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Vélemény

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Sose találja ki, mit
álmodtam!
– Az sanszos, pláné így, hogy meg se
próbálom.
– Csak hogy lássa, milyen aranyszívem
van, elárulom: azt álmodtam, hogy
Smaranda Enache lett a polgármester! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 4. oldal

Sport

Nemes László másodszor is Világkupa-győztes kick-boxban!

A nemrég Szegeden tartott 18. kick-box Világkupán,
a 91 kilós kategóriában Nemes László, a marosvásár-
helyi Gombos Martial Arts sportolója második alka-
lommal diadalmaskodott, miután 2009-ban először
állhatott fel a pódium legfelsőbb fokára.  A komoly,
izmos testalkatú, de szerény sportoló – a sportolás
mellett a helyi Salubriserv irodai alkalmazottja, Sorin
Ţerbea bizalmas embere – mesélt a dobogói helyezé-
séről, a felkészüléséről és jövőbeli terveiről egyaránt.

Társadalom

„Hisszük, a politika 
erkölcsi kérdés”

Közeleg a nap, amikor véleményt nyil-
váníthatunk. Döntésünk meghatározó
a következő négy évre. A Magyar Pol-
gári Párt a változás ígéretével jelentke-
zik a választások előtt. Hogyan is látja
mindezt Biró Zsolt a Polgári Koalíció
Maros megyei tanácselnök-jelöltje? 

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

>>> 5. 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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Benedek Imre feljövőben

Tetőzőben a választási kampány, egymás
után jelennek meg a különböző  közvéle-
mény-kutatási adatok. Az elmúlt napok-
ban lapunk is végeztetett egyet,
elsősorban arra voltunk kíváncsiak, ho-
gyan oszlanak, oszlanának meg a magyar
voksok? Ime az adatok: 

Az adatok szerint a városi önkormányzati
képviselőtestületbe két párt, az RMDSZ és
az MPP képviseltetné magát. Az EMNP
nem lépné át a bejutási küszöböt. 

A magyar választópolgárok voksaiért ver-
sengő polgármester-jelöltek közül Frunda
György az első, 21% -os eredménye vi-
szont jóval alulmarad a pártjáétól (30%). 
A számadatokból kitűnik, Benedek nép-
szerűsége feljövőben, a másik két polgár-
mester-jelölté viszont visszaesőben. 

Vélemény

Uz Bence 
és a politika 

Tagadhatatlan: az elmúlt hétvége ma-
gyar szempontból talán legélénkebb
figyelemmel kísért eseménye a végül
elmaradt Nyirő-újratemetés volt.

>>> 3. oldal

Kövér László:

„Természetes, hogy 
támogatjuk és segítjük egymást“

Az elmúlt két hétben az erdélyi, de a magyarországi sajtó is a Nyirő József-ügytől volt
hangos.  Egyesek újratemetni szeretnék, mások mindenáron megakadályoznák ezt;
emellett vannak olyan magyar politikusok is, akik lelkiismeretfurdalás nélkül fasisztázzák a
Jézusfaragó ember íróját. Az alábbiakban megtudhatjuk, hogy Kövér László polcán helyet
kapnak a vasgárdista Mircea Eliade-kötetek, és hogy a hamvak után folytatott hadjárat
részeseként – népmesei királyként – egyik szeme sírt, a másik meg nevetett.

RMDSZ 30%

MPP 14%

EMNP 2%

Frunda György 21%

Benedek Imre 15%

Smaranda Enache 12%
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Névnapok
Június 1. Tünde, Konrád, Angéla, Torda, Jusztin, Paulina, Hortenzia 
Június 2. Kármen, Anita, Jenő, Ármin, Ábel, Csilla, Irma,  Péter
Június 3. Klotild, Tilda, Cecília
Június 4. Bulcsú, Tormás, Fatime, Ferenc, Szvetlána
Június 5. Fatime, Valéria, Bonifác, Ferdinánd, Reginald
Június 6. Norbert, Cintia, Kolos, Klaudia, Felícia, Gilbert
Június 7. Róbert, Nándor, Berengár, Énok

Ajánló

Kos: Itt az ideje annak, hogy a szerencséje kereke végre felfelé
lendüljön - ez elsősorban a munkára vonatkozik. Ezen a héten
a munkájában sikert sikerre halmozhat. Szerelmi ügyekben a
nagy vakítás pillanata jön el. Míg a házasságokban, régi kap-
csolatokban nyugi lesz, ha pénz is lesz.
Bika: Akinek olyan barátai vannak, mint önnek, annak már
igazán nincs is szüksége ellenségre. Fel kell készülnie arra, hogy
éppen akiben megbízott, ő nem mond igazat, és még az is
megtörténhet, hogy anyagilag is pofára esik. Mindez nagy ta-
nulsággal jár, mert többet nem fog bedőlni senkinek, és a bi-
zalmat sem fogja osztogatni. 
Ikrek: A munkahelyén sajnos bizonytalanná válhat a helyzet.

Új változásokon is törheti a fejét, mert talán úgy érzi, hogy igazán
jó munkát végez, de mintha ez már nem elégítené ki. 
Rák: Tele van optimizmussal, hogy amibe belekezd, valóban
úgy sikerül majd, ahogy eltervezte. Vannak segítői, barátai, akik
mind ön mellett állnak, sőt olyan meglepetéseket is tartogatnak,
amelyek miatt a hetedik mennyországban érzi majd magát. 
Oroszlán: Mintha kicsit változna ezen a héten, mégpedig a
munka frontján. Amiről korábban meg volt a véleménye, és
úgy gondolta, hogy csak a kárára lehet, arról most kiderül az
ellenkezője. Még az is megtörténhet, hogy a felettese dicsé-
retben részesít, és rájön, hogy nem is olyan nagyon rossz ez az
új helyzet. 
Szűz: Olyan impulzusok érték az elmúlt időben, és egy korábban
elkezdett dolognak sikerül a végére járnia, befejeznie, hogy
talán azt fontolgatja a fejében: mit is keresek én itt? És ezt jól
gondolja, mert lehetőséget kínál a sors arra, hogy más területek
felé kacsintgasson.
Mérleg: Végre mosolyog, és ez óriási! Hiszen sok minden bi-
zonyítja, hogy önnek volt igaza valakivel szemben, és nagy az
esély arra, hogy olyan pozíciót kaponj meg, amely ugyan nem
pótolja azt, ami elveszett, de mégis csak elégtételt jelent. A
szerelemben továbbra is zűrzavaros helyzet uralkodik.
Skorpió: Végre, elérkezett arra a pontra, amit már korábban
meg kellett volna tennie, mert ha nem vette volna észre, az ön
bőrére megy a játék. De úgy látszik el kellett telnie némi időnek,
hogy tapasztalatokat szerezzen, a dolgok nem teljesen úgy mű-
ködnek, ahogy gondolta. 
Nyilas:Népszerű lesz egy társaságban, és még az is megtörténhet,
hogy az exével találkozik, aki meglepő módon viselkedik, nem
úgy, ahogy eddig. Baráti kapcsolata - az egyik a sok közül - még
stabilabbá válik. A szerelemben pedig fordulat következik be.
Bak: Kiváló a hét a biztosítás ügyek intézésére, garantált lesz a
siker. Még akkor is, ha valami olyasmiről kell számot adnia, ami
nem áll igazán közel hozzád, sőt egyszerűen utálta az egészet.
Mégis a lehető legjobb pillanatban jutnak eszébe olyan dolgok,
amiről talán ön maga sem gondolta volna. 
Vízöntő: Ha együtt él valakivel, netán házas, akkor partnere
mindent bevet, hogy megpróbálja önt kimozdítani abból a han-
gulati állapotból, amiben éppen vagy, és olyan dolgokat szervez,
amiről úgy gondolja, hogy tetszeni fog önnek. Ezért ne bántsa
meg őt azzal, ha egyáltalán nincs ínyére az egész, amit tesz.
Halak: Még az is lehet, hogy be tudják fejezni azt az irgalmat-
lanul hosszú beszélgetést, amelyet már egy ideje folytatnak.
És talán megegyezésre is tudnak jutni a jövővel kapcsolatosan,
amely minden bizonnyal változásokat hoz a kettejük életében.
Partnere sokat tesz azért, hogy legyőzze azokat a tulajdonságait,
amelyek miatt a kapcsolatuk oda jutott, ahova.

Horoszkóp

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

Gyermeknap a Nemzetiben
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata a gyermeknap alkalmából
vendégelőadásokkal várja tizenéves kö-
zönségét. Janikovszky Éva: Kire ütött ez a
gyerek? című kamaszmonológját a sepsi-
szentgyörgyi Cimborák Bábszínház viszi
színre. Az érdeklődők június elsején, pén-
teken 16 és 18 órától tekinthetik meg a
színház Kistermében. Az előadás a 10 év
feletti nézőknek ajánlott. 

Néptáncest
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület és
a polgármesteri hivatal meghívottjaként a
Marosvásárhelyi Napok keretében, június 2-
án délelőtt 11 órától a Mihai Eminescu Iúsági
Házban fellép az újszentesi Butykos néptánc-
együttes. Ez alkalommal dél-alföldi, szatmári,
marosszéki, horgosi, üveges és juhászbotolós
táncokat mutatnak be. A belépés díjtalan.

Németh Ilona alkotásai
Németh Ilona dunaszerdahelyi képzőmű-
vész munkáiból nyílt kiállítás Marosvásár-
helyen, a Bolyai tér 5. szám alatti B5 stú-
dióban.

Piroska  és a farkas
Június elsején, pénteken délután 5 órakor

gyermeknapi ajándékként a Piroska és a far-
kas című előadást játssza a magyar társulat.
az Ariel Iúsági és Gyerekszínházban.

Henry Sugar barátja
Június 3- án, vasárnap este 7 órától a ma-
rosvásárhelyi Ariel bábszínházban (Posta
utca 2. szám) újra színre kerül Puskás Győző
előadásában Roald Dahl Henry Sugar ba-
rátja című színműve. Zongorán közremű-
ködik: Apostolache Zénó. Rendezte: Bara-
bás Olga. Jegyek előadás elôtt a helyszínen
válthatók, illetve a 0744-320076-os tele-

fonszámon foglalhatók. A helyek száma
korlátozott.

A dzsungel könyve
A Művészkuckó Egyesület június elsején,
pénteken délután 6 órakor bemutatja Dés
László, Geszti Péter és Békés Pál: A dzsun-
gel könyve című musicaljét a Maros Mű-
vészegyüttes kövesdombi előadótermé-
ben. Zenei vezető: Czédula Kamilla.
Díszlet- és jelmeztervező: Szakács Ágnes.
Koreográfus: Zaiba Anikó. Az előadásra a
belépés díjtalan.
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Uz Bence 
és a politika 

Tagadhatatlan: az elmúlt hétvége magyar szempont-
ból talán legélénkebb figyelemmel kísért eseménye a
végül elmaradt Nyirő-újratemetés volt. Szomorúság-
gal kellett konstatálnunk, hogy a másfél esztendeje
indult folyamat, amelynek a Spanyolországban el-
hunyt író Pünkösd vasárnapján való ünnepélyes újra-
temetésével kellett volna végződnie, nem úgy zárult,
ahogyan a szervezők azt eltervezték. A politikai szűk-
látókörűség, a székely agyafúrtságként feltüntetni kí-
vánt bu(n)ta kivagyiság, a hivatali keresztbetevés
miatt végül meghíúsult a Székely Apostol végakara-
tának teljesítése. Reméljük, nem sokáig.
Röviden összefoglalva: az újratemetési szertartás azért
maradt el, mert a Hargita megyei prefektus által for-
mai hiba miatt indított közigazgatási eljárás lefolyta-
tásáig a román hatóságok érvénytelennek tekintik a
múlt pénteken kiadott temetési engedélyt. A szerve-
zők – az Országgyűlés Hivatala és a Székelyudvarhely-
ért Alapítvány – az esetért Bunta Leventét, az
RMDSZ-es udvarhelyi polgármestert hibáztatják. 
Most próbáljuk megvilágítani az eset hátterét. Az tör-
tént, hogy az udvarhelyi polgármester, amolyan sava-
nyú a szőlő alapon, azt próbálta elhitetni a
közvéleménnyel – és talán magamagával –, hogy a
Nyirő újratemetése a vetélytársának, Szász Jenőnek,
az MPP polgármester-jelöltjének a kampánycéljaira
van kitalálva. Erre talán a legkézenfekvőbb cáfolat,
hogy amikor az esemény időpontját rögzítették, akkor
még úgy volt, hogy összevont parlamenti és helyha-
tósági választásokat tartanak, valamikor november
végén. Ekkortól kezdett aggódni Bunta az író feltéte-
lezett nyilas múltja miatt. Kár volt. Ha csendben lenyeli
a békát, és jópofát vág a dologhoz, s közben igyekszik
minden támogatást megadni az esemény zavartalan
lebonyolításához, talán nem kavart volna akkora port.
De aztán a román média is ráharapott a témára, a fa-
siszta-horthysta-szálasista „költő” újratemetésére, s
onnantól kezdve már egyenes út vezetett idáig. Hogy
név szerint ki, kik és milyen szándékból hívták fel a
román média és politikum figyelmét a témára, egye-
lőre nem tudható, de sejthető. A magyargyűlöletük ki-
élésére csak ürügyet kereső szélsőségesek pedig éltek
is a felkínált lehetőséggel. Aztán rendre megszólaltak
az RMDSZ vezetői – Markótól Kelemen Hunorig –, s
mindannyian helytelenítették, hogy kampánycélra
használják az újratemetést. S csak úgy mellesleg
maguk is nyilasoztak egy sort Nyirő számlájára. 
Az esetnek vannak helyi vonatkozásai is: a vásárhelyi
polgármester-jelöltek is valahogy kötelességüknek
érezték, hogy kifejtsék álláspontjukat az általuk kel-
lőképpen nem ismert témában. Bizonyára azért, hogy
titkos pártfogóik, partnereik kedvére legyenek. Előbb
Smaranda Enache ítélte el – emberjogi harcoshoz nem
éppen méltó módon – az általa nyilaspártinak vélt író
újratemetésére irányuló szándékot, majd Frunda
György fasisztázta le – nem először – Nyirőt. Az aho-
gyan Frunda megfutott a véleménye megindoklását
kérő Hír TV-s riporterektől, már-már vígjátékba illett.
Hasonlót annak idején csak a korrupciós ügyben érin-
tett Borbély László feleségétől és anyatársától láthat-
tunk. 
Összegzésként végül kimondható: az egész tragikomi-
kus történet ha másra nem, arra mindenképpen jó
volt, hogy újra Nyirőre, az írói életműre terelje az ol-
vasók figyelmét. Talán az is előrebocsátható: hamaro-
san Nyirő-kultusz kibontakozásának lehetünk tanúi.

Szentgyörgyi László   Kövér László:

„Természetes, hogy 
támogatjuk és segítjük egymást“

Az elmúlt két hétben az erdélyi, de a magyarországi sajtó is a Nyirő József-ügytől volt hangos.  Egye-
sek újratemetni szeretnék, mások mindenáron megakadályoznák ezt; emellett vannak olyan 
magyar politikusok is, akik lelkiismeretfurdalás nélkül fasisztázzák a Jézusfaragó ember íróját. Az
alábbiakban megtudhatjuk, hogy Kövér László polcán helyet kapnak a vasgárdista Mircea Eliade-
kötetek, és hogy a hamvak után folytatott hadjárat részeseként – népmesei királyként – egyik
szeme sírt, a másik meg nevetett.

Május 24-én Marosvásár-
helyre látogatott Kövér László, a
Magyar Országgyűlés elnöke, aki
amellett, hogy a Magyar Polgári
Párt tiszteletbeli elnökeként kép-
viselte magát városunkban, el-
mondta, úgy érzi, magánember-
ként is itt a helye.
„Megtiszteltetésnek érzem, hogy
itt lehetek ezen a rendezvényen,
hisz – bár egy testben csak egy
lélek lakozik – nem csak az Or-
szággyűlés elnökeként vagyok
itt, hanem magánemberként is,
és teljesen természetesnek tar-
tom, hogy hasonló ideológiájú
politikai alakulatok határokon
túl is támogassák és segítsék
egymást” – mondta Kövér.

A MOGYE-ügy és a romániai
kormányváltás következményei
után lokális témák kerültek na-
pirendre, Kövér László elmondta,
hogy támogatja a Polgári Koalí-
ció és jelöltjének terveit, ugyan-
akkor hasonló politikai értékren-
det képviselő személyként
egyetért a MOGYÉ-n megalakí-
tandó magyar főtanszék szüksé-
gességével. „Úgy gondolom,
hogy a román államnak biztosí-
tania kell a magyar diákoknak az
anyanyelvükön való tanulás le-
hetőségét, és azt is, hogy a le-
endő szülők saját kultúrájukban
nevelhessék a gyerekeiket” – vé-
lekedett Kövér. De Dr. Benedek
Imre szerint a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen a rég áhított magyar fő-
tanszékért való harcban még
nem aknáztak ki minden lehe-
tőséget, és úgy véli, ha másképp
nem lehetséges, akkor önerőből
és a magyar állam segítségével
kell létre hozni egy önálló orvosi
egyetemet.

Kövér az erőltetett
koalíció helyett a 
sokféleség önkéntes
egységében hisz

Újságírói kérdésre – miszerint
Frunda György azt állította, hogy
Kövér László Vásárhelyen tett lá-
togatása a magyarság megosz-
tásához vezet – az Országgyűlés
elnöke ezt válaszolta: „Nem sze-
retnék efféle kijelentésekre sok
időt pazarolni, de azt elmond-
hatom, hogy különbség van ma-
gyar és magyar ember között, je-

len esetben az én nézeteim és
értékrendem, illetve a Frunda úr
szemléletmódja között. Emellett
nem vélem kötelezőnek, hogy a
magyarok egypártrendszerben
éljenek egy demokrácia keretei
között, hiszen a románoknak is
megvan rá a lehetőségük, hogy
politikai pluralizmusban találják
meg a hozzájuk legközelebb álló
értékrendet és jövőképet. Úgy
gondolom, hogy egyetlen követ-
kezetes, hatékony, korrekt, tiszta
politikai mozgalom nehézségek
és manipuláció nélkül egybe
tudná tömöríteni a magyar kö-
zösséget” – fogalmazott Kövér.
Hozzátette, hogy egészségesnek
tart egy közös értékeket valló po-
litikai szövetséget, és egy hamis,
erőltetett koalíció helyett a sok-
féleség önkéntes egységében
hisz. Országhatárokon átívelő
politikai ideológiák egységét pél-
dázza a Vártemplom udvarán dr.
Benedek Imrével és csapatával
együtt elültetett „összetartozás
fája” is. 

Nyirő-ügy:„Ilyen
komédiának még 
nem voltam  a részese” 

Kövér látogatásának egyik
oka a múlt hétvégére tervezett,
ám meghiúsult Nyirő-temetés
volt. Az mindenki számára vilá-
gos, hogy a román kormány ve-
hemensen ellenzi az újrateme-
tését, de aki kicsit is morális
problémaként tekint a dologra
– kiemelem, hogy nemzeti ho-
vatartozástól és politikai meg-
győződéstől függetlenül – az
tiszteletben tartja egy elismert
író végakaratát. Sőt, tovább me-
gyek: Pontáék tiltakoznak a „szé-
kely apostol” maradványainak
Erdélybe való szállításáért, de
Károly király hamvait, aki 1953-
ban hunyt el Portugáliában, és
ott temették el, 2003-ba haza-
szállították, és Curtea de Argeșen
újratemették. Mi ez, ha nem a
kettős mérce iskolapéldája? Nem
beszélve arról, hogy mi, magya-
rok sem tüntetünk az ellen, hogy
városunkban Iuliu Maniu és Ho-
rea utca van, és a központban
egy hatalmas Avram Iancu szo-
bor díszeleg…

Kövér László több helyen is
hangoztatta, hogy Nyirő József

irodalmi munkásságát szét kell
választani politikai nézeteitől. „El
kell mondanom, hogy az én pol-
comon is ott vannak Mircea 
Eliade magyar fordítású, magyar
kiadó által megjelentetett köte-
tei, és csak azért, mert a filozófus
a Vasgárda tagja volt, nem do-
bom a szemetesbe a könyveit”
– mondta el Kövér. „Ugyanakkor
az a hajtóvadászat, amit az urnák
után folytatott a román kormány
meg annak a belügyminisztéri-
uma, az már a komikum határát
is jócskán átlépte. Én egyik pil-
lanatban majdnem sírtam, a má-
sikban a térdemet csapkodtam
a nevetéstől, ilyen abszurd ko-
médiának még nem voltam a ré-
szese, különösen akaratlanul
nem” – nyilatkozta az MPP tisz-
teletbeli elnöke egy udvarhelyi
sajtóorgánumnak.

Mik a kilátások, ha 
magyar elöljárók  
fasisztázzák Nyirőt?

Azt, hogy a bukaresti román
hatalom, vagy városunk román
elöljárói fasisztázzák Nyirőt, még
valahogy lenyeli az ember, hisz
választási évben és szerelemben
állítólag mindent szabad, és ne-
kik feladatuk, hogy kijátsszák a
nacionalista kártyát, hisz gazda-
sági fellendülést nem tudnak
ígérni, így valamivel elterelő
hadműveletet kell folytatni. De
az, hogy magyar, RMDSZ-es (az
állítólag magyar érdekeket kép-
viselő legnagyobb politikai ala-
kulat) politikusok történelemben
való járatlanságukról tesznek ta-
núbizonyságot, és fasisztázzák
Nyirőt, az már elfogadhatatlan,
sőt felháborító. Igen, arról pol-
gármester-jelöltünkről van szó,
aki kerekperec kijelentette, hogy

„Nyirő fasiszta volt”, és az utóbbi
napokban européer úriemberhez
méltatlan módon viszonyult az
egyik legismertebb magyaror-
szági televízió újságíróival. Iro-
nikus, hogy jelöltként való ne-
vesítése utáni első
sajtótájékoztatóján még azt nyi-
latkozta, hogy többek között tisz-
teletet fog tanúsítani az újságí-
rókkal szemben, a hírhedten
lekezelő jelenlegi polgármester-
rel ellentétben. Nos, nehezen le-
hetne megmondani, hogy mióta
lett a tisztelet jele az újságírók
„kicsibarátomozása”, de Kövér
László szavaival élve: „hatalmas
különbség van magyar és ma-
gyar ember között.”

No, de hogy egy reménytelen
helyzetnek megkeressük a pozi-
tív hozadékát is, elmondhatjuk,
hogy ez a hűhó nagy reklámot
csapott Nyirőnek Józsefnek. Va-
lószínűleg olyan emberek is el
fogják majd olvasni a regényeit,
akik napi sajtón vagy bestselle-
reken élnek, és Kincses Előd
ügyvéd szavait idézve: „ezek után
talán még Frunda György is fel-
lapoz egy-egy Nyirő-kötetet.”

Zárszóként: az író halála előtt
néhány héttel így írt a Küzdelem
a halállal című művében, aján-
lom ezt minden – az újrateme-
tést elítélő, szabotáló – személy-
nek: „Nem, nem, itt nem tudok
meghalni, akárhogy szeretem,
akárhogy becsülöm, idegen ez a
föld nekem. (…) Ha már azon-
ban nem lehet kitérni a nagy tör-
vény elől, igyekszem átvarázsolni,
hallatlanul megkényszerített
képzelettel idehozom magamnak
a szülőföldet, a Hargitát, (…) az
elvesztett csodás magyar világot.
Így talán könnyebb lesz.”

Pál Piroska



Plakátosdi

Elkezdődött a plakátosdi! Úgy jelennek meg a falragaszok a
hirdető pannókon, kerítéseken, korlátokon, épületek falán, mint
eső után gombák a réten. Tegnap még alig látott az ember
belőlük itt-ott egyet-kettőt, ma már mindent belepnek. Plakát
hátán plakát. Elég, ha kinézünk az ablakon, máris legalább négy-
öt ötlik a szemünkbe. Ha meg sétára indulunk a városban, vagy
falunkban, félő, hogy nyakgörcsöt kapunk az ide-oda való
fejkapkodástól. Egyik kisebb, másik nagyobb, egyik színesebb,
másik szürkébb, ilyen-olyan jelmondatokkal,
kampányszövegekkel, nagyotmondó hazugságokkal, elcsépelt
szlogenekkel teleírva. Egyiken egy emberalak, másikon egy
egész csapat (vagy banda?). Az ember csömört kap a politikától.
Aztán jön az este, az éjszaka. Leple alatt a plakátok jó része
eltűnik, megsemmisül, illetve átalakul. Reggel letépve, lehasítva,
darabokra szaggatva, kifestve, összefirkálva találjuk őket. A
tisztelt jelölt vagy önjelölt urak képe átázva, sárba taposva,
kifestve… Egyiknek szamárfül, másiknak ördögszarv, a
harmadiknak Hitler-bajusz, jobb esetben kecske-szakáll díszeleg
a képmásán. Aztán újraragasztják a plakátokat és kezdődik elölről
minden. Kampánynak nevezik mindezt.  

Elgondolkodtató! Érdemes volt annyi pénzt kidobni,
eltékozolni ezekre, a plakátokra? Érdemes volt annyi fát kivágni,
annyi papírt elpazarolni? Kár a pénzért, kár a papírért! Érdemes
egyáltalán kampánycélokra azt a sokmillió eurót, dollárt
elpazarolni, nemcsak mifelénk, hanem világszerte? Nem lehetne
inkább más célokra felhasználni, hasznosabb dolgokra elkölteni?
Az állampénzeknek azt a részét, amit ezek a haszontalan
kampányok eltékozolnak, nem lehetne inkább szétosztani az
egészségügynek, a tanügynek, a mezőgazdaságnak? Ebből a
hatalmas összegből nem lehetne inkább néhány jól felszerelt
kórházat, otthont, árvaházat, iskolát vagy óvodát építeni? Hány
millió embernek fordulna jobbra ezáltal az élete? Hány betegnek,
hajléktalannak, árvának, idősnek jutna a pénzből? Hány millió
fiatalt lehetne tisztességes mesterségre tanítani, az
embergyűlölő tettekre uszítás helyett? Nem lehetne inkább
mifelénk is egy „minden gyermek lakjon jól” szerű kampányt,
programot indítani? Sorolhatnánk napestig a hasonló
gondolatokat. De kit érdekelnek ezek a dolgok? A kampányoló,
plakátosdit játszó urak nagy részét biztos nem. 

Abból a rengeteg papírból, amiből a plakátok, szórólapok,
kampányfüzetek meg kitudja még mi minden készülnek, nem
lehetne inkább tankönyveket, meséskönyveket, iúsági
regényeket és hasonlókat gyártani? Ezeket díjmentesen
osztogatni? 

Jelölt urak, talán az ilyen és ehhez hasonló dolgokról is
elgondolkozhatnának! 

Nemes Gyula

4. oldal >> Hír és hírháttér június 1 – 7.

HÍRFOLYAM 

– Jó napot, Sajókám! Sose
találja ki, mit álmodtam!

– Az sanszos, pláné így, hogy
meg se próbálom.

– Csak hogy lássa, milyen
aranyszívem van, elárulom: azt
álmodtam, hogy Smaranda
Enache lett a polgármester!

– Mit mondjak, elég merész
álmai vannak. Szerintem ilyet
még ő sem álmodik…

– Már miért ne? Kolozsváron
is begyűjtötte a szavazatok
0,8%-át, amikor indult 2004-
ben az ottani polgármester-vá-
lasztáson, pedig ott kábé any-
nyian hallottak róla, mint Dancs
Annamariról Madagaszkáron.

– Na, annyit itt is fog kapni.
– Az is szerepelt az álmom-

ban, hogy Frundát és Benedeket
megtette alpolgármesternek,

Csegzit tanácsadónak, Bárczi
Győzőt, a volt alprefektust tes-
tőrnek, és reggelente hol Florea,
hol Maior vitte be a munkahely-
ére, riksával.

– Esküszöm, maga még ál-
mában is hülyébb, mint egy
emeletes rendőrképző plusz Mó-
ricka ébren.

– Pedig tudtommal élő ál-
latnak a főtérre…

– Vigyázzon a szájára, mert
még beperelik becsületsértésért!

– Perelnek egy frászt! Csak
azt akartam mondani, hogy élő
állatnak tilos bemennie a fő-
térre, s ez vélhetőleg mindenféle
igavonóra érvényes.

– S mit csinált Enache asz-
szony az álmában, miközben vé-
gigcucukáztatták a főtéren? Tán
áldást osztott, vagy integetett

az alattvalóknak, mint a brit
anyakirályné?

– Egyiket sem. Hasznosabb
dolgokkal volt elfoglalva: smin-
kelt, telefonálgatott, intézkedett,
proeurópa libát tömött, ilyes-
mik…

– Inkább azt mondja az ök-
örségei helyett, hogy mit szól a
kampányhoz. Szerintem egyre
röhejesebb…

– Amennyiben?
– Hát maga nem látja, mit

művelnek a jelöltek? Koncertre,
színházba mennek, vidékre jár-
nak, zöldövezetet takarítanak,
hulladékot gyűjtenek, facseme-
téket ültetnek, padot festenek,
gulyást főznek satöbbi…

– Vajon felkérésre is aktivál-
nak? Mert én szívesen kiporol-
tatnám a szőnyegeimet Lokodi

Edittel, vagy kiganyéztatnám az
ólat minden muresán polgár-
mesterével.

– Ha értesíti a sajtót is, akkor
biztos.

– De még mindig nem ér-
tem, mi a baja ezen kampány-
tevékenységekkel…

– Csak az, hogy ezek való-
jában hétköznapi, banális dol-
gok, amiket a normális emberek
nap mint nap elkövetnek, de ha
politikusok csinálják, akkor min-
denki seggre van esve.

– Ebben igaza van. Egyesek
még vért is adtak, kampánycél-
ból.

– Kik, RMDSZ-esek?
– Nem, ők szívni szeretik.

EMNP-sek.
– Na, azt nem csodálom.

Toró még a fél veséjét is oda-

adná, csak figyeljen már rájuk
is valaki.

– Hát igen. Elég zsenáns le-
het, hogy bármit nyilatkoznak,
bármilyen közleményt adnak ki,
a kutya se reagál rájuk.

– Biztos ezért olyan durcásak
mindig, mint egy ovis, akit le-
löktek a hintáról. Indulhatnának
az olimpián fedett pályás sze-
möldökráncolásban.

– Az viszont tetszik, hogy
ennyire ragaszkodnak Enache
asszonyhoz, mint kullancs a
birka zacskójához…

– Épp olvastam, hogy ők
már akkor „Smaranda Enaché-
ban gondolkodtak”, amikor Vass
Leventét javasolták közös jelölt-
nek.

– Ez olyan, amikor én egyik
nap bort akartam inni, de aztán

végül mégis sört ittam.
– Na jó, elegem van a mar-

haságaiból. Megyek új buletint
csináltatni, mert a régi lejárt, s
így nem tudok szavazni.

– Remélem, jó nagy sor
lesz…

– Miért lenne?
– Mert legutóbb is közvetle-

nül a választások előtt adtak né-
gyezer kalaposnak és pendelyes-
nek vásárhelyi buletint…, nem
mintha nélkülük más lett volna
a befutó, de szeret biztosra
menni…

– Magát mégiscsak be fog-
ják perelni…

– Ugyan! Hát mondtam én
nevet?

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Benedek: „Frunda osztja meg a magyarságot!”
Az utóbbi időben Frunda György, az RMDSZ polgármester-jelöltje rendre azt nyilatkozta a
különböző sajtóorgánumoknak, hogy attól a helyzettől tart, hogy a jelenlegi polgármester
kevesebb szavazattal győz majd, mint a magyar voksokra vadászó ellenfeleire leadott szavazatok
összege. Figyelmeztette dr. Benedek Imrét és Smaranda Enachét, hogy „ki-ki számoljon el a maga
lelkiismeretével, ha ilyen helyzet áll majd elő a választások után.”

Kedden, május 29-én tartott
sajtótájékoztatóján Benedek
Imre, a Polgári Koalíció polgár-
mester-jelöltje visszautasította
Frunda vádjait. „Téves kijelentés,
hogy az én személyem és je-
löltségem osztja meg a ma-
gyarságot Marosvásárhelyen.
Kezdetektől javasoltam egy elő-
választás megszervezését,
amely által a vox populi dönt-
hette volna el, hogy ki a lege-
sélyesebb ellenjelöltje Dorin
Floreának. Én a legutolsó percig
vártam, hogy ez a megméret-
tetés megszervezése megvaló-

suljon, sőt, különböző kompro-
misszumok árán is hajlandó let-
tem volna megegyezni Frunda
Györggyel és Smaranda Enaché-
val is. Sajnos ez az RMDSZ – 
leginkább a szervezet felső ve-
zetése – miatt meghiúsult” –
jelentette ki Benedek.

Hozzátette: kizárólag az elő-
választás intézménye jelentette
volna azt a megnyugtató meg-
oldást, amely által egyetlen, a
lakosok által választott magyar
jelölt szállt volna harcba a pol-
gármesteri székért. Ugyanakkor
a professzor nehezményezte,

hogy a hosszas tárgyalások
után sem sikerült megegyez-
niük. Aminek egyenes követ-
kezménye, hogy a több magyar
jelölt indulásával a magyar vok-
sok is megoszlanak, így Florea
újrázhat.

„Engem 5000 összegyűjtött

támogatói aláírás kötelez arra,
hogy folytassam a küzdelmet a
városvezetői tisztségért. Nem
hagyhatom cserben a szavazó-
táborom és az engem támogató
csapatot” – összegzett a Polgári
Koalíció jelöltje.

Pál Piroska

8-12%-on dr. Benedek Imre

A napokban egy saját, belső felhasználásra meg rendelt
közvélemény-kutatás szerint dr. Benedek Imre, a Polgári
Koalíció polgármester-jelöltje 8 - 12%-on áll.   P.P.

A Magyar Polgári Párt városfejlesztési ter-
veit ismertette a keddi szabadtéri sajtótájé-
koztatón dr. Pálosi Csaba, a párt marosvásár-
helyi elnöke, aki nem csak szóban utalt
bizonyos hiányosságokra, hanem be is mu-
tatta, hogy mit kellene változtatni. Szó esett
a bicikli utak hiányáról, a zöld övezetek fel-
számolásáról, a város kinézetét csorbító épü-
letekről, valamint a közbiztonságról. Ezek kö-
zül néhányat részletesebben is kifejtett.

„Mivel közeledik a turista szezon, pár in-
tézkedésre lenne szükség. Például a Kárpátok
sétányán lévő Kós Károly épületek már egy
ideje romokban állnak, el kellene takarni egy
díszes paravánnal, ez nem kerülne nagy erő-
feszítésbe, valamint javítana a város kinéze-
tén” – nyilatkozott Pálosi. További esztétikai
malőrként említette az utcák mentén össze-
vissza lógó dróthuzalokat. 

A fák kivágása ellen is felszólalt, elmon-
dása szerint nem kellet volna hagyni, hogy

elpusztítsák a Gát utcai fákat. Ha már ilyen
döntés született a vezetőség részéről, akkor
úgy kellett volna cselekedni, ahogyan a Vla-
huta utca lakosai tették, akik kivonultak az
utcára, és nem engedték, hogy megfosszák
őket attól a kevés zöldövezettől, ami még
maradt számukra. Látható ugyan néhány, a
gépek által okozott sérülés a fák kérgén, vi-
szont nem sikerült kiirtani őket. Állítólag az
általános városfejlesztési tervben megdup-
lázták a zöld övezetek kialakítását. A fenti és
más tények alapján – mondta Pálosi – inkább
csak fele valósult meg.

A továbbiakban a Május 1 strand problé-
mája került napirendre. Az MPP marosvásár-
helyi elnöke szerint, az évek óta elhanyagolt
fürdőhelységért is tenni kellene már valamit.
Egy újabb problémát jelent az, hogy „a nyári
szezonban minden hétvégén megfürdik egy
autós a turbina árokban”. Szükség lenne egy
fekvő rendőrre, vagy legalább egy villogó jel-

zőlámpára, hogy csökkenjen a balesetek
száma.

A Polgári Párt marosvásárhelyi szervezete
úgy véli, hogy nincs szükség semmiféle be-
kötő útra, amely a Somostetőn keresztül ha-
ladna. Közlekedés szempontjából nem jelen-
tene olyan sokat, mint amennyi természeti
kárt okozna. Ez további zöld terület kiirtá-
sát-, valamint a megmaradt növényzet fo-
lyamatos szennyezését jelentené.

Az Azomaros vegyipari kombinát ügyében
népszavazást rendelne el a párt. Pálosi el-
mondta, a nevük is arról árulkodik, hogy a
polgárok érdekeit szeretnék képviselni. Ha a
polgárok bizalmat szavaznak nekik, akkor a
tanácsosok biztosítják őket arról, hogy az
előbb elhangzottak és más tervek ne csak
említésre kerüljenek a tanácsüléseken, ha-
nem tegyen is értük a vezetőség.

Becze Dalma

Az MPP a polgárok érdekeit képviseli!
– ízelítő az MPP városfejlesztési tervéből



– Csodák ugyan nincsenek, ennek
ellenére időnként a csodavárás iz-
galma, annak minden rejtélye szük-
séges ahhoz, hogy a remény ne haljon
el végérvényesen. Csodavárásnak mi-
nősülhetett 1989 előtt, ha valaki sza-
bad választásokról beszélt. Aztán 1989
decemberében vérrel írták a szabadság
szót mifelénk. Azóta eltelt 22 esz-
tendő, és azt tapasztaljuk, hogy ránk
telepedett az RMDSZ diktatúrája és
már-már reménytelen szembeszállni
a magyar egypártrendszerrel. Jól fize-
tett klientúra, megfélemlített és meg-
zsarolt emberek éltetik a rendszert.
Ennek ellenére annak minden pillére
recseg-ropog, és ahogyan a Ceaușescu-
féle diktatúra bukása törvényszerű
volt, úgy a posztkommunisták bukása
sem késhet sokáig. Tehát nem csoda,
hanem törvényszerű a váltás! A Ma-
gyar Polgári Párt pedig nem csodát
ígér, hanem munkát követel. Munkát,
hogy egy jól kidolgozott program
mentén megvalósítsuk céljainkat. 

– Biró Zsolt a média világából vál-
tott. Miért döntött a politikai szerep-
vállalás mellett? 

– A sajtószabadság mifelénk úgy
valósul meg, hogy bár (majdnem)
minden álláspont nyomdafestéket lát-
hat, de nem egyazon időben és nem
egyazon helyen, továbbá mindez erős
aránytalansággal, baloldali fölénnyel.
Sajnos ez méginkább érvényes a köz-
szolgálati médiára. A politikum gát-
lástalan beavatkozása egyértelmű.
Mindennaposak a betelefonálások. Le-
tiltott interjúk és megszüntetett mű-
sorok. Az RMDSZ elnökének kabinet-
jéből kézi vezérléssel irányították még
az RMDSZ politikai alelnökének fele-
ségét is, aki vezető tisztséget töltött
be a rádiónál. Ez a Rádió Székelyföld
területi rádióstúdiója, a mi pénzünkön
tartják fenn. Itt nem verhetné ki a biz-

tosítékot, ha az autonómia érdekében
összegyűjtött több mint 200 ezer alá-
írásról beszél az SZNT elnöke, de mégis
előfordult. 

– Ha már az SZNT-t említette, az ön
közéleti szerepvállalása éppen ott kez-
dődött.

– Igen. Régi „szimpatizánsként” kö-
vettem a tanács munkáját, aztán va-
lamivel több, mint egy éve megvá-
lasztottak marosszéki elnökké és az
SZNT alelnökévé. Ezt a feladatot, mert
ez a tisztség valójában szolgálat, azért
vállaltam, mert meggyőződésem,
hogy megmaradásunk egyetlen zá-
loga Székelyföld területi autonómiája.
„Megmaradni Székelyföldön!” Ezt írja
a plakátjaim egy részén is, mert hi-
szem, hogy gyerekeimnek, gyereke-
inknek Székelyföldön kell otthont te-
remtenünk, és hiszem, hogy itthon is
képesek vagyunk boldogulni. 

– Az SZNT alelnökként lett az MPP
jelöltje, emiatt sokan fanyalogtak,
mondván a nemzeti tanács azt ígérte,
nem politizál, nem indul a választáson.

– Az SZNT nem politikai párt, nincs
bejegyezve és nem indul a választá-
sokon. Ugyanakkor egyetlen küldött
számára sem tiltott, hogy párttagsá-
got és politikai szerepet vállaljon. Ezt
nemhogy tiltaná, hanem éppen bá-
torítja az SZNT. Mindenki vállaljon sze-
repet saját ideológiai meggyőződése
szerint, hogy aztán saját pártja színé-
ben az autonómia elkötelezett harcosa
lehessen az önkormányzatokban is. Az
is világos hogy az autonómia ügyét
politikai eszközök nélkül nem lehet
előre vinni, de ez esetben nem párt-
politikáról, hanem nemzetpolitikáról
beszélünk. 

– Azt már látjuk, hogy a verseny-

helyzetből adódóan fokozott érdeklődés
övezi a kampányt, de mi az igazi tét jú-
nius 10-én? 

– A csőd szélére sodródó társada-
lom, a kiéheztetett polgárok, a szám-
űzött fiatalok és megalázott öregek
problémája az első és legfontosabb
gond, amit orvosolni kell, de nem fe-
ledkezhetünk meg arról sem, hogy az
elmúlt két évtized alatt az önérdekei-
ket előtérbe helyező lakájpolitikusok
ugyan a közösség nevében beszéltek,
de csupán saját ügyeiket egyengették.
Miközben a kis lépések taktikáját hir-
dették, valójában elárulták közössé-
günket, aztán a kegyosztók arrogan-
ciájával morzsákat szórtak közénk.
Láttuk, mit jelentett ez a MOGYE kap-

csán. Most pedig reszketnek, mint „a
nagyméltóságú helytartótanács” mert
vesztüket érzik, ezért attól sem ret-
tennek vissza, hogy száműzzék Nyirő
József hamvait és Csaba királyfit rács
mögé zárják. Amikor már az eszméket
is üldözik, forradalomra van szükség.
Június 10-én „fülkeforradalom” követ-
kezhet, megszabadulhatunk a 22 év
alatt megkopott, fáradt és korrupt ve-
zetőktől. Helyükbe fiatal, dinamikus,
tehetséges és tiszta embereket küld-
hetünk az önkormányzatokba. A Ma-
gyar Polgári Párt ezt az alternatívát
kínálja, mert Kövér László tiszteletbeli
elnökünkkel közösen valljuk, hogy a
politika, minden ellentétes híresztelés
ellenére, erkölcsi kérdés. 

Sz. L.
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Sajnálatos következetességnek le-
hetünk tanúi a most zajló városna-
pok alkalmából. A „minőséget”
megőrizték, viszont a költségvetési
megszorításoknak köszönhetően,
mintha mérsékeltebb méreteket
kezdene ölteni a „cirkusz”.

Egy kicsit összezsugorodott, nem ka-
pott helyet benne néhány (a korábbi
években megtartott) vetélkedő, kiállítás,
előadás, de a tömegeket megmozgató
koncertek a korábbi évekhez hasonlóan
zajlanak. Természetesen továbbra is
megmarad a létjogosultsága az évente
megrendezendő rendezvénysorozatnak,
de ideje lenne már a tartalmi felfrissí-

tésnek. 
Azon túlmenően, hogy ezt is, mint

annyi más közérdekű kezdeményezést,
a mi szórakoztatásunkra indították el,
joggal feltételezhetjük, hogy itt is csak
a politika és a pénz az úr. Ez egy céltu-
datosan marketingelt „városjegy”, ame-
lyet a választópolgárok többnyire a vá-
rosvezető személyével asszociálnak.
Olyan hatása van, mint a nemrég be-
fejeződő labdarúgó- vagy kosárlabda-
bajnokságnak, ahol mindenki jól érezte
magát, rengeteg pénzt elköltött a csa-
patokra a város, és már előre lehetett
tudni, hogy kik lesznek ennek az igazi
haszonélvezői. Igaz ugyan, hogy a vá-
rakozáson aluli volt a csapatok teljesít-

ménye, de ezenkívül – a helyi hatalmi-
politikai célkitűzések szempontjából –
kijelenthetjük, hogy jó évet zártak a
csapataink. 

Nehéz megmagyarázni ezt a mai
szomorú tényállást, hogy az eddigi vá-
rosi, megyei és kormányzati beruházá-
sok miért csak a „narancssárgából meg-
kékülő” érdekcsoportok malmára
hajtották a vizet, és miért nem tudták
ezt a mi politikusaink is kiaknázni? Mi-
ért kellett a mi jelöltjeinknek olyan
„mélyről” indulniuk a választásokon,
mintha négy évig semmit sem csináltak
volna? Egy idejében „kitalált” jelölt,
amennyiben tudatosan építette volna
a választási kampányát, imázsát, ha

kihasználta volna a politikai ellenfele-
inek a gyenge pontjait, ha értékesíteni
tudta volna a hatalmi pozícióból adódó
előnyöket, akkor ma nem esélytelen je-
löltekről kellene értekeznünk. 

Bár nem változtat szinte semmit a
tényeken, hogy például lapunk hasáb-
jain rendszeresen írtunk annak a veszé-
lyéről, hogy mivel járhat, ha sokáig ha-
lasztják, ha sokáig elmarad a szükséges
megújulás, a megtisztulás, politikusaink
nem reagáltak erre. Most viszont úgy
látszik, újra „elmérgesedőben” az erdélyi
magyar közélet. A kormányzati jelenlét
és a „szófogadó” erdélyi magyar politi-
zálás mindössze annyi eredménnyel
járt, hogy még a minimálisan elvárható,

a törvények által garantált kisebbségi
jogainkat sem tudjuk érvényesíteni a
sajátos román demokráciában. Talán
az új generáció majd megtanulja, ho-
gyan kell eltenni a nyár melegét télire. 

Visszatérve a városnapokra, és a
többi – közpénzből fizetett – rendez-
vényre, illene már végre megtalálni a
módját, hogy miként lehet politikai tő-
két kovácsolni minden kis eseményből
vagy megvalósításból, és ezt nem csak
a kampány ideje alatt, hanem sokkal
inkább a választások közötti, munkával
teli hétköznapokban.

Ferencz Zsombor

A cirkusz megy tovább

Közeleg a nap, amikor véleményt nyilváníthatunk. Döntésünk meghatározó a következő négy évre. A Magyar Polgári Párt a változás ígéretével je-
lentkezik a választások előtt. Hogyan is látja mindezt Biró Zsolt a Polgári Koalíció Maros megyei tanácselnök-jelöltje? 

„Hisszük, a politika erkölcsi kérdés”

A csőd szélére sodródó
társadalom, a kiéheztetett
polgárok, a száműzött
fiatalok és megalázott öregek
problémája az első és
legfontosabb gond, amit
orvosolni kell, de nem
feledkezhetünk meg arról
sem, hogy az elmúlt két
évtized alatt az önérdekeiket
előtérbe helyező
lakájpolitikusok ugyan a
közösség nevében beszéltek,
de csupán saját ügyeiket
egyengették. 
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Hajtóvadászat

Ezt az egészet azért kell megírni, hogy az utókor is értesüljön róla. Továbbá azért, hogy egyértelműek
legyenek mindörökre Kövér László szavai: győzelemre ítélt az a nemzet, amelynek olyan fiai vannak,
akiktől még haló poraikban is félnek. 

Román arcok
Kezdjük ott, hogy múlt csütör-

tökre jogilag sikerült sarokba állí-
tani a román hatóságokat.
Ugyanis arra készültek, Nyirő Jó-
zsef földi maradványai lesznek új-
ratemetve Udvarhelyen. S mivel
az újratemetéshez engedély kell,
nyugodtak voltak a domnulék,
mert azt majd úgysem adják
meg. Igen ám, de kiderült, hogy
Nyirő József magyar író hamvai
lesznek újratemetve, ahhoz pedig
a román törvények szerint sem-
miféle engedély nem kell. S bár
jól ismerjük ezeket a fanariótákat,
de ahhoz még ők is kevesek, hogy
a hét végén új törvényt gyártsa-
nak. Tehát csütörtökön minden
készen állt, pénteken aztán a szé-
kelyudvarhelyi esperes atya – fi-
gyeljetek, feleim, jönnek a honi
árulások! – bejelentette, neki bi-
zony szüksége van még egy pa-
pírra, mert anélkül nem
temethet. A magyar szervezők
mondták, rendben, és szaladtak
az udvarhelyi városházára a papí-
rért. A nevezett papír egy forma-
nyomtatvány, amelyen két
rubrikát kell kitölteni: a teme-
tendő nevét meg egy iktatószá-
mot. A nevet sikerült eltalálni –
Nyirő József –, az iktatószámot
meg adta az önkormányzat. Az
egészet aláírta Bunta Levente
RMDSZ-es polgármester, s úgy
tűnt, minden rendben. Olyany-
nyira, hogy Bunta Levente még
nyilatkozatot is kiadott, amely
szerint mindenben támogatja az
újratemetést. Mindenki megnyu-
godott, látszólag még az esperes

is. És akkor, most figyeljetek, ki-
adták a papírt péntek délelőtt. A
kiadás után 15 perccel pedig
megjelent Udvarhelyen a Hargita
megyei román prefektus, és rend-
kívüli vizsgálatot kezdeménye-
zett. Mivel a prefektus
Csíkszeredában székel, az meg
órányira van Udvarhelytől, nem
tűnik életszerűtlennek, hogy
előre tudott a nevezett okmány
kiadásáról, sőt a nevezett ok-
mányt a nevezett román prefek-
tus rendelte a nevezett Bunta
Leventétől. És láss csudát! A rend-
kívüli vizsgálat kiderítette, hogy
az okmányon téves az iktató-
szám! A prefektus roppant saj-
nálta a dolgot, s mondta, így az
újratemetés nem lehetséges, el-
lenben ha kijavítják az iktatószá-
mot, semmi akadálya. Ez is
megoldhatónak tűnt péntek dél
körül még, ám ekkor Bunta Le-
ventén volt a csodálkozás sora. Ő
csodálkozott a legjobban, nyilat-
kozott, hogy szerinte az iktató-
szám jó, különben pedig kedden
ér rá legközelebb. Láttak már ilyen
szép összjátékot? 

Az események pedig ekkor
felgyorsultak. Mert a román, ha
egyszer gyanút fog, azt el nem
ereszti. Így aztán nekiláttak Nyirő-
hamvakat keresni, és ügybuzgal-
mukban belefutottak az összes
pofonba, amelybe bele lehet
futni. Mind közül a legszebbet
pedig Lukács barátom vitte be
nekik. Lukács Csaba újságíró
szombaton Marosvásárhelyre re-
pült, ott taxiba ült, és indult Ud-

varhelyre. S poggyászában ott la-
pult egy urna. Hogy urna van
nála, azt tudták idehaza néhá-
nyan – az a kérdés, miként tudták
meg a derék román hatóságok.
De megtudták – s bár a történet
végtelenül röhejes, azért ha bele-
gondolunk, félelmetes is ám! Szó-
val a románok Korondon
megállították a Lu¬kácsot szál-
lító taxit, és felszólították Csabát,
nyissa ki a csomagjait. Ő pedig kö-
zölte, hogy nem nyitja. Ugyanis
bejárta már a világot, de olyan
nincs, hogy csak úgy nyitogatják
az ember csomagjait. Hozzanak
neki ügyészségi papírt, majd
akkor kinyitja. Bevitték ekkor Lu-
kácsot a rémült taxissal együtt a
korondi rendőrségre, ahol ötórás
várakozás után megjelent a
román különleges ügyészség ter-
rorelhárító részlegének néhány
embere meg egy ügyész, és hoz-
ták a papírt, hogy kábítószer-
csempészet a vád. És akkor
vegyvédelmi cuccba öltöztek a jó
románok, s a nagy turkálás köz-
ben aztán változott a helyzet: ki-
derült, hogy irredenta,
antiszemita és xenofób anyagok
birtoklása a vád. Találtak is egy ir-
redenta gatyát, egy xenofób zok-
nit meg egy antiszemita ümögöt.
S megtalálták végre, amit keres-
tek, megtalálták az urnát! No, fel-
ragyogtak, hogy akkor itten van a
casus belli, és viszik hamar Buka-
restbe. S olyannyira megörültek,
és olyannyira amatőrök voltak, és
olyannyira türelmetlenek, hogy
még csak álltak ottan Korondon a

nyitott bőröndöknél, amikor már
bejárta a román sajtót a hír, hogy
megtalálták Lukács Csaba ma-
gyar újságírónál Nyirő József
hamvait. S ekkor Csaba barátom
elkezdett ragaszkodni hozzá,
hogy nyissák ki az urnát. És kinyi-
tották. És ott állt az urna körül egy
halom románc, s úgy álltak ott,
hogy Kusturica sírva könyörgött a
receptért. Mert az urna üres volt!
Tök üres. S ekkor a román külön-
leges ügyész ordítani kezdett,
hogy vádat fog emelni a hatóság
félrevezetéséért. Csaba pedig sze-
líden kérte, hogy őrizzék meg az
eddigi civilizált hangvételt,
amúgy ő a maga részéről ült egy
taxiban, és hat órája vegzálják,
úgyhogy mondja már meg valaki,
kit vezetett ő félre és mivel. Kus-
solt erre az összes román, Csaba
pedig, hóna alatt az üres urnával,
távozott a rendőrségről.

Ennyi a történet, barátaim.
S hogy hol voltak eközben a

hamvak? Ez a jó kérdés. Nézzék
majd meg a felvételt az emlékün-
nepségről, s nézzék meg Szőcs
Géza amúgy gyönyörű beszédét.
Látni fogják, hogy Szőcs nagy tás-
kával megy fel a színpadra, a tás-
kát leteszi az író fényképe alá,
majd beszéde végeztével elviszi.

Az udvarhelyiek tudni vélik,
hogy ott volt az író az ünnepségen. 

Bayer Zsolt 

Fehéren feketén kiderült az elmúlt napokban
Romániában, mennyire törékeny eredmény az, amit a
rendszerváltást követő húsz esztendőben a
kisebbségvédelem területén elértek.

Nyirő József tervezett újratemetése kapcsán a román
hatalom kimutatta a foga fehérjét: előbb amatőr felvételen
láthattuk, amint a határőrök koporsókat nyittatnak ki, majd
érkeztek hírek arról is, hogy a rendőrség zarándokok autóiban
– és hivatalos személyek járműveiben is – kutat az elhunyt író
hamvai után. Ezt persze a hatóságok cáfolták, ezért
döntöttem úgy, hogy útnak indulok egy üres urnával. A
kísérlet eredménye sok tanulsággal szolgált. Elgondolkodtató,
hogy egy másik állam titkosszolgálata miként tudja
lehallgatni egy magyar újságíró telefonját – hiszen a taxit
megállító rendőr elszólta magát, hogy vártak engem, nyilván
a marosvásárhelyi reptérre érkezésem pillanatától. Kiderült az
is, hogy elvették volna a hamvakat, hiszen egészen addig,
amíg nem ragaszkodtam az urna felnyitásához, Bukarestbe
akarták szállítani vizsgálatra. 

A feltartóztatásom öt és fél órája alatt feltételezett
drogcsempészből irredenta és románellenes eszközök
terjesztőjévé avanzsáltam (ez állt a főügyész által
villámgyorsan kiadott átkutatási parancson – lám, a román
hatóságok még szombaton is milyen flottul működnek!), és a
bukaresti sajtó tényként közölte, hogy megtalálták a székely
író hamvait. Az urna persze üres volt, és fontos azt is
hangsúlyozni, még egy hamvakkal teli urnával is szabadon
lehet utazni, ehhez semmiféle engedélyre nincs szükség, és
nincs joga elkobozni a hatóságnak. 

A Székelyföldön az elmúlt napokban azt tapasztaltam,
visszatért a nyolcvanas évek Romániája. A megfélemlített
vagy megzsarolt emberek és a kollaboránsok világa, ahol a
titkosszolgálat emberei döntik el azt is, hogy ki lehet-e ásni
egy szabályosan megváltott sírt, avagy sem. Nyirő József sírját
nem lehetett, ráadásul a prefektus is megtámadta a talán
szándékosan, talán véletlenül hibásan kiállított temetkezési
engedélyt, így a szervezők nem tehettek mást, mint
újratemetés helyett ökumenikus áhítatot szerveztek a székely
apostolra emlékezve. Ez különben méltóságteljesen lezajlott,
számtalan rendőr és sportos testalkatú bőrkabátos civil óvó
tekintetétől kísérve. 

Az újratemetés kapcsán kiváltott országos hisztéria
pontosan jelzi a román hatalom és társadalom állapotát: húsz
évvel a rendszerváltás után is elég egy szikra, hogy majdnem
minden visszazuhanjon a múltba. Csak azért mondom, hogy
majdnem minden, mert nem vertek meg a rendőrök – egy
ilyen akció miatt a nyolcvanas években valószínűleg
agyonütöttek volna. Vasárnap este egy román televízió
bekapcsolt az élő műsorába, ahol öten habzó szájjal gond
nélkül lefasisztáztak engem is, azt állítva, hogy provokáltam a
román hatóságokat. Arra a válaszra nem voltak kíváncsiak,
hogy szerintem az a provokáció, ha a hatóságok pünkösdkor
hamvak után vadásznak, telefonokat hallgatnak le és autókat
kutatnak át az emberek szabad mozgásáról szóló Európában.
És persze említhetnék sok minden mást is: a Ponta-kormány
az elmúlt két hétben egységnyi idő alatt több magyarellenes
intézkedést hozott, mint amennyit a legsötétebb Ceaușescu-
időkben hoztak. 

Győzelemre rendelt a nép, amelyiknek olyan fia van,
akinek még a hamvaitól is félnek – mondta beszédében Kövér
László, az újratemetés fővédnöke. Bár a mostani helyzetben
nincs túl sok okunk az optimizmusra, bízom benne, hogy
valóban így is lesz.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Egymás ellen acsarkodva 
nem egy nemzet itt a nép.

♥♥♥ SZÍV KÜLDI SZÍVNEK ♥♥♥
Ezerrel dübörög a kampánygőzhenger, a választási
adok-kapokból mindhárom magyar szervezet
alaposan kiveszi a részét. Múlt vasárnap az éterben is
megtalálták egymást a pártok, illetve a jelöltek: a
Marosvásárhelyi Rádió zenés kívánságműsorában
dedikáltak egymásnak; ebből szemezgettünk:

♥ Az EMNP az RMDSZ-nek – Omega: Régi csibészek

♥ Kelemen Hunor haza – Ozzy Osbourne: Mama, I’m Coming
Home

♥ Mindannyian Smaranda Enachénak – Homonyik Sándor:
Álmodj, királylány…

♥ Toró T. Tibor az RMDSZ-nek – Edda: Kölyköd voltam

♥ Frunda Benedek Imrének – Karády: Ez lesz a vesztünk,
mind a kettőnk veszte

♥ Biró Zsolt Lokodi Editnek – Hungária: Meghalok, hogyha
rám nézel

♥ Frunda Dorin Floreának – Hobo Blues Band: Gazember

♥ Kovács Péter Toró T. Tibornak – Bródy János: Mondd, mé’
nem hagysz má’ békibe?

♥ Toró T. Tibor Kovács Péternek – P. Mobil: A pofádat befogod

♥ Lokodi Edit Biró Zsoltnak – Takáts Tamás: Megöl a vágy

♥ Szász Jenő Tőkésnek – Illés: Miért hagytuk, hogy így
legyen?

♥ Smaranda Enache az EMNP-nek – R-GO: Szeretlek is +
nem is

♥ Ismeretlen Borbélynak – Elvis: Jailhouse Rock

♥ Benedek Imre Frundának – Happy Gang: Kérek egy kulcsot
a szívedhez

♥ László György Portik Vilmosnak  (EMNP) – Hofi: Próbálj
meg lazítani

♥ Frunda a választóinak – Leonard Cohen: Waiting For The Miracle

☻„Maga zavar engem” – mondta Frunda
a minap fagyos vigyorral a Hír tévé riporte-
rének, aki a Nyirő Józseffel kapcsolatos ki-
jelentéséről próbálta faggatni. Ha tudná a
tápiai tévés, hogy ez az ártalmatlannak tűnő
kijelentés itt nálunkfelé mit jelent, többet
nem próbálkozna, ugyanis a „maga zavar
engem” nem egyéb, mint ama szicíliai üze-
net RMDSZ-es pandanja, amikor valakinek
egy újságpapírba csomagolt döglött halat
küld a maffia, azaz: „ma éjjel már a halakkal
alszol”.
☻ Az utóbbi hetekben rengeteg lakossági
bejelentés érkezett a rendőrséghez Erdély-
szerte; a reklamálók azt sérelmezték, hogy
éjszakánként nem tudnak aludni, olyan zaj
van: fúrás-faragás, fűrészelés, kopácsolás
satöbbi, és a legfurcsább az, hogy nem
tudni, honnan jön. A hatóságok minden
esetet egyenként kivizsgáltak, és megálla-
pították, hogy aggodalomra semmi ok,
semmiféle paranormális jelenségről nincs
szó, mindössze az RMDSZ építi Erdélyt.
☻ A Digi24 tévécsatorna (amely élőben
sugárzott választási karavánműsorával múlt
pénteken városunkban járt, csak sajnos rop-
pant laposra és érdektelenre sikeredett az
adás, mivel a műsorvezető nem ismerte a
jelölteket, így nem tudott „bekérdezni”, az
előre betanult konzervszöveget tolta min-
denki) által rendelt IRES közvélemény-ku-
tatás szerint Dorin Florea jelenleg 52%-on
áll, míg Frundára az emberek 24%-a vok-
solna. Félő, hogy ebből nem lesz váltás
most…
☻ Ugyanazon felmérés adataiból kiderül
az is, hogy a vásárhelyiek 55%-a biztos
megy szavazni, 25%-uk biztos nem megy,
és 15% a bizonytalan, aki nem biztos, hogy
elmegy, illetve nem biztos, hogy nem megy.
A legőszintébben mégis az a maradék öt
százalék válaszolt, akik azt mondták a fel-
méréskészítőnek, hogy ne őket, hanem in-
kább azt a sánta, rongybatekert-hónalj-
mankós félcsicsű öreganyját vegzálja a
kérdéseivel, akinek az egyik szeme üveg, s
a másiknak a helye ki van tömve motorinás

ronggyal.
☻ Ismeretlen tetvesek kigyomlálták a Vár
udvaráról az Összefogás Fáját, vagyis azt a
fenyőcsemetét, amelyet Kövér László, Be-
nedek Imre és Szász Jenő ültetett el közösen
múlt héten, egy jobbkezes ásó és egy zsák
anyaországi virágföld segítségével. Szász
Jenő az esettel kapcsolatban azt nyilatkozta
a sajtónak, hogy talán jobb lett volna, ha a
fenyő helyett a krumplit választják MPP-
lógónak, lévén hogy a pityóka is legalább
annyira székelyikum, mint a fenyőfa, és ki-
szedni is bajosabb, mivel – a fenyővel el-
lentétben – nem látszik, hova ültették.
☻ „Felszólítom Toró T. Tibor pártelnököt,
hogy a kampányidőszak felénél járva, ve-
gyen annyi fáradságot, hogy legalább egy
mondatot mondjon a saját pártjáról is” –
nyilatkozta nemrég Kovács Péter, az RMDSZ
főtitkára, majd hozzáfűzte: „tudom, hogy
egy súlytalan lufiról nehéz beszélni, de a
folyamatos ködösítésbe, kettős beszédbe
ennyi még belefér”. A ködösítős lufifőnök,
Mindigmorcos Tibor egyelőre nem reagált
semmit, de annyi már kiszivárgott, hogy
valamilyen kotonos hasonlattal készül visz-
szavágni.
☻ A Polgári Koalíció polgármesterjelöltje,
Dr. Benedek Imre kardiológus saját honlap-
ján jelentette be: hajlandó ingyen megmű-
teni azokat a románszívű magyarokat, akik
Floreára készülnek szavazni. Valójában nem
is operációról van szó, hanem egy sokkal
kevésbé invazív beavatkozásról, ún. ablá-
cióról: a páciens combartériáján keresztül
katétert vezetnek fel egészen a szívig, és
rádiófrekvenciás energia segítségével szét-
roncsolják a járulékos, piros-sárga-kék in-
gerületvezető pályát.
☻ Sajtóértesülések szerint június kilence-
dikén, a választások előtt egy nappal több
választási vonatot is indítanak Magyaror-
szágról az ott élő és voksolni óhajtó vásár-
helyiek számára. A csíksomlyói búcsúra ér-
kező zarándokjáratokhoz hasonlóan –
Székely gyors, Csíksomlyó expressz és Bol-
dogasszony vonat – ezen szerelvények is

tematikus neveket viselnek majd: lesz Vá-
sárhelyi gyors, Frunda expressz, MPP-vonat
és EMNP-személy. Enache asszony szavazói
egy mikrobusszal jönnek.
☻„Hívjon fel telefonon” – üzente Vass Le-
vente egykori majdnem-polgármesterjelölt
Frundának, arra reagálva, hogy a szenátor
még most, a kampányban is lépten-nyo-
mon osztogatja. Frunda nem hallgatott iú
barátjára, de a Rádió GaGa szombat délelőtti
kívánságműsorában dedikálta neki Stevie
Wonder örökzöldjét: I Just Called To Say I
Love You…
☻ Vicces jelenet szemtanúi voltak a járó-
kelők a Kossuth utcában egyik délután: éjjel
kiraboltak egy házat, a rendőrség elkezdte
a nyomozást, az ajtót lepecsételték, és az
ingatlant körbekerítették sárga, „Poliția! Nu
treceți!”- feliratú szalaggal. Egy éppen arra
járó, valamilyen kampányrendezvényről ha-
zatérő autóból egyszer csak kiugrott Markó
Béla, Kelemen Atilla és Lokodi Edit, akiknek
a kezéből a rendőrök kellett kicsavarják az
ollót, mert úgy bele vannak jőve az avatós-
diba, hogy az ő szalagjukat is át akarták
vágni.
☻ Közleményben szólította fel az EMNP
Magyarország egyik vezető hírportálját, sür-
gős helyreigazítást követelve, akik tévesen
azt írták ki a honlapjukra, hogy az EMNP
nem az Erdélyi Magyar Néppárt, hanem az
Erdélyi Magyar Nagyravágyó Paprikajancsik
rövidítése.
☻ Kibékült a két ákosfalvi rosszaság; amint
arról korábban mi is beszámoltunk, május
20-án a jelenlegi RMDSZ-es polgármester,
Osváth Csaba és MPP-s ellenjelöltje, Bartha
Jenő kicsit összerúgták a port, pontosabban
Osváth belerúgott a tér azon pontjába, ahol
Bartha Jenő tartózkodott. Osváth azóta
megbánta tettét, és bocsánatot is kért Bart-
hától, akivel egyébként gyerekkori barátok.
A kibékülés örömére benyomtak néhány
palack vörösbort, majd elmentek és együtt
megrakták az EMNP jelöltjét.
☻ Megirigyelvén Szász Jenőéktől Nyírő
József (szinte) újratemetését, az EMNP le-

velet küldött az Egyesült Álla-
mok-béli Wass Albert alapít-
ványnak, hogy nem küldenék-
e el nekik az író hamvait, mert
szívesen újratemetnék, lehető-
leg még június tizedike előtt.
Az alapítványtól azt válaszolták:
sajnos nem tudnak eleget tenni
a kérésnek, ugyanis az író itt
Marosvécsen van elhantolva.
☻ A vásárhelyi magyarok ne-
vében tisztelettel felkérjük Vic-
tor Ponta párt- és elvtársait,
Ciprian Dobre és Cornel Brișcaru
urakat, hogy a fényképpel ellá-
tott választási szórólapjaikat ne
olyan fényes, kartonszerű pa-
pírra nyomtassák, mert csúszik,
kemény, és a víz se viszi le.
☻ Néhány adat a polgármes-
terjelöltekről: ötük közül a leg-
idősebb Smaranda Enache (62),
a legfiatalabb Brișcaru (38); Be-
nedek Imre 61, Frunda 60, Flo-

rea 56 éves. A két magyar jelölt,
Benedek és Frunda a Rák jegy-
ében született, Smaranda Ena-
che Kos, Briscaru Szűz, míg Flo-
rea Bika. A kínai horoszkóp
szerint Enache és Benedek Tig-
ris, Frunda Nyúl, Brișcaru Bivaly
és Florea Majom. Az RMDSZ-es
és a független jelölt Vásárhe-
lyen született, Benedek Imre
Udvarhelyen. Brișcaru Vatra
Dornei-en, Florea pedig Bras-
sóban látta meg a (pajta tetején
beszűrődő) napvilágot.
☻ Mindannyiunk kedvence,
Virágárus Jócka (aki Frundának
anno osztálytársa, sőt, állítása
szerint padtársa volt) is beszállt
a kampányba: ingyen oszto-
gatja a kocsmákban a tulipánt,
és saját szlogenje is van: „sza-
vazzá’ Frunda Gyurira – aggy
egy szivarat!”.

KampányhírekKampányhírek



8. oldal >>  Reklám

C M
Y B

C M
Y B

június 1 – 7.

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)

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.

Felügyelő-asszisztens a 
Bel- és nemzetközi 
közkapcsolatok osztályra

A versenyvizsgára az intézmény Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor:
2012. június 12-én, 10 órától tartják az írásbeli vizs-
gát, majd június 14-én, 10 órától pedig az interjút.

A beiratkozási iratcsomót a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közlését
követő 8 napon belül kell benyújtani, az intézmény székhelyén, és ennek a 2008. évi
611-es kormányhatározat 49. cikkelye első bekezdésében foglalt iratokat kell tartal-
maznia.
A versenyvizsgán való részvétel feltételét, a beiratkozási dosszié iratait, valamint a köny-
vészetet az intézmény székhelyén és a www.tirgumures.ro honlapon függesztik ki.

Részleteket a 0653-801.866-os 
telefonszámon 8 és 14 óra között kaphatnak.

KÖZVITA

Marosvásárhely Municípium, a 2012. május 25–június
6. közötti időszakban konzultációt folytat  (a közvélemény
szintjén) a következő urbanisztikai dokumentációkkal kap-
csolatban:

„Övezeti városrendészeti terv - lakóegység,      termelői és
szolgáltatói övezet, Segesvári út sz.n., haszonélvező Ani- Construct Kft.
„PUZ – funkcionális konverzió      termelői övezet kifejlesztésére, Haladás u. 2. sz., ha-
szonélvező Primer Electro Kft.”

Ez alkalomból a következő események kerülnek szervezésre:

KÖZVITA
2012. június 6-án 12.00 órakor, Marosvásárhely Municípium székházában, a Győzelem
tér 3.szám alatt, a Tanácsteremben (45-ös terem)
Meghívjuk az összes érdeklődőt: polgárokat, fizikai és jogi személyeket, civil szerveze-
teket, nemkormányzati szervezeteket, az érdekelt közintézmények képviselőit.
A javaslatokat az urbanisztikai dokumentációk tervezői mutatják be és bocsátják vita
tárgyává.

KIÁLLÍTÁS
A dokumentációk kivonatait a Polgármesteri Hivatal központi halljában állítják ki, a
12-es szoba mellett.
Bármely személy írásban benyújthatja saját véleményét és javaslatait e tanulmányt il-
letően, a Főépítész közönségszolgálati részlegén (12-es szoba) vagy a következő e-
mail címen: urbanism@tirgumures.ro
További információkat kérésre, A Város- és Területrendezési osztályon (70-es szoba)
érhetnek el hétfőtől csütörtökig 11.00 és 12.00 óra között (közönségszolgálati program),
illetve a 0265-268.330-as telefonszámon, a 164-es mellékállomáson.

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.

LÍCEUMOK LIGÁJA
A verseny szervező
bizottsága a Líceu-
mok Ligája Szuper-
kupa verseny idő-
pontját 2012.
június 7 –re
tűzte ki, 18.30 órai kezdettel, a Maros
Sport- és Szabadidő központban.
A Líceumok Ligája Szuperkupát a két alkalommal
megszervezett Lícumok Ligája nyertes csapatai
játszák - a Constantin Brâncuşi Iskolaközpont és
a Traian Săvulescu Mezőgazdaségi Kollégium.
A Líceumok Ligája Szuperkupa nyertes csapatát
eldöntő mérkőzés megnyitóján, 
a marosvásárhelyi líceumok válogatottja az új-
ságírók válogatottjával mérkőzik meg.

Választási  kam
pány hirdetés

Választási  kam
pány hirdetés

9. oldal
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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 53 éves nő vagyok, tartalmas
kapcsolatra vágyom, ahol a tiszte-
let és a bizalom elsődleges szem-
pont számomra. Egy olyan társat
keresek, aki mellett nőnek érezhe-
tem magam, aki mellet moso-
lyoghatok, akivel feltételek nélkül
el tudjuk egymást fogadni, anélkül
hogy a másik személyiségén vál-
toztatni akarnánk. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Add önmagad, de úgy, hogy
közben ne bánts meg másokat.
Legyenek ötleteid és céljaid, tudd,
hogy merre haladsz. Szeresd, amit
csinálsz, vagy ha mégsem, akkor
tudd, hogy hogyan érjed el, hogy
azt csináld, amit valójában akarsz.
És ami nagyon fontos, szeresd az
őszinteséget. 52 éves nő vagyok,
szeretek olvasni, új embereket
megismerni, utazni. Tel:
0737700001 sms kizárva

l A mosoly mindent meggyó-
gyít, azt mondták a nagyok.
Ebben hiszek, és ösztönösen
eszerint cselekszem: a mosoly
ritkán olvad le az arcomról. Mi
jellemző rám a legjobban? Sze-
retem a barátaimat, utazgatni
és a szabadban lenni. Nem
unatkozom, érdekes életem van,
de mennyivel jobb lenne, ha
lenne mellettem valaki, akivel
mindezt megoszthatom? 40
éves nő vagyok, de legbelül 30
évesnek érzem magam.
Tel:0748328731 sms kizárva

l Nem akarok egyedül aludni,
egyedül lélegezni, egyedül al-
kotni, egyedül létezni, egyedül
érezni. Aki kell, az az erejével és
a gyengeségeivel együtt kell. 45
éves nő keresi társát egy intelli-
gens úr személyében.
Tel:0742227718 sms kizárva

Mindannyian vágyunk a szere-
lemre! Igaz? És miért? Mert ez az
élmény tölt el minket viruló ele-
venséggel. Az érzékeink működ-
nek, minden érzelem felerősödik,
a hétköznapi valóság széthullik, és
mi az egekben járunk. Szeretné
megtalálni a szerelmet? Mi segí-
tünk önnek megtalálni, a Mira
Társkereső Ügynökség várja hí-
vását a 0742227718,
0737700001, 0748328731 tele-
fonszámokon
A zene maga az élet, és amíg szól,
semmi nem hal meg örökre. Ha
szereti a jó zenéket, a táncot, a szó-
rakozást és egy igazi társra vágyik,
akkor a Mira Társkereső
Ügynökség szervezésén belül jú-
nius 14-én lehetősége nyílik meg-
ismerkedni egyedülálló
személyekkel. . Az ügynökségünk
várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731 tele-
fonszámokon
A zene hatalmas dolog. Egy dal
megváltoztatja a kedved, emléket
teremt, megváltoztathatja az élet-
edet. Ha egyedül van, és komoly
kapcsolatra vágyik, jöjjön és tölt-
sön velünk egy délutánt a június
3-án tartandó pikniken, itt talán
megtalálhatja azt a személyt, akire
érdemes volt várni. Mira Társke-
reső Ügynökség várja hívását a
0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.

l 65 éves nő vagyok és egyelőre
önálló életemet nem szeretném
feladni, azt a jövő eldönti, viszont
vágyom egy komoly, megértő
társra, akivel gondolataim és sza-
badidőmet megoszthatom.
Tel:0742227718 sms kizárva

l Valójában semmit sem birto-
kolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha
képtelen vagy tovább adni azokat,
akkor azok birtokolnak téged.
Bármi legyen is a kincsed, úgy
tartsd a markodban, mintha vizet
tartanál. Mert ha megszorítod, el-
tűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed.
Tartsd szabadon és örökre a tiéd
marad. 39 éves nőként a vélemé-
nyem egy tartós kapcsolatról az,
hogy a kölcsönös bizalom elen-

gedhetetlen fogalom.
Tel:0737700001 sms kizárva

l 44 évesen hiszek a véletlenek-
ben, a zene erejében, a mosolyok-
ban, az első találkozás varázsában.
Hiszek a gondolatok erejében,
tudom, hogy megtalálom egyszer
azt a férfit, aki szívesen tölti velem
élete hátralevő perceit, óráit, nap-
jait. Tel: 0748328731 sms kizárva

Férfiak

l A szerelem olyan problémát-
lan, mint egy jármű. Csak az a kér-
dés: ki vezeti, és merre visz az út.
36 éves, őszinte, megbízható férfi
vagyok. Keresem a párom egy
olyan nő személyében, aki sze-
retne családot alapítani. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Jó kedélyű, kiegyensúlyozott és
vidám, káros szenvedélyektől
mentes 35 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: 0737700001
sms kizárva

l A közeli ismerősök legjobban
talán úgy jellemeznének, hogy
egy sok mindenre nyitott 34 éves
férfi, tele életkedvvel, aki ha egy-
szer belekezd valamibe, azt álta-
lában véghezviszi. A sport és
túrázás nem maradhat ki a sza-
badidőmből, nem szeretek unat-
kozni. Mindez pedig valahol akkor
az igazi, ha van is kivel megosztani
az élményeket. Ha ezt végigol-
vasva úgy érzed, Neked mellettem
a helyed, ne tartsd magad távol a
telefonodtól, hívj engem. Tel:
0737700001 sms kizárva

l Képzelje el, milyen jó lenne vi-
dámnak, kíváncsinak, boldognak
lenni. Minden pillanatot mélyen
átélni. Újra hinni a szerelemben,
az álmokban. Tudni harcolni azért,
amit el akar érni. Ha régóta vágyik
már egy társra, mi segíthetünk
önnek megtalálni, a Mira Társke-
reső Ügynökség várja hívását a
0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.

l Szeretnél megismerni egy 52
éves életvidám férfit? Szeretek ej-
tőernyőzni, kirándulni és táncolni.
Úgy gondolod, hogy a szürke hét-
köznapokban is mosolyt tudnék
csalni az arcodra és boldogok le-
hetnénk együtt az ünnepnapokon
is? Ha igen akkor Te vagy az a nő,
aki hiányzik az életemből. Tel:

0742227718 sms kizárva

A zene maga az élet, és amíg szól,
semmi nem hal meg örökre. Ha
szereti a jó zenéket, a táncot, a szó-
rakozást és egy igazi társra vágyik,
akkor a Mira Társkereső
Ügynökség szervezésén belül
június 14-én lehetősége nyílik
megismerkedni egyedülálló
személyekkel. .Az ügynöksé-
günk várja hívását a 0742227718,
0737700001, 0748328731 tele-
fonszámokon.

lA sakk elővigyázatosságra tanít
bennünket, arra, hogy a jövőre is fi-
gyeljünk egy kicsit, körültekintésre,
vagyis arra, hogy az egész sakktáb-
lát szem előtt tartsuk, óvatosságra,
vagyis arra, hogy ne kapkodjuk el
lépéseinket. Végül három igen fon-
tos szabályra: ne csüggedjünk, ha
pillanatnyilag rosszul állnak a dol-
gaink, reménykedjünk a dolgok
jobbra fordulásában, s végül, le-
gyünk továbbra is kitartóak a kiút
keresésében. 45 éves független,
karrierjében sikeres férfi vagyok és
szeretném megtalálni életem
sakktábláján a királynőt. Tel:
0737700001 sms kizárva

lA zene hatalmas dolog. Egy dal
megváltoztatja a kedved, emléket
teremt, megváltoztathatja az élet-
edet. Ha egyedül van, és komoly
kapcsolatra vágyik, jöjjön és tölt-
sön velünk egy délutánt a június
3-án tartandó pikniken, itt talán
megtalálhatja azt a személyt, akire
érdemes volt várni. Mira Társke-
reső Ügynökség várja hívását a
0742227718, 0737700001,
0748328731 telefonszámokon.

lŐszinte 30 éves, vidám életfilo-
zófiájú sportos, céltudatos fiatal-
ember vagyok. Szeretek szórakozni,
kellemesen eltölteni a mindenna-
pokat. Hasonló gondolkodású höl-
gyet keresek komoly kapcsolat
reményében, aki nem riad vissza a
mindennapok kihívásaitól. Tel:
0742227718 sms kizárva

l Az apró kis gondolatok, ame-
lyekkel elmondhatjuk érzéseinket,
vágyainkat, nagyon fontosak. 31
évesen fontosak számomra a közös
élmények, a mozgás, a nyitottság.
Választásunk eleinte mindig örök.
Két ember igyekszik egymásnak
megfelelni, alkalmazkodni, s ha
szeretik is egymást tiszta szívből,
elválaszthatatlan éveket élhetnek
le együtt. Keresem, azt az embert,
akivel elválaszthatatlan lehetek.
Tel: 0748328731 sms kizárva

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408
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m1

10:05 Rocca
parancsnok (s.)

11:05 Fábry 
12:25 Tetőtől talpig
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Kasszasiker (s.)
15:50 Angyali 

érintés (s.)
16:35 Capri - Az álmok

szigete (s.)
17:35 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Poén Péntek 
22:40 Mindenből 

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

és Joey (s.)
01:35 Waczak 

Szálló (s.)
02:10 Everwood (s.)
02:55 MM 

magazin(s.)

Péntek 

21:40 
Poén Péntek

m2

10:25 Enid Blyton
kalandfilm
sorozata (s.)

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Lizzie McGuire (s.)
11:45 Zsigmond

király ajándéka
12:00 Magyar

bulizene
13:01 Híradó
13:25 Hogy volt!? (s.)
15:35 2-es Retro
15:37 Alfonzó

szenvedélyei
16:15 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

16:40 A Nyereg Klub (s.)
17:10 Lizzie McGuire (s.)
17:30 Elit gimi (s.)
18:25 Capri - Az álmok

szigete (s.)
19:20 Rajzfilmek
19:50 Csehország -

Magyarország /
Barátságos
labdarúgó
mérkőzés

21:55 Híradó
22:30 Angyali érintés (s.)
23:15 Maradj talpon! 

19:50
Csehország - Magyarország

RTL Klub

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (arg.
filmsor., 142.
rész, 2005) 

10:25 Győzike, Reality
komédia

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

titkai (s.)
15:20 Riadó a

fedélzeten 
(am. családi
film, 2004) 

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

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

Híradó
20:10 A gyanú

árnyékában (s.)
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:30 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:30 Gyilkos elmék (s.)
01:30 Reflektor

15:20
Riadó a fedélzeten

TV2

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

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban

Rosszban (s.)
22:20 Gyerünk a

börtönbe! 
(am. vígj., 2006) 

00:10 Aktív 
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
02:15 Gyerünk a

börtönbe! (am.
vígj., 2006)
(ism.)

22:20
Gyerünk a börtönbe! 

Viasat 3

06:40 Gyilkos sorok (s.)
07:30 Kincsek a

padláson (s.)
08:00 A nagy

házalakítás (s.)
08:50 Gyilkos sorok (s.)
09:40 Nyomtalanul (s.)
10:30 Doktor House (s.)
11:25 Columbo:

Végzetes
gyakorlat (am.
krimi, 1974) 

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 Daylight -

Alagút a
halálba (am.
katasztrófa f., 1996)

00:20 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:15 Esküdt
ellenségek (s.)

22:20 
Daylight

Duna 

10:00 Hogy volt!? (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár (s.)
15:15 Vannak vidékek (s.)
15:40 Szerelmes

földrajz (s.)
16:15 Munka-Társ (s.)
16:45 Magyar

történelmi
arcképcsarnok (s.)

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

századok 
23:55 Koncertek 
00:50 Thermák, az

antik világ
menedékei 
(olasz dokumentumf.)

13:20 
Kívánságkosár
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m1

10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti 
11:30 Stadionok

lengyel módra 
12:00 Borászok

Borásza
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 A Somló

hercege
13:35 Zöld Tea
14:10 Alfonzó

világszínháza
14:35 Tetőtől talpig
15:10 A világ

madárszemmel (s.)
16:05 TeSzedd 
17:40 Doc Martin (s.)
18:35 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:10 A gyémánt

románca (am.-
auszt. kalandf., 2001) 

22:40 Szeretettel
Hollywoodból

23:10 Csiky Gergely:
A nagymama

01:15 Nagyon 
zene (s.)

Szombat

21:10 
A gyémánt románca

m2

10:50 A Nyereg Klub (s.)
11:15 Lizzie McGuire (s.)
11:40 Életmód 
12:05 Érték! Értem! (s.)
13:02 Szerelmes

földrajz (s.)
13:30 Marslakók (s.) 
15:15 Magyarország

története (s.)
15:45 Könyvkalauz
16:10 Rajzfilmek
16:35 Keménykalap

és krumpliorr (s.)
17:30 Vakáció a

halott utcában
(magyar
iúsági f., 1979) 

18:35 Öveges 33 (s.)
18:45 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

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

(magyar
filmdráma, 2006) 

23:20 Mestersége
színész 

17:30 
Vakáció a halott utcában

RTL Klub

*06:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Beyblade (s.)
11:25 Asztro Show
12:20 Házon kívül

(ism.)
12:50 Autómánia
13:30 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:30 Lost - 
Eltűntek (s.)

15:30 Chuck (s.)
16:30 Agymenők (s.)
17:30 Maradok

hűtlen híve
(am. vígj., 1984) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik

- 2012 - Finálé
(2012) (élő)

23:00 Rád vagyok
kattanva (am.
rom. vígj.,
2000) 

00:50 Kígyóharapás
(am. horror, 2005) 

02:25 Hülyeség nem
akadály (s.)

23:00 
Rád vagyok kattanva

TV2

11:00 Beyblade (s.)
11:50 Egyik kutya,

másik nem! 
12:20 Babavilág 
12:30 Tűsarok 
12:50 9 hónap 
13:20 Én is szép

vagyok 
13:50 Top Speed
14:20 Autóguru
14:50 Sheena, a

dzsungel
királynője (s.)

15:50 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:50 Rejtélyek
kalandorai (s.)

18:00 Sas kabaré
19:00 Nagytakarítás

(magyar
valóságshow,
2012) 

19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 A fáraó

bosszúja (am.
kalandf., 2006) 

23:45 Luxusdoki (s.)
00:45 A médium (s.)
01:45 EZO.TV
02:45 Kalandjárat

20:35
A fáraó bosszúja

Viasat 3

08:00 Ki ez a lány? (s.)
08:50 Zsírégetők (s.)
09:40 Főzz élőben

Gordon
Ramsay-vel (s.)

10:45 Columbo:
Negatív
reakciók (am.
krimi, 1974) 

12:30 Irány Colorado!
(am. kalandf.,
1991) 

14:35 Lucky Luke (s.)
15:40 Candleford-i

kisasszonyok (s.)
17:45 Rocky és

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

19:20 Hook (am.
kalandf., 1991) 

22:00 Viharzóna (am.-
német
katasztrófa f.,
2000) 

00:30 A végső határ
(sp. horror,
1997) 

02:15 Az utolsó
órában (s.)

19:20
Hook

Duna 

10:05 Daktari (s.)
11:00 Zarándok -

utakon (s.)
11:30 Világ-nézet 
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:45 Mindennapi

hősök
14:10 Heuréka!

Megtaláltam!
14:40 Sírjaik hol

domborulnak...
15:10 Talpalatnyi zöld
15:45 Pannon

expressz
16:15 Hagyaték 
16:40 Kulisszatitkok (s.)
17:15 Ének az esőben

(am. zenés vígj.,
1952) 

19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!? 
20:30 Robert Thomas:

Szegény Dániel
(magyar
színházi felv.,
1999) 

22:45 MüpArt
00:40 Dunasport

17:15
Ének az esőben

m1

09:55 Engedjétek
hozzám

10:05 Katolikus
krónika

10:30 Úton-útfélen
10:40 Református

iúsági műsor
10:45 Útmutató
11:15 A sokszínű

vallás
13:25 Hírek
13:30 Szellem a

palackból... 
14:00 Anno
14:30 A tizedes meg a

többiek (ff.,
magyar vígj.,
1965) 

16:15 Út Londonba
16:50 Telesport
17:20 Nyakunkon az élet

(am. vígj., 1994) 
19:00 Rex Rómában (s.)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munkaügyek (s.)
23:25 Veszélyes

Bangkok (am.
akcióthriller)

Vasárnap

14:30 
A tizedes meg a többiek

m2

08:00 Gyerekműsor
10:35 Vakáció a

halott utcában
(magyar
iúsági f., 1979) 

11:40 Keménykalap és
krumpliorr (s.)

12:35 Öveges 33 (s.)
12:45 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

13:01 Vallási híradó
16:20 Nagyon zene

válogatás
17:20 Túraautó

világbajnokság
18:35 P@dtársat

keresünk (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:10 4 összeesküvő és

1 temetés (s.)
21:00 Híradó
21:30 Doc Martin (s.)
22:20 A tizedes meg a

többiek (ff.,
magyar vígj.,
1965) 

00:00 Szeretettel
Hollywoodból

00:30 Nyakunkon az
élet (am. vígj.)

18:35
P@dtársat keresünk

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas

(2011) 
13:05 Női kézilabda

Eb-selejtező
mérkőzés -
2012 (élő)

14:55 Míg a halál el
nem választ (s.)

15:25 Hetedik érzék (s.)
16:20 Tru Calling (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:30 Én a

vízilovakkal
vagyok (olasz
akció-vígj.,
1979) 

19:30 RTL Klub
Híradó

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

napja (am.
akcióf., 1996) 

00:05 A dicsőség
zászlaja 
(am. háborús
filmdráma,
2006) 

21:00 
A Függetlenség napja

TV2

10:40 Nagy Vagy!
11:45 EgészségMánia 
12:15 Talpig nő 
12:45 Kalandjárat 
13:15 Borkultusz 
13:45 Stahl konyhája
14:15 Több mint

TestŐr
14:45 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:45 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

16:45 Bűbájos
boszorkák (s.)

17:45 Tökéletes nap
(am. filmdráma,
2006) 

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Indiana Jones

és a
kristálykopony
a királysága (am.
kalandf., 2008) 

23:25 Frizbi Hajdú
Péterrel 

00:25 Elit egység (s.)
01:25 Családi

összeesküvés
(am. krimi)

21:05 
Indiana Jones

Viasat 3

08:40 Véznák kontra
dagik (11. rész) 

09:40 Anya, csak egy
van!

10:05 EgészségŐr
(magazinműsor)

10:35 Szex és New
York light (s.)

11:45 A nagy
házalakítás (s.)

13:30 Hook (am.
kalandf., 1991) 

16:00 A vörös
Pimpernel (s.)

18:00 Roxanne (am.
vígj., 1987) 

20:00 Négy esküvő
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 A célszemély (s.)
22:50 Baseball bikák

(am. rom. vígj.,
1988) 

01:05 Viharzóna 
(am.-német
katasztrófa f.,
2000) 

03:25 EgészségŐr
(magazinműsor)

03:50 Anya, 
csak egy van!

22:50 
Baseball  bikák

Duna 

09:50 Magyar elsők (s.)
10:10 Másfélmillió lépés

Magyarországon (s.)
11:00 Élő egyház
12:00 Új nemzedék

(magyar
magazinműsor) 

12:30 Élő világegyház
13:02 Híradó 
13:15 Élő népzene 
13:45 Akadálytalanul 
14:15 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:10 Arcélek 
15:40 Hazajáró 
16:15 Görgey Gábor:

Wiener Walzer
(magyar tévéf.,
1980) 

17:10 Egy asszony
visszanéz (ff.,
magyar
filmdráma, 1941) 

19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Doktor Zsivágó (s.)
22:30 Rúzsa Magdi

koncert
00:00 Klubszoba

17:10
Egy asszony visszanéz
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m1

10:10 Rocca
parancsnok (s.)

11:05 Rex Rómában (s.)
11:55 Most a Buday!
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Bús

düledékeiden (s.)
16:00 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Capri - Az álmok

szigete (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Ábel a

rengetegben
(magyar játékf.,
1994) 

23:35 Szlovák -
magyarok
(magyar

dokumentumf., 2011) 

00:30 Az Este
01:05 Aranymetszés

Hétfő 

21:40
Ábel a rengetegben 

m2

11:45 Nekem ne
lenne hazám? (s.)

12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 A múzsa csókja 
13:55 A legendás

musztáng (am.
filmdráma,
2009) 

15:20 2-es Retro
15:22 Telepódium 
16:40 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó
21:30 Magyarország -

Írország /
Barátságos
labdarúgó
mérkőzés

23:30 2-es Retro
23:32 A névtelen vár (s.)
01:00 Maradj talpon! 

21:30 
Magyarország - Írország

RTL Klub

06:35 Top Shop
07:00 Jó reggelt,

skacok!
08:20 Reflektor

Reggel
08:35 Reggeli - Csak

csajok
09:15 A szerelem

rabjai (s.)
10:15 Győzike, Reality

komédia
11:15 Top Shop
12:55 Asztro Show
14:00 Az éden titkai (s.)
15:00 A cserecsapat

(am. vígj., 2000) 
17:15 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

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

Híradó
20:10 Castle (s.)
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.)
22:30 Dr. Csont (s.)
23:30 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:35 PokerStars.net -

Big Game
01:35 Reflektor

15:00 
A cserecsapat

TV2

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:45 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:05 Teleshop
12:10 EZO.TV
13:45 Mi volt ez az

egész? (magyar
dokumentumf.,
2004) 

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

Manhattanben (s.)
18:15 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

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

Rosszban
(magyar
filmsor., 1871.
rész) 

22:15 NCIS (s.)
23:15 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:15 Bostoni

halottkémek (s.)
01:15 Tények 

21:30 
Jóban Rosszban

Viasat 3

06:40 Gyilkos sorok
(s.)

07:30 Kincsek a
padláson (s.)

07:55 A nagy
házalakítás (s.)

08:40 Gyilkos sorok (s.)
09:35 Nyomtalanul (s.)
10:30 Doktor House (s.)
11:25 Columbo:

Negatív
reakciók (am.
krimi, 1974) 

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 Halálos terápia

(am. krimi,
1996) 

00:35 CSI: A
helyszínelők (s.)

22:20 
Halálos terápia

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:05 Klubszoba 
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó 
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:10 Trianon az

irodalomban (s.)
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:20 Harangzúgás

Trianon
emléknapján

17:50 Linda (magyar
filmsor., 1. rész,
1984) - Szatír

19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Rózsa Sándor (s.)
21:00 Trianon

(magyar
dokumentumf.,
2004) 

23:10 Hírek
23:20 Dunasport
23:25 Kultikon
00:20 Sportaréna

(magyar
sportműsor)

17:50
Linda

m1

11:00 Mindenből 
egy van (s.)

11:55 Natúra (s.)
12:25 Medvék,

barlangok és
vízesések
földjén (1992)

13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:30 Marslakók (s.)
15:00 Beszélő 

fejek (s.)
16:00 Angyali 

érintés (s.)
16:50 Capri - Az álmok

szigete (s.)
17:45 MM magazin
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:12 Marslakók (s.)
21:40 A királynő

(angol-francia-
olasz életr.
drám., 2006) 

23:25 Az Este
00:00 Tudorok (s.)
00:55 Barangolások

öt kontinensen

Kedd

21:40 
A királynő

m2

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Lizzie McGuire (s.)
11:48 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Szép otthonok
13:50 Vízitúra
14:20 1100 év Európa

közepén (s.)
14:45 2-es Retro
14:47 A névtelen vár (s.)
16:10 Európa

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

kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 2-es Retro
23:17 Színes portrék 
00:15 A királynő

(angol-francia-olasz
életr. drám., 2006)

13:50
Vízitúra

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor
Reggel

08:50 Reggeli - Csak
csajok

09:25 A szerelem
rabjai (arg.
filmsor., 144.
rész, 2005) 

10:25 Győzike, Reality
komédia

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

csatája (am.
családi film,
2005) 

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

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

Híradó
20:10 Castle (s.)
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.)
22:30 A mentalista (s.)
23:35 A Grace klinika (s.)
00:45 Reflektor

15:20
Mágusok csatája

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Baseball álmok

(am. filmdráma,
1989) 

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
20:30 Aktív
21:30 Jóban

Rosszban (s.)
22:15 Az ördög maga

(am. thriller,
1997) 

00:15 TotalCar
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV

22:15
Az ördög maga

Viasat 3

08:30 Gyilkos sorok (s.)
09:25 Nyomtalanul (s.)
10:15 Doktor House (s.)
11:05 Roxanne (am.

vígj., 1987) 
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.)
23:10 New York-i

nyomozók (s.)
00:05 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:00 Esküdt

ellenségek (s.)
01:55 Doktor House (s.)
02:50 New York-i

nyomozók (s.)
03:35 A nagy

házalakítás (s.)
04:20 Dawson és a

haverok (s.)

11:05
Roxanne

Duna 

08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon (ism.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 1 könyv
17:05 Zebra
17:20 Térkép
17:50 Linda (magyar

filmsor., 2. rész,
1984) - A
fotómodell

19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Vivát

Benyovszky! (s.)
21:10 A papa

szolgálati útra
ment (jug.
filmdráma,
1985) 

23:30 Hírek
23:35 Dunasport
23:40 Kultikon
00:35 Lamantin Jazz

Fesztivál (s.)
01:25 Szvjatoszlav

Richter
(koncertf.)

21:10
A papa szolgálati útra ment
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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 (s.)

17:40 MM magazin
18:45 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Párizsi

helyszínelők (s.)
22:40 On the Spot (s.)
23:35 Az Este
00:10 KorTárs
00:40 Az utolsó kettő

(magyar
dokumentumf.,
2010) 

Szerda

22:40
On the Spot

m2

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Lizzie McGuire (s.)
11:48 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Magyar

évszázadok 
13:50 Motorsport 
14:15 A rejtélyes XX.

század
14:40 1100 év Európa

közepén (s.)
15:10 2-es Retro
15:12 Színes portrék 
16:05 Európa

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

kalandfilm
sorozata (s.)

17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:00 Capri - Az álmok

szigete (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:10 Tudorok (s.)

16:05 
Európa pályaudvarai

RTL Klub

08:50 Reggeli - Csak
csajok

09:25 A szerelem
rabjai (s.) 

10:25 Győzike, Reality
komédia

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

(görög filmsor.,
99. rész, 2008) 

15:20 Jéghercegnő
(am.-kan. vígj.,
2005) 

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

18:20 Teresa (mex.
filmsor., 72.
rész, 2010) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:10 Castle (s.)
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt

(magyar
filmsor., 1998) -
6117-6118.

22:30 Titanic 2 (am.
kalandf., 2010) 

00:25 Reflektor

15:20
Jéghercegnő

TV2

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

kincse (francia-
olasz-NDK
kalandf., 1965) 

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

felügyelő (s.)
17:20 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban

Rosszban (s.)
22:15 Doktor House (s.)
23:15 Született

feleségek (s.)
00:15 Én is szép

vagyok (2012) 
00:45 Tények 

13:25
Az aztékok kincse

Viasat 3

07:50 A nagy
házalakítás (s.)

08:35 Gyilkos sorok (s.)
09:30 Nyomtalanul (s.)
10:20 Doktor 

House (s.)
11:10 A vörös

Pimpernel (s.)
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.)
19:30 Vérmes 

négyes (s.)
20:25 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 A szerelem

hullámhosszán
(am. rom. vígj.,
1993) 

00:15 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:15 Esküdt
ellenségek (s.)

02:05 Halálos terápia
(am. krimi)

22:20 
A szerelem hullámhosszán

Duna 

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

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 1 könyv
17:20 Térkép
17:40 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Kántor (s.)
21:00 London River

(angol-francia-
algériai
filmdráma,
2009) 

22:30 Hírek
22:35 Dunasport
22:40 Kultikon
23:35 Rost Andrea és

a Budapesti
Vonósok
Kamarazenekar
hangversenye
(magyar
koncertf., 2010)

01:10 Vers
01:15 Himnusz

21:00
London River

m1

11:00 Poén 
Péntek 

12:00 Párizsi
helyszínelők (s.)

13:01 Híradó
13:25 Slovenski

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

érintés (s.)
16:45 Capri - Az

álmok 
szigete (s.)

17:45 A megoldások
magazinja

18:35 Everwood (s.)
19:20 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó
21:12 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 DTK 

(talk show) 
23:25 Az Este
00:00 A velencei

kalmár (s.)
02:10 Everwood (s.)
02:55 A megoldások

magazinja

Csütörtök

17:45
A megoldások magazinja

m2

10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Lizzie McGuire (s.)
11:45 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar retro
13:25 Homokzene

mesék 
13:40 Másfélmillió

lépés
Magyarországon (s.)

14:15 Zegzugos
történetek 

14:45 1100 év Európa
közepén 

15:12 Nemcsak a
húszéveseké a
világ

16:05 Európa
pályaudvarai (s.)

16:35 MacGyver (s.)
17:20 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Lizzie McGuire (s.)
18:40 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:00 Capri 
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:27 Hogy volt!? 

14:15 
Zegzugos történetek

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Győzike, Reality

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

diadala (am.
filmdráma,
2004) 

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

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

Híradó
20:10 Castle (s.)
21:10 Fókusz
21:55 Barátok közt (s.)
22:30 Tiszta játszma

(am. akcióf.,
1995) 

00:25 Totál szívás (s.)

15:20
Az értelem diadala

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon!
(ism.)

*06:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:30 EZO.TV
13:00 The Blues

Brothers - A
blues testvérek
(am. akció-vígj.,
1980) 

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
20:30 Aktív
21:30 Jóban

Rosszban (s.)
22:15 Drakula halott

és élvezi (am.-
francia vígj.,
1995) 

13:00 
The Blues Brother

Viasat 3

06:25 Gyilkos sorok
(s.)

07:15 Kincsek a
padláson (s.)

07:40 A nagy
házalakítás (s.)

08:30 Gyilkos sorok (s.)
09:25 Nyomtalanul (s.)
10:20 Doktor House (s.)
11:15 A szerelem

hullámhosszán
(am. rom. vígj.,
1993) 

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.)
19:30 Vérmes 

négyes (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor 

House (s.)
22:20 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:05 Nikita (s.)

10:20 
Doktor House

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Pannon

expressz 
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hagyaték 
15:45 Határtalanul

magyar 
16:10 Lyukasóra

(ism.)
16:40 Hazajáró 
17:20 Térkép
17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 A fekete város (s.)
21:00 Esős vasárnap

(ff., magyar
rom. dráma,
1962) 

22:40 Hírek
22:45 Dunasport
22:50 Kultikon
23:45 MüpArt 
01:30 Koncertek 

21:00 
Esős vasárnap
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Június 1-jén döntenek a FCM sorsáról (is)

Nem született döntés a labdarúgó 1. ligában üresen
maradt hely betöltése kérdésében, a labdarúgó szövetség
végrehajtó bizottságának szombati (május 26.) ülésén.

Valószínű, hogy tizenhét
csapattal marad a labdarúgó
élvonal, miután a feljutó he-
lyen végzett FC Temesvár nem
kapott versenyengedélyt. Az
előző években ilyen esetben
az első kieső(k) töltötték fel a
18 csapatos mezőnyt, az idény
elején azonban ezt a szabályt törölték, anélkül, hogy bármivel
helyettesítették volna. 

Így június 1-jén ismét napirendre kerül a kérdés, az ülést
azonban nem Mircea Sandu, hanem a profi liga elnöke, Dumitru
Dragomir vezeti majd. 

Addig is a FCM játékosai készenlétben vannak, az esetleges
osztályozó mérkőzést illetően (a Severin-I Gaz Metan ellen), és
bizakodva várják a sportvezetők döntését.  

– Kétszeres kick-box Világkupa-
győztes lettél, amihez gratulálok.
Mikor is kezdtél el sportolni?

– 12 évesen kezdtem el atleti-
zálni, majd kerékpározni, de mind-
amellett hogy számos dobogós he-
lyezést értem el, abbahagytam.
Idővel birkóztam is, de az igazi kihí-
vást az önvédelmi sportágak, pon-
tosabban a keleti harcművészet je-
lentette számomra. Először hobbi
szinten űztem, majd Gombos Attila
tanácsára hallgatván, nyolc éve ver-
senyszinten kezdtem űzni a kick-bo-
xot. Idővel számos hazai versenyen,
bajnokságon diadalmaskodtam, vi-
szont a legértékesebb számomra a
2008-as varsói whu-shu EB-n való
harmadik, a 2009-es Világkupán
elért első, a 2011-es szegedi Világ-
kupán megszerzett szintén harma-
dik, valamint a 2012-es Világkupán
elért első helyezés.

– Gondolom, most sem volt
könnyű nyerned Szegeden. Milyen
volt a felkészülésed, majd a verseny?

– Egyáltalán nem volt könnyű
a felkészülés, mivel néhány héttel
a Világkupa előtt, összetűzésem
volt a törvénnyel, ami lelkileg, szel-
lemileg egyaránt megviselt,
ugyanakkor rossz fényt is vetett
rám, de mindamellett nagyon
megerősített, és örvendek, hogy
végleg túl vagyok rajta. 

A komolyságomnak, a hatá-
rozottságomnak és nem utolsó
sorban edzőimnek, Gombos Csa-
bának, meg Poczó Zoltánnak kö-
szönhetően egy erős, de hasznos
felkészítő időszakban volt részem,
aminek köszönhetően diadalmas-
kodhattam Szegeden.

Szponzoraimnak is köszönöm
a segítséget, általuk kijuthattam
a Világkupára, miután 2010-ben
anyagiak miatt nem tudtam ott
lenni. Sajnos, edzőim nem lehettek
velem, de a verseny során több
magyar edző segített a felkészü-
lésben.

A legnehezebb ellenfelem
a döntőben volt, egy nálam fél
fejjel magasabb (habár én is

193 cm magas vagyok), Nanet
Miletic szerb sportoló ellen
győztem pontozással.

Amúgy az idei Világkupán
mintegy 800 sportoló vett részt,
a legsikeresebbek a világszinten
is elismert orosz, fehérorosz
meg szerb sportolók voltak.

– Mik a távolabbi terveid, ami
a sportpályafutásodat illeti?

– Nem könnyű számomra dol-
gozni és sikeresen sportolni is, mivel
délután járok edzésekre, vagyis a
munkaprogramom után. Ahhoz,
hogy még magasabb szinten űz-
zem ezt a sportágat, a fővárosba,
vagy külföldre kellene költöznöm,
amit nem tudnék megengedni
magamnak anyagilag. Sajnálatos,
hogy az önvédelmi sportágakat
nem nagyon támogatják, pedig itt

A nemrég Szegeden tartott 18. kick-box Világkupán, a 91 kilós kategóriában Nemes László, a
marosvásárhelyi Gombos Martial Arts sportolója második alkalommal diadalmaskodott, miután 2009-
ban először állhatott fel a pódium legfelsőbb fokára.  A komoly, izmos testalkatú, de szerény sportoló
– a sportolás mellett a helyi Salubriserv irodai alkalmazottja, Sorin Ţerbea bizalmas embere – mesélt
a dobogói helyezéséről, a felkészüléséről és jövőbeli terveiről egyaránt.

Nemes László másodszor is
Világkupa-győztes kick-boxban!

Egy gálamérkőzés erejéig újra lát-
hatta a marosvásárhelyi közönség
a város egykori, legkedveltebb
labdarúgó együttesét, az ASA-t,
akik a 80-as, 90-es évek román vá-
logatott néhány tagja ellen ját-
szottak a helyi Sportcsarnokban. 

A vásárhelyi együttesben olyan
egykori hírességek jutottak szóhoz,
mint Bíró II. Levente (Laska), Fodor Já-
nos, Adrian Botezan, Márton László,
Aurel Stoica, Horaţiu Cioloboc, Hajnal
Gyuszi, Fazakas Árpád, Mircea Mun-
tean és George Ciorceri is akiket, Czakó
János készített fel erre a mérkőzésre. 

Az egykori A-osztályos kedvencek
cseleit, labdaátvételeit, indításait még
akkor is jó volt újra megcsodálni, ha
jelenleg 10-20 kg-os súlyfölösleg ne-
hezítette mozgásukat. 

Látni lehetett újra a rangidős Fa-
zakas Árpád (Fazi) precíz labdakeze-
lését, Hajnal Gyuszi gyors labdaszer-
zéseit, Fodor János kemény, de biztos
szereléseit, Ciorceri George robbané-
kony felfutásait és Bíró II. Levente
(Laska) parádés védéseit. 

A román válogatott színeiben pá-
lyára lépett Nalati, Dobos, Gabor, Sa-
bau, Viorel Moldovan, Ionel Ganea, Io-
sif Rotariu, akik a pályára lépés előtt
maguk díjazták a középiskolák baj-
noksága döntőjének résztvevőit. 

A gálamérkőzést Anton Heleste-
anu, a FCM vezérigazgatója vezette,
melyen jelen volt Mircea Rădulescu is,
a Román Labdarúgó Szövetség szak-
mai igazgatója.

Cornel Cacovean, az egyesület egy-
kori elnöke bevallotta, hogy a csapatnak
állandó helye volt, van a szívében, azon
fáradozott, hogy a szurkolóknak is örö-
met okozzon az egyesület tovább élte-
tésével. A mérkőzés után a következőket
mondták el a hajdani labdarúgók:

Fazakas Árpád: 
– Mindig is jó érzés egykori csapattár-

sakkal, hajdani ellenfelekkel csatázni, még
akkor is, ha az idő eljárt már felettünk…
Örvendek, hogy újra ránk figyeltek.

George Ciorceri:
– Mindig egyedi érzés találkozni,

sőt újra játszani egykori játékostársa-

immal. Ezen az eseményen találkozhat-
tam néhányukkal azok közül, akikkel
annyi kellemes emlék köt össze.

Hajnal Gyula:
– A labdarúgás iránti szeretet örökre

megmarad bennünk, boldogan lépünk
pályára örökké, ameddig az egészsé-
günk megengedi. 

Iosif Rotariu:
– Fergeteges hangulat volt a Sport-

csarnokban. Meglepett, hogy Maros-
vásárhelyen nagy hangsúlyt fektetnek
újra a sportra, remélem, hogy mindezt
folytatódik a Maros-menti városban.

Gratulálok a gála rendezőinek.

Ionel Ganea:
– Szívesen jöttünk ide, hogy támo-

gassuk a fiatalokat, a Líceumok Kupája
döntőjében, hisz a mi időnkben ritka
volt, az ilyen fajta esemény. Kevés kö-
tődésem van Marosvásárhelyhez, hiszen
abban az időben, amikor én fociztam,
nem volt A-osztályos együttese. Ez a
város megérdemli az élvonalbeli rész-
vételt.

Romulus Gabor:
– A pályára lépett, hajdani vásár-

helyi labdarúgók közül játszottam né-

hányuk ellen egykoron. Visszaemlék-
szem, hogy jó A-osztályos együttese
volt valamikor a városnak.

Viorel Moldovan:
– Besztercei születésű lévén, a lab-

darúgói karrierem elején több alkalom-
mal találkoztam vásárhelyi illetőségű
futballistákkal, az akkori iúsági köz-
pontokban, korosztályos válogatottak-
ban, ahová a legtehetségesebb és legí-
géretesebb ifiket válogatták be.
Sajnálom, hogy a FCM jelenleg kényes
helyzetbe került, de remélem, hogy A-
osztályos marad. Erdélyben több értékes
együttes van, ami fontos dolog.

Újra összeállt a hajdani ASA

Hibaigazítás
Előző lapszámunkban tévesen jelent meg, hogy a balavásári
Sportklubot nyárádmenti gyerekek alkotják. Helyesen: az
ákosfalvi Sportklubot nyárádmenti gyerekek alkotják, ennek
edzője Muntyán László. 

Szíves elnézést kér a sportszerkesztő.

a saját magad ura vagy a verse-
nyeken, ez nem csapatjáték, ahol
a hibád kiküszöbölhetik a társaid. 

Amúgy a fővárosi versenyeken
szinte mindig hátrányosan pon-
toznak, nem azért mert magyar
vagyok, hanem azért, mert nem
vagyok közülük való. Mindez bosz-
szantó, ezért is nagyobb a bizo-

nyítási vágy bennem, mint ottani
versenytársaimban. Egyelőre ma-
ximális odaadással igyekszem
megfelelni a munkahelyi kihívá-
soknak, ezzel párhuzamosan to-
vábbra is a legnagyobb határo-
zottsággal és komolysággal űzöm
a keleti harcművészet talán leg-
érdekesebb változatát.   
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Primőr c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Te jó Isten! Mikor lesz még ebből cseresznyepálinka?

Választási  kam
pány hirdetés


