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Vélemény

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Mit olvas, mit olvas?
– Levelet.
– Ki küldte? Remélem az adóhivatal.
– Nem. Victor Ponta. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 4. oldal

Sport

A balavásári Sport Klubot nyárádmenti gyerekek alkotják!

Az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Viitorul
labdarúgó klub rendezésében került sor a Teodor
Mesaroş emlékversenyre, amelyen részt vett a
házigazda Viitorul (edző Zagon Silviu), Viitorul II.
(edző Gheorghe Măţ), FCM (Belényi Iuliu), FC Ju-
nior (edző Márton László), Elita Nazna-Maros-
szentkirály (edző Cristian Moldovan) és a Balavásár
SK is. Az utóbbi egyesület edzőjével, az 56 éves
Muntyán Lászlóval beszélgettünk a torna után. 

Vélemény

Választási 
aritmetika
A folyamatosan változó választási sza-
bályok dzsungelében érdemes lenne
áttekinteni, hogy milyen következmé-
nyekkel járhat a mi szempontunkból az
egyfordulós választási rendszer beve-
zetése, a különféle küszöbök eltörlése,
illetve a kisebbségeknek ígért kedvez-
mények. 

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

>>> 3. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 15. oldal

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

Lapzártánk idején érkezett városunkba
Kövér László, a Magyar Országgyűlés el-
nöke, a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli
elnöke. A délutáni sajtótajékoztató után
Kövér László és dr. Benedek Imre, a Pol-
gári Koalíció marosvásárhelyi polgármes-
ter-jelöltje, a magyar nemzeti oldal
feltámadása jegyében, fenyőcsemetét ül-
tettek a református Vártemplom udvarán

Társadalom

Szavazni vagy nem
szavazni? – ez itt a kérdés 
Mivel közelednek a helyhatósági válasz-
tások, kíváncsiak voltunk, hogy a maros-
vásárhelyi választópolgárok kire adnák a
voksukat és miért. Természetesen ez
nem szakszerű felmérés, csupán néhány
lakos véleménye, akik az esetek többsé-
gében névtelenül nyilatkoztak. 
Mindenesetre az eredmény megdöbbentő.

>>> 5. oldal

Utazási irodák

Kiskapus törvények és
szélhámia között vergődve 

Május végét írunk, így eddig önök is húzták eleget az igát, és ha szerencséjük volt, akkor a számlák
kifizetése után még valamennyi pénzt félre is tudtak tenni az idei nyaralásra. No, nem egy Vácmány
széli flekkenezésre, hanem legalább egy tengerparti üdülésre, netán határon túli kirándulásra. Mi
utánajártunk annak, hogyan alakul az idei turisztikai szezonban az utazási kedv, szakemberektől
megtudtuk, melyek a vásárhelyiek kedvenc úti céljai, illetve azt is, hogy tavalyhoz képest nem nőttek
az üdülési költségek, sőt, néhol még csökkentek is.



2. oldal >> Naptár május 25 – 31.

Névnapok
Május 25. Orbán, Zsófia, Gergely, György, Márk, Urbán, Márkus
Május 26. Fülöp, Evelin, Gyöngyvér, Aladár
Május 27. Hella, Gyula, Paszkál
Május 28. Emil, Csanád, Ágoston, Vilmos, Vilma, Germán, Karád
Május 29. Magdolna, Mária, Jukundusz, Maxim
Május 30. Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor, Ferdinánd
Május 31. Petronella, Angéla, Tilda, Matild, Mária

Ajánló

Kos: Minden okod megvan rá, hogy elégedett légy az életeddel.
A héten olyan szakmai ajánlatot kaphatsz, mely meghozza szá-
modra a régóta vágyott elismerést. A szerelmi életed egy fokkal
kalandosabban alakulhat, nem kizárt, hogy egy harmadik vonja
el a figyelmed a párodról, ha pedig még szingli vagy, felbuk-
kanhat egy exed, aki felkavarja az érzéseidet.
Bika: Nem kizárt, hogy hajlamos elkényelmesedni, és nemtö-
rődömmé válhat a munkájában vagy a magánéletedében. Bár
megérdemli a pihenést, azért ügyeljen arra, hogy működésben
tartsa a dolgokat, míg visszafordíthatatlan károsodást nem
szenvednek.
Ikrek: Több programra is hívnak a barátai, rég nem látott is-
merőseiddel találkozhat, világmegváltó beszélgetésekben vehet
részt, és lehet, hogy ön az, aki összehozza az embereket. A pár-
kapcsolatban nem várnak önre nagy fordulatok, de a munká-
jában kedvező változások elé nézhet.
Rák: Lehet, hogy magányosnak érzi magad a héten vagy unat-
kozni kezd. Talán kevesli a figyelmet, amit a párjától vagy a ba-
rátaitól kap. Ahelyett, hogy sértődötten elvonulna, hogy még
inkább bezárkózzon, kezdeményezzen ön, és csaljon mosolyt a
többiek arcára. Máris megváltozik a közérzete. 
Oroszlán: Nem kizárt, hogy olyasvalakivel találkozik a héten,
akinek régóta szeretett volna a közelébe férkőzni. Viszont kör-
nyezete néhány tagjával nehezen találja a közös hangot. Van,
amikor az a megoldás, ha nem bocsátkozik vitába.
Szűz: A hét elején valószínűleg a hivatása köti le a figyelmét -
ha bizonyítani akar, most valóra válnak a számításai, és munkája
elnyeri jutalmát. Magánéletükben is kellemes időszak elé néz-
nek, szorosabbra fűzhetik a szálakat választottjukkal, lehet az
elköteleződés mellett dönthetnek, amit ki is mondhatnak.
Mérleg: A hét érzelmi tisztulást és vidámságot hoz az életébe,
különösen akkor, ha az előző időszakot nyomasztónak élte meg.
Úgy érzi, előrelépés történik azokon a területeken, amelyek
eddig beragadni látszottak, akár szakmai, akár magánéleti kér-
désekről van szó. A héten új kezdet várhat önre.
Skorpió: A horoszkópja azt javasolja, szokásától eltérően ma-
radjon egy kicsit biztonsági játékos, és részesítse előnyben a
bejáratott dolgokat, különben könnyen pórul járhat. Ne játsszon
mások érzéseivel, és kerülje a félreértésre okot adó helyzete-
ket.
Nyilas: A héten sok megoldandó feladata lesz, főleg, ha a kör-
nyezetében mindenki önt találja meg az ügyes-bajos dolgaival.
Még szerencse, hogy ön is élvezi, ha a társaság és az események
középpontjában lehet. Használja ki a lehetőségeket, hogy adjon
másoknak, mert visszakapja.
Bak: Valamely körülmény olyan nyomasztóvá válhat ön szá-
mára, hogy menekülésre készteti, azonban ne siesse el a dolgot.
Jót tenne egy kis pihenés, hiszen kimerülten nem biztos, hogy
jó döntést hoz. Lazítson, kapcsolódjon ki, adjon teret a szóra-
kozásnak, az a legjobb, ha elutazik.
Vízöntő: Többen is a kegyeit keresik, és igazán sok figyelmet
kap a környezetétől. Talán nehezen tud választani az udvarlók
közül - az a legjobb, ha mindenkinek ad egy esélyt. Nem kell
elkapkodnia. A munka frontján viszont kihívásokra és nehéz
feladatokra számíthat, de nem kétséges a helytállása.
Halak: Lehet, hogy olyasvalakivel találkozik, aki megmozgatja,
és akivel romantikus pillanatokat él át. Az ily módon szerzett
élmények hatására talán más szemmel néz a világra, és pozitív
várakozással áll az új események elébe. A pénzügyei is kedvezően
alakulnak, olyan bevételhez juthat, amire nem számított.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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A világhálón is
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(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr 0265-202.300
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
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Mentők 961, 0265-215.131
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) 0265-210.110
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Sürgősségi szolgálat gyermekeknek 0265-210.177
Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
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RCS–RDS 0365-400.401, 0365-400.404
Romtelecom 921
Felvonó (hibaelhárítás) 0265-269.887
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Hasznos telefonszámok

Általános termékvásár

A Marosvásárhelyi Napok keretében május
31–június 3. között a Maros Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara idén is megszer-
vezi az általános termékvásárt. Az eladással
egybekötött kiállítás színhelye idén a Vár
sétányon lesz. A szervezők felkérik a ke-
reskedelmi egységeket, amennyiben részt
szeretnének venni a vásáron, időben je-
lentkezzenek a kamara Városháza utca 1.
szám alatti székhelyén. A cégek a jelent-
kezés sorrendjében jutnak standokhoz. Bő-
vebb tájékoztatást a 0265/269-218 és a
0265/267-013-as telefonszámokon nyúj-
tanak.

Neagoi Zsófia egyéni kiállítása

Neagoi Zsófia festőművész egyéni kiállítása
látogatható a marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Iúsági Házban. A tárlat május 31-
ig tekinthető meg.

Nagy Elek Miklós művei

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius
templom Bözödi György-termében meg-
tekinthető Nagy Elek Miklós csontfaragvá-
nyokból és metszetekből álló képzőművé-

szeti kiállítása. A kiállítás hétköznapokon
9 és 13 óra között látogatható pünkösdig.

Henry Sugar barátja

Május 30-án, szerdán este 7 órától az Ariel
bábszínházban (Marosvásárhely, Posta utca
2. szám) újra színre kerül Puskás Győző elő-
adásában Roald Dahl Henry Sugar barátja
című színműve. Zongorán közreműködik
Apostolache Zénó. Rendezte: Barabás Olga.

Jegyek előadás előtt a helyszínen válthatók,
illetve a 0744-320-076-os telefonszámon
foglalhatók. A helyek száma korlátozott.

Mata Hari és Corax concert

Vasárnap, május 27-én, este 9 órától a Mata
Hari és Corax együttesek rock koncertjére
várjuk a műfaj rajongóit a Jazz&Blues Club-
ba, a Sinaia utca, 3-as szám alá. 
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Választási 
aritmetika

A folyamatosan változó választási szabályok dzsunge-
lében érdemes lenne áttekinteni, hogy milyen követ-
kezményekkel járhat a mi szempontunkból az
egyfordulós választási rendszer bevezetése, a külön-
féle küszöbök eltörlése, illetve a kisebbségeknek ígért
kedvezmények. 
A helyhatósági választásokon egy polgármester- és
egy megyei tanácselnök-jelöltre, valamint egy-egy
párt városi és megyei tanácsosi listájára (vagy esetle-
ges független tanácsosjelöltre) adhatjuk a voksunkat.
A legtöbb szavazatot megszerző jelölt lesz a polgár-
mester, illetve a tanácselnök, az önkormányzati kép-
viselőtestületbe pedig azok a pártok (jelöltek)
kerülnek be, akik legalább egy mandátumnyi szava-
zatot gyűjtenek össze. A három magyar párt indulá-
sából az a hátrány származhat, hogy a mandátumban
nem realizálódott szavazatok nem adódnak össze,
tehát így egy vagy két magyar jelölttel kevesebben
juthatnak a tanácsba, mint abban az esetben, hogyha
ugyanolyan számban egy közös listára adnánk szava-
zatainkat. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a politi-
kai sokszínűség akár növelheti a magyarok
szavazókedvét, a több párt indulása a magyar taná-
csosi mandátumok számának a gyarapodását is ered-
ményezheti. A polgármesteri és tanácselnöki
tisztségért folyó harcban nem osztanak érdemdiplo-
mákat, csak az számít, hogy ki lesz az első. Hiába sze-
repel kitűnően valaki a kampányban, ha nincs az első
két „főesélyes” között, nagy valószínűséggel arányta-
lanul alulmarad a megmérettetésben, mert a válasz-
tók racionális okokból a „győzni tudók” valamelyikére
fog szavazni.
A parlamenti választásokon ezentúl a helyhatósági vá-
lasztásokhoz hasonló rendszerben fogunk szavazni.
Minden választási körzetből az a jelölt jut be a parla-
mentbe vagy a szenátusba, aki a legtöbb szavazatot
gyűjti össze. Nincs lista, eltörölték a bejutási küszöböt,
ami azt jelenti, hogy a kisebb pártok jelöltjei, vagy a
független jelöltek is könnyebben mandátumot szerez-
hetnek, tehát kisebb lesz a pártok rostálási szerepe, és
előtérbe kerül a jelölt közéleti megítélése. Az RMDSZ
azzal az indokkal támadja ezt a törvényt, hogy a töre-
dékszavazatok nem kerülnek be egy „nagy kosárba”,
ahonnan újabb mandátumokat lehetne szerezni. A le-
adott szavazatok pártpreferenciális színezete nem fog
a parlamentben tükröződni, pontosabban előfordul-
hat, hogy egy választói kisebbség határozza meg a
kormányzási többséget. Azokban a megyékben, ahol
valamelyik kisebbség 7% fölött van, de nem szerzett
egyetlen mandátumot sem, hivatalból kap egy parla-
menti képviselői helyet. A mi esetünkben nem világos,
milyen mechanizmus szerint osztják majd le a minket,
magyarokat megillető helyeket. Összességében nem
panaszáradatra és siránkozásra van szükség, hanem
hatékony és eredményes politizálásra.  Ezek az új ren-
delkezések a magyar összefogás fontosságát erősítik
meg, de lehetőséget adnak arra is, hogy olyan jelöl-
teket indítsunk, vagy olyanok mellé álljunk, akik – a
szórványban például – bejutásra esélyesek és a mi ér-
dekeinket képviselik. 

Ferencz ZsomborVásárhelyi turisztikai cégek 

Kiskapus törvények és szélhámia között vergődve 
Május végét írunk, így eddig önök is húzták eleget az igát, és ha szerencséjük volt, akkor a számlák
kifizetése után még valamennyi pénzt félre is tudtak tenni az idei nyaralásra. No, nem egy Vácmány
széli flekkenezésre, hanem legalább egy tengerparti üdülésre, netán határon túli kirándulásra. Mi
utánajártunk annak, hogyan alakul az idei turisztikai szezonban az utazási kedv, szakemberektől
megtudtuk, melyek a vásárhelyiek kedvenc úti céljai, illetve azt is, hogy tavalyhoz képest nem
nőttek az üdülési költségek, sőt, néhol még csökkentek is.

A felkeresett utazási irodák egyöntetűen
azt nyilatkozták, hogy a tavalyi évhez viszo-
nyítva az idén nagyobb az utazási kedv. Kele-
men Barna, a World Travel Shop utazási iroda
résztulajdonosa, és Hajdú Zoltán, a Thomas
Hux turisztikai ügynökség tulajdonosa is el-
mondta, hogy a 2012-es turisztikai idény ja-
nuártól áprilisig tartó intervallumában sokkal
kedvezőbben alakult, mint a tavalyi esztendő
ezen időszakában. Leginkább az előfoglalás
opcióra haraptak rá az ügyfelek, amikor az
utas már év legelején lefoglalja és kifizeti ki-
rándulásának teljes árát, és így akár 20 száza-
lékos kedvezményt is kap. „Enyhe visszaesést
lehetett érezni húsvét környékén, az otthonü-
lős, vallásos töltetű ünnepek alatt, de ezen a
héten már érezhetően növekedett az érdek-
lődés” – mondta el Hajdú. Ioan Ceușan, az
Adonis utazási iroda tulajdonosa pedig azt
nyilatkozta, hogy az idei csúcsszezonban 5-
10%-os növekedés körvonalazódik a 2011-es
évhez viszonyítva.

„Ami a turizmus fogalomkörébe 
tartozik, azt mi megszervezzük!”

Mindhárom turisztikai iroda a legkülönfé-
lébb szolgáltatásokat ajánlja ügyfeleinek. „Tu-
lajdonképpen minden elképzelhető,
turizmussal kapcsolatos szolgáltatást megta-
lálnak nálunk klienseink. Az utazni vágyó sze-
mély képzelőereje szab csak határt, hisz mi
minden esetben megoldást találunk igénye-
inek kielégítésére: szállásokat foglalunk a
világ bármelyik országában, előre kialakított
turisztikai csomagokkal állunk rendelkezé-
sükre, egészségügyi biztosítást, idegenveze-
tést ajánlunk, stb. Ha például ügyfelünk saját
autójával akar a célpontig eljutni, és csak szál-
lásra van szüksége, mi azt is megoldjuk” –
mondta el Kelemen. „Cégünk széles palettán
kínál utazásokat, viszont mi szervezünk saját
kulturális körutakat is. Idén már volt Benelux
államok-körút, de Lengyelországba, Bécsbe
és Szlovákiába is rendezünk ilyen kirándulá-
sokat. Sőt, tanintézményekkel is kapcsolatban
állunk, így nekik is megszervezünk különféle
utazásokat” – mesélte Hajdú.

Legkedveltebb úti célok

Hajdú szerint természetesen az utazások
ára a legelső szempont, amely szerint a kirán-
dulók kiválasztják az úti célt, de a vásárhelyi
turisztikai irodákat végigjárva egy konkrét top
hármat állíthatunk fel, amely szerint a legke-
resettebb úti célok között dobogós helyet Tö-
rökország foglal el, utána pedig Bulgária és
Görögország vetekszik, végül még mindig
patinás helyen Spanyolország áll. Továbbá ke-
reslet szempontjából egyiptomi és tunéziai
utak sorakoznak, de van igény a francia Rivi-
érára és Monte Carlóba szóló kirándulásokra
is. „Kedveltek az európai körutazások is, repü-
lővel, autóbusszal egyaránt, ezen kívül a sze-
zon elején, január-márciusban az egzotikus

országokba – Mexikó, Thaiföld, Dubai – men-
tek legszívesebben ügyfeleink, de idén a hajó-
utakra is megnőtt a kereslet” – állítja Kelemen.
„A kedvelt úti célok az életkor függvényében
is változnak: amíg kulturális, európai körutakra
az 50 fölötti korosztály jelentkezik, addig ten-
gerparti nyaralásokat kereső személyek 20 és
50 év között vannak” – meséli az eloszlást
Hajdú.

Belföldi illetve 
külföldi kirándulások aránya

Bár a turisztikai irodák az utasszám össze-
sítését szezon végén végzik, már május végére
több százan, akár ezren is igénybe vették a fel-
keresett iroda szolgáltatásait, ám nem meg-
lepő módon 10 személyből 8-9 a külföldi
kirándulást részesíti előnyben a belföldiekkel
szemben. A két magyar tulajdonosú – Thomas
Hux és a World Travel Shop – utazási irodában
ez az arány 90-10 százalék, ám a román Ado-
nisban, ez már 60-40%-ban oszlik a külföldi
utazás javára. Természetesen e cikk nem vál-
lalkozik konkrét következtetések levonására,
de feltevődik a kérdés – hogyha logikusan ki-
indulva a román szolgáltatót leginkább a
román anyanyelvűek, a magyart pedig a ma-
gyarajkúak veszik igénybe –, akkor lehetséges,
hogy ekkora az eltérés a vásárhelyi két etnikum
kirándulási szokásai között?

„Az a tapasztalatom, hogy az a személy, aki
megengedheti magának a nyaralást, az szíve-
sebben megy külföldre, és ezt természetesnek
is tartom, hisz Romániában az árak elrugasz-
kodottak a valóságtól a nyújtott nívóhoz viszo-
nyítva, és a külföldi ár-minőség arány
egyértelműen veri a hazait. Példaként említe-
ném, hogy Görögországban hét éjszakai szál-
lás, ellátás és szállítás áráért a Fekete-tengeren
öt éjszakát üdülhetünk, szállítás és ellátás nél-
kül” – ecsetelte Hajdú. „Szívem szerint propa-
gálnám a belföldi kirándulásokat, de nincs rá
logikus érv, és a kereslet is minimális. Amíg
Szovátán egy éjszakai szállás 100 euró, addig
utazási irodánk már 350 euróért árul tunéziai
utat repülős szállítással, ellátással és idegen-
vezetéssel” – állítja Kelemen.

Hogyha mégis belföldi úti célok mellett
döntenek a kiruccanni vágyók, akkor leggyak-
rabban a fekete-tengeri üdülések, de külön-
böző gyógykezelésekre is van igény. „Sajnos

azok a települések, ahol a gyógykezelésnek ha-
gyománya van, gyenge minőséget tudnak
nyújtani, és emiatt többen lemondanak erről
egy külföldi utazás javára“ – meséli Hajdú.

Szabadlábon a tavalyi 
fiaskót előidéző tulajdonosok

Ismeretes, hogy a tavalyi év igen szeren-
csétlen volt a vásárhelyi turisztikai irodák szá-
mára is, hiszen a külföldi partnercégek
megbízhatatlansága miatt rengeteg kellemet-
lenség érte őket, és sok ügynökség még min-
dig a 2011-es fiaskó anyagi veszteségéből
próbál kilábalni. 

Bár a Thomas Huxban idén nem volt ilyes-
mire példa, Hajdú elmondta, hogy a tavaly ál-
dozatául estek egy efféle bukásnak, amikor az
utasok pénzét átutalták a külföldi partnercég-
nek, az pedig csődöt jelentve zsebre tette a
pénzt, Hajdúék pedig saját költségvetésükből
fizették vissza az összeget utasaiknak. A leg-
szomorúbb viszont az, hogy hiába fordultak az
igazságügyi szervekhez a partnercégek tulaj-
donosait nem büntették meg, és azt állítják,
hogy arab államokban van az „eltűnt” pénz,
azaz egy olyan országban, ahol ennek nem
lehet utánanézni. „Ha a törvényeken nem fog-
nak változtatni, megvan minden esély arra,
hogy más irodák is csapdába essenek. Egyéb-
ként az ország turisztikait jogszabályai egyál-
talán nem kedvezőek a vállalkozóknak, sőt más
országokkal ellentétben Románia nem védi
idegenvezetőit azzal, hogy monopolhelyzetet
teremtsen nekik az idelátogató külföldi turisták
számára” – ecsetelte Hajdú.

Feltehető a kérdés, hogy hogyan lehet
mégis ezt elkerülni, hogyan lehet biztonságos
partnercéget találni. Hajdú szerint nagyon
nehéz, hisz a szóban forgó két „csődöt jelen-
tett” céget a helyi politikum és befolyásos em-
berek is propagálták, és arra kérték a helyi
turisztikai irodákat, hogy velük kössenek part-
nerséget. „Ha ez nem jelent legitimitást, akkor
semmi. Egyikünk fejében nem fordult meg,
hogy épp e két céggel járjuk meg” – így Hajdú.
Azóta a két csalást elkövető cég – a Premium
Holidays és az Universal Turism – eltűnt a süly-
lyesztőben, kitömött zsebű tulajdonosai pedig
szabadlábon vannak.

Pál Piroska



Smaranda Enache mint 
magyar polgármesterjelölt?  

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Toró T. Tibor és
Maros megyei elnöke, Portik Vilmos szerdán
sajtótájékoztatón mutatták be azt a novemberi
hangfelvételt, amelyen Frunda György szenátor,
az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje
leszögezte: az RMDSZ-nek is Smaranda Enachét
kellene támogatnia. Azóta csupán négy hónap
telt el, de homlokegyenest mást nyilatkozik.

Frunda György a GaGa Rádiónak novemberben adott
nyilatkozatában úgy vélte, a közös jelölt Vass Levente nem
megfelelő, hanem az RMDSZ-nek is Smaranda Enachét kellene
támogatnia, mivel őt a marosvásárhelyi románok és magyarok
egyaránt elfogadják. Frunda György novemberi rádióbeszélgetését
vágott és vágatlan formában a tulipedia.info portál tette közzé.
Portik Vilmos szerint a bemutatott hangfelvétel legfontosabb
mondata: „egy olyan jelöltre van szükség, aki a magyarok és
románok is elfogadnak, és az jelen esetben Smaranda Enache”. 
Toró T. Tibor szerint álláspontváltozásával Frunda György megosztja
a magyarságot. „Nem nagyon értjük, hogy mi változott azóta?
Novemberben ez hangzott el, húsvét tájékán pedig kiderült, hogy
végül Frunda György lesz az RMDSZ polgármester-jelöltje. Akkor
Frunda azt mondta, hogy a magyarok 90%-a Smaranda Enachéra
szavazna, 10%-a pedig el sem megy szavazni. Azóta ő maga az
RMDSZ jelöltje, tehát ő osztja meg a magyarságot. Ne lepődjünk
meg Frunda következetlenségén a korrupcióellenesség kapcsán
sem, hiszen az európai parlamenti választásokon az RMDSZ-től az
első helyet kapta és minden erdélyi magyarnak megígérte, hogy
elmegy Brüsszelbe, mégsem tette meg. Nem Frunda György,
hanem a magyar közösség szenved büntetést, azok, akik magyar
polgármestert akartak. A másik lehetőség, hogy ezek az emberek
Smaranda Enachét válasszák, de félő, hogy ebben a választási
zajban nem jut el az üzenet” – fogalmazott Toró T. Tibor. 
A Néppárt elnöke újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: az
EMNP nem azért jött létre, hogy megossza a magyarságot, hanem
azért, hogy mozgósítsa azokat, akik kiábrándultak az eddigi
politikából, és aktív közösségépítésre buzdítsa őket. „Dorin Floreát
csak a közös magyar jelölt tudta volna legyőzni, mi ezt
szorgalmaztuk, amikor Vass Leventét javasoltuk. Olyan magyar
jelöltet kerestünk, aki mögé mindannyian felsorakozhatunk. Ezt az
RMDSZ elutasította. Smaranda Enache 22 éve következetesen
bizonyítja, hogy békére törekszik, becsületes, tisztakezű.
Következetes politikusokra van szükség, nem olyanokra, akik
négyhavonta változtatják álláspontjukat”– mondta Toró T. Tibor.
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– Jó napot, Sajókám! Mit olvas, mit olvas?
– Levelet.
– Ki küldte? Remélem az adóhivatal.
– Nem. Victor Ponta.
– Nafene! Régóta levelezgetnek a minisz-
terelnök úrral?
– Nem levelezgetünk! A postaládámban ta-
láltam, de csak a feladó szerepel a boríté-
kon.
– Vagy úgy! S mit ír a nyakkendős napkö-
zis?
– Arra buzdít, hogy szavazzak Cornel
Brișcarura, az USL polgármester-jelöltjére.
– És, rá fog?
– Én akkor sem szavaznék rá, ha csomagot
küldene Ponta.
– Pedig azzal Floreát gyengítené, ha rá sza-
vazna. Viszont ha Benedekre vagy Samant-
hára voksol, azzal Frunda esélyeit csökkenti.
– Maga kire szavaz?
– Én Frundára. Meggyőzött az RMDSZ kam-
pánydala. Nem hallotta?
– Nem.
– Na, akkor ezért nem tudja, hogy ez a tu-
lipán éve.
– Lehet, de valószínűleg az utolsó éve…,
már ami a parlamenti jelenlétet illeti.
– Azért még mindig jobb szimbólum a tu-
lipán, mint az MPP-s karácsonyfa vagy az
EMNP-s szélrózsa.
– Az nem karácsonyfa és szélrózsa, maga

tökkelütött, hanem fenyő és csillag!
– Az is benne van a szövegben, hogy „sza-
vazzunk együtt Glóriát, vesszen el minden
Góliát!”. Bár ezzel már kissé bajban va-
gyok…
– Miért?
– Fogalmam sincs, ki a fene lehet az a Gló-
ria!
– Marha! Biztos úgy értik, hogy szavazzunk
a győzelemre.
– Ja, csakhogy magyarul a glória nem győ-
zelmet jelent, hanem dicsőséget, dicsfényt.
– Szóljon nekik…
– Szólok is. Mert még az se kizárt, hogy
Enache asszonynak esetleg van egy másik
keresztneve is a Smarandán kívül, például
Gloria.
– Esküszöm, ha maga olyan messze lakna,
mint amilyen hülye, sose érne haza!
– Van még: „Vásárhely többet érdemel, Vá-
sárhely, végre ébredj fel!”. Ehhez mit szól?
– Erről a jehovisták „Ébredjetek!” című ki-
adványa jutott eszembe, a „Vásárhely töb-
bet érdemel”-lel pedig már Borbély László
is próbálkozott négy évvel ezelőtt, mérsékelt
sikerrel.
– Olvasta, mit nyilatkozott Benedek Imre a
Krónikának?
– Na, mit?
– Azt, hogy ő tavaly mondta Frundának,
hogy induljon ő…, amikor még Vass Le-

vente nem is volt képben.
– Erre Frunda?
– Ő azt felelte, hogy én nem, Imre, indulj te!
– Érdekes. De a lényeg az, hogy végül aztán
hallgattak egymásra. Smaranda Enachét
nem biztatta egyikük sem, hogy induljon?
– Nem, ő nem az a fajta, akit noszogatni
kell.
– Apropó, láttam Benedek Imre plakátját a
főtéren: „Szívügyem Marosvásárhely!”…
– Miért, mit kellett volna kiírjon kardioló-
gus létére, tán azt, hogy „Szügyem Maros-
vásárhely!”? Az legfeljebb Kelemen
Atillának passzolt volna, nyolc évvel ezelőtt.
– Most már döntse el, hogy mi maga: tuli-
pánügynök vagy büszke sólyom?
– Miféle büszke sólyom?
– Az MPP-himnuszban énekelnek többek
közt büszke sólyomról…
– Nem vagyok büszke sólyom…, az na-
gyon rég volt…
– Micsoda?
– Amikor én büszke sólyom voltam…
– Mégis mikor?
– Még az oviban, amikor felvettek „A Haza
Sólymai” nevű kommunista dedós-szerve-
zetbe.
– Mars ki!!!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

RMDSZ vs. MPP

Polgármesterjelölt-verés
Ákosfalván

Május 20-án, Ákosfalván önkormányzati
székházat avattak fel, de az esemény nem
végződött ünnepélyesen. A tornyot felavató,
RMDSZ-es polgármester, Osváth Csaba testi-
leg bántalmazta ellenjelöltjét, az MPP
színekben induló Bartha Jenőt, aki 
Harasztkeréken tartotta kampánykörútját.

Pontosabb adatokért felhív-
tuk a polgári párt jelöltjét, aki
elmondta: „Vasárnap este 9:45-
kor Harasztkeréken egy bará-

tommal, Keresztúri Istvánnal
beszélgettem az autójában, aki
mellesleg RMDSZ-es tanácsos.
Osváth odajött, kirántotta a ba-

rátom, és az ő kollégája autó-
jának az ajtaját, és öklét rázva
rámkiáltott, hogy azonnal száll-
jak ki a gépjárműből. Mindket-
ten kiszálltunk, és a polgármes-
ter belerúgott a lábamba,
viszont ha az RMDSZ-es taná-
csos nem akadályozza meg, ak-
kor tovább fajul a konfliktus” –
mondta el Bartha. Hozzátette:
meggyőződése, hogy a jelen-
legi polgármester nem magán-
személyként támadt rá, hanem
politikai ellenfélként, mint
MPP-s jelölt szúrt szemet neki.
Ugyanakkor a kézhez kapott or-
vosi látleletet mellékelve –

amely bizonyítja a testi sértést
– feljelentést tett a városi
rendőr-felügyelőségen. Bartha
elmondása szerint szemtanúk
voltak Keresztúrin kívül is, és re-
méli, hogy akad közülük olyan sze-
mély, aki a bíróságon is vállalja a ta-
núskodást. Kíváncsiak lettünk
volna Osváth Csaba vélemé-
nyére is, de az RMDSZ-es pol-
gármester, családi halálesetre
hivatkozva nem élt a felkínált
lehetőséggel. Viszont más la-
poknak nyilatkozott, ami által
megtagadta olvasóinktól a tá-
jékozódáshoz való jogot.  (P.P.)

Szerk megj. 

Az EMNP elnöke, valamint vásárhelyi harcostársai mintha
megfeledkeztek volna a legfontosabbról, nevezetesen arról,
hogy közös magyar polgármesterjelölt-állításról folyt az
egyeztetés hónapokon keresztül. A legrátermettebb jelölt
kiválasztásának legdemokratikusabb, minden későbbi vita,
vádaskodás lehetőségét kizáró módja az előválasztás lett
volna. Erre pedig sem az RMDSZ, sem az EMNP nem mutatott
hajlandóságot. 
Ami pedig Smaranda Enachét illeti, róla talán még az EMNP
vezetői is tudhatják, hogy minden egyéb előnyös
tulajdonsága ellenére, nem közös jelölt és nem magyar.  

Osváth Csaba

Bartha Jenő



Kezdjük a jelöltekről szóló
véleményekkel: „Mindegyik je-
lölt igyekszik a legjobbat nyúj-
tani. Tudom, hogy mire képes
a jelenlegi polgármester, ő sok
mindent tett a városért.” Saj-
nos ez egy meglehetősen gya-
kori vélemény. Ez azért
szomorú, mert nyilvánvalóan
sok ember nem tájékozott a
politikában és nincs szilárd po-
litikai meggyőződése. A tájé-
kozatlanságra jó példa a
következő hozzászólás: „Nem is
tudom, hogy mikor lesznek a
választások, és azt sem, hogy
kire fogok szavazni. A tegnap
láttam Florea úr kampányát,
valószínűleg továbbra is rá
fogok szavazni.” Az ilyen em-
bert könnyen le lehet venni a
lábáról egy tál gulyással vagy
újrafestett játszóterekkel. Per-
sze nagyon jó dolog, ha pom-
páznak a játszóterek, ez is kell,
de ismerjük a történetet a
„kedvezményes” hőszigetelés-
ről, valamint a kampány ideje
alatt javítandó utakról. Végül
azért csak kiderül, hogy nem
olyan rózsás a helyzet. Az egyik
idős úr elmondta: „Arra szava-
zok, aki a legjobb eredménye-
ket érte el az elmúlt időben.”
Mikor azonban arra kérdeztem
rá, hogy mit hiányol a városból
így nyilatkozott: Ami szerintem
hiányzik, az a biztonság. Az éj-
szakai járőrözés ritkább lett,
ezért sok a bűncselekmény.” A
„mi hiányzik” című listát mind-
annyian tudnánk bővíteni. Kár,
hogy sokakat néhány mutat-
vánnyal el lehet kápráztatni.

A magyar jelölteknek is
vannak támogatóik: „Az
RMDSZ-re szavazok, mert most

a megfelelő ember van ott.”
(Márton) – jelentette ki egy
nyugdíjas úr, valamint egy lel-
kes hölgy a következőt nyilat-
kozta: 

„Én Benedek 
professzorra fogok
szavazni.“

„Biztos vagyok benne, hogy
egy ilyen jeles orvos, mint ő, aki
annyi embert meggyógyított,
nagyon jól el tudná kormá-
nyozni városunkat.” (Margit)
Ezekben az emberekben ott
volt a remény abban, hogy va-
lami változni fog. Álláspontjai-
kat meg is indokolták a
megkérdezettek: „Frunda Gyuri
bácsira fogok szavazni. Én nem
tudok románul, és bármilyen
üzletbe megyek, azt mondják:
„spune româneşte”. Ezen kívül
pedig legyünk mi magyarok is
képviselve.” (Irma néni) Ez az
egyszerű, kedves magyar néni

nem akar kacsalábon forgó pa-
lotákat, csak annyi a kérése,
hogy az otthonában a saját
anyanyelvén beszélhessen.
Végül pedig egy érdekes meg-
lepetés: „Benedek Imrének
szavaznék bizalmat. A jelenlegi
polgármesterről már tudjuk
mire képes, és én már annyit
csalódtam a politikában és az
ígéretekben. Persze ez nem azt
jelenti, hogy nem változhat a
helyzet. Remélem, hogy meg-
változik.” (Ion) Igen, egy román
anyanyelvű ember, aki egy ma-
gyar jelöltet támogat. Tiszte-
letre méltó, hogy nem akad
fenn a különbségeken, hanem
megoldást keres. Sokan példát
vehetnének róla. Elérkeztünk
ahhoz az állásponthoz, ame-
lyet a megkérdezettek zöme
magáénak vall: 

„Nem fogok elmenni
szavazni. Eddig sem voltam,
ezúttal sem megyek.” 

– mondta egy fiatal édes-
apa, de egy egyetemista is ha-
sonlóan gondolja: „Nem
megyek el szavazni. Jön a
szesszió, nincs időm.” Kifogáso-
kat hallani, csalódott ember-
eket látni: „Nem fogok
szavazni. Nem hiszek senki-
nek.” (Éva) Ez azt bizonyítja,
hogy valami nagyon nincs
rendben. Ilyenkor szokás min-
denkit hibáztatni, de miért
nem próbálunk tenni is vala-
mit? „A férjem és én még nem
tudjuk, hogy kire szavazzunk.
Az is lehet, hogy el sem me-
gyünk szavazni. Eddig mindig
voltunk, mégsem látunk sem-
milyen változást. (Ilona) Jogos
a házaspár véleménye, de ha
szép lassan feladjuk, az lesz ám
a változás… eltűnünk. „Még
nem döntöttem el, hogy kire
szavazok, de minden esetre
változtatnunk kell a jelenlegi
helyzeten.” (Olivia) Nos, akkor
tegyük meg! Az egyik egyete-
mista ezt mondta: „Csak abban
az esetben megyek el szavazni,
ha valakiben nagyon biztos le-
szek.” Nem könnyű döntés, az
biztos, de legyen vélemé-
nyünk!

Szavazni! – ez itt a válasz.
Tegyünk egy ennyit a jövőnkért
június 10-én. Nem kell hozzá
csak egy jól megfontolt döntés
és egy pecsét a szavazókörze-
tünkben. Nem nagy dolog, ne
ezen múljék a következő négy
év!

Becze Dalma
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Vásárhelyi
környezetvédők
tiltakozása 
Figyelemmel kísérjük a zöldövezetek elleni legújabb
merényletsorozatot, amely a választások időpontjának
közeledtével csak fokozódik, így az oxigént biztosító zöld
oázisok betondzsungelekké válnak.

A Kövesdombon kiirtották a főút között húzódó hársfasort (kb.
7 egészséges fát vágtak ki), és ezt folytatták a sugárút mindkét
oldalán. Az ily módon átalakított területekre ültettek ugyan
virágokat és bokrokat, de mindez csak a látszatot szolgálja. Ezzel
mit értünk el? Néhány parkolóhelyet és egy romló városképet. 

A Kárpátok Sétányán is megcsonkították a tömbházak közötti
zöldövezetet, kivágtak egy hatalmas, teljesen egészséges fát, és
tönkretették a fűszőnyeget, „cserébe” lebetonozták a sétányt.
Vajon mindezt a zöldövezetek megőrzésére szánt pénzből tették?
Egy „betonparkot” hoznak létre a tényleges füves-fás park
helyett?! Hasonló módon jártak el a Gát utcában is. 

A Bodoni utca környékén, a vasútállomás előtt korábban
megnyirbálták – persze szakszerűtlenül – a hatalmas fákat, most
pedig végleg eltűntették őket. Tán csak nem újabb „parkot”
alakítanak ott ki?  

A csupa beton városközpontban hiába keressük a régi fákat,
kivágásuk által csak fokozódott a városrész levegőjének
szennyezettsége, ültettek viszont pálmafát...  

Városszerte módszeresen irtják a fákat, díszbokrokat mikor
parkolókért, mikor csak úgy, mindenféle cél nélkül...  

Senki sem tagadja, hogy szükségünk van parkolókra. A város
bizonyos részein szinte lehetetlen parkolóhelyet találni. De nem ez
a megoldás! A fák esztelen kivágása, a zöldövezetek felszámolása
csak látszólag olcsó és kényelmes megoldás.  

A probléma nem újkeletű, az egyik legkézenfekvőbb megoldás
a földalatti parkoló lenne. Miért nem építettek bár egyet
mindeddig? (Persze nem a városközpont alá...)

Olyan megoldásokat kell találni, amelyek nem járnak a
zöldövezetek felszámolásával. A Városháza által alkalmazott, az
élő környezet feláldozását követelő „megoldások”
elképzelhetetlenek egy civilizált településen.  

A Bodoni utca környékén, a vasútállomás előtt előbb
megcsonkították a fákat, mára viszont végleg eltűntették őket.
Jelenleg építőtelepre hasonlít a hely, talán újabb „parkot”
építenek?   

A városközpontot lebetonozták, az indokolatlanul kiirtott fák
hiányában folyamatosan növekszik a városrész levegőjének
szennyezettsége... Ültettek viszont pálmafákat...  

Városszerte napi rendszerességgel folyik a fák, díszbokrok,
zöldövezetek indokolatlan módon történő kiirtása, felszámolása.
Mára szinte alig találni ép koronájú fát a városban.  

Mennyi fölösleges anyagi áldozatba kerültek eddig – és
mennyibe kerülnek még ezután – a városháza eme
környezetromboló akciói? 

Felmerül a kérdés: van-e törvényes alapja, illetve milyen
tanácsi határozatra hivatkozva végzik a zöldövezetek ilyenszerű
átalakítását, azaz megnyirbálását? Tudomásunk szerint nincs. 

Továbbá hány esetben tartottak ez ügyben lakossági
meghallgatást, illetve mikor? 

Mi április folyamán beadvánnyal fordultunk a Városházához
(15747/10.04), amelyben tájékoztatást kértünk a Somostető
erdejében végzett munkálatok anyagi részleteiről, amelynek
során összegereblyélték, összegyűjtötték, elszállították az ott
összegyűlt avart. Sajnos a mai napig nem kaptunk semmiféle
választ. Talán majd most... – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott,
Szakács László által jegyzett közleményben.  

Mivel közelednek a helyhatósági választások, kíváncsiak voltunk, hogy a marosvásárhelyi
választópolgárok kire adnák a voksukat és miért. Természetesen ez nem szakszerű felmérés, csupán
néhány lakos véleménye, akik az esetek többségében névtelenül nyilatkoztak. Mindenesetre az
eredmény megdöbbentő.

Szavazni vagy nem
szavazni? – ez itt a kérdés



6. oldal május 25 – 31.>> Figyelő

Időutazás
„Közkincs a Fidesznek az antiszemitizmus?” – teszi fel a kérdést a Népszava annak kapcsán, hogy
Balog Zoltán miniszter nemzeti kincsnek nevezte Nyirő Józsefet (és még Szabó Dezsőt és Wass Albertet
is). A Népszava beljebb megelégedve idézi a Magyartanárok Egyesületének nyilatkozatát, amely
szerint nevezett három írót erdélyi mivoltukon túl az antiszemitizmus köti össze. S hogy nem szabadna
a Nemzeti alaptantervbe bekerülniük olyan alkotóknak, akikről ennyire nincs „közmegegyezés”.

Kígyótojás
Kristály Lehel remekül

levezette, a román hatósá-
gok miér t és hogyan veg-
zálják minden alkalommal
a csíksomlyói búcsúra
tar tó magyar zarándoko-
kat. S Lehel szerint ennek
része most a Nyirő újrate-
metése körüli hisztéria is.
Mindez tény. Mondhatjuk,
a románok teszik a dolgu-
kat – bár kétségtelen,
hogy az új,  baloldali
román kormányzat majd
minden elődjénél aljasabb
és alávalóbb. És gátlásta-
lanabbul, szemérmetle-
nebbül támad legnagyobb
kisebbségére. S minden-
ben remek partnerre akad
Bunta Levente székelyud-
varhelyi polgármester és
az őhozzá hasonlók szemé-
lyében. 

Ám nem mehetünk el
szó nélkül amellett,  ami
idehaza történik.

Mindenekelőtt szögez-
zük le: ha Nyirő köny vei
ott sorakoztak a polcon,
vagy nagymama stelázsi-
ján, az Erdélyi Szépmíves
Céh halina kötéses kiadá-
sában, akkor az ember
tudta, hogy kinél jár.  Az
Erdélyi Szépmíves Céh ha-
lina kötésébe bújtatott
Nyirő- kötetek láttán olyan
nagyon nagyot nem lehe-
tett tévedni a hetvenes-
nyolc vanas években a

tulajdonos hovatartozását
illetően. Mondhatni: az Er-
délyi Szépmíves Céh halina
kötéses Nyirő-kötetei el-
döntötték a kérdést, hogy
mifélénk-e az il lető, vagy
nem a mifélénk.

Igen, akadt néhány
ilyen szimbólumszerű
dolog, amely segített el-
dönteni, hogy a soha véget
nem ért és érő népi–urbá-
nus állóháborúban ki hol
áll. Ilyen szimbólum volt Ő
is, Nyirő József. A csak Ta-
mási Áronnal mérhető író-
fejedelem, Uz Bence
szülőatyja. Az Ő novellái
alapján rendezte meg
Szőts István minden idők
egyik legjobb magyar
filmjét, az Emberek a ha-
vason című remekművet. Ő
írta a Jézusfaragó embert,
a Madéfalvi veszedelmet,
A sibói bölényt, Az én nép-
emet és a Néma küzdel-
met. Nincsen magyar
irodalom Nyirő József nél-
kül.  Miképpen nincsen
Szabó Dezső Az elsodor t
faluja, Wass Albert A funti-
neli  boszorkánya, Sinka
István Fekete bojtára, Tor-
may Cécile Bujdosó könyve
és Emberek a kövek kö-
zöttje nélkül. Nincsen ma-
gyar irodalom enélkül,
hiába tagadják és gyaláz-
zák mindezt a másik oldal
felkentjei.  Mer t ők nem

számítanak. Ők Márai Sán-
dort is kitagadták habozás
nélkül a magyar irodalom-
ból jó negyven esztendőre.
Nem számítanak – ami
számít, az az elviselhetet-
lenség érzése. 

S hogy ilyenkor mindig fel-
rémlik Bergman 1977-es Kí-
gyótojásának egyik
legrémesebb jelenete. Amikor
a „híres” berlini kabarék egyi-
kében nyílik az ajtó este, és
belép néhány német iú. Na-
gyon szőkék, nagyon kék sze-
műek, és horogkeresztes
karszalagot viselnek. Odafent
a színpadon javában zajlik a
műsor. Épp’ a német história, a
német legendárium, a német
mondavilág és hőstörténet
nyáladzó, üvöltő kiröhögése fo-
lyik. Mint minden este, azok-
ban a híres berlini kabarékban.
Épp’ Tristan szellentget a szín-
padon, Izoldát pedig hágják
hátulról. A nagyon német iak
egy darabig nézik a „műsort”,
majd halkan érdeklődnek, hol
a tulajdonos. S a kérésre meg-
jelenik a tulajdonos. Egy na-
gyon zsidó férfi – Bergman
szándéka szerint épp’ annyira
zsidó, amennyire németek az
iak. Kérem, vegye le a szem-
üvegét – szól halkan a német
iú. A zsidó tulajdonos leveszi.
S ekkor a német iú megfogja
hátul a fejét, és pépesre veri az
arcát a bárpult szélén. Majd a
döbbent csendben ennyit szól

udvariasan a publikumnak: Jó
szórakozást, hölgyeim és uraim!

Az egyetemes filmtörté-
net egyik legnagyszerűbb,
legrémesebb pillanata ez.
Benne van az igazolhatat-
lan és elrettentő iszonyat.
A lélegzetelállító emberte-
lenség. Amire nincsen ma-
gyarázat. De kérdések azért
vannak, s talán okok is. S a
kérdést Paul Johnson is fel-
veti A huszadik század
igazi arca könyvében. Hogy
miér t éppen a németek?
Azért, mert egy nemzettel
majdnem bármit meg lehet
tenni. Egy nemzetet ha-
lálra lehet éheztetni, el
lehet venni a hazáját, ki
lehet rabolni – de nem
lehet elvenni tőle a múlt-
ját, a hőseit és a legendáit,
mer t abba vagy belehal,
vagy iszonyatos bosszút
fog állni. Iszonyatosat és
irracionálisat, amelybe
aztán majd szintúgy ő hal
bele. 

Nos, ha nem ez a cél,
akkor kéretik vigyázni egy
kicsit.  Hátrébb az agarak-
kal Nyirőtől, de hátrébb a
Székely Himnusztól is. 

Szépen könyörgöm, ne
tegyétek… 

Bayer Zsolt 

Utoljára talán a kilencvenes évek közepén jött annyi
rossz hír Romániából magyar ügyben, mint az elmúlt
napokban – a múlt hétfőn beiktatott Ponta-kormány
elképesztő vehemenciával ugrott neki a legnagyobb
kisebbségnek.

Első intézkedésként megakadályozták a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának a létre-
hozását (erről az eggyel korábbi kormány döntött); kijelen-
tették, hogy tisztán egyéni választókerületes parlamenti
választási rendszert alakítanak ki (ezzel ellehetetlenítve a kis
pártokat, köztük a magyarok érdekképviseletét); nyilvánva-
lóvá tették, hogy a román parlamentben 2005 óta elakadt
kisebbségi törvényt a kulturális autonómia fejezete nélkül
kívánják elfogadtatni; és a tervezett közigazgatási átszerve-
zéssel szétválasztanák a magyarlakta megyéket is. A sor to-
vább folytatható, de én csak a legutolsót emelném ki:
Bukarest bekérette a magyar nagykövetet, és a hírek szerint
jelezte, nem tartja időszerűnek Nyirő József pünkösdvasár-
napra tervezett székelyudvarhelyi újratemetését, mert a szé-
kely író hazavitele a „hungarista nemzetiszocializmus
rehabilitálási kísérletének minősül”.

A frissen hatalomra került román balliberálisok kisebb-
ség- és magyarellenessége azért is meglepő, mert az elmúlt
időben semmi különös nem történt a két ország között, amire
esetleg ezekkel a fura döntésekkel akarnának válaszolni. Bu-
dapest nem tett semmit Románia ellen, de úgy látszik, a bu-
karesti keménykedéshez nincs szükség indokokra, megy ez
magától. A meglehetősen barátságtalan gesztusokat a ma-
gyar kormány is érzékeli, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök
múlt pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta: „új helyzet
van Magyarország keleti határainál magyarügyben”, és egész
Európának figyelnie kell, „nehogy itt, a közép-európai térség-
ben hirtelen nemzeti ellenségeskedések irányába forduljon
az élet”. Németh Zsolt külügyi államtitkár aggasztónak tartja
a Ponta-kabinet lépéseit: a két ország közötti „kölcsönös tisz-
teletnek fontos része volt az erdélyi magyarság alapvető em-
beri jogainak, szerzett jogainak a tiszteletben tartása is”.

A jelenség azért is különösen veszélyes, mert Európa két
széle épp szétesni látszik: a görögöknél valószínűleg már a
csoda sem segíthet a csőd elkerülésében, Spanyolországban
pedig egy hét alatt egymilliárd eurót menekítettek ki az
ügyfelek a negyedik legnagyobb bankból. Pierre Moscovici
új francia pénzügyminiszter tegnap délelőtti bejelentése (or-
szága addig nem ratifikálja az uniós fiskális paktumot, amíg
ki nem egészül növekedésösztönző elemekkel) sem tett jó a
piacoknak, így a forint is zuhanni kezdett. Félő, hogy működni
kezd a dominóelv: a bedőlő országok másokat – értelemsze-
rűen a gyengéket és a kiszolgáltatottakat – is maguk után
rántják. Egy ilyen helyzetben különösen fontos lenne egy sta-
bil, kiszámítható, békés Közép-Európa. De kivel: a szlovákok-
kal az elmúlt évek nem a jó szomszédságról szóltak, és
Bukarest is teljesen kiszámíthatatlan. A korábbi, Ungureanu-
kormány mindössze 78 napig bírta, de a mostani sem tölthet
ki sokkal hosszabb időt, mert év végén parlamenti választá-
sok lesznek keleti szomszédunknál.

Jó kérdés, hogy ilyen helyzetben magyar részről mit lehet
és mit szabad tenni. A simulékonyság mellett az önbecsülés
is fontos, és azt viszont végképp kár lenne hagyni (ebben
pedig nemcsak Budapestnek, hanem az erdélyi magyar kö-
zösségnek is van tennivalója és valós mozgástere), hogy Bu-
karest tíz évet visszalépjen az időben.

Lukács Csaba
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Ha gondolatolvasó lennék,
megfulladnék a röhögéstől.

MIÉRT FAGYOTT
BE A POKOL?*
Záróvizsgán tették föl ezt a kérdést, kémia szakon, a
Maynooth egyetemen (Kildare grófság, Írország). Az egyik
diák válasza olyan szellemes volt, hogy a professzor
közzétette az interneten kollégái számára.

Extra kérdés: Vajon a pokol exotherm (leadja a hőt), vagy
endotherm (fölveszi a hőt)?
A legtöbben a Boyle-törvényt vették alapul, azaz hogy a gáz
táguláskor lehűl, nyomás alatt viszont növekszik.

Az egyik diák azonban a következő gondolatmenetet írta le:

Először is meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idő
folyamán. Ehhez a pokolba vándorló, valamint a poklot elhagyó
lelkek számának ismerete szükséges.
Úgy vélem, bizonyosra vehető, hogy aki a pokolba kerül, onnan már
soha ki nem jut.
Ahhoz, hogy megállapítsuk, hányan jutnak a pokolba, ahhoz a
különböző vallásokat kell alapul venni. A legtöbb mai vallás szerint
mindenki a pokolba jut, aki nem az adott vallás követője. Minthogy
több ilyen vallás létezik, abból indulhatunk ki, hogy mindenki a
pokolra jut.
A világ népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a
pokolra jutók száma exponenciálisan növekszik.
Ezek után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-törvény
értelmében a pokol térfogata a pokolra jutó lelkek számával
arányosan kell növekedjen, hogy a hőmérséklet és a nyomás
állandó maradjon. Ekkor két lehetőség van:

1. Ha a pokol lassabban tágul, mint amilyen iramban érkeznek a
lelkek, akkor a hőmérséklet és a nyomás addig emelkedik, míg a
pokol szét nem robban.

2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint amilyen ütemben a lelkek
érkeznek, akkor a hőmérséklet és a nyomás csökken, míg a pokol
be nem fagy.

Melyik a helyes megoldás?

Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint
„hamarabb befagy a pokol, mintsem hogy lefeküdjek veled”,
valamint azt a tényt, hogy tegnap mégiscsak lefeküdtünk, csak a
második eshetőség jöhet számításba. Ennélfogva meggyőződésem,
hogy a pokol endotherm, és ráadásul már be is fagyott.
Következik még, hogy ha a pokol befagyott, akkor több lelket nem
fogadhat be, hiszen nincs már tüze.
Ebből az is következik, hogy már csak a mennyekbe juthatunk, ami
egyrészt Isten létezését bizonyítja, másrészt arra is magyarázatot
ad, miért kiáltotta tegnap este Sandra annyiszor: „Istenem!”.

(* - internetes anyag alapján)

Kampánybringázás és piacozás. Kör-
bebiciklizte múlt pénteken a Rózsák terét
Benedek Imre, a Polgári Koalíció polgár-
mester-jelöltje. A kardiológus professzor és
csapata figyelemfelkeltésnek szánta az ak-
ciót: adassék vissza a központ a biciklisek-
nek! „Ez nagyon egészséges, ráadásul nem
is szennyező közlekedési forma. A rend-
fenntartó erők sem álltak az utunkba. Be-
bizonyosodott, hogy szükség van bicikliu-
takra Marosvásárhelyen” – összegezte
Benedek. A megmozduláson i. Benedek
István, az MPP tanácsosjelöltje is részt vett;
semmiféle incidens nem történt (sajnos,
mert kampányszempontból jól jött volna
legalább egy kis büntetés). A résztvevők
kék és zöld színű egyenpólókat viseltek,
„Bízzunk dr. Benedek Imre csapatában” fel-
irattal. Szerintem is bízzunk! Abban a rek-
lámcégben viszont ne bízzunk, amelyik a
pólókat feliratozta, ugyanis a „bízzunk” szót
rövid i-vel írták. Pancser bagázs!
Szombat délelőtt a kövesdombi piacon tette
tiszteletét a polgármesterjelölt, ahol elbe-
szélgetett a parasztokkal és az árusokkal.
Állítólag Smaranda Enache készül lenyúlni
az ötletet: szombaton a főtéren fog végig-
dzsesszelni indiánjárásban, hogy felhívja a
figyelmet a testmozgás fontosságára, va-
sárnap pedig védenceit keresi fel a sokak
által csak Rupi Mall-ként emlegetett ócs-
kapiacon.

Baj van. Többes számban: van baj
elég. „Nem vagyunk kedvező helyzetben,
de nem is nagyobb a baj, mint volt az elmúlt
20-22 év során bármikor, és csak rajtunk
áll, hogy megakadályozzuk a történelem
kerekének visszafordulását” – mondá
Markó Béla múlt hétfőn, amikor az RMDSZ
testületileg színházba ment, hogy meg-
nézze saját magát.
Ezek szerint eddig mindig baj volt? Szólniuk
kellett volna, a rohadt életbe’, most nem
itt tartanánk!
A megyei RMDSZ-góré, Kelemen Atilla is
felszólalt ugyanott, többek közt a követke-
zőket mondván: „Alázattal, de büszkén kell
kérnünk a választók szavazatát. Merjünk
magyarok lenni a következő négy hétben,
hogy aztán még nagyon sokáig lehessünk
magyarok az után is!”. Csak azt tudnánk el-
dönteni, mi taplók, hogy melyik orbitáli-
sabb nonszensz: az alázatos büszkeség,
avagy a büszke alázatosság? Vagy esetleg
véletlenül lemaradt a gy-betű az alázat ele-
jéről? A második mondata már „no com-
ment” kategória.

Eckstein kertel a választóknak. Meg-
állapítása szerint „szeretnivaló” választási
programja kapcsán tartott sajtótájékoztatót
múlt héten az RMDSZ kolozsvári polgár-
mesterjelöltje, Eckstein-Kovács Péter. A
programfüzet 16 témájából a város és az
egyetem kapcsolatának alakítását, az idős-
és beteggondozás kérdését fejtette ki, va-

lamint ismertette újszerű, meglepetésnek
szánt ötletét a kolozsvári kertek létrehozását
illetően. Ennek értelmében 500-700 négy-
zetméteres parcellákat biztosítana több
helyszínen a kolozsvári családoknak, hogy
pihenhessenek, kertészkedhessenek, zöld-
séget, gyümölcsöt termeszthessenek. Ezen
telkekre kizárólag ideiglenes faépítménye-
ket lehetne felhúzni, a tíz évre szóló kon-
cessziós szerződésekben pedig szigorú ki-
tételek akadályoznák a visszaéléseket, az
üzérkedési szándékot.
Na, kész, eldöntöttük: a Központ szerkesz-
tőségének minden tagja arra a jelöltre fog
szavazni (a deklaráltan Smaranda Enache-
párti alulírottat is beleértve), aki ugyanezt
megígéri nekünk is! Még akkor is, ha azt a
kis retket, paprikát, paradicsomot jó eséllyel
nem azok fogják betakarítani – vakujjá’
meg –, akik megtermelték…

Váltás most. Ez a címe az RMDSZ (vásár-
helyi) kampánydalának, a Youtube-on
megnézheti, akit érdekel és erős a gyomra,
nekünk egy vicc ugrott be róla:
A szatyorka meg a bőröndke őrt állnak.
Egyszer csak megszólal a szatyorka: 
- Te, bőröndke, én már nem bírom sokáig! 
- Tarts ki, szatyorka - feleli a bőröndke -,
mindjárt jön a vál(l)táska!

Egy kicsit nagyon. Társkereső hirdetés
előző lapszámunkból: „Egy kicsit „őrült”, egy
kicsit okos, egy kicsit optimista, egy kicsit
érzelmes, egy kicsit őszinte, egy kicsit gon-
doskodó, egy kicsit figyelmes, egy kicsit el-
fogadó, egy kicsit közvetlen vagyok, és na-
gyon szeretnélek megismerni”. Én is
tégedet, kisanyám, ha nem lennél egy kicsit
nagyon, nagyon, nagyon idióta.

Raplis tata. Kihűlt leves miatt elviharzott
otthonából, és csaknem éhen halt egy férfi
Oroszországban. A 69 éves öregfiút feldü-
hítette, hogy felesége langyosan tette elé
a levest, ezért aztán heves veszekedés köz-
ben elrohant otthonról. „Csak mentem és
mentem órákon át, míg végül nem tudtam,
hol vagyok, és nem találtam vissza” – idézte
a férfit az orosz sajtó, aki az Altáj vidékén
kódorgott, bogyókat és falevelet eszegetett,
hogy mardosó éhségét csillapítsa. Végül
már annyira legyengült, hogy összeesett
egy mezőn, de valahogy egy szénakazalhoz
kúszott, és kínjában abból evett. Pár nappal
később földművesek találtak rá és juttatták
kórházba. Az orvosok szerint nem kizárt,
hogy amputálni kell a lábait, éjszakánként
ugyanis fagyott.
„Bárhogy lesz is, utoljára kritizáltam a fe-
leségem főztjét. Minden jobb a rothadt szé-
nánál” – mondta az öreg.
Kóstolta volna meg dédnagyanyám szabó-
gallér-levesét!

Nemcsak hizlal… Halálra röhögte magát
saját halálos ítéletén egy 31 éves férfi Kí-

nában, így ki se kellett végezni. Hogy mit
talált ennyire viccesnek, az már nem fog
kiderülni. A férfit rablógyilkosság miatt ítél-
ték golyó általi halálra, és amint elhangzott
a verdikt, úrrá lett rajta a végzetes röhögő-
görcs. Még azután is kacagott, hogy kive-
zették a tárgyalóteremből, pár perccel ké-
sőbb pedig belehalt a nevetésbe.
Az ítéletet még aznap végrehajtották volna,
de így végül a bírája lett akaratlan hóhéra.
A férfi amúgy egy bírót ölt meg 9 késszú-
rással, kétszáz eurónyi jüant zsákmányolva
tőle. Tettét beismerte, és azt is, hogy nem
volt kedve nehéz munkához, inkább gyor-
san szeretett volna meggazdagodni.
Számunkra napnál világosabb, hogy miért
röhögött: azt hitte, a halálos ítélet csak vicc.

Szamár-e a szamár? Kétnapos tanácsko-
zást tartott nemrég a Londoni Egyetem ar-
ról, hogy a szamarak valóban buták-e. To-
vábbi témaként szerepelt az öszvérek
csökönyösségének megítélése.
A felszólalók között volt Ben Hart, egy brit
szamármenhely munkatársa (ott még ilyen
is van?), aki expozéjában kifejtette, hogy a
szamarak és öszvérek viselkedését az em-
berek félreértelmezik, mert a lovakéhoz
hasonlítják őket, nem pedig külön fajként
kezelik.
A szamarak szellemi képességének kedve-
zőtlen megítélése amúgy meglehetősen
régi keletű, ennek az állatnak már az ókor-
ban is rossz volt a „sajtója", többek közt Ezo-
pusz és Homérosz rontott renoméjukon -
jegyezte meg a The Daily Telegraph című
brit lap.
Tudják, mi az A.I.? Az angol artificial intel-
ligence, azaz a mesterséges értelem rövi-
dítése. Tessék csak megfordítani…

Repülési rekord. A sarlósfecske egyedül -
álló a madarak között: akár 3 évig is folya-
matosan a levegőben tud tartózkodni! Vajon
honnan tudják, valaki követett egyet három
éven keresztül egy sárkányrepülővel?

Ha esetleg valaki nem tudta volna…
• A Bibliát nemcsak számos emberi, hanem

a klingon nyelvre (a Star Trek fiktív nyelve)
is lefordították – egyetlen kérdés vetődik
csak fel: mi a kóchengeres pékf*szának???

• A Föld összes hangyájának súlya megkö-
zelítőleg annyi, mint a világ összes em-
beréé (jó, na, lehet, hogy egy hangyányival
több vagy kevesebb);

• A fagyi eredetileg Kínából származik (így
már a neve is érthetőbb: Fa Gyee);

• Egy átlagos gyorskajafogyasztó egy év
alatt 12 szál fanszőrzetet is magához vesz
a junk food-dal együtt; ajaj, s még mennyi
minden mást is arról a tájékról...

• Létezik egy brazil pók, melynek csípése
órákig tartó erekciót okoz, ugyanakkor fá-
ból épít magának vackot, a neve: nagy fa-
szállítópók;

• Egy időben betiltották Finnországban a

Donald kacsa képregényeket,
mert Donald nem hord nad-
rágot; ezek most vagy prűdek,
vagy csak simán idióták.

• Az ember élete során annyi
nyálat termel, hogy az a
mennyiség megtölthetne két
átlagos méretű úszómedencét
– köpjünk szembe, ha nem
igaz?

• A vízilómama teje rózsaszín –
ezért olyan boldogok a víziló-

bébik;
• Formikofíliásnak hívják azokat

az embereket, akik élvezik, ha
kis bogarak mászkálnak a ge-
nitáliáikon; nálunkfelé pedig
lapostetűsnek;

• A strucc szeme nagyobb, mint
az agya – és ezzel nincs egye-
dül, emberből is sok van ilyen.
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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)

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 kutyamenhely – 
egy követendő modell

Egy a város polgármesteréhez, dr. Dorin Floreahoz
intézett levélben, a BMT és TASSO német cégek kép-
viselői - mindkettő állatvédelemmel foglalkozik –
elismerésüket fejezték ki, a Marosvásárhelyi Kutya-
menhely szervezettsége és működése iránt, amely-
nek személyzetét kompetensnek és barátságosnak minősítették

„Az állatok elhelyezésére vonatkozó koncepciójuk, az örökbefogadásra ajánlott
állatokkal havonta megjelenő plakátokkal, véleményünk szerint, eddig egyedi Ro-
mániában. Az egész munkastratégia, amely az ebek utcákról való befogásából, majd
helyes gondozásából, beoltásából és ivartalanításából áll, az örökbefogadási programba
való beiktatás érdekében, míg más gazdára találnak, egy elismerésre méltó jövőbeli
koncepciót jelent. Itt tartózkodásunk ideje alatt, megfigyeltük, hogy több család
kereste fel a Kutyamenhelyet, állatok örökbefogadás céljából”, áll a Philip Mc Creight,
Tasso cég igazgatója, és Petra Zipp a BMT(Bund gegen Missbrauch der Tiere) cég
igazgatója által aláírt levélben.

A levél aláírói hajlandóságukat fejezték ki a terv jövőbeni támogatására, adományok
által valamint azon állatok alkalmi átvételével, amelyek nehezebben fogadhatók
örökbe, felajánlva egy az internetre is felkerülő rövidfilm elkészítését.

A Menhely, amelyet Nagy Emilia - a Polgármesteri Hivatal Sintérszolgálatának
osztályvezetője irányít, a meggyesfalvi Prut utcában helyezkedik el. 50 eb befogadására
alkalmas, 2010-ben teljesen felújították. Ugyanabban az évben a BMT cég megaján-
dékozta a menhelyet egy kóborkutyáknak szánt teherautóval, valamint felszerelésekkel
látta el a menhely keretén belül működő műtőtermet.

Az alkalmazott rendszernek valamint az említett német cégekkel való együttmű-
ködésnek köszönhetően, Marosvásárhelyen nem folyamodtak és nem folyamodnak
a négylábúak elaltatásának extrém megoldásához.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala – élenjáró az európai
pénzen lehívásában

A bukaresti Közpolitikai Intézet 2012 májusában
közölte a Helyi közigazgatások képessége és bea-
vatkozása az Európai pénzek tartós lehívásába a ro-
mániai közösségek fejlődése érdekében országos elemzést.

Ennek alapján, a strukturális alapok felhasználásának osztályozásában, 2011. dec-
ember 31-éig Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a romániai municípiumok
szintjén a 12. helyet foglalta el. A tanulmány szerint Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala az ország polgármesteri hivatalai között az első helyen van a strukturális
alapok lehívásában, a Közigazgatási Képesség Fejlesztésének Operációs Programja
keretében, 2-es tengely, a helyi közigazgatásoknak az informatikai rendszerek beve-
zetése és a köztisztviselők oktatása révén történő korszerűsítésére vonatkozóan.
Ugyanezen tanulmány kimutatja, hogy Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 15.
helyet foglalja el az európai alapok felhasználását illetően, a Gazdasági Versenyképesség
Növelésének Szektoriális Operációs Programjában, amely a közintézmények információs
rendszerének gyakorlatba ültetésére vonatkozik, más polgármesteri hivatalokkal és
megyei tanácsokkal való konkurenciában.

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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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.
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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 Fémszerkezeti munkát vál-
lalok (kovácsolva is): kapuk,

kerítések, teraszok, biztonsági
rácsok, korlátok, stb. Telefon-
számok 0265335080,
0748408491. 150-400 lej/
négyzetméter.

Társkereső

Hölgyek
l „Az élet legnagyobb titka és
ajándéka, ha két hasonló ember
találkozik.” Régóta keresem a
másik felem, de valahogy sehol
sem lelem. Vidám, határozott,
társaságkedvelő, romantikus,30
éves hölgy vagyok. Szeretek ki-
rándulni, esténként sétálni és a
csillagokat nézni. Ha hasonló ér-
deklődésű, utazni, kirándulni
szerető úriember vagy, találj rám!
Tel: 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: 0265890390
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 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:
0265890390 sms kizárva  
l „A szerelmet nem lehet ke-
resni, a szerelemmel csak talál-
kozni lehet.” Szeretnék találkozni
Veled, hogy az életem teljes le-
gyen. Csak te hiányzol mellőlem!
Ha jó humorú, kissé romantikus,
sportot kedvelő úriember vagy,
hívj! Én egy 40éves, házias, ro-
mantikus, őszinte, vidám termé-
szetű hölgy vagyok. Tel:
0742227718 sms kizárva  
l „Az univerzum leghatalma-
sabb ereje a szeretet.” Romanti-
kus, érzelmileg nyitott, házias,
optimista, megértő és önzetlen,
50 éves hölgy vagyok. Hiszem,
hogy szeretettel mindent legyőz-
hetünk! Ha korban hozzám illő
vagy és hasonló tulajdonságok-
kal rendelkezel, kérlek, hívj. Tel:
0742227718 sms kizárva

A táncban nincsenek szabályok.
Ha igazán érzed a ritmust, nem
csinálhatod rosszul. Egyedül érzi
magát? Társra vágyik? De nem
szeret szórakozóhelyekre járni?
Ha a Mira Társkereső Ügynöksé-
get választja, akkor a legjobb he-
lyen jár. A július 14-én
tartandó Singles Estély kere-
tén belül lehetősége nyílik meg-
ismerkedni egyedülálló
személyekkel. Tel: 0737700001,
0742227718, 0265890390
Szeret kirándulni? Harmonikus
környezetben és nyugodt körül-
mények közt szeretné megis-
merni élete párját? Nincs alkalom
és társaság, akivel kimozdulna?
Most egy remek lehetőséget kí-
nálunk önnek. A Mira Társkereső
Ügynökség által szervezett piknik
keretén belül megismerkedhet
más egyedülálló és komoly kap-
csolatra vágyó emberekkel.  Tel:

0737700001, 0742227718,
0265890390

A szerelem az életünk főszava, s
ezért benne van minden ember-
ben. Aki nem szerelmes, az is sze-
relmes, csak nem tud róla.
Szeretné megtalálni a szerelmet?
Mi segítünk önnek megtalálni, a
Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0737700001,
0742227718, 0265890390-es te-
lefonszámokon.

Férfiak

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: 0265890390
sms kizárva  

l Társasjáték az életünk! Egyszer
lent vagyunk, aztán feljebb kerü-
lünk! De ahogy a játékot sem lehet
egyedül játszani, az életünk is
egyhangú partner nélkül. Jó hu-
morú, őszinte, szeretetre vágyó,
megbízható, nem dohányzó, ha-
tározott, 50 éves úriember vagyok.
Keresem azt a hölgyet, aki velem
tart a továbbiakban és együtt bir-
kózunk meg a nehézségekkel. Ha
őszinte, megbízható, házias hölgy
vagy, jelentkezz! Tel: 0742227718
sms kizárva  

l Fiatalos mentalitású, 38 éves,
tervekkel, célokkal rendelkező,
sportkedvelő férfi vagyok. Sok-
oldalú érdeklődésű, kiegyensú-
lyozott, természetkedvelő
embernek tartom magam.
Olyan hölgyet keresek, aki nyu-
galmat, békét, szeretetet hoz az
életembe. Tel: 0265890390 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
egyszerű jelenléte elég, hogy vi-
dámak és nagyon boldogok le-
gyünk." 58 éves úriember
vagyok, szeretem a természetet,
kultúrát, jó filmeket és mindent,
ami szép. Szeretnék megismer-
kedni egy életvidám, őszinte,
kedves nővel komoly kapcsolat
céljából. Tel: 0737700001 sms
kizárva  

l 52 éves férfi vagyok, nagyon
hűséges tudok lenni. Őriznélek,
amikor alszol. Mert bármilyen is
legyél, biztos lehetsz abban,
hogy számomra a legkülönb
vagy. Életem kirakósának egyet-
len darabját keresem, amit egy
kedves, kitartó, őszinte hölgyben
szeretnék megtalálni. Tel:
0742227718 sms kizárva

l „A szerelem csak annak fedi
fel legrejtettebb titkait és csodá-
ját, aki képes a feltétlen odaa-
dásra és érzelmi hűségre.” 28
éves független, művészetet ked-
velő, kommunikatív, őszinte, ha-
tározott férfi vagyok. Keresem a
párom egy olyan hölgy szemé-
lyében. aki korban hozzám illő és
hasonló érdeklődésű. Tel:
0265890390 sms kizárva

A táncban nincsenek szabályok.
Ha igazán érzed a ritmust, nem
csinálhatod rosszul. Egyedül érzi
magát? Társra vágyik? De nem
szeret szórakozóhelyekre járni?
Ha a Mira Társkereső Ügynöksé-
get választja, akkor a legjobb he-
lyen jár. A július 14-én tar-
tandó Singles Estély keretén
belül lehetősége nyílik megis-
merkedni egyedülálló szemé-
lyekkel. Tel: 0737700001,
0742227718, 0265890390
Szeret kirándulni? Harmonikus
környezetben és nyugodt körül-
mények közt szeretné megis-
merni élete párját? Nincs alka-
lom és társaság, akivel
kimozdulna? Most egy remek le-
hetőséget kínálunk önnek. A
Mira Társkereső Ügynökség által
szervezett piknik keretén belül
megismerkedhet más egyedü-
lálló és komoly kapcsolatra vágyó
emberekkel.  Tel: 0737700001,
0742227718, 0265890390
A szerelem az életünk főszava, s
ezért benne van minden ember-
ben. Aki nem szerelmes, az is
szerelmes, csak nem tud róla.
Szeretné megtalálni a szerelmet?
Mi segítünk önnek megtalálni,
a Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0737700001,
0742227718, 0265890390 tele-
fonszámokon.

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408
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m1

10:00 Orvosi
bűnügyek (s.)

11:00 Mestersége
színész 

11:55 Tetőtől talpig
12:25 Szeretettel

Hollywoodból
13:01 Híradó 
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Marslakók (s.)
14:55 Székely gyors
15:20 Az erdélyi

ember és lélek
krónikása
(magyar
portréf., 1994)

16:00 Angyali 
érintés (s.)

16:45 MM
17:45 Úszó Európa-

bajnokság 2012
(élő)

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

Péntek 

15:20 
Az erdélyi ember és lélek krónikása

m2

10:10 A legkisebb
Ugrifüles (s.)

10:20 Úszó Eb.2012
(élő)

13:01 Híradó 
13:25 Arcok és

városok
(portréf., 1986) 

13:55 Vers
14:00 Hogy volt!? (s.)
15:40 Dada (magyar

tévéf., 1987) 
16:55 Benyovszky Móric

és a malgasok
földje (s.)

17:25 Enid Blyton
kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Rajzfilmek
20:05 Halhatatlan

szépség (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 A kör

négyszögesítése
00:35 Elveszett

remény (am.
filmdráma)

13:25
Arcok és városok

RTL Klub

08:35 Reflektor
08:50 Reggeli 
08:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike 
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:15 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

(2011) (ism.)
02:15 Kemény zsaruk (s.)
03:10 Autómánia

(ism.)

20:05
A gyanú árnyékában

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

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

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

felügyelő (s.)
17:20 Csoda

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

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

Rosszban (s.)
22:20 Megasztár

(magyar szór.
műsor, 2012)
(élő)

01:05 Grimm (s.)
02:05 Tények Este 
02:40 EZO.TV

22:20
Megasztár

Viasat 3

07:00 Gyilkos 
sorok (s.)

07:55 Kincsek a
padláson (s.)

08:45 A nagy
házalakítás (s.)

08:35 Gyilkos 
sorok (s.)

10:30 Nyomtalanul (s.)
11:25 Columbo:

Embert
barátjáról 
(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 Vérmes négyes (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Pánikszoba (am.

akcióthriller,
2002) 

00:30 CSI: A
helyszínelők (s.)

22:20
Pánikszoba

Duna 

10:00 Hogy volt!? (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
11:55 Csellengők

(ism.)
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Mindennapi

hősök(ism.)
15:45 Székely kapu 
16:15 Csíksomlyó

húsz éve
16:40 Magyar elsők (s.)
17:00 KOGART

kiállítások
2006-2011 

17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó - 19:00
19:30 Közbeszéd
20:00 Ménes élet (s.)
21:00 Sándor Mátyás (s.)
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 Kultikon
23:00 Törzsasztal
23:55 Koncertek az

A38 hajón 
00:50 Vers

17:00 
KOGART kiállítások
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m1

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

Eltűnő szakmák
11:30 Aranymetszés
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Forma-1

magazin
14:40 Forma-1

Monacói
Nagydíj -
Időmérő edzés
(élő)

16:20 Tetőtől talpig
16:50 Gasztroangyal
17:50 Úszó Eb.

2012 (élő)
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:10 Elővízió III.
22:00 Eurovíziós

Dalfesztivál
2012 - A Döntő

01:05 Casting
minden
(magyar zenés
f., 2008) 

Szombat

17:50 
Úszó Eb.

m2

10:20 Úszó Európa-
bajnokság 2012
(élő)

13:01 Marslakók (s.)
15:20 Benedek Elek

meséi (magyar
mesef.)

15:25 Keménykalap
és krumpliorr (s.)

16:25 Hahó, a tenger!
(magyar mesef.,
1972) 

17:30 A közös kutya
(magyar tévéf.,
1983)

18:30 Öveges 33 (s.)
18:40 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

18:55 Mi micsoda (s.)
19:20 Rajzfilmek
19:55 Melissa és Joey (s.)
20:20 Waczak Szálló (s.)
21:00 Híradó
21:30 Forma-1

magazin
23:30 Munkaügyek (s.)
00:25 Telesport
02:05 New York-i

szerenád (am.
vígj., 2007)

17:30 
A közös kutya

RTL Klub

08:00 Kölyökklub 
11:00 Beyblade (kan.-

japán anim.
sor., 2002) 

11:25 Asztro Show
12:25 Házon kívül

(ism.)
12:55 Autómánia
13:35 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:35 Lost - Eltűntek
(s.)

15:40 Castle (s.)
17:40 Csapd le

Chipet! (am.
rom. vígj.,
2006) 

19:30 RTL Klub
Híradó 

20:00 Fókusz Plusz 
20:30 Csillag Születik

- 2012 (2012)
(élő) /
Tehetségkutató
show-műsor

22:45 Sztriptíz (am.
krimi, 1996) 

01:10 A régi környék
(am. vígj., 2004) 

03:05 Fókusz Plusz 

22:45
Sztriptíz

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Egyik kutya,

másik nem!
(2011) 

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

magazin 
13:30 Én is szép

vagyok (s.)
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 Bratz - Talpra

csajok! (am.
családi vígj., 2007) 

22:35 Ahová lépek,
szörny terem
(am. akció-vígj.,
1990) 

20:35 
Bratz - Talpra csajok!

Viasat 3

07:50 Zsírégetők (s.)
08:30 Főzz élőben

Gordon
Ramsay-vel (s.)

11:35 Columbo:
Hattyúdal (am.
krimi, 1974) 

13:25 Candleford-i
kisasszonyok (s.)

15:30 Szex és New
York light (s.)

16:30 Éden 
Hotel 2. (s.)

18:30 Stuart Little
kisegér (német-
am. vígj., 1999) 

20:10 Charlie
angyalai (am.-
német
akció-vígj.,
2000) 

22:00 Öldöklő vágyak
(am. thriller,
1991) 

00:05 Pánikszoba (am.
akcióthriller,
2002) 

02:20 Öldöklő vágyak
(am. thriller,
1991) 

20:10 
Charlie angyalai

Duna 

08:55 Családi
krónikák (s.)

10:30 "...Könyörögj
érettünk!..."

11:00 Világ-nézet 
12:00 Csíksomlyói

pünkösdi
búcsú

14:30 Száműzött
magyar
irodalom

15:00 Pannon
expressz 

15:30 Talpalatnyi zöld
15:55 Hagyaték 
16:30 A Napba

öltözött leány
(magyar zenés
f., 2006) 

19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:30 Nyírő József:

Jézusfaragó
ember (magyar
színházi felv., 1993)

22:40 MüpArt 
00:25 Dunasport
00:40 Ez a te életed

(osztrák-német
filmdráma,
2008) 

16:30
A Napba öltözött leány

m1

10:00 Vallási híradó
12:40 Evangélikus

templomok
Mezőberényben
(ism.)

13:01 Hírek
13:05 Zegzugos

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

Monacói
Nagydíj -
Futam (élő)

17:25 Úszó Eb. 2012 (élő)
19:50 Kenderbe szőtt

újjászületés
20:30 Híradó
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Sztárom a

párom (angol-
am. rom. vígj.,
1999) 

00:30 Miss Austen
bánata (am.-
angol életr.
drám., 2008) 

02:00 Nemzetközi
zongoraverseny
Liszt Ferenc

Vasárnap

14:30
Forma-1 

m2

08:55 Öveges 33 (s.)
10:05 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

10:20 Úszó Eb. 2012 
13:01 Vallási műsorok
15:45 Evangélikus

templomok
Mezőberényben

16:00 A Nemzetközi
Gyermekmentő
Szolgálat
gyereknapi
műsora

16:25 Telesport
18:35 P@dtársat

keresünk (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:00 A Nemzetközi

Gyermekmentő
Szolgálat
gyereknapi
műsora

21:00 Híradó
21:30 Forma-1

Monaco-i
Nagydíj -
Futam (ism.)

00:00 Szeretettel
Hollywoodból

00:30 Telesport 

10:20 
Úszó Eb. 2012

RTL Klub

08:00 Kölyökklub 
11:00 Míg a halál el

nem választ (s.)
12:00 Szitakötő 

(am.-német
filmdráma,
2002) 

14:05 Kő egy csapat
(am. vígj., 1994) 

16:00 Kapd el a
kölyköt! (am.-
német
akció-vígj.,
2004)   

16.00 Hatoslottó-
sorsolás

17:55 Garfield (am.
családi vígj.,
2004) 

19:30 RTL Klub
Híradó 

20:00 súcsformában
3. (am. akcióf.,
2007) 

21:30 Nem férek a
bőrödbe (am.
vígj., 2003) 

23:30 Good Will
Hunting (am.
filmdráma)

17:55
Garfield

TV2

10:45 Nagy Vagy! 
11:40 Őslények

országa 7. (s.)
12:30 Rocky és

Bakacsin
kalandjai (am.-
német vígj.,
2000)

14:10 Minden hájjal
megkent hazug
(am.-német
vígj., 2002) 

15:50 Utazás a
mítoszok
földjére (am.
kalandf., 1. rész,
2001) 

17:35 A Keresztapus
(am.-angol
vígj., 1999) 

19:30 Tények 
20:00 Stuart Little

kisegér 2. (am.
film, 2001) 

21:25 Indiana Jones
és az utolsó
kereszteslovag
(am. kalandf., 1989) 

23:55 A Sakál (am.-
angol-francia
akcióf., 1997) 

17:35
A Keresztapus

Viasat 3

08:55 Véznák kontra
dagik 

08:50 Anya, 
csak egy van!

10:25 EgészségŐr 
10:55 A nagy

házalakítás (s.)
12:45 Trendközelben
13:15 A tolvajok

hercege (lux.-
angol-német
kalandf., 2006) 

15:05 Szex és New
York light (s.)

16:15 Éden Hotel 2. 
18:05 Jumanji (am.

kalandf., 1995) 
20:00 Négy esküvő
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély

(s.)
22:55 Kém a

szomszédban
(am. akcióf.,
2010) 

00:40 Kalifornia - A
halál nem
utazik egyedül
(am. krimi,
1993) 

22:55 
Kém a szomszédban

Duna 

10:25 Vallási híradó
13:40 Ünnepi

megemlékezés
Székelyföldről

14:40 Ünnepi stúdió
Székelyföldről

15:30 Nyírő József
újratemetése

16:30 Szerelmes
földrajz (s.)

17:00 Hazajáró (s.)
17:40 Uz Bence (ff.,

magyar rom.
film, 1938) 

19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 Páduai Szent

Antal - A szó,
mely éget
(olasz életr.
drám., 2006) 

22:35 Klubszoba
23:30 Ismerős arcok:

Kerítést bontok
00:30 Dunasport
00:40 Vakációs könyv

(török filmdráma,
2008) 

02:10 Vers
02:15 Himnusz

21:00
Páduai Szent Antal



13. oldalmájus 25 – 31.

Műsormelléklet

m1

10:00 Benedetta
(olasz rajzf.,
2007) 

10:35 A legendás
musztáng (am.
filmdráma,
2009) 

12:00 Csodakarikás
(magyar
mesejáték,
1987) 

13:01 Hírek
13:05 Euro 2012
13:35 Szent Ágoston

(olasz-német
történelmi f.,
2010)

17:05 A Szövetség
18:00 Liliomfi

(magyar vígj.,
1954) 

19:50 Kocsis 60
20:30 Híradó
21:10 Holdhercegnő

(magyar-angol-
francia családi
kalandf., 2008) 

22:55 MR2 Akusztik+
a Müpából
(magyar
koncertf.)

Hétfő 

21:10 
Holdhercegnő

m2

11:50 Hónapsoroló 
12:30 Isten kezében -

Csíksomlyó
története

13:01 Hírek
13:05 Mai hitvallások
13:30 Magyar

zarándokok 
14:10 Ars Hungarica 
14:30 A "legszögedibb

szögedi"
15:25 Telepódium 
16:50 Benyovszky

Móric és a
malgasok
földje (s.)

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

szépség (s.)
21:00 Híradó
21:30 Magyarok

Cselekedetei (s.)
21:40 Szent Kristóf

kápolnája
(magyar tévéf.,
1983) 

23:25 A hét műtárgya

21:40 
Szent Kristóf kápolnája

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:05 Míg a halál el

nem választ (s.)
11:30 Fiúk a parton

(am.-auszt.
rom. dráma,
2007) 

13:35 Pompei - Egy
város
pusztulása
(olasz
történelmi
dráma, 2007) 

17:35 Szuperhekus
kutyabőrben
(am. akció-vígj.,
1995)

19:30 RTL Klub
Híradó 

20:00 Superman
visszatér (am.
kalandf., 2006) 

23:00 Katona (am.-
angol akcióf.,
1998) 

01:00 Visszatérés a
Kísértet-hegyre
(am. horror, 2007) 

02:25 Hülyeség nem
akadály (s.)

17:35
Szuperhekus kutyabőrben

TV2

07:00 Tv2 matiné
11:10 Őslények

országa 8. 
12:40 Egérmese 3 - A

Manhattan
sziget kincse
(am. rajzf.,
2000) 

14:10 Ikrek (am. vígj.,
1988) 

16:15 Utazás a
mítoszok
földjére (s.)

18:00 Stuart Little
kisegér 2. (am.
film, 2001) 

19:30 Tények
20:00 Kung Fu Panda

- A harc
művészete (am.
animációs
vígjáték, 2008) 

20:25 A Spiderwick
krónikák (am.
kalandf., 2007) 

22:15 Terminál (am.
vígj., 2004) 

00:40 Kleopátra (am.
filmdráma, 2.
rész, 1999)

02:20 Vers 

20:00
Kung Fu Panda 

Viasat 3

07:30 Kincsek a
padláson (s.)

08:25 A nagy
házalakítás (s.)

08:20 Gyilkos 
sorok (s.)

10:15 A tolvajok
hercege (lux.-
angol-német
kalandf., 2006) 

12:10 Stuart Little
kisegér (német-
am. vígj., 1999) 

13:50 Jumanji (am.
kalandf., 1995) 

15:50 Gnómeó és
Júlia (angol-
am. anim. f.,
2011) 

17:30 Trisztán és
Izolda (német-
angol-cseh
kalandf., 2006) 

19:50 Kedves John!
(am. rom.
dráma, 2010) 

22:00 Vírus (am.
katasztrófa f.,
1995) 

00:25 Kettős 
ügynök (s.)

15:50
Gnómeó és Júlia

Duna 

11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Hogy vagytok

tük es... 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:00 Kovács Nóri

pünkösdi
koncert 

15:50 Albert
Schweitzer -
Egy élet
Afrikáért
(német-dél-af.
életr. film, 2009) 

18:00 Kisváros
19:00 Híradó 
19:35 Csíksomlyó

húsz éve
20:05 Rózsa Sándor (s.)
21:00 Így veszett el

Erdélyország
1940-1944
(magyar

dokumentumf., 2010) 

21:50 Színes fátyol
(kínai-am. rom.
dráma, 2006) 

23:55 Liszt Ferenc:
Missa Solemnis

15:50
Egy élet Afrikáért

m1

10:05 Rocca
parancsnok (s.)

11:00 Mindenből egy
van (magyar
filmsor.) 

11:55 Most a Buday!
12:25 Zöld Tea
13:01 Híradó 
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:30 Marslakók (s.)
15:00 A Szövetség

(ism.)
15:55 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 Doc Martin

olajra lép
(angol vígj.,
2003) 

23:05 Az Este
23:40 Tudorok (s.)
00:30 A rejtélyes XX.

század

Kedd

21:40 
Doc Martin olajra lép

m2

11:25 Lizzie McGuire (s.)
11:50 Nemzeti

értékeink
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó 
13:25 Szép otthonok,

remek házak
13:50 Egymillió fontos

hangjegy (magyar

tévéf., 1976)

14:15 Lovastúra
14:40 1100 év Európa

közepén 
15:05 A névtelen vár (s.)
16:10 Benyovszky

Móric és a
malgasok
földje(s.)

16:35 MacGyver (s.)
17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Robbie, a fóka (s.)
19:25 Rajzfilmek
20:05 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Operafejedelmek
00:05 Liliomfi

(magyar vígj.)

18:40 
Robbie, a fóka

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok! 
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli 

- Csak csajok 
08:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike 
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden 

titkai (s.)
15:15 Új házasság -

Régi átok (s.)
17:15 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

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

Híradó 
20:05 A gyanú

árnyékában(s.)
21:05 Fókusz 
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 A mentalista (s.)
23:30 A Grace klinika

(s.)
00:30 Reflektor 
00:45 Emberrablás (s.)

15:15 
Új házasság - Régi átok

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar  (ism.)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:35 Stahl konyhája 
10:45 Babapercek 
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények 
20:35 Aktív 
21:10 Jóban

Rosszban (s.)
22:20 A pók

hálójában (s.)
00:25 TotalCar 
00:55 Tények Este 
0:30 EZO.TV
02:05 Macerás ügyek

(magyar
filmdráma,
2000) 

18:20
Update Konyha 

Viasat 3

07:50 Kincsek a
padláson (s.)

08:45 A nagy
házalakítás (s.)

08:35 Gyilkos sorok (s.)
10:30 A nagy

házalakítás (s.)
11:25 Charlie

angyalai 
(am.-német
akció-vígj.,
2000)

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor House (s.)
23:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:10 Esküdt

ellenségek (s.)
01:05 Vírus (am.

katasztrófa f.,
1995) 

19:35
Vérmesnégyes

Duna 

10:00 Önök kérték!
(ism.)

11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Afrika színei (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Talpalatnyi

zöld(ism.)
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Heuréka!

Megtaláltam!
(ism.)

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

Benyovszky! (s.)
21:00 Cigányok ideje

(francia zenés
f., 2008) 

22:55 Hírek
23:00 Dunasport
23:05 Kultikon
00:00 Lamantin Jazz

Fesztivál
(magyar dok.
sor., 2012)

02:00 Vers

21:00
Cigányok ideje
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10:00 Rocca
parancsnok (s.)

10:55 Magyarország,
szeretlek!

12:10 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó 
13:25 Hrvatska

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

érintés (s.)
16:45 Capri - Az

álmok szigete 
17:40 A megoldások

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

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

helyszínelők (s.)
22:35 Pesty Fekete

Doboz
23:35 Az Este
00:10 KorTárs
00:40 Árnyékban

harcolók (s.)

Szerda

19:30
Maradj talpon!

m2

11:50 Nekem ne lenne
hazám? (s.)

12:00 Magyar
válogatott

13:01 Híradó 
13:25 Magyar

építészek a
nagyvilágban 

14:00 Motorsport 
14:25 Barangolások

öt kontinensen
14:55 1100 év Európa

közepén 
15:20 Operafejedelmek
16:15 Benyovszky

Móric és a
malgasok
földje (s.)

16:45 MacGyver (s.)
17:35 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:50 Robbie, a fóka (s.)
19:35 Rajzfilmek 
20:00 Capri  (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Tudorok (s.)

15:20
Opera fejedelmek

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok! 

08:35 Reflektor
Reggel 

08:50 Reggeli - Csak
csajok 

08:25 A szerelem
rabjai (s.)

10:25 Győzike 
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai

(s.)
15:15 A televízió

aranykora (am.
filmdráma,
2002) 

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

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

Híradó 
20:05 A gyanú

árnyékában (s.)
21:05 Fókusz 
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Legyen Ön is

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

15:15
A televízió aranykora

TV2

07:00 Babavilág
(magazinműsor) 

07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:30 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek 
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Az Ezüst-tó

kincse (NSZK-
jug. western,
1962) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő

(s.)
17:20 Csoda

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha
(magyar
főzőshow) 

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

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

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok

13:20 
Az Ezüst-tó kincse

Viasat 3

07:15 Kincsek a
padláson (s.)

07:40 A nagy
házalakítás (s.)

08:30 Gyilkos sorok (s.)
08:25 Nyomtalanul (s.)
10:15 Doktor House (s.)
11:10 Az idő árnyai

(német rom.
dráma, 2004) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor House (s.)
22:20 Dante pokla

(am. katasztrófa
f., 1997)

00:15 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:10 Esküdt
ellenségek (s.)

02:05 A férfiak nem
hazudnak (s.)

22:20 
Dante  pokla

Duna 

08:30 Híradó
08:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 Hazajáró

(magyar
magazinműsor)
(ism.)

17:30 Térkép
18:00 Kisváros

(magyar tévéfilm
sor., 196. rész,
2001) - Anya és
lánya II.

19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Kántor (s.)
21:00 Befejezetlen

élet (am.-német
filmdráma, 2005) 

22:50 Hírek
22:55 Dunasport
23:00 Kultikon
23:55 Benkó

Dixieland Band
koncertje (s.)

00:45 Berlioz:
Fantasztikus
szimfónia

01:40 Vers

21:00 
Befejezetlen élet

m1

10:10 Rocca
parancsnok (s.)

11:10 Poén Péntek 
12:05 Párizsi

helyszínelők (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Rondó
13:55 Alpok-Duna-

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

érintés (s.)
16:45 Capri - Az álmok

szigete (s.)
17:40 MM
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 Fábry (s.)
23:50 Az Este
00:25 Néma kiáltás -

Requiem a meg
nem született
gyermekekért
(szín.-ff., magyar
dokumentumf.,
2006) 

01:45 Everwood (s.)

Csütörtök

00:25 
Néma kiáltás

m2

12:00 Magyar retro
13:01 Híradó 
13:25 Magyar

évszázadok (s.)
13:40 Másfélmillió

lépés
Magyarországon
(s.)

14:25 Zegzugos
történetek-
Balatonfüred

14:50 1100 év Európa
közepén (s.)

15:20 Retro 
16:15 Európa

pályaudvarai
(s.)

16:45 MacGyver (s.)
17:30 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Robbie, a fóka (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:00 Capri (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali 

érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Hogy volt!? (s.)

16:15 
Európa pályaudvarai

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok! 

08:35 Reflektor
Reggel 

08:50 Reggeli - Csak
csajok 

08:25 A szerelem
rabjai (s.)

10:25 Győzike 
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.)
15:20 Settenkedők

(am. thriller,
2003) 

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

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

Híradó 
20:05 A gyanú

árnyékában (s.)
21:05 Fókusz 
21:50 Barátok közt (s.)
22:30 Amerikai taxi

(am.-francia
akció-vígj.,
2004)

00:30 Totál szívás (s.)
01:30 Reflektor

22:30
Amerikai taxi 

TV2

07:00 Segíts
magadon!
(ism.)

07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:20 Stahl konyhája 
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:35 EZO.TV 
13:10 Moliere

(francia vígj.,
2007) 

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

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények 
20:35 Aktív 
21:10 Jóban

Rosszban (s.)
22:20 Horrorra

akadva 3. 
(am.-kan.
horror-vígj.,
2003) 

00:00 Aktív  (ism.)

13:10
Moliere

Viasat 3

06:35 Gyilkos 
sorok (s.)

07:20 Kincsek a
padláson (s.)

07:45 A nagy
házalakítás (s.)

08:40 Gyilkos sorok (s.)
08:35 Nyomtalanul (s.)
10:25 Doktor House (s.)
11:20 Dante pokla

(am. katasztrófa
f., 1997) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

ellenségek (s.)
18:40 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor House (s.)
22:20 CSI: New York-i

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

ellenségek (s.)
01:55 CSI: New York-i

helyszínelők 

21:25
Doktor House

Duna 

10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
12:00 Pannon

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

magyar (s.)
16:10 Száműzött

magyar
irodalom (s.)

16:40 Erőtér - Nap,
szél, víz, föld,
mező (s.)

17:05 Magyar elsők 
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 A fekete város (s.)
21:00 Álmodozások

kora (ff., magyar
filmdráma, 1964) 

22:40 Hírek
22:45 Dunasport
22:50 Kultikon
23:45 MüpArt classic
01:45 Koncertek

21:00 
Álmodozások kora
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

17 csapatos lesz  az A-osztály?

Információink szerint a Román Labdarúgó Szövetség vég-
rehajtó bizottsága szombaton fog dönteni a FCM és ugyan-
akkor az A-osztályos labdarúgó bajnokság jövőjéről, leg-
alábbis a 2012-2013-as szezonban induló együttesek
számával kapcsolatosan.

Annak ellenére, hogy a labdarúgó liga ellenzi (főleg a televíziós
közvetítések, s azok által befolyt összegek miatt is), a labdarúgó
szövetség a jövő szezonban 17 csapatos A-osztályt szeretne indítani.
Ami azt jelentené, hogy a jelenleg négy kieső együttes helyére
(15. FCM, 16. Voinţa, 17. Sportul, 18. Mioveni), három együttes
kerüljön fel a két B-osztály csoportjaiból, ami kiegészítené az A-
osztályt.

Jelenleg a B-osztály első csoportjában a dobogón a Viitorul
Constanţa, Iaşi-i CSMS, mindkettő 55 pont és a tulceai Delta áll 53
ponttal, tehát közülük kerül ki a két bejutó együttes. A második
csoportból csak a besztercei Gloria kerülne fel, mivel a második
helyezett temesvári Polinak nincs meg a licence az első osztályban
való szerepléshez. 

Ha a 17 csapatos első osztály mellett döntenek az illetékesek,
akkor a FCM a második osztályban játszana az ősztől.

Egyetlen esély az lenne, ha a Dumitru Dragomir által vezetett
labdarúgó liga kitart a javaslata mellett, miszerint a 15. helyen
kiesett FCM osztályozót játszana a B-osztály második csoportjának
3-ik helyezettével. Ez az együttes nem más, mint a több egykori
vásárhelyi játékost (Şteţca, Bălău, Olah, Vancea) is soraiban tudó
Gaz Metan Severin együttese. 

Nem marad más hátra, mint szorítsunk annak, hogy az a döntés
legyen a nyerő, amely selejtezőre küldi a FCM-t. 

Muntyán László az egyesület
két éves fennállása óta megala-
kulása óta több tíz tehetséges
nyárádmenti gyereket tanított
meg a labdarúgás tudományára.

– Gratulálok a Teodor Mesaroş
emlékversenyen élért III. helye-
zésnek. Mint látom, ügyes, tehet-
séges gyerekek alkotják a csapa-
tot. Honnan származnak a
nebulók?

– A balavásári SK 2010 ápri-
lisában alakult, melynek kereté-
ben 1999-2003-as korosztályú
gyerekek fociznak. Ezen az em-
lékversenyen, a 2001-2003-as
korcsoporttal vettem részt, az
1999-es születésű, vagy idősebb
gyerekekkel a Junior D-bajnok-
ságban vettünk részt, ahol a 11
csapat közül az 5. helyen végez-
tünk. Büszke vagyok rájuk, meg
is vagyok elégedve velük, sok
munka van mögöttünk, még töb-
bet kell,  dolgozzunk, hogy sike-
resebben szerepeljünk. 

A gyerekeket az Alsó és Felső
Nyárádmentén fekvő falvakból,

községekből válogattuk, az isko-
lákon keresztül. A szülők segítsé-
gét is köszönöm, akik fáradságot
nem ismerve viszik-hozzák a gye-
rekeket edzésekre, támogatnak
minket.

– Hol tartják az edzéseket,
mérkőzéseket?

– Az edzéseket az ákosfalvi
Sportcsarnokban és a szomszéd-
ságában lévő műfüves pályán

tartjuk, míg a mérkőzéseket Far-
kas Elek jóvoltából, a harasztke-
reki pályán. Júliusban kerül át-
adásra az új, 250 nézőt befogadó,
villanyfénnyel is ellátott ákosfalvi
nagypálya, így az ősztől ,,hazai
pályán” fogunk játszani.

–Ön labdarúgóként tagja volt
a hajdani ASA aranycsapatának,
majd több megyénkbeli együttes-
nél is megfordult, mint játékos,
majd játékos-edző, végül edző. Je-

lenleg is kitart a labdarúgás mel-
lett, gyerekeket tanít. Könnyű ve-
lük dolgozni?

–Egyáltalán nem, hiszen sok
türelmet, fegyelmet, hozzáállást
követel a munkám. Belátom,
hogy 56 évesen már kezdek el-
fáradni, de kitartok mellettük,
szeretek velük dolgozni. Mun-
kám több mint hobbi. Segítőm-
mel, Tanászi Jánossal (játszott az
ASA-nál, Marosludason, Ákosfal-

Az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Viitorul labdarúgó klub rendezésében került sor a Teodor
Mesaroş emlékversenyre, amelyen részt vett a házigazda Viitorul (edző Zagon Silviu), Viitorul II. (edző
Gheorghe Măţ), FCM (Belényi Iuliu), FC Junior (edző Márton László), Elita Nazna-Marosszentkirály
(edző Cristian Moldovan) és a Balavásár SK is. Az utóbbi egyesület edzőjével, az 56 éves Muntyán 
Lászlóval beszélgettünk a torna után. 

A balavásári Sport Klubot 
nyárádmenti gyerekek alkotják

Az elmúlt héten, pénteken a szászrégeni egy-
kori Oţelul-pályán került megrendezésre a
szászrégeni Viitorul és a MÚRE (Magyar Újsá-
gírók Romániai Egyesülete) képviselőinek ba-
rátságos labdarúgó mérkőzése, amelyen az
utóbbiak diadalmaskodtak, főleg jobb fizikai
adottságaiknak köszönhetően. A mérkőzés
után kellemes egy órát tölthettünk el a csapat
játékosaival, az együttes vezetőségével, akik
a Viitorul megalakulásáról, jelenlegi helyze-
téről és jövőbeli terveiről meséltek. 

Costan Vasile, az együttes vezetőedzője, a
hajdani ASA, aztán a Piatra Neamţi-i Ceah-
lăul, majd a szászrégeni Avăntul egykori
hátvédje:

– A 70-es években volt még Szászrégennek
lány labdarúgó együttese, de sajnos rövid időn
belül megszűnt. 2010-ben jelen voltam a maros-
vásárhelyi FCM A-osztályos lány együttesének
egyik mérkőzésén, ahol el voltam ragadtatva a lá-
nyok képességeitől. Idővel úgy adódott, hogy en-
gem bíztak meg a megalakuló lánycsapat edzői
teendőivel, amit nyomban el is fogadtam. Én nem
csak vezetőedzője, hanem részben anyagi támo-
gatója is vagyok az együttesnek, emellett nagyon
ragaszkodom a lányokhoz, kölcsönösen jól meg-
értjük egymást, szinte második apukájuk is vagyok.
Mivel két fiú édesapja vagyok, mindig is szerettem

volna egy lányt, most van nekem mintegy har-
minc… Én mindig is a craiovai Universitatea ra-
jongója voltam, ezért is rendeltem kék-fehér dresz-
szeket az együttes számára. 

Amúgy egyetlen csapat vagyunk a női labda-
rúgó A-osztályból, amelynek saját himnusza van.
Sajnos nincs még egy stabil szponzorunk. Minden
támogatást köszönünk a helyi tanácsnak, Polgár-
mesteri Hivatalnak és nem utolsó sorban Mircea
Olteanunak, aki rendelkezésünkre bocsátotta az
egykori Otelul-pályáját. Egyébként annak idején
magam is az Otelulnál kezdtem a focit.

Budai István, 
az együttes megalapítója, intézője:

– Aranyos, de ugyanakkor érzékeny, fiatal lá-

nyokból áll a csapat, akiket formálni, tanítani, ké-
pezni kell. Sok munka van a sikerek mögött, ame-
lyek elsősorban Costan Vasilenak köszönhetőek.
Szurkolok az aranyos lányainknak, akiktől sok jó
eredményt várunk ezután is. 

Lutean Cristina, 
az együttes 21 éves irányító középpályása:

– A marosvásárhelyi Petru Maior egyetemen
tanulok, nekem a foci több mint hobbi, amit a
szabadidőmben űzök. Nagyon tiszteljük Costan
urat, aki többségünk első edzője. Remélem, hogy
a jövő bajnokságban az A-osztályban nem leszünk
sereghajtók, addig a közös munkánk gyümölcse
is beérik majd. Jó közösség vagyunk, összetartó
társaság, ahol mindegyikünk odaadása számít. A

csapat legtapasztaltabb játékosa Korpoş Izabella,
a marosvásárhelyi City’us volt hálóőre, aki mindig
biztonságot ad számunkra a mérkőzéseken. Re-
mélem, hogy rövid időn belül kellő tapasztalatot
szerzünk, szerintem csak ez hiányzik ahhoz, hogy
jó A-osztályos csapat legyünk.  

Lutean Andrea, 
Cristina ikertestvére:

– Eddig csak az iskolában és a tömbházak mö-
gött fociztam a fiúkkal, mivel nem voltam soha a
babajátékok híve. Ezért nem heccelődnek velem a
fiúk, sőt sok ismerősöm, barátom támogat. Re-
mélem, idővel egy jobb képességű, A-osztályos
együttest fogunk kialakítani, amely a szászrégeni
Avantul mellett városunk büszkesége lesz.

Baita Izabella, 
az együttes 18 éves játékosa: 

– A keretben hárman vannak 18 év felett, a
nagy többség 14-18 év közötti. A legfiatalabb csa-
pattársam 13 éves, de mindegyiküket kellőképpen
tiszteljük, jó barátnők vagyunk a csapaton kívül
is. Majdnem mind szászrégeni születésűek va-
gyunk, nagyon összetartóak, akik fejlődni szeret-
nénk, hiszen eddig szinte egyikünk sem sportolt.
Én az idén érettségizek, de nekem is a futball a
mindenem.  Hogy melyik együttes a kedvencem?
Hát Steaua-rajongó vagyok…

A Viitorul Szászrégen A-osztályos női labdarúgó együttes otthonában jártunk

ván) jól megértjük egymást és
célunk, hogy tehetséges labda-
rúgókat neveljünk.

–Hol is focizott Muntyán
László a hosszú évek során?

– Hétévesen kerültem a ma-
rosvásárhelyi Lemnarulhoz, on-
nan az ASA-hoz, majd a kötelező
katonai szolgálat letöltése alatt
a C-osztályos Gyergyószentmik-
lósnál játszottam. Aztán vissza-

kerültem az ASA-hoz, majd 
Dícsőszentmártonba a Chimicá-
hoz, aztán az Elektromureşhez
kerültem. Pályafutásom végén
négy évet Szovátán tevékenyked-
tem, mint játékos-edző, sikerült
is felkerülnünk akkor a C-osz-
tályba. Idővel több alsóbb osztá-
lyú együttesnél is tevékenyked-
tem edzőként.  Szeretném, ha
idővel több tanítványom sikere-
sebb labdarúgói karriert tudhat
magáénak, mint az enyém volt.



16. oldal >> Szórakozás május 25 – 31.
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Esti torta c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Ne hívd anyádat vacsorázni! Most már úgy látszik, komolyan veszi a fogyókúrát.


