szabb, mint Vadim Tudor? Jön itt
még magyarra dér!
– Azé’ szobrokat döntögetni csak
nem fognak!
– Jó, aztán ne mondja, hogy nem
szóltam! Mindenesetre nem árt,
ha mindig van a kocsijában
annyi benzin, amennyivel tanko-
lás nélkül eléri a magyar határt.
– Engem most a helyhatósági
választások érdekelnek elsősor-
ban…
– Apropó, választások: olvastam,
hogy Benedek Imre perrel fenye-
gette meg a Krónikát, mert azt
írták, hogy Dorin Floreával szok-
ták látni együtt vacsorázni.
– Na és?
– Hát én is pont ezt mondom,

hogy na és, még ha igaz is lenne,
s akkor mi van? Én is szoktam
anyósommal együtt vacsorázni
néha, pl. karácsonykor, de attól
még nem vagyunk jóba’.
– Esküszöm, maga hülyébb, mint
egy hagyományos mosópor! Sza-
vazni egyáltalán megy majd?
– Persze, már alig várom!
– S kire fog szavazni, Frundára
vagy Benedekre?
– Egyikre sem. Floreára!
– Miért rá???
– Mert én szavaztam már Kele-
menre, szavaztam Borbélyra, ele-
gem van, hogy sose nyerek!
– S ezzel most mit nyerne?
– Fogadtunk egy haverommal
egy láda sörben, aki szerint
Frunda lesz a polgármester, s egy
másikkal szintén, aki szerint Be-
nedek…
– És?
– Mit és? Baromi szomjas va-
gyok!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Mondjunk nemet a diktatúrára!
Benedek Imre több felszólalása alkalmával is hangot adott nemtetszésének arra vonatkozóan,
hogy az RMDSZ politikájában a demokrácia helyét az utóbbi években a diktatúra vette át.

„Elfogadhatatlannak tar-
tom azt a politikát, amit az
RMDSZ vezetői folytatnak, kü-
lönösen azt, ahogyan Markó,
Kelemen és Borbély urak oszt-
ják az észt...” – mondja Bene-
dek professzor, akit felháborít,
hogy már csak emlék az régi
gyakorlat, ami szerint nem a
vezetőség, hanem a körzetek
voltak azok, akik kiválasztották
a jelölteket, így a kijelölt sze-
mély élvezhette a választópol-
gárok bizalmát.

A választás szabadságának
biztosítása érdekében a pro-
fesszor úr létrehozta a Polgári
Koalíciót, amelynek legfőbb
feladata az lett volna, hogy az
összes párt – RMDSZ, EMNP,
MPP – és a civil szervezetek a
magyarság érdekeit szolgáló
közös célokat, elveket és meg-
valósítandó terveket fogalmaz-
zanak meg, amelyeket minden
tag közvetíthet a saját pártja,
illetve szervezete felé. 

Benedek Imre másik fontos
törekvése a magyar összefogás
egyedül demokratikus útjának,
az előválasztásnak a megszer-
vezése volt. Egy előválasztáson
kiderült volna, hogy a magyar-
ságot képviselő jelöltek közül
ki a legtámogatottabb, és ezen
jelölt javára a többi pártnak
vissza kellett volna lépnie, sza-
vazótáborával együtt támogat-
nia kellett volna a nyertest –
sajnos ezen törekvése nem
hozta meg a várt eredményt.

A „fenyőfa” jelképe alatt in-
duló polgármesterjelölt, Bene-
dek professzor, miután az
RMDSZ félreállította Vass Le-
ventét, tárgyalásokat kezdemé-

nyezett a „tulipán” támogatá-
sával induló Frundával, ám az
RMDSZ vezetői megakadályoz-
ták az együttműködést. A pro-
fesszor elmondása szerint

Frunda ezzel a jelöltséggel
„nem szerencsés” helyzetbe ke-
rült.

Simó Delinke 
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Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0741.240.592

Hát én immár kit válasszak?

Közelednek a választások, itt a kampány. Az ember csak
amúgy kapkodja a fejét akkora információözön zúdul
rá. Megannyi párt, érdekképviselet, hangzatosnál
hangzatosabb ígéretek, csábítóbbnál csábítóbb
ajánlatok. De ezek az ígérgetések csak egy hónapig
tartanak, aztán minden marad a régiben. Talán jobb
lesz a közeljövőben? Alig hiszem. Mindenesetre
gyengék a kilátások. Sokan nosztalgiáznak: jobb volt
régen. Elgondolkodtató: vajon így volt? De kinek? Talán
egyeseknek. Csak most fogom fel, mennyit dolgoztak,
mennyit nélkülöztek, mennyit szenvedtek szegény
dédszüleink, nagyszüleink. Átéltek két világháborút, az
ezeket követő megszállást, éhínséget, a kulákhajszát, a
kollektivizálást. Mégis talpon maradtak. Valami
tartotta bennük a lelket. Talán a remény, hogy
gyermekeiknek, unokáiknak majd jobb sorsuk lesz.
Ezért érdemes volt küzdeni, harcolni, élni. 

Volt és van egy örökérvényű íratlan törvénye a
társadalomnak: a gazdag, jómódú kizsákmányolja, megalázza
a szegény embert. A szegény örökli a nincstelenséget, a gazdag
a jómódot. A földhöz-, röghöz ragadt nagyszülőktől azért
mégis örökölhettünk volna valamit: a jószívet és becsületet.
Bármennyire nélkülöztek, nem törtek embertársaik javaira, ha
az éhségtől a szemük hullott ki, akkor sem törték le a szomszéd
törökbúzáját, nem ásták ki a krumpliját. Csak a sajátjukhoz
ragaszkodtak: a marék liszthez, a sovány tehénhez. De ha
maguknál szerencsétlenebb emberrel találkoztak, egy percig
sem gondolkodtak azon, hogy vajon nekiadják-e maréknyi
lisztjük felét. (Hát igen, lehet jobb volt ebből a szempontból
abban a korban élni, amikor még létezett önbecsület, emberi
tartás, gazdaszellem, meg hasonlók.) Szüleink már az
elferdített eszmékre, alapokra épített kommunizmus munkásai
voltak. Ingáztak, dolgoztak, gürcöltek reggeltől napestig,
hétfőtől hétfőig a falatnyi kenyérért. Építették a szocializmust.
Nekik vajon jobb életük volt? Nem hiszem, de azt tudom, hogy
remélték: gyermekeiknek biztosan jobb lesz a sora. 

Ebben a mai pénzhajhász, hazugságokra alapozott
áldemokráciában vajon könnyebb az átlagember élete? Érdekel
valakit a hatalmasok közül a szegény ember sorsa? Megkérdi
valaki tőlük, hol fáj? Volt, amit ma megenned? Mivel
segíthetnék rajtad? Talán a kampány idején. Aztán elfelejtik. 

Egy korábbi igazságügyi miniszterünk nyíltan bevallotta a
tévé kamerái előtt: Romániában az az ember, aki vállalkozni
mer és az általunk választott honatyák által kidolgozott,
megszavazott és jóváhagyott törvényt betűről betűre betartja,
menthetetlenül tönkre megy. Mit tehet tehát a mai kor
szegény, de becsületes embere? Dolgozik naphosszat
összeszorított foggal, és lelke mélyén reméli: gyermekeinek,
unokáinak jobb világot teremt. Vagy igyekszik úgy tenni,
mintha hinné is, hogy nincs minden remény veszve...   

Nemes Gyula

A civilizációs fejlődés na-
gyon sokféle nehézséget küszö-
bölt ki a modern ember
életéből. Ma már inkább a
gépek és az irodák, nem pedig a
föld rabszolgái vagyunk. A la-
kosság nagyobb része önként
vállalta ezt az új életformát,
mert rövid idő alatt kényelme-
sebb mindennapokra, fogyasz-
tói élvezetekre és jobb
életszínvonalra tehetett szert.
Sokan vitatják ennek a termé-
szetellenes állapotnak a létjo-
gosultságát, hiszen az ember,
mint biológiai lény, nem a mai-
hoz hasonló életkörülményekre
volt „teremtve”. A látszólagos
előnyök pillanatnyi illúziója az
egész emberiségre leselkedő ve-
szélyeket hordozhat magában.
Az egészségügyi védőháló tehe-
tetlenné válhat például akkor,
amikor egy új és ismeretlen jár-
vány kontinenseken átívelő, fé-
lelmetes gyorsaságú,
ellenőrizhetetlen terjedésével
van dolgunk.

A mi életünket is a begyepe-
sedett gazdasági, szociális és
társadalmi rendszerek vették
hatalmukba. A legtöbb esetben
gondolkodás nélkül követjük a
betanult szokásokat és hagyo-
mányokat, attól függetlenül,
hogy milyen előnyök vagy hát-
rányok származhatnak belőlük.
El kell fogadnunk, hogy egy kö-
zösség, egy város, egy ország és
egy unió tagjai vagyunk. Ebből
kifolyólag nem csak a jogok il-
letnek meg bennünket, hanem
az adófizetés, a közrend fenn-
tartása, és a mindenkori szabá-
lyok betartása is. A romániai
magyar közösség szoros össze-
függésben áll a román és a ma-
gyar állammal, valamint az
Európai Unióval, de a globalizá-
ciónak köszönhetően a világ-
szintű makrogazdasági
változásokkal is. Az egyszerű
embernek szinte semmilyen be-
leszólása sincs a körülötte zajló
folyamatokba, kivéve azt a (lát-
szólagos) joggyakorlatot, ami-

kor él a választás lehetőségével. 
Gyakorlatilag miben va-

gyunk, és mi között választha-
tunk? A mi közösségünk
gazdasági helyzete jóval rosz-
szabb az országos átlagénál.
Románia a gyorsuló hanyatlás
jeleit mutatja (a korábbi befek-
tetők menteni próbálták a pén-
züket, aminek következtében a
mélypontra jutott a lej). Ma-
gyarország még az eddiginél is
nehezebb gazdasági helyzetben
van (többek között még a tele-
fonálást is megadózzák). Az Eu-
rópai Unió már csak a (görög,
spanyol, portugál, stb.) megse-
gítő csomagokról és a különvá-
lásról tud tárgyalni, az euró
pedig szintén mélypontra jutott
a többi valutával szemben. 

Az erdélyi magyar közössé-
get egyre inkább a belső harcok
jellemzik (egyre több párt jön
létre, egyre kevesebb támoga-
tóval). Az RMDSZ-t megfosztot-
ták a kormányzás kegyeitől,
pedig nagy szükségük lett volna

azokra az előjogokra, amelyek
még javíthattak volna a hata-
lommal való visszaélésüknek
köszönhető rossz megítélésü-
kön. Így viszont egy vérszegény
kampány elé néznek. Az MPP
olyan elszántan vág neki a vá-
lasztásoknak, mint akin látszik,
hogy ez az utolsó kártyája, és
nincs veszítenivalója. Ha most
nem érnek el figyelemreméltó
eredményeket, akkor többé
soha. Az EMNP vezetői dzsentrik
módjára állnak a közéleti fel-
adatokhoz, mintha nem is az
számítana, hogy milyen ered-
ményeket érnek el, hanem csak
az, hogy ott legyenek a szava-
zólapon és legyen amiről beszá-
molniuk a pártalapítást
anyagilag is támogatóknak. Fo-
lyik mindez egymás ellenében,
a bejutási esélyek csökkentésé-
vel. Bármilyen eredmények is
születnek majd a választáso-
kon, az élet megy tovább. 

Ferencz Zsombor

Az élet megy tovább  

„Fel kell oszlatni a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusát, mert a február-
ban tartott választásokat illegális charta alapján tartották meg” – jelentette ki Kincses Előd ügyvéd.

Ugyanakkor elmondta,
hogy júniusra halasztotta a Me-
gyei Törvényszék annak a ke-
resetnek a tárgyalását, amelyet
a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egye-
sület (RMOGYKE) indított a ta-
valyi év novemberében a MO-
GYE ellen. A keresetben Kincses
azt kéri, tekintsék semmisnek
az egyetem új működési rend-
szabályzatát, mivel annak
megalkotásakor nem tartották
be az érvényben levő jogsza-
bályt. A fent említett kereset
másik pontja, hogy a Tan-
ügyminisztérium jóváhagyásá-
val nem rendelkező charta
alapján megtartott 2012. feb-
ruár 8-i választásokat érvény-
telenítsék, és törvényes sza-
bályzat alapján szervezzék újra
azokat.

Jelenleg az egyetemi charta
a 22-es csapdájában van, hi-
szen a törvénytelenül megvá-
lasztott szenátus nem fogadhat
el új chartát, a régi szenátus ál-
tal elfogadott működési rend-
szabályzat pedig nem felel meg
a tanügyi törvény előírásainak,
így annak a semmisségét is

meg kell állapítania a bíróság-
nak.

„Letettem a kereset módo-
sítását, amely a szenátusi vá-
lasztások megsemmisítésére
vonatkozott, hisz ezt nem lé-
tező charta alapján választot-
ták meg. Ez kiderül abból a ha-
tározatból is, amit a
Marosvásárhelyi Táblabíróság
hozott meg május 11-én. A
kormányhatározat ellen be-
nyújtott közigazgatási kereset-
tel kapcsolatos véleményem
pedig, hogy előre kellene hozni
decemberre kitűzött tárgyalást,
hogy az igazságszolgáltatás
öntsön tiszta vizet a pohárba,
annál is inkább, mert nincs le-

gálisan működő szenátusa az
egyetemnek” – fogalmazott
Kincses.

Az ügyvéd elmondta, a pert
az EMNT, az EMNP és az MPP
elöljáróival közösen kezdemé-
nyezték, s bár Kincses levélben
fordult az RMDSZ-hez, arra kér-
vén őket, hogy csatlakozzanak
a perhez, választ azonban nem
kapott rá. 

„A per elindításakor – ta-
valy novemberben – levélben
kértem a Szövetséget, hogy
csatlakozzon, de azóta sem ér-
kezett hivatalos válasz. Akkor
ők politikai megoldást keres-
tek, viszont ez csődöt mondott,
sőt a kormánykoalíció bukásá-

hoz vezetetett. Bízom abban,
hogy revideálják nézeteiket, és
várom, hogy csatlakozzanak a
perhez. A MOGYE-ügyben ki-
zárólag a jogi út járható, mert
ha születik egy végleges jogi
döntés, akkor senki nem kér-
dőjelezheti azt meg – mondta
el Kincses Előd. Szerinte a MO-
GYE chartájának az ügyében a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem és a Marosvá-
sárhelyi Színművészeti Egye-
tem példája a követendő, és a
BBTE egykori rektorát, új kül-
ügyminiszter Andrei Margát
várják Marosvásárhelyre.

Lapzártánkkal egyidőben az
RMDSZ is úgy döntött, hogy be-
lép abba a perbe, amit a
RMOGYKE Kincses Előd ügyvéd-
del, és a két fent említett ma-
gyar párttal indítottak a MO-
GYE vezetősége ellen, mert a
charta kidolgozásakor nem tar-
tották be az oktatási törvény
előírásait, illetve a szenátust
érvénytelen charta alapján vá-
lasztották.

Pál Piroska

Fel kell oszlatni a
MOGYE szenátusát!
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Elnök Úr

Szomorú napja lehetett péntek mindazoknak, akik Magyarország külföldi ellehetetlenítésének
és kiközösítésének szentelték az utóbbi másfél évüket.

Tiszta lappal
Jelentjük, az akció nem si-

került. Brüsszel pénteken zöld
jelzést adott a hazánk ellen
nyolc éve (!) húzódó túlzottde-
ficit-eljárás megszüntetéséhez.
Így az uniós felzárkóztatási for-
rásaink mégsem kerülhetnek
veszélybe (hiába kardoskodott
emellett Andor László magyar
biztos), és a valutaalappal közös
biztonsági hálónak sincs már
akadálya. Az ok egyszerű: 2010
óta olyan számok kerültek az
unióhoz benyújtott felzárkóz-
tatási (konvergencia-) program-
jainkba, amelyek teljesültek, és
a brüsszeli apparátus elfogadta,
hogy nemcsak tavaly, hanem
idén is kiegyensúlyozott gaz-
dálkodást folytat hazánk, a
mérlegünk tartható.

Pedig milyen erők mozdul-
tak meg annak érdekében,
hogy az itthoni kétharmad el-
lensúlyát – teljes szereptévesz-
téssel – az uniós hivatalok biz-
tosíthassák! Volt itt magyar
szitoknap, elmarasztalás, nyil-
vános vesszőfutás, ál-albizott-
ságok létrehozása, fenyegetés,
új kötelezettségszegési eljárá-
sok és feljelentések garmada.

Nyolcezer magyar panasz
ömlött a strasbourgi bíróságra,
sőt, a Magyarországon ember-
kínzások lehetőségét felvető
Helsinki Bizottság is újra akti-
vizálta magát, és sor került egy
mulatságos EU-s közmeghall-
gatásra is. Például Arató And-
rással, a Klubrádió elnökével,

aki szerint ők mindig az adott
kormánnyal szemben kritiku-
sak, most is csak ugyanezt te-
szik (haha). Egy bizonyos Dénes
Tamással (valaki hallott róla ko-
rábban?), aki szerint Magyaror-
szágon tombol a rasszizmus és
a szegregáció. Majd következett
egy másik ismeretlen, bizonyos
Kopiás Attila állítólagos akti-
vista, aki arra figyelmeztette a
mit sem sejtő képviselőket,
hogy a diktatúra itthon már a
hajléktalanokra is lesújt. Bekap-
csolódott a kampányba továbbá
Simor András jegybankelnök is,
aki rendületlenül és egyre re-
ménytelenebbül küzd a nyolc-
millió forintos havi béréért,
mert szerinte csakis ez garan-
tálhatja a jegybank független-
ségét. Ez a csata most vesztésre
áll, mert Brüsszel – nagyon úgy
fest – mégsem tartja alapvető
előfeltételének a nyugat-euró-
pai mércével mérve is kima-
gasló elnöki fizetés visszaállí-
tását. Csak hát hoppon
maradnak a szegény közgaz-
dászhallgatók, akiknek Simor –

igaz, csak elviekben – felaján-
lotta a bérét…

A függetlenségért folytatott
nemes harc szép példája Simor
kommunikációs emberének,
Braun Róbertnek a legutóbbi
megnyilvánulása. Gyurcsány
Ferenc korábbi fegyverhordo-
zója – tudják, még a végigha-
zudtuk-évekből – a héten ép-
pen arról értekezett egy
hetilapban, hogy milyen jó
lenne végre lezárni „a Gyur-
csány–Orbán korszakot” (sic!).
De ez is biztos belefér a nemzeti
bank etikai kódexébe, és a kor-
mánnyal előírt együttműködési
kötelezettségbe, akárcsak az,
hogy Braun most éppen a szin-
tén független Népszabadságnál
vállalt munkát. Mindegy, pár
hónap múlva már nem lesz
jegybankár Simor, sem kettő-,
sem nyolcmilliós havi fixért, és
nem közpénzen ad majd neki
stratégiai tanácsokat Braun,
akinek tevékenységét még az
Állami Számvevőszék is kifogá-
solta.

Méltatlan lenne kihagyni a
sorból Szűcs Tamást, Kovács
László volt MSZP-elnök korábbi
kabinetfőnökét, aki az Európai
Bizottság hazai képviselőjeként
szintén független híreket adott
hazánkról, és aki szerint a Malév
közel százmilliárdos brüsszeli
büntetésének a világon semmi
köze nincs a légitársaság csőd-
jéhez. Szűcs a Hír TV Versus című
műsorának vendége volt.

Bármit is tettek, ez ma már
nem sokat számít. Tiszta lappal
indulhatnak a megbeszélések
a valutaalap és a magyar fél kö-
zött: az új tárgyalóvezetők –
Thanos Arvanitis, illetve Varga
Mihály – úgy ülhet le egyez-
kedni, hogy az idő a magyarok-
nak kedvezett. Európa ma már
sokkal inkább a növekedés
élénkítésében, mint a megszo-
rításokban látja a megoldást,
és ez nekünk most sokat segít-
het.

Szabó Anna

Mindenekelőtt a személyes részről: Van valami vég-
telenül felemelő látni és megélni, ahogy generációm
„révbe ér” – s ezzel a révbe éréssel egyszersmind vál-
lára vesz minden felelősséget.

Reformkori dühvel rühelltük a múlt rendszert, s tettünk el-
lene. Sok-sok hittel, naivsággal. S a sok-sok hit között az volt a
legfelemelőbb, hogy mi írjuk a történelmet.

Ma már tudjuk: mások írták azt. S akkor mi, a rendszerváltás
hajnalán statiszták voltunk, akikkel elhitették, hogy a Hamlet
címszereplői, pedig alabárdosok voltunk csupán.

De legalább azzal nem vívódtunk soha, amivel Hamlet vívó-
dott.

„A tett halála az okoskodás” – hát persze. Mi viszont nem
okoskodtunk sokat akkoriban. Tettük, amit jónak gondoltunk.
Jónak s muszájnak. A márciusi iak – ha beleöregedhettek volna
a sorsba – eltöprengtek volna azon, vajon megérte-e. S ennek
a töprengésnek leginkább a Monarchia romjain, Trianon után
lett volna értelme.

A mi töprengésünk nem megspórolható.
De legalább azon nem kell már, hogy megérte-e.
Mi nem egy Monarchiát szedtünk széjjel, csak egy szörny-

szülött államot. A gonosz birodalmát.
A mi töprengésünk tárgya tehát nem a múltra vonatkozik, s

múltbéli cselekedetek helyességére – bár nyilván személyre sza-
bottan ott is van töprengenivaló. Ám általánosan minekünk a
jövőn kell töprengenünk. Most, hogy immár végképp a miénk
minden felelősség.

Mert minekünk a jövő lett a kérdés.
Mert minekünk az volt a legnagyobb illúziónk, hogy ha vég-

zünk a régi rendszerrel, minden jó lesz magától.
Nekünk a Nyugat volt a legnagyobb illúziónk.
S most a szemünk láttára omlik össze.
Ezért aztán kezdhetjük elölről a dolgot, s leginkább idehaza.
Mert hiába az általános összeomlás – Magyarország egy-

szerre jobb s rosszabb hely sok egyéb helynél.
Jobb, mert számos okból sokkal élhetőbb.
Rosszabb, mert ugyanennyi okból élhetetlenebb.
S mindez nem afféle divatos paradoxon. Hanem szikár, cson-

tos tény.
S az élhetetlenségben leginkább az egymás gyűlölete viszi

a prímet.
Talán nincsen hely a világon, talán nincsen nép, amelyik eny-

nyire feneketlenül gyűlöli egymást.
Van ebben vétkünk, nagy és alapos.
S e vétek tetejéről volt jó hallani, ahogy Elnök Úr hitet tett a

kiegyezés mellett.
Amikor kiegyeztünk a Monarchián belül a Habsburggal,

mindjárt csodára voltunk képesek. Olyan fejlődés indult el,
amelynek méltán járt csodájára akkor az egész művelt világ.

Aztán sok-sok végzet, balsors, s még annyi önsorsrontás után
– ritka kegyelmi pillanatoktól eltekintve – elveszítettünk majd-
nem mindent.

S jött a rendszerváltás pillanata, amelyről azt hittük – Iste-
nem! Bolondok! –, mindenkinek egyformán fontos, s hogy min-
denki erre várt.

Nem volt úgy.
Ezért lett oda akkor ismét a kiegyezés lehetősége.
És eltelt húsz év, és sebek borítják a lelkeket.
Ráadásul most körbepillantva úgy tűnik, már semmi sincsen,

amiben a szekértáborok meg tudnának állapodni.
A tetejébe pedig berúgta az ajtót az utánunk jövő generáció,

amelynek dühe jórészt érthető – ám inkvizítori lelkülete, kér-
lelhetetlensége, s leginkább gyűlöletéből fakadó ostobasága
szinte felfoghatatlan.

S akkor azt mondja az Elnök Úr, ideje a kiegyezésnek.
Bizony, nagyon ideje.
Már csak azt kellene tudni, van-e legkisebb közös többszörös.
Ha fogcsikorgatva is, de akarom hinni, hogy van. Talán ez a

legutolsó illúzióm.
S ha nincsen? Akkor majd meglátjuk. Igaza akkor is az Elnök

Úrnak van. Kérdés, ezzel az igazsággal felülírható-e mindaz,
amit hurcolunk magunkban. Talán…

Bayer Zsolt 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Hiába veszel okostelefont, ugyanazok
a taplók fognak hívni rajta.

MAGYAR KLASSZIKUSOK 
HOLLYWOODI FILMADAPTÁCIÓI

- EGRI STAR WARS
- LETTERS FROM LAKE RODOS
- GOLDENGUY
- THE OLD SON OF A BITCH (MIKSZÁTH: A VÉN GAZEMBER)
- GANGS OF PAUL STREET
- MARY POPPINS (BAJOR ANDOR: A CSODÁLATOS ESERNYŐ)
- THE HITCH-HIKER (WASS ALBERT: EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN)
- SIN CITY (MIKSZÁTH: A FEKETE VÁROS)
- THE FUNTINEL WITCH PROJECT
- JUDGE SÁRI
- THE ORPHANAGE (MÓRICZ ZSIGMOND: ÁRVÁCSKA)
- THE FLINSTONES (JÓKAI: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI)
- RAMBO (WASS ALBERT: EGYEDÜL A VILÁG ELLEN)
- LOST (REJTŐ: AZ ELVESZETT CIRKÁLÓ)
- THE SILENCE OF THE LAMB (MIKSZÁTH: A NÉHAI BÁRÁNY)
- OLDBOY (JÓKAI: MIRE MEGVÉNÜLÜNK)
- BRINGBACK MOUNTAIN (WASS ALBERT: ADJÁTOK VISSZA A

HEGYEIMET!)
- DANCING WITH BEARS (MÁRAI SÁNDOR: MEDVETÁNC)
- HELLBOY (FALUDY GYÖRGY: POKOLBÉLI VÍG NAPJAIM)
- FATELESSNESS
- SZIGORÚAN PISZKOS ÜGYEK (ARANY JÁNOS: ÁGNES ASSZONY)
- GOODFELLAS (MIKSZÁTH: A JÓ PALÓCOK)

FILMCÍMEK CIGÓSAN

- A RÁNYI SZAGA (EGY ASSZONY ILLATA)
- A VÉGREHÁJTÓ (TERMINATOR)
- DISZNYÓTOR (LA GRANDE BOUFFE – A NAGY ZABÁLÁS)
- BASESCURA VOTÁLTUNK (AZ ELNÖK EMBEREI)
- HÍJJJ AZ AGYAM! (THE HANGOVER – MÁSNAPOSOK)
- NEM ÉN VÓTAM! (MINORITY REPORT – KÜLÖNVÉLEMÉNY)
- FOSOS ROMÁNC (SZERELEM KOLERA IDEJÉN)
- NEM LEHET BLATTOLNI (SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT VONATOK)
- SZERSZÁMÜZLET (RÉMSÉGEK KICSINY BOLTJA)
- A HULLADÉKGYŰJTŐ (IRON MAN – VASEMBER)
- A VILLANYSZÁMLÁS (ENEMY AT THE GATES – ELLENSÉG A

KAPUKNÁL)
- AUTÓBONTÓ (TRANSFORMERS)
- A ROKONYSÁG (THE USUAL SUSPECTS)
- LAKATKULCS (SAW – FŰRÉSZ)
- CSÓRÉLÁS (BASIC INSTINCT)
- A VAJDA (THE GODFATHER)
- DÖGKÚT (KEDVENCEK TEMETŐJE)
- ITT A PIROS, HOL A PIROS (KASZINÓ)
- TETŰ (SZÁRNYAS FEJVADÁSZ)
- HIDEGVÖLGYI SZTORI (BRONXI MESE)
- A PURÁDÉK (TÍZ KICSI NÉGER)
- VÁRJÚZSÍROS KENYÉR (BREAKFAST OF CHAMPIONS – BAJNOKOK

REGGELIJE)
- GUMIVAL NEGYVEN (EGÉSZSÉGES EROTIKA)
- MÁRISKÓÉK AZ ÓCSKÁN (PRET-A-PORTER – DIVATDIKTÁTOROK)
- JÓCKA (VIRÁGOT ALGERNONNAK)

Elkezdődött… Az RMDSZ Maros megyei
vezetői „úgy hallották”, hogy „a többi ma-
gyar párt” szavazatvásárlásra mozgósít je-
lentős pénzösszegeket, de semmi konkré-
tumot nem mondtak. Az EMNP és az MPP
egyaránt nevetségesnek, légből kapottnak
minősítette a kijelentést.
Az RMDSZ megyei tanácselnökjelöltje, Lo-
kodi Edit Emőke egy múlt pénteki sajtótá-
jékoztatón azt mondá: „nem tudjuk, ki pén-
zeli őket, de úgy hallottuk, hogy van pénzük
a szavazók megvásárlására. A törvény ezt
tiltja, és a rendőrség is kampányba kezdett
az anyagi megvesztegetés ellen. Csatlako-
zunk a rendőrséghez: azonnal jelezzük, ha
ilyen esetről értesülünk”. Konkrétumokat
(kitől, mikor, hol hallották?) nem árult el.
Én viszont azt hallottam, hogy Lokodi néni
múlt vasárnap kissé elsózta a csirkepapri-
kást. Meg azt is, hogy Frunda Smaranda
Enachéval fagyizott. Meg még azt is, hogy
az RMDSZ szavazatvásárlásra készül. Hogy
hol hallottam, mikor és kitől? Senkinek
semmi köze!

Plágium a négyzeten: úgy másolt az
új román tanügyminiszter, hogy el sem
olvasta. Hibás dolgozatot másolt „copy-
paste” módszerrel Ioan Mang tanügymi-
niszter. Minderre az eredeti cikk szerzője,
dr. Eli Biham, a haifai Technion egyetem dé-
kánja hívta fel a figyelmet, miután a Hot-
news elküldte neki Mang plágiumgyanús
cikkét.
Biham válaszlevelében megerősítette: va-
lóban ő írta azt a cikket, amit Ioan Mang
szó szerint átvett. Hozzátette, a tanulmány
egyes következtetései hibásak, a szöveget
véletlenül, a szerzők jóváhagyása nélkül
publikálták az interneten.
Az izraeli tudós véleménye az, hogy Ioan
Mang el sem olvasta a dolgozatot, hiszen a
tévedés nyilvánvaló minden szakember szá-
mára. „Úgy gondolom, Mang az első sze-
mély, aki nem vette észre a hibát”. 
És amitől még szebb és kerekebb a történet:
az a tyúk, akit Pontáék eredetileg szántak
oktatásügyi miniszternek, bizonyos Corina
Dumitrescu önéletrajzában egy olyan ame-
rikai egyetemet tüntetett fel a tanulmányai
között, amelynek még a környékén se járt.
Vélhetően ezért is írta Standfordnak a Stan-
fordot… (Lapzártakor jött a hír, hogy
Mánga Jani lemondott. Kíváncsian várjuk,
ki lesz a következő agytröszt.)

Erdély TV. Felhívásban fordultak a nézők-
höz az Erdély TV-sek, hogy legyenek olyan
kedvesek, és adományozzák nekik adójuk
két százalékát. Nos, ha megígérik, hogy ér-
telmező szótárt vesznek belőle, akkor bol-
dogan teszünk eleget a felkérésnek. Addig
is néhány megjegyzés:
- sem Borbély Lászlót, sem mást nem illet
meg az ártatlanság védelme; helyesen: az
ártatlanság vélelme;
- az „alkalmasint” szép szó, akárcsak az ígé-
ret, pláné akkor, ha jól használják: nem azt
jelenti, kedves ETV, hogy alkalomadtán,
néha, olykor stb., hanem azt, hogy valószí-
nűleg, hihetőleg;

- hasonló a helyzet az „idejekorán”-nal, ami
annyit tesz: a kellő időben, jókor, és nem
az idő előtt vagy a korán szinonimája;
- végezetül: a pinakotéka szobrokkal és fest-
ményekkel díszített templomi előcsarnok,
nem kupleráj! Ezt ugyan még nem hasz-
nálták se helytelenül, se helyesen, de jobb
megelőzni a bajt.

Állatkerti cserebere, avagy mennyit ér
két ovis Sír Kán? Tavaly júliusban született
Rita és Anita, a két tigriskölyök, akiket a vá-
sárhelyi állatkert-látogatók keresztelhettek
el. A kis ragadozók első születésnapjukat
azonban már nem a Marosvásárhelyi Állat-
kertben, hanem a Nagyszebeni Vadaspark-
ban ünneplik.
Rita és Anita a somostetői állatkertben lakó
nőstény kölykei, de a gondozók nevelték fel
őket, mivel gyakori, hogy a fogságban élő
és ellő tigrismutter nem fogadja be az új-
szülötteket, és ebben az esetben is ez tör-
tént. A csíkos csöppségek azóta megnőttek,
és most az intézmény vezetősége úgy dön-
tött, elcseréli őket a Nagyszebeni Vadas-
parkkal. A Szeben megyei állatkertből tavaly
az egyik gondozó hibájából megszökött a
Mihaela nevű tigris, és le kellett lőni, mivel
se Tarzan, se Sandokan nem volt kéznél. Ri-
táért és Anitáért cserébe a Marosvásárhelyi
Állatkert egy jaguárt és egy majmot kapott.
Ennyi erővel elcserélhettük volna őket egy
görényre és egy pócegérre is.

Pornótenisz. Úgy látszik, a női teniszezők
szövetsége (WTA) megelégelte a hol szü-
lőszobákat, hol pornófilmeket idéző, néha
a száz decibelt is meghaladó nyögéseket,
és felveszik a harcot a hangoskodókkal –
legalábbis a jövendőbeliekkel. Azt ugyanis
belátják a WTA urai, hogy olyan, régóta a
szakmában lévő sztárokat, mint a jelenlegi
világelső fehérorosz Viktorija Azarenkát,
vagy egyik elődjét, az orosz Marija Sarapovát
már képtelenség lenne leszoktatni a nyö-
gésekről és sikításokról, viszont kezdemé-
nyezik, hogy fokozatosan vezessék be a bün-
tetést a túlzott hangoskodásért, kezdetként
a korosztályos tornákon már sújtsák pont-
levonással a zajongókat.
– Valamit tennünk kell, mert a szurkolók
rengeteget panaszkodtak, ráadásul a ver-
senyzők közül is egyre többen mondják azt,
hogy a nyögések a taktika részei, alkalmasak
az ellenfelek megzavarására – nyilatkozta
az ügy kapcsán a WTA szóvivője, Andrew
Walker.
Ne tiltsátok be, vazzeg, mi élvezzük! És aki
látott már fekete-fehér, a múlt század ele-
jéről származó néma pornófilmeket (ame-
lyekben a happy-neszeket zenei aláfestés
helyettesíti), az tudja, hogy nyögések nélkül
még a pornófilm se az igazi.

Ingatlanszex. Hivatalosan is pornós lett
az a 27 éves Lux Kassidy, aki korábban egy
ingatlanirodában dolgozott asszisztensként
Los Angelesben. A szőkeségnek az volt a
feladata, hogy meggyőzze a potenciális ve-
vőket, vásároljanak ingatlant. A pornószí-
nésznő blogján számolt be arról, hogy ez a

meggyőző munka gyakran nem csak a sza-
vak szintjén merült ki, hanem le is feküdt a
kliensekkel anélkül, hogy a főnöke tudta
volna. Egy százalékot kapott az árból, ha
sikeresen megdolgozta a vevőt.
Luxot az egyik kliens, egy pornófilmes pro-
ducer vette rá, hogy váltson szakmát. Ezek
szerint értett a megdolgozáshoz a drága.

Fókát vegyenek, bálnát egyenek! Az
omega–3 zsírsavak és a szív- és érrendszeri
betegségek közötti kapcsolatra az 1970-es
években figyeltek fel dán kutatók (a britek
valszeg szabin voltak). Azt találták, hogy a
dánok körében tízszer gyakoribb a szívin-
farktus, mint a szintén a Dán Királysághoz
tartozó Grönland őslakosai, az eszkimók
esetében (hogy hívják az alki eszkimót? –
szeszkimó). A jelenséget a kutatók azzal
magyarázták, hogy az eszkimók étrendjének
döntő hányadát omega–3 zsírsavban kü-
lönösen gazdag fóka- és bálnahús teszi ki.
A felfedezés ellentmondott annak az elter-
jedt nézetnek, mely szerint az állati zsír csa-
kis káros lehet, és felmerült, hogy az
omega–3 zsírsavak csökkenthetik a szív- és
érrendszeri betegségek kockázatát. Később
az eredményeket európai, japán, kínai és
amerikai kutatások is alátámasztották (és
a britek?).
Na, ez mind szép és jó, most már csak azt
tessék elárulni nekünk, hogy hol kapni bál-
nafilét, rozmármiccset és fókapacalt, mi-
velhogy se a Realban, se az Auchanban nem
dobják utánunk.

Repül a nehéz… tintahal. A történelem
kezdete óta számos olyan esetet jegyeztek
fel, amikor nem eső vagy valamilyen más
természetes csapadék hullott az égből. Ide
tartoznak a meteorithullások – és újabban
az űrszemét –, de vannak ennél is ritkább
események.
Az egyik legutóbbi eset 2011 januárjában
történt a New York államban lévő Snyder
faluban: a házakat egy nyúlós, zöldessárgás
ragacs terítette be, amely az égből hullott
alá; az esetet még az USA légügyi hatósága
(FAA) is vizsgálta. Először az utasszállító re-
pülőgépekből időnként kihulló, fagyott em-
beri ürülékre és vizeletre gyanakodtak, amit
angolul „kék jégnek” (blue ice) neveznek, a
benne lévő fertőtlenítőszer kékes színéről.
Normális esetben ez nem távozhat a repü-
lőgépekből repülés közben, de időnként
előfordul, hogy lék keletkezik a trutyit tároló
rendszeren, magyarán kilukad a sz*rtartály.
Az FAA azonban hamar kizárta ezt a lehe-
tőséget. A legvalószínűbb magyarázat sze-
rint gyorséttermi hulladékot fogyasztó si-
rályok ürülékéről lehet szó, amelynek
szokatlan tulajdonságait az okozta, hogy
felborult a madarak emésztése eme ételek-
től; hát, járjanak gyakrabban a mekibe.
Az egyik legfurcsább eset: 1997 júniusában
a Falkland-szigetek partjainál halászott egy
férfi, amikor egy fagyott tintahal zuhant a
fejére; a halász két napig eszméletlen volt.
A mai napig nem tudni, honnan érkezett a
fejlábú, de nem kizárt, hogy egy sirály vagy
egy pelikán beosont egy közeli szupermar-

ket fagyasztott cuccokat kínáló
részlegére…
Amikor az orvos szív…

- Doktor úr – kérdezte a frissen
begipszelt lábú páciens –, fogok
én tudni ezután sízni?
- Persze.
- Akkor jó, mert mostanáig nem
tudtam!

Bezzeg! A hím hangyászsün
péniszén négy makk van. Párzás
közben ebből kettő lövell sper-

mát a nőstény hangyászsün
kétágú hüvelyébe, de minden
párzáskor változó, hogy melyik
kettő. Vannak ám izgalmas fog-
lalkozások is, mint például a
hangyászsün-pucaszakértő.

Marketing-gondok. Colgate
márkanévvel meglehetősen ba-
jos fogkrémet eladni a spanyol
anyanyelvű országokban. Lefor-
dítva ugyanis azt jelenti: „kösd
fel magad!”.
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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.

A Művész Moziban, A fantomapa
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala és a 74 Színház meghívja
önöket a Fantomapa című film vetítésére, szombaton, május
19-én 20 órától a Művész moziba. A vetítés után találkozhatnak a
csapat tagjaival, Lucian Georgescu rendezővel és Marcel
Iureşsel, aki autogramokat fog osztogatni Fantomapa
promóciós ajándékok kíséretében. Jegyek a Művész mozi
jegypénztáránál válthatók. A Marcel Iureş, Mihaela Sîrbu, Victor
Rebengiuc és Mihai Constantin szereposztású filmet május 20–
23-a között naponta 20 órától vetítik Marosvásárhelyen.

2012.05.14-i 20814-es számú egyéni közlés
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt,
utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 92-es
számú kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése
értelmében, közöljük, hogy kibocsátották a 2012.04.24-i
12411/042 számú fiskális adminisztratív iratot az LM CLAUS
Kft. nevére, fiskális címe Marosvásárhely, Onesti tér 2. szám.
Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi
szerv székhelyén tanulmányozhatja. Jelen adóügyi
adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít közöltnek, azaz 2012. május
30-a. Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon Oancea Rodicához,
székhelyünkön vagy a 0265/268.330 telefonszámon, 167-es mellékállomás.
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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.

2012.05.14-i 20826-os
számú egyéni közlés
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó,
újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 2003.
évi 92-es számú kormányrendelet 44. cikke (3) bekezdése
értelmében, közöljük, hogy kibocsátották a 2012.04.24-i
12411/042 számú fiskális adminisztratív iratot az INTERPRES EDITURA Kft. nevére,
fiskális címe Marosszentgyörgy, Fő út 1316. szám.

Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó pénzügyi szerv székhelyén
tanulmányozhatja.
Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét követő 15 napon számít
közöltnek, azaz 2012. május 30-a.
Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon Oancea Rodicához,
székhelyünkön vagy a 0265/268.330 telefonszámon, 167-es mellékállomás.

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
Eleged van az egyedüllétből, a
magányos hétvégékből, itt a ta-
vasz és szeretnéd a természetben
tölteni a szabadidődet kellemes
környezetben? Remek lehetőség
erre a Mira Singles Group által
június 3-án szervezett Piknik,
egy egész nap ahonnan nem hi-
ányozhat a jókedv, ahol biztosí-
tott a jó társaság és hangulat. Ha
csatlakozni szeretne bővebb in-
formációért hívjon minket biza-
lommal Tel: 0742227718,
0737700001, 0748328731

Napjainkban folyamatos időhi-
ányban szenvedünk, minden a
munka valamint a karrier körül
forog. A hétköznapok terhei alatt
elfelejtünk magunkkal törődni.
Telnek–múlnak az évek, és az
élet egyre szomorúbbá válik, a
szeretet hiányában. A Mira Társ-
kereső Ügynökség székelyud-
varhelyi fiókja ideális hely, ahol
megismerheti a megfelelő part-
nert. Telefonáljon most és nem
fogja megbánni Tel:
0742227718, 0737700001,
0748328731

l Színházat, utazásokat kedvelő,
diplomás, nyelveket beszélő,
nem dohányzó, 52 éves hölgy va-
gyok, rendezett háttérrel. Életvi-
dám, mosolygós, megnyerő
külsejű társat keresek, ha lehet
egy ÉLETRE! Tel: 0742227718.
Sms kizárva
l 35 éves egyedülálló, fiatalos
hölgy vagyok. Őszinte, család-

centrikus és persze udvarolni
tudó vidám személyiségű férfit
keresek! Tel: 0737700001. Sms
kizárva!
l Egy kicsit elmúlt 40, egy kicsit
„őrült”, egy kicsit okos (mert fej-
lődni muszáj), egy kicsit opti-
mista, egy kicsit érzelmes, egy
kicsit őszinte, egy kicsit gondos-
kodó, egy kicsit figyelmes, egy ki-
csit elfogadó, egy kicsit közvetlen
vagyok, és nagyon szeretnélek
megismerni. Tel: 0748328731
sms kizárva  
l Egyetlen dolog vezérel az élet-
ben 37 évesen, mégpedig elérni
a magam elé kitűzött célokat, és
az utam közben megélni, átélni,
átérezni a velem történteket,
hogy megértsem az életet, hogy
az utam során tanult momentu-
mokat felhasználva elégedett le-
gyek a döntéseimmel, ha
visszanézek... Amik érdekelnek:
pszichológia, középkori történe-
lem, építészet, lakberendezés,
túra, horgászat, biciklizés, írás,
utazás. Már csak Te hiányzol... Tel:
0742227718 sms kizárva
lBizalmas, végleges társat kívá-
nok magamnak. Mélylélektani
elemzésre, kávézásra, múzeumi
sétára, kirándulásokra és közös
programokra, őszinte beszélge-
tésre várok. Mint egy átlag 54
éves optimista nő én is sokszor az
otthon melegére vágyom, de
ugyanakkor ritkán zárkózom el a
világ elől. Tel: 0737700001 sms
kizárva  
l Egy ember mozaikolásának
menetét, gondolatfonalait és
lépcsőfokait más számára pont
olyan nehéz meghatározni, mint
amennyire nehéz azt, milyen tu-
lajdonságokat keres az ember
egy Társban. Megszámlálhatat-
lan érzésből, gondolatból és em-
lékből tevődöm össze. Ismerem
a hajnal és az éjfél páráit, a sem-
mittevést és a kemény munkát.
Vágyom a lélekbeszédet, a gyön-
géd gesztusokat és a természet
hangjait. Megjátszás nélkül 36
évesen adom azt, akivé váltam.
Tel: 0748328731 sms kizárva  

l Önzetlen, nem dohányzó, jó
megjelenésű, vidám, 32 éves tit-
kárnő keresi olyan úriember tár-
saságát, aki őszinte, megbízható,
és komoly kapcsolatot szeretne
kialakítani! Tel: 0742227718  SMS
KIZÁRVA
l Nemcsak a párom keresem,
hanem azt az embert, aki vállalja
azt a kockázatot, hogy igazán
mélyen szeressen. Megbízható,
életvidám 48 éves hölgy vagyok,
aki imádja az élet kihívásait és
komoly kapcsolatra vágyik. Tel:
0737700001 SMS KIZÁRVA

Fé r f i a k
Napjainkban folyamatos időhi-
ányban szenvedünk, minden a
munka valamint a karrier körül
forog. A hétköznapok terhei
alatt elfelejtünk magunkkal tö-
rődni. Telnek–múlnak az évek,
és az élet egyre szomorúbbá
válik, a szeretet hiányában. A
Mira Társkereső Ügynökség
székelyudvarhelyi fiókja ideális
hely, ahol megismerheti a meg-
felelő partnert. Telefonáljon
most, és nem fogja megbánni.
Tel: 0742227718, 0737700001,
0748328731
Ha egyedülálló és komoly kapcso-
latra vágyik, meghívjuk Önt, hogy
töltsön velünk egy délutánt. Jú-
nius 3-án szervezett kirándulás
keretén belül találkozhat azzal a
személlyel, akivel boldog lehet.
Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731-es te-
lefonszámokon.
l „Az emberek túl sok falat épí-
tenek, és túl kevés hidat.” Művelt,
természetkedvelő 40 éves, két
gyerekkel rendelkező úriember
vagyok, keresek egy korban hoz-
zám illő, kedves, udvarias hölgyet,
aki szereti a gyerekeket, szeret sé-
tálni, kirándulni és kész elszánni
magát egy komoly kapcsolatra.
Érdeklődni a 0742227718 tele-
fonszámon. SMS kizárva.
l Minden szép, értékes és értel-
mes elfoglaltság iránt nyitott,
nyugdíjas, özvegy 65 éves úriem-
ber vagyok. Komoly gondolko-
dású, de optimista életszemléletű
társamat keresem, akivel tartal-
massá és széppé tehetnénk egy-
más életét, hiszen szeretetet adni
és kapni a legboldogítóbb az élet-
ben. Szeretném, ha sikerülne. Tel:
0737700001. Sms kizárva
l Jó kedélyű, kiegyensúlyozott és
vidám, káros szenvedélyektől

mentes 34 éves úriember vagyok.
Vallom, hogy a jó párkapcsolat
alapja az őszinteség és a bizalom.
Szeretek kirándulni, olvasni és
zenét hallgatni. Keresem a párom
olyan hölgy személyében, aki kor-
ban hozzám illő, őszinte, nyitott
és kommunikatív. Tel:
0748328731 sms kizárva
l Fiatalos mentalitású, 38 éves,
tervekkel, célokkal rendelkező,
sportkedvelő férfi vagyok. Sokol-
dalú érdeklődésű, kiegyensúlyo-
zott, természetkedvelő embernek
tartom magam. Olyan hölgyet
keresek, aki nyugalmat, békét,
szeretetet hoz az életembe. Tel:
0742227718 sms kizárva
l Egy barátságos, őszinte, vidám
és határozott 42 éves férfi vagyok,
aki szívesen megismerkedne egy
kedves, értelmes, humort kedvelő
hölggyel. Szeretem, ha két ember
kommunikál, tisztelik egymást és
figyelnek egymásra. Tel:
0737700001 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 vidá-
mak és nagyon boldogok
legyünk.” 58 éves úriember va-
gyok, szeretem a természetet,
kultúrát, jó filmeket és mindent,
ami szép. Szeretnék megismer-
kedni egy életvidám, őszinte,
kedves nővel komoly kapcsolat
céljából. Tel: 0748328731 sms ki-
zárva
l 52 éves férfi vagyok, nagyon
hűséges tudok lenni. Én mindig
várnálak, és keresném a kedved.
Megvédenélek, ha valaki bántani
akarna. Őriznélek, amikor alszol.
Mert bármilyen is legyél, biztos
lehetsz abban, hogy számomra a
legkülönb vagy. Életem kirakósá-
nak egyetlen darabját keresem,
amit egy kedves, kitartó, őszinte
hölgyben szeretnék megtalálni.
Tel: 0742227718 sms kizárva 
„A szerelem csak annak fedi fel
legrejtettebb titkait és csodáját,
aki képes a feltétlen odaadásra és
érzelmi hűségre.” 28 éves függet-
len, művészetet kedvelő, kom-
munikatív, őszinte, határozott
férfi vagyok. Keresem a párom
egy olyan hölgy személyében, aki
korban hozzám illő és hasonló ér-
deklődésű. Tel: 0737700001 sms
kizárva

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408
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10:10 Orvosi
bűnügyek (s.) 

11:05 Fábry 
12:25 Tetőtől talpig
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Marslakók (s.) 
15:00 Elcserélt 

lányok (s.)
15:50 Angyali 

érintés (s.) 
16:40 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 Poén Péntek 
22:40 Mindenből 

egy van (s.) 
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Melissa 

és Joey (s.) 
01:35 Waczak 

Szálló (s.) 
02:05 Everwood (s.) 

Péntek 

16:40
Capri - Az álmokszigete (s.)

m2

10:04 Gyerekműsor
11:55 Néprajzi

értékeink 
12:00 Magyar

bulizene
13:01 Híradó
13:25 Magyar

évszázadok 
13:50 Magyar elsők 
14:05 Hogy volt!? 
15:30 Nápolyi

mulatságok
(magyar vígj.,
1982) 

17:00 A Black Rose
vár titka (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 
21:35 Angyali 

érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Telepódium
00:30 Motorsport 

17:25 
Enid Blyton kalandfilm sorozata

RTL Klub

08:50 Reggeli
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Győzike -

Reality
komédia

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 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:25 Gyilkos 

elmék (s.)
01:30 Reflektor
01:45 Törzsutas 
02:10 Kemény zsaruk 

10:20 
Győzike

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

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

ember (s.)
14:15 A láthatatlan

ember (s.)
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:20 Megasztár

(magyar szór.
műsor, 2012)
(élő)

01:05 Grimm (am.
filmsor.)

22:20
Megasztár 

Viasat 3

09:05 A nagy
házalakítás (s.)

10:00 Gyilkos 
sorok (s.)

10:55 Nyomtalanul (s.)
11:45 Columbo és az

MM7 robot
(am. krimi,
1974) 

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 B13 - A bűnös

negyed (francia
akcióf., 2004) 

23:55 CSI: A
helyszínelők (s.)

00:50 Esküdt
ellenségek (s.)

22:20
B13 - A bűnös negyed

Duna 

10:00 Hogy volt!? 
11:00 Család-barát
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Vannak vidékek (s.)
15:40 Munka-Társ (s.)
16:10 A kiskunok

múzeuma
(magyar
ismerett. film,
2009) 

16:20 A Szépművészeti
Múzeum Régi
Képtára (magyar
ismerett. film,
2002) 

16:55 Ízőrzők: 
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Ménes élet (s.)
21:00 Sándor Mátyás (s.)
22:00 Hírek
22:05 Dunasport
22:15 Kultikon
23:05 Napok, évek,

századok 
00:00 Koncertek 

16:10 
A kiskunok múzeuma
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m1

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

London 2012
11:30 Aranymetszés

(ism.)
12:30 Most a Buday! 
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Euro 2012
14:40 Tetőtől talpig
15:10 A világ

madárszemmel (s.) 
16:05 Mackómentő

akció (am.
családi vígj.,
2009) 

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

Szombat
20:30 Híradó 
21:10 Egy éjszaka a

királlyal (am.
filmdráma,
2006) 

23:10 Pénzt, vagy
életet! (angol
akcióf., 1974) 

Szombat

21:10 
Egy éjszaka a királlyal

m2

09:55 Sandokan (s.)
10:20 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata 

10:45 A Nyereg Klub (s.)
11:10 Lizzie McGuire (s.)
11:35 Biciklis magazin
12:00 KorTárs
12:25 Szerelmes

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

története 
15:45 Rajzfilmek
16:15 Keménykalap és

krumpliorr (s.)
17:05 Pocok, az

ördögmotoros (s.)
17:35 Hahó, Öcsi!

(magyar
iúsági f., 1971) 

19:00 Mi micsoda (s.)
19:25 Rajzfilmek
20:00 Melissa és Joey (s.)
20:25 Waczak Szálló (s.)
21:00 Híradó este
21:30 Mackómentő

akció (am. családi
vígj., 2009)

23:00 Munkaügyek(s.)

17:35
Hahó, Öcsi!

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Beyblade (kan.-

japán anim.
sor., 2002) 

11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:40 Női kézilabda -

Döntő
mérkőzés 2012
(élő)

15:25 Castle ((s.)
17:30 Seriff az égből

(olasz akció-
vígj., 1979) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik

- 2012 (2012)
(élő)

22:50 Oltári frigy
(kan.-angol
rom. vígj.,
2004) 

00:50 Házasság a
négyzeten (am.
rom. vígj.,
2005) 

02:40 Fókusz Plusz

17:30 
Seriff az égből

TV2

11:00 Egyik kutya,
másik nem!

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

Ligája magazin 
13:30 Én is szép

vagyok 
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 Nagytakarítás (s.)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Irigy

Hónaljmirigy (s.)
21:30 Bajnokok

Ligája (élő)
Döntő, Bayern
München -
Chelsea

00:30 Földrengés (am.
katasztrófa f., )

21:30
Bajnokok Ligája (élő) Döntő

Viasat 3

08:05 Főzz élőben
Gordon
Ramsay-vel (s.)

10:05 Columbo:
Kézirat vagy
halál (am. krimi,
1974) 

11:30 Szép remények (s.)
13:25 Szívek

szállodája (s.)
14:15 Szex és New

York light (s.)
15:25 Éden Hotel 2. (s.)
17:15 Mondom vagy

mondod (am.
filmdráma,
1991) 

19:25 Az új világ
(am.-angol
kalandf., 2005)

22:00 Bölcsőd lesz a
koporsód (am.
akcióthriller,
2003) 

23:55 B13 - A bűnös
negyed (francia
akcióf., 2004) 

01:30 Harlequin:
Széttört álom
(kan.-magyar
filmdráma)

22:00
Bölcsőd lesz a koporsód

Duna 

09:45 Duna anzix (s.)
10:05 Daktari (s.)
11:00 Zarándokutakon (s.)
11:30 Világ-nézet 
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:45 Mindennapi

hősök
14:10 Heuréka! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:05 Talpalatnyi zöld
15:40 Pannon

expressz 
16:05 Hagyaték (s.)
16:35 Kulisszatitkok

(magyar dok.
sor., 2012)

17:10 Balkezes
pisztolyhős (ff.,
am. western, 1958) 

19:00 Híradó
19:30 Hogy volt!? 
20:30 E. Knoblauch: A

Faun (magyar
színházi felv.,
1994) 

22:40 MüpArt 
00:30 Dunasport

17:10 
Balkezes pisztolyhős

m1

10:00 Engedjétek
hozzám

10:40 A sokszínű
vallás

11:25 Az utódok
reménysége

12:05 Hitünk közös
gyökerei

13:01 Hírek
13:05 Szellem a

palackból... 
13:35 Anno
14:10 Megöltek egy

leányt (ff.,
magyar
filmdráma,
1961) 

15:40 Olimpiai
magazin

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

szeretlek!
22:25 Munkaügyek (s.) 
23:25 A 13-as

rendőrőrs (am.-
francia
akcióthriller,
2005)

Vasárnap

14:10 
Megöltek egy leányt

m2

06:55 Gyermekműsor
09:10 Sandokan (s.)
10:10 Keménykalap és

krumpliorr (s.)
11:05 Pocok, az

ördögmotoros (s.)
11:35 Hahó, Öcsi!

(magyar
iúsági f., 1971) 

13:01 A Biblia
üzenete

15:55 Arborétumok,
gyűjteményes
kertek (s.)

16:05 Túraautó
világbajnokság

17:20 Nagyon zene
válogatás

18:35 P@dtársat
keresünk (s.)

19:30 Rajzfilmek
20:05 4 összeesküvő és

1 temetés (s.)
21:00 Híradó este
21:30 Megöltek egy

leányt (ff.,
magyar
filmdráma,
1961) 

23:00 Hátsó szándék
(am. thriller)

16:05 
Túraautó világbajnokság

RTL Klub

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

(2011) 
13:10 Míg a halál el

nem választ (s.)
13:40 Tuti gimi (s.)
14:35 Gossip Girl - A

pletykafészek(s.)
15:30 Hetedik érzék (s.)
16:30 Tru Calling - Az

őrangyal (s.)
17:35 A seriff és az

idegenek (olasz
akció-vígj.,
1980) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 A tiltott

királyság (am.
akcióf., 2008) 

23:00 Heti hetes
00:20 Rocky Horror

Picture Show
(angol-am.
vígj., 1975)

02:20 Portré

17:35
A seriff és az idegenek

TV2

07:45 Tv2 matiné
10:45 Nagy Vagy!
11:40 EgészségMánia 
12:10 Talpig nő 
12:40 Kalandjárat

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

TestŐr
14:40 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:40 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:40 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:40 Focianyu (am.
családi film,
2008) 

20:00 Napló
21:05 Indiana Jones

és a Végzet
Temploma (am.
kalandf., 1984) 

23:15 Frizbi Hajdú
Péterrel 

00:15 Elit egység (s.)
01:15 Egy csodálatos

elme (am.
filmdráma)

21:05 
Indiana Jones és a Végzet Temploma

Viasat 3

07:10 Columbo és az
MM7 robot (am.
krimi, 1974) 

08:30 Véznák kontra
dagik 

09:30 Anya, csak egy van!
10:00 EgészségŐr 
10:30 A nagy

házalakítás (s.)
11:20 A nagy

házalakítás (s.)
12:15 Trendközelben
12:45 Mondom vagy

mondod (am.
filmdráma, 1991) 

14:55 Szex és New
York light (s.)

15:55 Éden Hotel 2. (s.)
17:50 Dupla vagy

semmi (am.
vígj., 1987) 

19:55 Négy esküvő
21:00 CSI: Miami

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

Lee 2. (am.
akció-vígj., 1999)

00:45 Bölcsőd lesz a
koporsód (am.
akcióthriller)

17:50 
Dupla vagy semmi

Duna 

09:55 Magyar elsők (s.)
10:10 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:15 Élő népzene 
13:40 Akadálytalanul 
14:10 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Arcélek 
15:40 Hazajáró 
16:10 Így írtok ti

(magyar tévéf.,
1994) 

17:25 Szerető fia,
Péter (ff.,
magyar vígj.,
1942) 

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

(am. zenés vígj.,
1953) 

22:55 Klubszoba
23:50 Dunasport
00:05 Félelmetes

folyó (kan.-angol
filmdráma)

21:00 
A zenevonat
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10:10 Orvosi
bűnügyek (s.) 

11:05 Rex 
Rómában (s.) 

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

érintés (s.) 
16:45 A megoldások

magazinja
17:45 Úszó Európa-

bajnokság 2012
(élő)

19:30 Maradj talpon!
(magyar műv.
vet.) 

20:30 Híradó 
21:00 Sporthírek
21:10 Időjárás-

jelentés
21:12 Marslakók (s.) 
21:40 Kékfény
22:40 Hacktion (s.) 
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor

Hétfő 

17:45 
Úszó Európa-bajnokság

m2

10:00 Rajzfilmek
10:20 Úszó Európa-

bajnokság 2012
(élő)

13:01 Híradó
13:25 A Szövetség
14:15 A budavári

szoborlelet
14:50 P@dtársat

keresünk
15:45 Kutyakomédia

(magyar vígj.,
1982) 

17:00 A Black Rose
vár titka (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 Halhatatlan

szépség (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 A névtelen vár (s.)
00:25 Az élet egy

napja (hongk.
rövidf., 2008)

15:45 
Kutyakomédia

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli -

Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike  -

Reality
komédia

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 Dr. Csont (s.)
23:25 Showder Klub
00:35 PokerStars.net -

Big Game
01:30 Reflektor

20:05 
A gyanú árnyékában

TV2

07:00 Aktív Extra
(ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Az élet iskolája

(kan.-am.
családi film,
2005) 

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

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

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

Angeles (s.)
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 NCIS (s.)

13:15
Az élet iskolája

Viasat 3

07:05 Gyilkos 
sorok (s.)

07:55 A kifutó (s.)
08:50 A nagy

házalakítás (s.)
09:40 Gyilkos 

sorok (s.)
10:35 Nyomtalanul (s.)
11:30 Kutyám, Jerry

Lee 2. (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.)
00:15 Kettős ügynök (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)

21:30
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Klubszoba

(ism.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Heti Hírmondó

(ism.)
12:25 Térkép (ism.)
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 - 19:00
19:35 Közbeszéd
20:05 Rózsa 

Sándor (s.)
21:05 Háború a

nemzet 
ellen (s.)

22:15 Hírek
22:20 Dunasport
22:30 Kultikon
23:25 Sportaréna

(magyar
sportműsor)

00:15 Fedőszáma

21:05 
Háború a nemzetellen

m1

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 A megoldások

magazinja
17:45 Úszó Európa-

bajnokság 
2012 (élő)

19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó 
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Elővízió I.
22:00 Eurovíziós

Dalfesztivál
2012 - I.
Elődöntő

00:05 Az Este
00:40 Tudorok (s.)
01:35 Barangolások

öt kontinensen
02:05 Angi jelenti -

London 2012
02:30 A megoldások

magazinja

Kedd

19:30
Maradj talpon!

m2

10:00 Rsjzfilmek
10:20 Úszó Európa-

bajnokság 2012 (élő)
13:01 Híradó
13:25 Magyar

évszázadok(s.)
13:45 Unokáink is

látni fogják
14:15 Biciklitúra
14:40 1100 év Európa

közepén
15:05 A névtelen vár (s.)
16:15 A Black Rose

vár titka (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Robbie, a fóka (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:05 Halhatatlan

szépség (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:25 Maradj talpon!
23:15 Mestersége

színész
00:10 Alatriste

kapitány (s.)

14:15
Biciklitúra

RTL Klub

08:35 Reflektor
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike -

Reality
komédia

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.)
00:30 Reflektor
00:50 Emberrablás (s.)

22:25 
A mentalista

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 A tűzsárkány

birodalma
(am.-román
fantasy, 2008) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő

(s.)
17:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:20 Most már elég!

(am. thriller,
2002) 

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

13:40
A tűzsárkány birodalma

Viasat 3

07:00 A kifutó (s.)
07:55 A nagy

házalakítás (s.)
08:45 Gyilkos sorok

(s.)
09:35 Nyomtalanul(s.)
10:30 Az új világ (s.)
13:15 A dadus (s.)
13:45 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.)
23:25 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:20 Doktor House (s.)
01:15 Esküdt

ellenségek (s.)
02:10 Doktor House (s.)

23:25 
CSI: A helyszínelők

Duna 

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

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
Parlamenti közvetítés
17:00 1 könyv
17:05 Heuréka!

Megtaláltam!
(ism.)

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

Benyovszky! (s.)
21:00 Fanny és

Alexander
(svéd-francia-
NSZK filmdráma,
2. rész, 1982) 

22:30 Hírek
22:35 Dunasport
22:40 Kultikon
23:35 Joe Murányi -

Egy amerikás
matyó (magyar
dokumentumf., 1992)

00:25 Lamantin Jazz
Fesztivál 

23:35
Egy amerikás matyó
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m1

06:55 Ma Reggel
10:05 Orvosi

bűnügyek (s.)
11:00 Magyarország,

szeretlek!
12:10 Útravaló
12:25 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Gasztroangyal -

A spárga
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 A megoldások

magazinja
17:45 Úszó Európa-

bajnokság 
2012 (élő)

20:30 Híradó 
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 Bábel (magyar

riportműsor,
2012) 

23:25 Az Este
00:00 KorTárs

Szerda

15:55
Angyali  érintés

m2

10:00 Rajzfilmek
10:20 Úszó Európa-

bajnokság 2012 (élő)
13:01 Híradó
13:25 Elrejtett tájak (s.)
13:45 Motorsport 
14:15 A rejtélyes XX.

század
14:40 1100 év Európa

közepén 
15:05 Mestersége

színész
16:05 Benyovszky

Móric és a
malgasok
földje (s.)

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

kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Robbie, a fóka (s.)
19:25 Rajzfilmek 
20:05 Halhatatlan

szépség (s.)
21:00 Híradó este
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Retro - Slágerek
23:15 Tudorok (s.)
00:10 On the Spot (s.)

20:05
Halhatatlan szépség

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

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

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike (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
velünk élnek

22:25
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

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

barátja, Old
Firehand
(német-jug.
western, 1966) 

15:20 Marina (mex.-
am. filmsor., 70.
rész, 2006) 

16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

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

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok (2012) 

18:20
Update Konyha

Viasat 3

07:00 Gyilkos 
sorok (s.)

07:50 A kifutó (s.)
08:35 A nagy

házalakítás (s.)
09:25 Gyilkos 

sorok (s.)
10:25 Nyomtalanul (s.)
11:20 Mr. Wonderful

(am. rom. vígj.,
1993) 

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. 
23:30 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:25 Shameless (s.)
01:30 Esküdt

ellenségek (s.)

11:20
Mr. Wonderful 

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 1 könyv
17:05 Hazajáró (s.)
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Kántor (s.)
23:10 Hírek
23:15 Dunasport
23:20 Kultikon
00:15 Benkó

Dixieland Band
koncertje 

01:10 Vers
01:15 Himnusz
01:20 Térkép (ism.)
01:45 Arcélek (s.)
02:05 Zöldbáró

(magyar
dokumentumf.,
2008)

02:40 Napok, évek,
századok 

03:35 Család-barát
(ism.)

04:30 Kívánságkosár 

00:15 Benkó Dixieland
Band koncertje 

m1

10:15 Orvosi
bűnügyek (s.)

11:10 Retró kabaré 
12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 HíradóBenne:
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Kvartett
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Négy szellem
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 A megoldások

magazinja
17:45 Úszó Európa-

bajnokság 
2012 (élő)

20:30 Híradó 
21:00 Sporthírek
21:10 Időjárás-

jelentés
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Elővízió II.
22:00 Eurovíziós

Dalfesztivál
2012 - II.
Elődöntő

00:05 Az Este
00:40 Elveszett

remény (am.
filmdráma)

Csütörtök

17:45
Úszó Eb.

m2

10:00 Rajzfilmek
10:20 Úszó Eb. (élő)
13:01 Híradó
13:25 Nyitott stúdió
13:40 Másfélmillió

lépés
Magyarországon 

14:20 Zegzugos
történetek

14:45 1100 év Európa
közepén

15:10 Retro - Slágerek
16:05 Benyovszky

Móric és a
malgasok
földje (s.)

16:40 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Robbie, a fóka (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:05 Halhatatlan

szépség (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Hogy volt!? 
00:05 Dada (magyar

tévéf., 1987) 

18:20 L
izzie McGuire

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike (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 Vas 

(am. akcióf.,
2003) 

00:15 Tudorok (s.)
01:20 Reflektor
01:35 Infománia

22:25
Vas 

TV2

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:30 EZO.TV
13:05 Kísértés két

szólamban (am.
zenés vígj.,
2003) 

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

felügyelő (s.)
17:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:20 Csupasz

pisztoly 33 1/3 -
Az utolsó
merénylet (am.
akció-vígj.,
1994) 

00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények 

22:20
Csupasz pisztoly 33

Viasat 3

06:50 Gyilkos sorok (s.)
07:40 Kincsek a

padláson (s.)
08:35 A nagy

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

Hattyúdal (am.
krimi, 1974) 

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.)
23:35 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:30 Nikita (s.)
01:25 Esküdt

ellenségek (s.)

22:20
Éden  Hotel 2

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
11:55 Pannon

expressz 
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hagyaték (s.)
15:45 Határtalanul

magyar (s.)
16:10 Lyukasóra 
16:40 A székely

apostol (magyar
dokumentumf.,
1998) 

17:00 Múzeumtúra (s.)
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 A fekete város (s.)
21:00 Gyula vitéz

télen-nyáron
(magyar vígj., 1970) 

22:20 Hírek
22:25 Dunasport
22:30 Kultikon
23:25 MüpArt classic 
01:10 Koncertek 

16:40
A székely apostol
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Búcsú az 
A ligától, 
hacsak…
Súlyos, 4-1 arányú vereséget szenvedett az elmúlt hét
végén a FCM a Concordia Chiajna otthonában, s ezzel
gyakorlatilag eldőlt, hogy két esztendő után kiesik az
első osztályból. Szintén vasárnap a Petrolul hazai pá-
lyán négy góllal verte a Gaz Metan Medgyest, így egy
vásárhelyi csapatnak szinte a nullával egyenlő az esé-
lye a bentmaradásra.  

Az elmúlt hét csütörtökén, hazai pályán vesztett a FCM a
szintén kiesőjelölt Petrolul ellen. A vásárhelyieknek egy mini-
mális különbségű győzelem is elegendő lett volna a rivális
megelőzéséhez, a csapat támadott is, azonban lassú és unott-
nak tűnő játékukkal nemigen tudták veszélybe hozni a vendé-
gek kapuját. Ez a vereség alaposan fölkavarta a kedélyeket a
klubon belül, hisz a vezetőség öt, a szezon végén lejáró szer-
ződésű játékosról – Ilyés, Ghionea, Fl. Dan, Iencsi és Homei –
mondott le az utolsó három fordulóra. A feszültségekről ta-
núskodik a klub kommunikációs igazgatójának, Vlad Amarie-
inek a sajtóhoz eljuttatott nyílt levele is, amely szerint, ha a
csapat kiesik, az a teljes idény hibás menedzselésére vezethető
vissza, s ha mégis bennmarad, de nem vonja le a megfelelő
tanulságokat ebből az idényből, akkor a klub a jövőben is csak
vergődni fog. Amariei az elbocsátásokat is megkérdőjelezi:
„Olyan labdarúgókról lemondani, akiknek egész pályafutása
profi hozzáállásról tanúskodik, akik mindenhol megbecsülést
szereztek ahol játszottak, veszélybe sodorja azt a minimális
bennmaradási esélyt is, amely még megmaradt. Ez a klub
megérdemli, hogy az alapoktól újjászerveződve újabb esélyt
kapjon, olyan labdarúgáshoz értő emberek vezetésével, akik
sem politikailag, sem intézményileg nem elkötelezettek” – áll
a levélben. 

Az edző, Ioan Ovidiu Sabau még a Chiajna elleni mérkőzés
előtt jelezte, hogy függetlenül attól, hogy a csapat meg tudja-
e őrizni helyét az 1. ligában vagy sem, az évad végén távozik.

Azonban lehet, hogy mégis bennmarad a csapat az első li-
gában, miután hivatalossá vált: az FC Temesvár nem kér ver-
senyengedélyt az új idényre.

A II. csoportban feljutó helyen végzett FC Temesvár hivata-
losan is visszavonta versenyengedélyeztetési kérelmét. Marian
Iancu, a csapat tulajdonosa szerint azért, mert semmi esélyük
nem lett volna megkapni az engedélyt, miután kétmillió eurós
tartozást halmoztak fel. Márpedig ha így van, akkor az élvo-
nalban a 15. helyen végző csapat egészítheti ki a mezőnyt.
Hogy biztos lehessen abban, hogy megtartja ezt a helyet, a
FCM-nek még egy mérkőzést meg kell nyernie a hátralevő ket-
tőből. 

A soron következő meccset május 17-én, csütörtökön, lap-
zártánk után játszotta hazai pályán a Ceahlăul ellen, a legutol-
sóra május 19-én, szombaton kerül sor, az FC Brassó
otthonában.

Mint Tatár Béla, a FCM vezetőtanácsának elnöke egy köz-
ponti sportnapilapban megjegyezte: a csapat mindenképp vál-
tozásokon fog átmenni, még megválnak néhány játékostól.
Jövőtől talán egy-két idegenlégiós lesz majd az együttesnél
és főleg hazai, fiatal tehetségek fogják alkotni a játékoskeretet.  

Következő lapszámunkban aprólékosabban visszatérünk a
FCM tavaszi szereplésének elemzésére.

– Igazgató úr, alig több mint
egy éve tölti be az igazgatói tiszt-
séget. Hogyan értékeli az elmúlt
egy évet?

– Számomra az egy év hamar
eltelt, hisz a napi munkában
gyorsabban telik az idő. Maxima-
lista beállítottságú vagyok, ami-
nek persze megvannak a jó és a
kevésbé jó oldalai. 

Ha valamit elvállalok, akkor
azt szeretem a lehető legjobban
elvégezni. Az elmúlt egy év alatt
sikerült több tervet megvalósí-
tani, vannak dolgok, amelyek je-
lenleg a megoldás folyamatában
vannak, de egyes teendőket saj-
nos nem lehet hirtelen elintézni,
bármennyire is szerettem volna.
Amikor átvettem a Sportlíceumot
teljesen más felfogásban tervez-
tem felépíteni azt az iskolán be-
lüli piramist, amit szeretnék. Az
egy év még kevésnek bizonyult
ahhoz, hogy megvalósíthassuk. 

– Mit  valosítottak meg eddig? 

– Rögtön példaként fel is ho-
zom a kézilabdát. Amikor igaz-
gató lettem, a legfontosabb az
volt, hogy kialakítsuk az összes
korcsoportot. Sok évig, az anya-
giak hiánya miatt is, megszab-
ták, hogy például a junior I. kor-
csoport megmaradt, viszont
megszűnt a junior II. és III. kor-
csoport. Én kiharcoltam, hogy
az I-től az V-ig minden korcso-
port megmaradjon, hiszen ha
az idén van junior I-es korcso-
portom és nincs junior II-es, ak-
kor jövőben sincs junior I-es.
Nem mindegy persze, hogy két
korcsoport, vagy éppenséggel
öt korcsoport számára kell meg-
teremteni az anyagiakat. Az
anyagiak mellett természetesen
több időre, energiára, tárgyalá-
sokra és megértésre is szükség
van. És meg kellett értetni az il-
letékesekkel is, hogy miért szük-
séges ez a gyökeres változás. 

– Gondolom, a szülők is ör-
vendtek az elképzelésnek. Támo-
gatták az ötletet?

– Persze, bár a szülök sajnos
nem mindig voltak kellőképpen
informálva a gyermekük iskolai
(beleértve a sportot is) felké-
szüléséről. Borzasztó téves men-

talitás övezi őket, nagyon el van-
nak szakadva a valóságtól. A mai
rohanó világban, a szülők reg-
geltől estig hajtanak, dolgoz-
nak, gürcölnek az anyagiak
megteremtése érdekében, a
szülőértekezletekre nem mindig
tudnak elérni. Az egész ország-
ban mintha csak a foci lenne. A
magánkluboknál történik meg,
hogy a szülök nagy része nem
is tudja, milyen felkészültségű
az edző, milyen képesítése van,
milyen edzésmódszerekkel dol-
gozik. Ők kifizetik a 8-12 éves
gyerekeik után a havi összeget,
viszik és hozzák az edzésekre,
de ez még nem elég ahhoz,
hogy a gyerekük tanuljon, fej-
lődjön. S persze nagyon fontos,
főleg a pubertás korban, a gyer-
mekek pszichológiai felkészü-
lése is, ami a tanár, edző felké-
szülésétől függ.

– Ezt úgy értsem, hogy a
Sportlíceumban hozzáértőbb és
jobban felkészült edzők, tanárok
foglalkoznak a gyerekekkel, mint
a magánkluboknál, és ennek a
szülők nagy része nincs tudatá-
ban?

– Igen, határozottan állítom,
hogy jelenleg nincs a megyében
olyan magán sportklub, egyesü-
let, ahol az edzők jobb képesí-
téssel rendelkeznek, mint a
Sportiskolánál. Itt egy tanárnak
egyetemi végzettsége, mesterije
van, nem pedig egy néhány hó-
napos kiképzése. Nálunk nem a
mennyiség, hanem a minőség
számít elsősorban. A másik fon-
tos dolog az, hogy a Sportisko-

lánál a 7-12 éves gyerekeknek
nem annyira fontos az ered-
mény, abban a korban az ala-
pokra kell fektetni a hangsúlyt.
A 12-16 éves korosztályt már
hatjuk egy kicsit, hogy ők 16-18
éves korban, amikor már beke-
rülhetnek egy komolyabb csa-
patba, akkor a csúcson legyenek.
Egy magánklubnál, ahol a hir-
telen eredmények a fontosak, ott
már hajszolják a 7-12 éves gye-
rekeket, akik rövid időn belül ki-
égnek. 

– Csíki Zsolt abba az iskolába
járt, amelyet most igazgat. Aztán
labdarúgóként megfordult az
egykori ASA-nál, majd a B-osz-
tályos szecselevárosi Precizia, a
brassói Romradiatoare, a Tracto-
rul színeiben is szerepelt. A sport-
pályafutása alatt szerzett 
kapcsolatait sikerült-e kamatoz-
tatnia igazgatóként is?

– Én mindent elkövettem és
ezentúl is megteszem, hogy ezt
az iskola javára kihasználjam. El
kell ismernem, több alkalommal
kértem és kaptam segítséget,
támogatást. Ugyanakkor örven-
dek, hogy mi, tanárok a szülők
bizalmát és támogatását is él-
vezhetjük. 

– Jelenleg milyen korosztályú
labdarúgókat edz, és milyen
eredménnyel?  

– Egy U-15-ös korosztályú
gyerekcsapatot edzek már négy
éve, akikkel valóban már több
sikerben volt részünk. Heti tíz
óra edzést tartok velük, szom-

baton vannak a mérkőzések. Sok
tehetséges játékos alkotja a 22-
es keretet, egyikük bekerült a
Hagi Akadémiára. A tavaly ala-
kult egy vegyes csapat is, amely-
nek három nyolcadikos lány és
három, ötödikes fiú volt a tagja,
velük sikerült megnyernünk az
első alkalommal megrendezett
hasonló felépítésű focitornát. 

– Melyek voltak a legfonto-
sabb eredmények, amiket ez el-
múlt egy év alatt az iskola spor-
tolói elértek?

– A BC Muressel és főleg
Szalkay úrral való jó kapcsola-
tomnak köszönhetően, tavaly
áprilisban sikerült visszahoznom
a 13-15 éves korosztályú kosár-
labdázó gyerekeket, akik jelen-
leg LPS néven szerepelnek újra.
Egy hónap múlva az U 15-ös
korosztály országos ezüstérmet,
míg az idén aranyérmet nyert.
Az U 13-as korcsoport ezüstér-
mes lett a Marosvásárhelyen
megrendezett országos döntőn. 

Amúgy a BC Muressel, a
FCM-vel meg a Muresul klubbal
igen jók a kapcsolataink. Mi az
említett kluboknak neveljük a
tehetségeket, hiszen a 18 éves
sportoló, aki kikerül a Sportlíce-
umból szabadon igazolhat bár-
hová. Ha négy év alatt ezekből
a gyerekekből legalább egy jó
képességű, tehetséges sportoló
kikerül, akiből élsportoló válik
az nekünk már komoly elégté-
telt jelent. A jövőre nézve az a
célunk, hogy évente mind mun-
kában, mind eredményekben
előre lépjünk. 

– Interjú Csíki Zsolttal, a marosvásárhelyi Szász Adalbert Sportlíceum igazgatójával, aki a Központnak
elemezte egyéves igazgatói tevékenységét, s az időközben elért megvalósításokat, eredményeket.

A városnak szüksége
van az élsportolókra

Egy U-15-ös
korosztályú
gyerekcsapatot
edzek már négy éve,
akikkel valóban már
több sikerben volt
részünk. Heti tíz óra
edzést tartok velük,
szombaton vannak a
mérkőzések. Sok
tehetséges játékos
alkotja a 22-es
keretet, egyikük
bekerült a Hagi
Akadémiára. 
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Séta a vadasparkban c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Maradj már nyugton, Oszkár, mert ilyen fotót nem minden nap készíthetek!


