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Sport

Hajnal Gyuszi visszavonult,
avagy nosztalgiázó 
szászrégeniek

Érdekes mérkőzésre került sor nemrég
Szászrégenben, ahol az egykori Avăntul
hajdani labdarúgói, az 1980-2000-es
román válogatott tagjaiból verbuváló-
dott együttessel mérték össze erejüket,
s amelyet az ASA, majd az Avăntul egy-
kori játékosa, a 12-szeres válogatott Haj-
nal tiszteletére rendeztek.  A mérkőzés
alkalmából a 61 éves egykori labdarúgó
szimbolikusan átadta a mezt legkisebb
fiának, Róbertnek, aki jelenleg a FCM
egyik korosztályos együttesét erősíti.  A
futballszurkolók által jól ismert, Szászré-
genben nagy népszerűségnek, köztiszte-
letnek örvendő Hajnal Gyuszival a
mérkőzés után beszélgettünk.

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

>>> 15. oldal

Társadalom

A triumvirátusnak (is) köszönhetően újra bajnok a City’us

Az elmúlt héten zsinórban harmadik bajnoki címét
nyerte a marosvásárhelyi City’us csapata. Kacsó Endre
együttese, miután az első mérkőzésen 7-2 arányban si-
került győzniük ellenfelük, a sepsiszentgyörgyi Spicom
otthonában, a visszavágón 10-1 arányban fektette két
vállra ellenfelét. Ezen a találkozón is kiválóan teljesített
a Klein László-Csoma Alpár-Szőcs László-trió. Az aláb-
biakban  a Szőcs Lászlóval készített interjút olvashatják.

Vélemény

Se pénz, se foci

A város labdarúgócsapata a bajnokságban
nyújtott játékának köszönhetően és az RLSz
döntésének a következményeként, kiesett
az első osztályú bajnokságból. A sportot
szerető közönség nevében köszönettel tar-
tozunk mindazoknak, akik lehetővé tették,
hogy rövid időre bár, de ilyen díszes társa-
ságba keveredhettünk a „fécsémé” által. 

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

>>> 4. oldal

Vélemény

Hacsek és Sajó

– Jó napot, Sajókám! Látom, megint ló-
gatja az ormányát, mivel tudnám felvi-
dítani? Nem kell esetleg egy
Váltás.MOST! póló, egy Benedek Imrés
plakát vagy egy Samanthás szórólap?
– Csavarja össze őket, és tegye fel kúp-
nak!
– Miért ilyen morcos? Talán egy pillana-
tig is kételkedett benne, hogy negyed-
szerre is Florea nyer?

>>> 4. oldal

Humor >>> 7. oldal

>>> 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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Társadalom

Kik fognak ma
Marosvásárhelyen 
jó színházat csinálni? 

Kik fogják ma Marosvásárhelyen a szín-
házat megváltani? Kik? – Azok a pálya-
kezdő tehetségeink, akik az elmúlt 22
évben az első adandó alkalommal el-
mentek innen jobb helyekre...?

>>> 6. oldal

Választások

A hivatalos választási eredmények szerint Dorin Florea (APMS) 50,07 százalékkal lett Marosvásárhely
polgármestere, Frunda György (RMDSZ) pedig 37,26 százalékot kapott. A harmadik helyen Cornel Brişcaru (USL)
végzett 8,35 százalékkal, a negyediken a független Samaranda Enache lett 2,63 százalékkal, az ötödik helyen
pedig Benedek Imre (MPP) végzett 1,67 százalékkal. A választási részvételi arány Marosvásárhelyen 59% volt,
és a magyarok 20%-kal kevesebben járultak az urnák elé, mint román polgártársaik. Az urnák lezárása után a
jelöltek sajtótájékoztatón értékelték a 2012-es helyhatósági választások eredményeit.

Tévéműsor 
melléklet

A régi az új!
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Névnapok
Június 13. Antal, Anett, Tóbiás
Június 14. Vazul, Zalán, Valér, Herkules, Metód, Hartvig
Június 15. Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát
Június 16. Jusztin, Ajtony, Jusztina, Ferenc, Péter, Aurélián
Június 17. Laura, Alida, Adolf, Teofil, Terézia, Marcián, Bató
Június 18. Arnold, Levente, Kamilla, Márk, Márkus, Eufémia
Június 19. Gyárfás, Rómeó, Julianna, Hajnalka, Mihály

Ajánló

Kos: Majd' szétfeszíti az energia és a tenni akarás. Lehet, hogy
türelmetlenül sürgeti az eseményeket, vagy fontos visszajelzést
vár, ám most türelmes kell legyen párkapcsolati és pénzügyi
kérdésekben egyaránt. Legyen jelen, élvezze a pillanatot, és ne
égessen fel semmit önmaga körül.
Bika: Eseménydús hét vár önre. Több munkaajánlat és baráti
megkeresés érkezhet, néha talán úgy tűnik, mindenki önt akarja.
Válogasson szíve és belátása szerint. Jó híreket kaphat egy régi ba-
rátról, és egy hobbival kapcsolatos örömteli lehetőség is vár önre.
Ikrek:Valószínűleg nagy változásokat él át ezekben a hetekben,
ám lehet, hogy ezek visszaesésnek vagy megtorpanásnak tűn-
nek. Nem kizárt, hogy energiahiányosnak érzi magát. Fontos,
hogy most minél több időt szánjon az aktív vagy a passzív pi-
henésre, és ne spóroljon semmin, ami feltölti.
Rák: A karrierrel kapcsolatos problémák, illetve az azokhoz fű-
ződő érzései felerősödhetnek a héten. Lehet, hogy a magánélete
és a munka összeegyeztetése okoz nehézséget, lehet, hogy a
kreativitása látja kárát a napi rutinnak. A héten tegyen valamit
a vágyaiért. Már egy kicsivel több vagy koncentráltabb szabadidő
is sokat számít.
Oroszlán: Talán kimerültnek érzi magát, ám hamar felpörgetik
az új emberek, akikkel összehozza a sors. Lehet, hogy nagy vál-
tozásokon mennek keresztül a párkapcsolattal szembeni elvá-
rásai. Ha társat keres, legyen nyitott mindarra, amit az új isme-
retségek ajánlanak.
Szűz: Megtorpanást tapasztal a héten egy ön számára fontos
célt illetően, de ez csak a pillanatnyi helyzet, ne hagyja, hogy
elbizonytalanítsa. Akkor érheti el, amit akar, ha kicsit hátradől,
és hagyja, hogy megtörténjenek a dolgok. Merítsen erőt a ba-
rátaiból, számíthat rájuk. 
Mérleg: A héten fontos visszajelzést kaphat valakitől, aki segít
előrejutnia egy bizonyos kérdésben, esetleg hozzájárul valamely
célja eléréséhez is, de az biztos, hogy nagy lökést ad az önbi-
zalmának. Egy szerette talán igyekszik önt visszatartani egy
általa veszélyesnek ítélt vállalkozástól, de jobb, ha önmagára
hallgat.
Skorpió: A héten jelentős változásokra számíthat az anyagi
helyzetében. Fontos a rugalmasság és az, hogy kész legyen
módosítani a terveit. Ne köteleződjen el hirtelen felindulásból
se a szerelemben, se a munkában. A kapcsolataiban különleges
energiaáramlást tapasztalhat.
Nyilas: A héten új fejezet kezdődhet a magánéletében. Eljött
a változás ideje, legyen nyitott rá, és bízza magát a sorsra. Valaki
felbukkanhat a múltjából, talán egy korábbi szerelme tölti el
aggodalmakkal. Gondolja át, mit szeretne tőle, és eszerint cse-
lekedjen, ne ragaszkodj az események előre megtervezett ki-
meneteléhez.
Bak: Ne szégyelljen kérdezni vagy segítséget kérni, nem kell
minden nehézséget egyedül megoldania, hiszen ott vannak
körülötted, akikre számíthat, és örülnek, ha beavatja őket a
dolgaiba. Pozitív energiája lelkesíti és új, kreatív ötletek meg-
alkotására sarkallják, használja ki ezt a kedvező időszakot.
Vízöntő: A héten tele lehet ambícióval és munkakedvvel, de
közben nyomasztónak érezheti, hogy kevés a szabadideje. Talán
nehezen egyezteti össze rövid és a hosszú távú céljait, és nem
tudja eldönteni, hogy adott helyzetben inkább a pillanatnak
éljen, vagy felelősen tekintsen a jövőbe. 
Halak: A héten új embereket és ötleteket ismerhet meg, legyen
nyitott rájuk és az általuk hozott változásra. Egy régi ismerőse
segíthet új bevételi forráshoz jutni, de lehet, hogy rajta keresztül
találkozik valakivel, aki fontos szerepet fog betölteni az életében.
Nézzen előre, és ne féljen kitörni egy olyan helyzetből, ami
viszszatartja önt.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Sütő Andrásra emlékeznek
A Sütő András Baráti Egyesület június 16-
án és 17-én emlékező összejövetelt rendez.
Június 16-án, szombaton 16 órától meg-
koszorúzzák az író sírját a marosvásárhelyi
református temetőben. Ezt követően, 17
órától a Horea utca 6. szám alatti Bernády
Házban ünnepi találkozásra kerül sor, ez
alkalommal az íróra emlékező előadások
hangzanak el, illetve filmvetítés is lesz. Jú-
nius 17-én 11 órától Sütő András szülőfa-
lujában, Pusztakamaráson, a helyi refor-
mátus templomban istentiszteleten
vesznek részt, majd az író szülőházához lá-
togatnak az emlékezők.

Virágkötő tanfolyam indul
A Tabula Oktatási Központ júniusban virág-
kötő-, pincér-, projektmenedzseri képzéseket
valamint számítógépes – Word, Excel és Ac-
ces irodai alkalmazására – szakképzéseket
indít. E hónap folyamán az alábbi tanfolya-
mok megnyitójára is sor kerül: 8-án otthoni
idősgondozó valamint 11-én szakácsképzés.
A hallgatók a tanügyi és Munkaügyi Minisz-
térium által elismert oklevelet szereznek,
amelyet az Európai Unióban is elismernek.
Hallgatói kérésre Europass keretrendszerbe
illeszkedő bizonyítvány-kiegészítőt is kiállí-
tanak. Érdeklődni és iratkozni a Tabula Ok-

tatási Központ titkárságán (Marosvásárhely,
1918. December 1. út, 86F. szám), hétköz-
naponként 9-17 óra között. Telefon:
0365/430-148, mobil: 0743/476-373, hon-
lap: www.atab.ro

Évadzárás a Stúdióban
Június 14-én, csütörtökön 19 órától a Dé-
monológia című évadzáró előadásra kerül
sor a Stúdió Színházban. Június 15-én, pén-
teken ugyanebben az időpontban a Pa-
rasztopera című szintén évadzáró előadás
van műsoron.

Hangverseny
Június 14-én, csütörtökön este 7 órától
szimfonikus koncert lesz a Kultúrpalota

Nagytermében Nyári álmok holdfényes éj-
szakán címmel. Vezényel: Franz Lamprecht
(Németország). Műsoron: I. J. Strauss,
Csajkovszkij, Dvorak, Waldteufel, Leonca-
vallo, Bizet, Donizetti, Meyerbeer, Verdi
művei. A koncertre a 34-es számú bérlet
érvényes.

16. Ariadné textilkiállítás
Június 13-án, szerdán 6 órakor kerül sor a
16. Ariadné textilkiállítás megnyitójára a
Kultúrpalota kiállítótermében. A Romániai
Képzőművészek Szövetségének marosvá-
sárhelyi fiókja által szervezett tárlaton 45-
50 alkotó mutatja be munkáit. A kiállítást
Nagy Miklós Kund művészeti író és Cora
Fodor műkritikus nyitja meg. A tárlat június
30-ig látogatható.

Gepidák – harcosok és kézművesek
A marosvásárhelyi vár Történelmi és Régé-
szeti Múzeumában megnyílt a Gepidák –
harcosok és kézművesek című kiállítás,
amely egy letűnt nép több mint 300 tárgyi
hagyatékát mutatja be. A több romániai
múzeum és régészeti intézet emlékanya-
gából válogatott kiállításon az apahidai és
szamosfalvi fejedelmi sírok kincsei is meg-
tekinthetők.
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Az egyik veszített, 
s a másik sem
nyert...

A címbéli megállapítás természetesen a vasárnapi
helyhatósági választásokra érvényes, legalábbis ma-
gyar vonatkozásban. Magyarán: a jobboldali pártok –
a két „kicsi”, az MPP és az EMNP – veszítettek, de a bal-
oldal – annak alapján, ahogyan a magyarországi pár-
tokhoz, politikai erőkhöz viszonyul, az RMDSZ
mindenképpen oda sorolható – sem nyert. Az, hogy
Marosvásárhelyen nincs esély a polgármesteri szék
megszerzésére, már akkor világos volt, amikor nyil-
vánvalóvá vált, hogy a pártok közötti megegyezés hi-
ányában nem lesz közös jelölt. Hogy miért voltak
képtelenek megegyezni, hogy kit, kiket terhel ezért a
felelősség, azt az elmúlt hónapok során hosszasan fe-
szegettük. Most elégedjünk meg annyival, hogy első-
sorban azokat, akik ellenezték az előválasztást. Talán
még emlékeznek: az RMDSZ volt a polgármesterjelölt-
állítás eme legdemokratikusabb módjának legfőbb el-
lenzője. Mindenesetre nem valószínű, hogy hasonlóan
kedvező alkalom a vásárhelyi győzelemre lesz-e még,
hiszen tudjuk, Romániában minden változik, különö-
sen a törvények. 
A választások eredményeit értékelve, Kelemen Hunor
diadalittasan jelentette be: győztünk! Nem tudom,
mire alapozta kijelentését, hacsak arra nem, hogy Csa-
jágaröcsögén és Bivalybasznádon, Olthopotyán és Ma-
rosmakkoson, meg számos, hasonlóan fontos helyen
is elnyerték a polgármesteri széket. Viszont Vásárhe-
lyen elveszítették és Szatmárnémetiben is és Szászré-
genben is. Amiként szintén elveszett a Maros és
Szatmár megyei tanácselnöki pozíció is. Tájainkra visz-
szatérve, Lokodi Editnek mindössze tizenegyezer  sza-
vazata hiányzott a győzelemhez. Ennyije talán meglett
volna Biró Zsoltnak. Csakhát a „nagyasszony” túl
magas lovon érezte magát, amikor felmerült a meg-
egyezés lehetősége, mondván „zsebpárttal nem
egyezkedünk”. Hát nem is egyezkedtek. Most már csak
idő kérdése, hogy elkezdődjék az ujjal mutogatás, a
felelősség áthárításának kísérlete a „zsebpárt” felé...
Mindenesetre Kelemen Hunor kardcsörtető kijelentés-
eiből arra lehet következtetni, hogy kompromisszum-
készségre továbbra sem számíthatunk az RMDSZ-től.
Kár. 
Ami pedig a jobboldalt illeti, tudtuk, hogy a helyha-
tósági választásokon inkább egymással küzdenek
majd, mint a baloldali ellenfelükkel. A tét nagy volt:
ki, melyik párt kerekedik fölül, melyik nyeri, nyerheti
el a magyarországi jobboldali erők, elsősorban a Fidesz
politikai és egyéb természetű támogatását. Nos, ha a
pártvezetők urnazárás utáni nyilatkozataiból indulunk
ki, akkor mindenki nyert. Az ismert vicc jut eszembe.
Hogy vagy? - Jól. Bővebben? - Nem jól. A mi esetünk-
ben: röviden – nyertünk, bővebben – veszítettünk. Az
eredmények felületes áttekintéséből is kitűnik, hogy
a két párt – MPP és EMNP – azonos szavazóbázist pró-
bál megszólítani. Vasárnap – néhány kivételtől elte-
kintve – ahol és amennyit nyert a Néppárt, ott és
annyit veszített az MPP. Ami a legfontosabb: választá-
sok utánra sem dőlt el semmi, egyik erőnek sem sike-
rült a másik fölé kerekednie. Akár azt is mondhatnánk,
patthelyzet az, ami kialakult. Ezt pedig sürgősen fel
kell oldani. Magyarán: tárgyalóasztalhoz kell ülniük a
feleknek, sőt, meg kell egyezniük. Feltéve, ha komo-
lyan gondolják, hogy beleszólásuk lehet az erdélyi ma-
gyarság sorsának további alakításába. A döntés az
EMNP és az MPP, különösen Tőkés László és Szász Jenő
kezében van. Még.  

Szentgyörgyi László   Választások 

A hivatalos választási eredmények szerint Dorin Florea (APMS) 50,07 százalékkal lett Marosvásárhely pol-
gármestere, Frunda György (RMDSZ) pedig 37,26 százalékot kapott. A harmadik helyen Cornel Brişcaru
(USL) végzett 8,35 százalékkal, a negyediken a független Samaranda Enache lett 2,63 százalékkal, az ötödik
helyen pedig Benedek Imre (MPP) végzett 1,68 százalékkal. A választási részvételi arány Marosvásárhelyen
59% volt, és a magyarok 20%-kal kevesebben járultak az urnák elé, mint román polgártársaik. Az urnák
lezárása után a jelöltek sajtótájékoztatón értékelték a 2012-es helyhatósági választások eredményeit.

„Megtisztelőnek érzem a lakosok belém
vetett bizalmát. Továbbra is tervem, hogy
Marosvásárhelyt az ország egy erős nagyvá-
rosává tegyük. Ezúttal megköszönöm a ma-
gyar szavazók voksait is, akik bíznak abban,
hogy az én városvezetésem révén gyerekeik-
nek, unokáiknak egy élhetőbb jövőt biztosí-
tunk” – mondta el az immár negyedik
mandátumát el nyerő polgármester, Dorin
Florea.

„Nagyon sajnálom 
a vásárhelyieket”

Frunda György, az RMDSZ jelöltje el-
mondta, hogy őszinte, mély emberi csaló-
dást érez, mert a kampány idején igen
biztató visszajelzések érkeztek, amelyek
egy esetleges siker lehetőségét is előreve-
títették. „Nagyon sajnálom a vásárhelyieket,
akik becsületes életet képzeltek el maguk-
nak ebben a városban. Sajnálom, hogy nem
tudjuk életbe ültetni azokat a terveket,
amelyeket a kampány idején közösen kidol-
goztunk. Nem tudok gratulálni a nyertes-
nek, mert azt gondolom, hogy nincs
erkölcsi és jogi alapja örülni a győzelemnek”
– nyilatkozta Frunda. Ugyanakkor felszólí-
totta az állami intézményeket, hogy öt évre
visszamenőleg világítsák át a Polgármesteri
Hivatal ügyvitelét, nézzék át ez alatt az idő
alatt megkötött szerződéseket, állapítsák
meg, hogy melyek azok a cégek, amelyek
mindig nyernek, kik állnak ezen  társaságok
mögött, de azt is, miért drágább minden
munkálat Marosvásárhelyen, mint az or-
szág más városaiban. Ha ezt nem teszik
meg, ez azt jelenti, hogy a Városháza tény-
kedését továbbra is beárnyékolja majd a
lopás gyanúja.

„A polgármester nem hazudtolta meg

önmagát, a kampányban sok pénzt költött
arra, hogy megvesztegesse az embereket,
megvásárolja a szavazatukat. Nagyon sok
szabálysértésről érkezett visszajelzés va-
sárnap folyamán, ez mind azt bizonyítja,
hogy semmit nem bíztak a véletlenre” –
összegzett a jelölt.

Smaranda Enache:
„Győzelemként éltem meg”

„Köszönettel tartozom azoknak a ma-
rosvásárhelyieknek, akik aláírásukkal tá-
mogattak, és bebizonyították, hogy
lehetséges a független, autonóm, racioná-
lis gondolkodás Marosvásárhelyen, a több
mint száz önkéntesnek, akik segítettek, a
szabad sajtónak, amely lehetőséget adott
nekem is a megnyilvánulásra, köszönöm a
családomnak, hogy mellettem álltak. Azt
üzenem az újraválasztott polgármester-
nek, hogy a Pro Európa Liga álláspontja
nem változik, sokkal bátrabban fogunk fel-
lépni a korrupciós ügyek ellen, amelyek
által rövid időn belül akár le is válthatjuk a
jelenlegi polgármestert” – jelentette ki az
EMNP támogatását is élvező jelölt. Hozzá-
tette, örül, hogy be tudta tartani ígéreteit,
azaz a nyomás ellenére be tudta fejezni a
kampányát. „Azt üzenem azoknak, akik
rám szavaztak, de azoknak is, akik rám sze-
rettek volna szavazni, de a hasznos szava-
zatok nevében másra voksoltak, hogy ez
nem egy záró szavazat, most indul el iga-
zából az út, amikor is együtt kell dolgoz-
nunk, hogy Marosvásárhely elismert város
legyen Erdélyben, Romániában és a vilá-
gon. Győzelemnek vélem, hogy a maros-
vásárhelyiek 2,6 százaléka kiállt a
nyilvánosság előtt az elveiért” – összegzett
az emberjogi harcos.

Cornel Briscaru, a Szociálliberális Unió
(USL) jelöltje: „Lehetett volna jobb ered-
mény is, de úgy gondolom, hogy ez legalább
arra elégséges, hogy a szociáldemokrata
párt, a Nemzeti Liberális Párt építkezni tud-
jon erre, és pozitív lépés a jövőre nézve.” 

Benedek: Kiábrándító, 
ám nem bénító eredmény

„Utolsó percig élt bennem a remény,
hogy legalább tanácsosi mandátumot tu-
dunk szerezni.  Sajnos ez nem sikerült, hisz a
lakosság kedvence még mindig Dorin Florea,
valamint a román hatalmi érdekcsoportok
által kézben tartott RMDSZ.  Fájlalom, hogy
nem tudtunk a magyar pártokkal egyezségre
jutni, annak ellenére, hogy bennem minden
igyekezet és kompromisszumkészség meg-
volt erre. A tanulság az, hogy Marosvásárhe-
lyen egy radikális változásra van szükség” –
mondta el a Magyar Polgári Párt jelöltje. Hoz-
zátette azt is, hogy kiábrándító, hogy a ma-
gyarok 20%-kal kevesebben járultak a
szavazóurnákhoz, mint a román társaik. „El-
sősorban a város polgárainak mentalitásvál-
tására van szükség, hisz racionalizálniuk kell,
hogy mennyire fontos az, hogy választások-
kor véleményt nyilvánítsanak szavazataikkal
Kiábrándító az eredmény, ám nem bénító” –
összegzett Benedek.

A kardiológus azt is elmondta, hogy ettől
a pillanattól kezdve teljes erőbedobással ké-
szül az őszi parlamenti választásokra.

Mint ismeretes, Marosvásárhelyen
128.928 személy neve szerepelt az állandó
választási listán, amelyből 78.715 személy
járult vasárnap az urnákhoz, és 1.306 érvény-
telen szavazatot jegyeztek.

Pál Piroska

A régi az új!



Hétfőn kezdődött az érettségi

Június 11-én, hétfőn 12 órakor megkezdődött a 2012-es
érettségi vizsga első szakasza. Maros megyében több mint
5.000 diákot várnak a vizsgákra. A 2012-es végzősök közül
4.146 teszi le ebben az időszakban vizsgáit, 988 pedig a
tavalyi évekből maradt el. Összesen 5.134 diák izgulhat
Maros megyében az érettségi nyári szessziójában. Június
11-e és 13-a között román nyelv- és irodalomból
vizsgáznak a diákok. Az érettségi vizsgák első szakaszára
csaknem 340.000 diákot várnak országszerte.
A 2012-es érettségi utolsó próbatétele július 6-ára várható,
és az eredményeket két nappal később függesztik ki. A
pótérettségi augusztus 20–szeptember 2-a között zajlik
majd.
Június 18–22 között a végzősök digitális képességeit
mérik fel a pedagógusok, míg június 25–27-e között az
idegennyelv-vizsgákra is sor kerül.
Július 2-tól kezdődnek az írásbeli vizsgák, a következő
sorrendben: 2-án román nyelv és irodalomból, 3-án
anyanyelvből, 4-én a szaknak megfelelő kötelező
tantárgyból, illetve 6-án a választott tantárgyból
vizsgáznak a diákok.
Az érettségi eredményeket július 8-án függesztik ki, az
óvási intézkedéseket július 9-én lehet lerakni, a végső
érettségi eredményeket július 13-án teszik ki.

Részleges országos eredmények

A Központi Választási Iroda (BEC) hétfő délután közzétett
részleges eredményei szerint az USL a polgármesteri
mandátumok 47,21%-át szerezte meg, a PDL a 14,49
százalékát, a PSD a 10,27 százalékát. 
A 3186 szavazókerületből 1256-ban dolgozták fel az
eredményeket az adott időpontig, a választáson való
részvétel 63,76 százalékos volt. Összesen 1256
mandátumot ítéltek oda, az USL ezekből 593-at kap meg
(47,21 százalék), a PDL 182-t (14,49%), a PSD 129-et
(10,27%), a PNL 87-et (6,92%), az RMDSZ 79-et (6,28%).
A PP-DD 8 mandátumot szerzett (0,63%), a PC 5
mandátumot (0,39 százalékot), a Romániai Német
Demokrata Fórum 4 mandátumot (0,31%), az Erdélyi
Magyar Néppárt két mandátumot (0,15%), a PRM és a
PNTCD szintén két-két mandátumot (0,15%).

Több mint 1200 választási incidens

Június 10-én, a helyhatósági választások napján több mint
1200 választási incidens történt – Marius Militaru, a
közigazgatási és belügyi tárca szóvivője szerint.
A belügyi tárca adatai szerint vasárnap 1237 választási
incidensről érkezett feljelentés, 472 ezek közül (azaz 38,1
százalék) megerősítést nyert.
Militaru elmondta, a feljelentések közül 210 incidens
bizonyult bűncselekménynek, ezek közül 23 esetben nem
ismertek a tettesek, 187 esetben pedig ismertek. A
bűncselekmények miatt 227 személy ellen indult bűnvádi
kivizsgálás.

Elégedetlenek a szavazók 
a szavazás megszervezésével

Több negatív visszajelzés érkezett a választópolgárok
részéről a szavazási körülményekkel kapcsolatban. Volt, aki
úgy vélte, a szavazófülke vékony függönyén át lehetett látni,
ezért nem volt biztosítva a titkos szavazáshoz való jog.
Mások ugyancsak a fülkéket kifogásolták amiatt, hogy a
szerkezetek, amelyekre a szavazólapokat lehetett tenni
lefelé hajlottak, és az egyébként is méretes lapok
folyamatosan a földre estek. Akadt olyan szavazókörzet, ahol
fény sem volt a fülkék felett. A szavazók felháborodottan
kérdezgették, hogy vajon szándékos volt-e vagy egyszerűen
csak érdektelenség állt a háttérben. Maga Dorin Florea is
megjegyezte, hogy úgy vette észre, lassan megy a szavazás,
és ezt szervezési problémának tulajdonította. 
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– Jó napot, Sajókám! Látom,
megint lógatja az ormányát, mi-
vel tudnám felvidítani? Nem kell
esetleg egy Váltás.MOST! póló, egy
Benedek Imrés plakát vagy egy
Samanthás szórólap?

– Csavarja össze őket, és tegye
fel kúpnak!

– Miért ilyen morcos? Talán
egy pillanatig is kételkedett benne,
hogy negyedszerre is Florea nyer?

– Valójában nem kételked-
tem, de azért reménykedtem,
hogy nem. A remény hal meg
utolsónak…

– Ja, a lepényhal meg elsőnek.
Benedek Imre még a múlt hét ele-
jén megmondta, hogy álmodik,
aki azt hiszi, hogy le tudja győzni
a Nagy Fanyűvőt, és Frundával
meg Samanthával együtt sem
szereznek annyi szavazatot,
amennyit a minden muresán pol-
gármestere egyedül.

– Na, akkor ráírhatja a név-
jegykártyájára, hogy kardiológus
és vátesz, mert ez a jóslata speciel
bejött. Sőt, ha még Briscaru tíz
százalékát is hozzávesszük, akkor
se üti a széle a hosszát.

– Én leginkább Enache asz-
szonyt sajnálom. Nagyon szeretett
volna „az emberek polgármes-

tere” lenni, ahogy azt lépten-nyo-
mon hangoztatta.

– Ő mind akarhatott az em-
berek polgármestere lenni, ha a
sok állat a régire voksolt.

– Pénze se nagyon volt kam-
pányolni, de ellophatta volna az
EMNP kotonos ötletét, hogy szét-
osszon ő is, bár egy maréknyit a
védencei között, csak nem a
„Mindnyájunknak el kell menni”
népdalrészletes szlogennel, ha-
nem egy, a Falu végén kurta
kocsma c. Petőfi-versből vett idé-
zettel.

– Éspedig?
– Húzd rá, cigány!
– Esküszöm, maga nem csak

elnöke, hanem tagja is lehetne az
Idióták Klubjának! Viszont, ha Kö-
vér László nem az MPP-sekkel er-
dősíti újra Erdélyt, hanem tuli-
pánültetvényeken szorgoskodik,
talán lett volna esély…

– Apropó, RMDSZ: maga sze-
rint Kelemen ijedős pasas?

– Kicsoda, Kelemen Hunor?
Nem tudom, én még sose ijesz-
tettem meg.

– Nem Hunor, hanem Atilla.
– Azt se tudom, ő se csuklott

még a társaságomban. De hogy
jön ez ide?

– Úgy jön, hogy Kelemen At-
illa azt nyilatkozta a sokállomásos
transzilván Kövér-turné kapcsán,
(idézem): „ezek az impertinens
látogatások zavarnak, mert az
embert a légy is zavarja, ha ott
kering körülötte, de nem ijedünk
meg tőle!”.

– Akkor most válaszolok az
előbbi kérdésére: nem, nem ijedős,
hanem bátor ember.

– Amiért nem fél a légytől?
– Nem, de tudtommal az im-

pertinens pimaszt, arcátlant,
szemtelent jelent, vagyis lájtosan
lepiacilegyezte a Magyar Ország-
gyűlés elnökét.

– Még azt is mondta, hogy
Kövér László úgy mozog itt Erdély-
ben, mint elefánt a porcelánbolt-
ban.

– Ez is szép. De mégis mit vár
egy állatorvostól, hogy Schopen-
hauer- vagy Kierkegaard-idéze-
tekkel példálózzék? Amúgy nem
érdekel az egész, ez a Kövér-ügy
már lerágott (elefánt)csont.

– Képzelje, szombaton meg-
büntettek a kampánycsend meg-
sértése miatt!

– Nafene! Tán feljelentette va-
lamelyik szomszédja, hogy túl
hangosan bömbölteti a Góliátos

RMDSZ-csatadalt?
– Nem, de azért nem nyúlt

teljesen mellé. Dzsesszeltem haza
este a kocsmából, hát a tömbhá-
zunk ajtaján ott éktelenkedik egy
nagy kék Góliát-poszter.

– Csak nem tépte le?
– Próbáltam, de közben meg-

botlottam, és úgy lefejeltem az
üveges ajtót, hogy szilánkokra tört
a kampánycsend, Floreástól-min-
denestől, erre a bokorból kiugrott
egy fakabát, és megbüntetett.

– Mit keresett a rendőr pont
ott?

– Kétszáz lejt. Mondtam neki,
hogy nem kérek számlát, és így
sikerült lealkudnom az ötszáz lejes
büntetést kétszázra. De még így
is megérte, mert végül nullszal-
dósan zártam a kampányt.

– Hogyhogy?
– Meséltem, hogy még az ele-

jén fogadtam két haverrel egy-
egy láda sörben Frunda, illetve
Benedek ellenében.

– Tehát Florea győzelme ho-
zott magának két láda sört a
konyhára…

– Hát legalább ennyi hasz-
nom legyen nekem is az egész-
ből!

Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Nyílt levél Rovana Plumb
miniszterasszonyhoz

Tisztelt Miniszterasszony!

U.i: Ügyünkkel kapcsolatos jegyzőkönyveket, határozatokat, információkat rendelkezésére bocsájtja egyesületünk!

PRO VERITAS VALURENI - AZ IGAZSÁGÉRT SZÉKELY KAKASD

Dátum: Elnök:
2012.06.05 Csegzi Attila 

Tekintettel, hogy a Victor Ponta-kor-
mány környezetvédelmi miniszterének ne-
vezték ki önt, mi székelykakasdiak remény-
kedünk abban, hogy ön majd átvizsgál
minden olyan aláírt tervet, amit elődje 
Borbély László úr diktatorikusan, az em-
berek véleményét semmibe véve, emberi
jóérzés nélkül aláírt!

A Székelykakasdra tervezett válogató-
erjesztő „szemétgyár” tervéről beszélünk,
amely, ha a hazugsággal megvásárolt
helyre kerül, áthúzza az ezer (1000) lelket
számláló magyar közösség jövőjét, és el-
vándorlásra kényszeríti majd gyerekeinket,
unokáinkat!

Ezt az alantas tervet a Maros megyei el-
nökasszony, Lokodi E. Emőke és csapata ké-
szítette, és a volt környezetvédelmi minisz-
ter jóváhagyta a kakasdiak elkeseredett
tiltakozása ellenére is! Csak azért is!

Visszaélt hatalmával Borbély László úr!
Elfelejtette, hogy négy évvel ezelőtt az em-
berek szavazatai juttatták a parlamentbe,
és így lehetett belőle miniszter! Tehát ezek-
től az emberektől kapta a hatalmát, amely-
lyel most ön visszaél! Azokba az emberekbe
rúg hatalmasat, akiknek az érdekeit kellene
védje, foggal, körömmel!

Tisztelt Rovana Plumb miniszterasszony,
ahogy levelünk elején írtuk, reményke-
dünk abban, hogy majd ön átvizsgál minden
elődje által aláírt tervet! Reménykedünk,
hogy ön majd szakmailag korrekt, erkölcsileg
meg nem kérdő jelezhető, és az emberek ér-
dekeit védő határozatokat fog hozni. Az ön
segítségét kérjük mi, kakasdiak, hogy végre
„győzedelmeskedjen az igazság”!

Munkájához kívánunk erőt, 
egészséget, kitartást!
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Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0741.240.592

Ciprian Dobre a megyei tanácselnök

Bár szoros volt a verseny Lokodi Edit Emőke és Ciprian Dobre
között, mégis az utóbbi USL -s színekben megméretkező jelölt
89.285 vokssal a szavazatok 40,86%-t gyűjtötte össze, és Lokodi
Edit Emőke (RMDSZ) 74.307 pecséttel, 34,01%-kal áll a második
helyen. Marius Pașcan (ApMS) 46.755 rá adott vokssal 21,40%-
ot ért el, az MPP tanácselnökjelöltje Biró Zsolt pedig 11.198
vokssal végzett

Visszatették a sorompókat 
a víkendtelepi parkolók elé

Vasárnap délutántól már fizetni kell a parkolásért a víkenden. A
strandra való belépés még ingyenes, ám a napokban ez is
változni fog. Április végén, a szezon megnyitásakor úgy
nyilatkozott Dorin Florea polgármester, hogy ameddig az új
gyerekmedence körüli munkálatok nem fejeződnek be, addig
bérmentes lesz a strandra való bejárás. A komplexum igazgatója
sem tud semmi biztosat mondani, de biztosított, hogy
mindenképpen értesíteni fogják a lakosokat.
Ami a parkolást illeti, egy órára két lejt kell fizetni, valamint egy
havi bérlet 100 lejbe kerül. Lehet azonban egész szezonra szóló
bérletet váltani 400 lejért, aki úgy gondolja, hogy szeptember
végén is intenzíven szeretne strandolni. Ha a szezont mostantól
számítjuk (hiszen csak most szerelték fel a sorompókat), akkor a
lelkes, autóval közlekedő strandolók számára mégis a havi bérlet
vásárlása az előnyösebb.
Az előző években hamarabb „üzembe lépett” a komplexum. Bár
az időjárás sem volt kedvező, mégis nehéz elvonatkoztatni attól,
hogy „véletlenül” a választási kampány lezártával kerültek fel a
sorompók.

Extra kampány, a biztonság kedvéért

Dorin Florea, a város volt-, és újonnan megválasztott
polgármestere biztosra akart menni, ezért ő lett a kivétel a
szabály alól, ugyanis a központ környékén még vasárnap
láthatóak voltak választási plakátjai. A 35/10.06.2012-es számú
határozat alapján mindenféle kampányanyagot el kellett volna
távolítani a kampánycsend beálltával, amely június 9-én 7 órakor
kezdődött. A Maros megyei Prefektúra azonban nem hagyta
büntetlenül Floreát, ugyanis 5000 lejes (50 millió régi lej)
bírságot szabott ki, amelyet 15 napon belül ki kell fizetnie. 

Szavazott a Hidegvölgy

A június 10-i szavazáson nagy számban részt vettek a Hidegvölgy
lakói. A Kisegítő iskolában berendezett 55. szavazókörzetben a
romák egész nap hosszú sorban álltak, hogy letehessék voksukat
az általuk legígéretesebbnek tartott polgármester- és megyei
tanácselnök-jelöltre, valamint a városi-, illetve megyei tanácsosi
listákra. Ebben a szavazókörzetben az 1663 bejegyzett
szavazóból 736-an tettek eleget polgári kötelességüknek, ez
44,26%-os részvételt jelent. A rend fenntartása, illetve az
esetleges csalások kivédése érdekében két rendőrautó
folyamatosan az iskola előtt állt, és a szolgálatban lévő
rendőrtisztek az utcára nyúló hosszú sort kísérték figyelemmel.

A város labdarúgócsapata a bajnokság-
ban nyújtott játékának köszönhetően és az
RLSz döntésének a következményeként, kie-
sett az első osztályú bajnokságból. A sportot
szerető közönség nevében köszönettel tarto-
zunk mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy
rövid időre bár, de ilyen díszes társaságba ke-
veredhettünk a „fécsémé” által. Ha ponto-
sabban akarunk fogalmazni, a döntéshozói
szerveken túlmenően, hálával tartozunk min-
den adófizető vásárhelyinek, hiszen az ők
hozzájárulásukból lett kifizetve ennek az „ol-
csó” szórakoztatásnak a többmilliós számlája.
A két év alatt az égető nap sugaraitól meg-
fakult a csapat narancssárga meze, és nem
csodálkoznánk azon, ha a következő idénytől
más színűre (például kékre) festenék azt is.
A csapat tiszavirág életű tündöklése „vélet-
lenszerű összefüggésben áll” az egyik helyi
vállalkozó korrupciós botrányaival és a ko-
rábbi kormánypárt hatalomvesztésével, de
ez is csak a kiszámíthatatlanság műve, mint
ahogy az is, hogy a kosárlabdacsapatunk
botladozása és visszaesése éppen akkor kö-
vetkezett be, amikor az egyik közismert poli-

tikusunk piszkos ügyei napirendre kerültek.
Egy szó mint száz, a csapataink leszerepeltek,
és ennek senki sem örvend.

Vigasztalásként nézzük csak jobban meg,
hol, milyen bajnokságokban is szerepeltek le
városunk csapatai. A labdarúgás soha nem
a korrektségéről volt híres, de az utóbbi évek-
ben „nagy fejlődésen” ment keresztül a román
futball. Többek között sikerült „alulmúlni” a
magyar vagy az algír válogatottat, és inkább
csak a botrányok kapcsán lehetett hallani a
csapatokról. A Labdarúgó Szövetségben és a
Ligában több évtizede olyan vezetők tartják
maguknál a hatalmat, akik a „Keresztapa”
és a „Corleone” fedőnévre hallgatnak, s akik
most is bebizonyították, hogy mégsem vá-
sárhelyről diktálják a szakmai döntéseket. A
kivételesen nagy költségvetéssel működő vagy
a népes szurkolótáborral rendelkező csapatok
mindig jól szerepelnek a bajnokságban. A
pénznek nincs szaga, sem nemzetisége, ezt
bizonyította be az idén újra a kolozsvári „csé-
féré”. A mindenhonnan összeszedett játékos-
állomány, a gyakori edzőcsere és a „vitatható”
bírói döntések, többek között ilyen összete-

vőket találunk a sikerreceptben. Ehhez pedig
sok pénz kell, „jó kapcsolatok”, „vállalkozói
szellem”.  A „fécsémé” példája azt bizonyítja,
hogy egy városi tanács nem alkalmas a túl-
élésre ebben a „való világban”. Ha nincs hozzá
egy alkalmas „áldozatkész” vállalkozó (aki a
város támogatását is lenyúlja), akkor se pénz,
se foci. A kosárlabdában is hasonló a helyzet.
Ma már mindenki idegenlégiós, csak a költ-
ségek maradnak a városra. Ott is elvérzett a
város csapata, ott is túl kevésnek bizonyult
mindaz, amit felmutattak. Persze fontos a
közönség szórakoztatása, de mivel a játék
minősége a legtöbb esetben a falusi bajnok-
ságok színvonalával vetekszik, felmerül a
gyanú, hogy a meccsek alatt csak a nézők
közötti duhajkodás, a civilizálatlan viselkedés
és a primitív megnyilvánulás promoválása a
cél. Márpedig Marosvásárhelynek nem erre
van szüksége. Ezektől függetlenül minden
futball-rajongónak jó szórakozást, a most
zajló EB-hez!

Ferencz Zsombor

Se pénz, se foci

Felbontja az E-Star
távhőszolgáltató a szerződést
a városi önkormányzattal?

A távhőszolgáltató 2010. október 26-
án kötött koncessziós szerződést Marosvá-
sárhely önkormányzatával, amely azonban
bizonyos kötelezettségeknek nem tett ele-
get. A vállalat többszöri egyeztetés után
felszólította a vezetőséget, hogy vegye ko-
molyan az egyezséget.  

A tárgyalásra június 7-én került sor,
amelyen a vezetőség nem tudta garantálni,
valamint tényekkel megerősíteni, hogy tel-
jesíteni fogja a szerződésben vállalt köte-
lezettségeket. Ezért az E-Star Mures Energy
a továbbiakban nem tudja biztosítani Ma-
rosvásárhelyen a távhőszolgáltatást. 

Tekintsük át az önkormányzat néhány
kifogásolt mulasztását. Először is kb. 17.000
fogyasztót ellátó és évi kb. 100.000 Gcal
hőmennyiséget forgalmazó távhőberen-
dezésről szólt a megállapodás, amelyből
kb. 6.000 fogyasztót ellátó és legfeljebb
30.000 Gcal-t értékesítő rendszert kapott
a vállalat. Továbbá nem fizette következe-
tesen a hőenergia támogatást, illetve nem
tett eleget az engedélyezésekkel kapcso-
latosan vállalt kötelezettségeinek. A be
nem tartott szerződés azt is előírja, hogy
a vezetőségnek biztosítania kellett volna
az Egységes Fűtési Övezetet a szerződés
időtartama alatt, emellett gondoskodnia

kellett volna arról, hogy egyetlen közin-
tézmény sem válik le a távhőrendszerről.
A másik oldalról nézve, a távhőszolgálta-
tással foglalkozó városházi illetékes, Csegzi
Sándor elmondta, hogy ez nem csak a vá-
rosvezetés hibája, több oka is van annak,
hogy időközben egyre kevesebben vették
igénybe a szolgáltatásukat. Az egyik ok ép-
pen az is lehet, hogy a fogyasztók nem vol-
tak megelégedve a szolgáltatásokkal.

A fent említett, és egyéb egyezségek
be nem tartása miatt az E-star cégcsoport-
nak több mint 1 millió eurós veszteséggel
kellett számolnia az elmúlt két évben, arról
nem is beszélve, hogy a szolgáltatás átvé-
telekor az önkormányzatnak fizetett kon-
cessziós díj összege 2 millió euró volt. Ezek

után az E-Star Mures Energy úgy döntött,
hogy egyoldalúan felbontja a Marosvásár-
hely önkormányzatával kötött szerződést.
„Sajnos a helyzet az elmúlt napokban sem
változott” – nyilatkozta Balogh Katalin la-
punknak. A fent említett problémákra nem
érkezett megoldás, így a távhőszolgáltató
vállalat kénytelen továbbra is fenntartani
az álláspontját. 

Bár nyilvánvalóan mindkét részről tör-
téntek mulasztások, a probléma akkor is
adott: ha az E-Star vásárhelyi leányvállalata
megszűnik, és ha az Energomur nem éled
újjá, akkor két szék között a földre ültünk.
Sajnos Csegzinek sincs jobb ötlete.

Becze Dalma

A marosvásárhelyi önkormányzat több pontban is áthágta az E-Star Mures Energy távhőszolgáltató
marosvásárhelyi leányvállalatával kötött szerződést. A vállalat június 8-ai sajtóközleményében az áll, hogy
a város vezetősége több millió eurós kárt okozott. „Az E-Star cégcsoport marosvásárhelyi leányvállalatának
további aktivitása, a szerződésbe foglalt összes kötelezettség szigorú betartását követelné” – fogalmaznak
a közleményben. 



6. oldal június 13 – 19.>> Társadalom 

Kik fogják ma Marosvásárhelyen a színházat megváltani? Kik? – Azok a pályakezdő tehetségeink, akik az elmúlt 22 évben az első adandó alkalommal
elmentek innen jobb helyekre (hadd ne soroljam név szerint őket), miközben az RMDSZ egyik szlogene az évtizedek óta szajkózott „szülőföldön magyarul”,
no meg „minden magyar számít” (de csak szavazáskor), mely sokaknak már éhségcsillapító pirulaként sem működik? – Kik fognak hát, ó, ma Marosvásárhelyen
jó színházat csinálni? – Kik fogják ma Marosvásárhelyen a színházat megváltani? – Kik? – Azok a mesteri fokozatú végzőseink, akik egy kivételével [6] több
hullámban több tucatnyian is mind elmentek [7], és nem jöttek vissza soha, legfennebb egy kivétellel: Viola Gábor az, de ő is csak KÁMSZ-vendég ma
Marosvásárhelyen... Hát... – A színész álma, ha nem is éppen ép, de azért még: szép... – Szép álmokat, hát, ó, marosvásárhelyi színésze(in)k! 

A színész álma, avagy 

Kik fognak ma Marosvásárhelyen
jó színházat csinálni? 

A színész álma, hogy a Nem-
zet Színésze legyen. Ez a csúcs,
de belőlük csak 6 férfi és 6 nő
van, épp, mint Jézus tanítványa-
inak száma, mint ahány hó van
egy évbe, és körükbe csak úgy
lehet kerülni, ha valaki meghal,
és a hátramaradottak életrajzod
alapján beszavaznak. Havi
500.000 forint nettó, fejenként.
Akár egy képviselő. De ó, Nemzet
Színésze nincs Kossuth-díj nélkül.
Kossuth-díjat igaz, hogy minden
március 15-én osztanak, de csak
60 fölöttieknek, hisz ez egyféle
életmű-elismerés, de ugyanak-
kor a nyugdíj megelőlegezése is,
hahhh! 12 millió forint nettó, fe-
jenként. Egy szép kis tágas két-
szobás lakás ára, akár Budapest
belvárosában, s még marad is
nem épp kevéske. No de Kos-
suth-díjat nem kap csak az, aki-
nek van már Jászai Mari-díja. Ezt
pedig csak azok a társulati tagok
kapják, akik az államilag fenn-
tartott intézményes kőszínházi
struktúrákban fel tudnak valamit
mutatni, nemcsak régiségben,
hanem minőségben is, legyen
az egy-egy KRITIKUS-, vagy akár
UNITER-díj, de többszöri jelölés
is megteszi. Az 50-en is túl van-
nak, s a havi több ezres nettót
saját melójukból megkeresik.
200.000 forint, nettó, fejenként.
Nem sok, de jól jön. Marosvásár-
helyen? – Név szerint: Szélyes
Ferenc, Győrffy András, dr. B. Fü-
löp Erzsébet. Ők azok!... Hááát,
így van ez: Kr. e. a IV. században,
Athénban, Periklész idején, a de-
mokrácia csúcsszázadában is így
volt ez: a jó színészek jól éltek, a
rosszak meg rosszul, de olyany-
nyira, hogy a legrosszabbakat
egy-egy előadás után úgy elver-
ték a nézők, hogy az többet élet-
ében nem merte a lábát Athénba

betenni. Ma sem különb a szí-
nészek helyzete. Sokan vannak
– hajh, igen, bizony, ma már ők
is! –, mint bármely szakmában: 

Túltelített a piac

Ez jót tesz a konkurenciának:
csak a jók maradnak meg, a rosz-
szak kihullnak a rendszerből,
mint a pelyva. Nevezzük ezt nyu-
gisan darwinizmusnak, sokat
nem tévedünk (egyesek vadka-
pitalizmusnak, piacgarázdálko-
dásnak tartják). A színház, mint
bármely más művészeti ág: me-
ritokratikus – így van ez jól. A
Biblia is ezt írja: a jócselekede-
teket meg kell jutalmazni, a
rosszakat meg büntetni, a peda-
gógusok igen jól tudják ezt (nem
úgy országunk igazságszolgál-
tatása, mely sok gyilkost még
ma se zár be). Ennélfogva a rossz
színészeket ki is rúgják a szín-
házból, ma már ez sem nagy
kunszt, van bőven, kivel lecse-
réljék. Sok, még nem nyugdíja-
zott színésznek több éve nincs is
már igazán színpada, Marosvá-
sárhelyen is élnek többen így, a
legismertebb példák manapság
talán a két friss RMDSZ-tanácsos-
jelölt listavezetőnk: dr. Gáspárik
Attila Csaba, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigazgató-
jának (Kelemen Hunor kulturális
miniszter nevezte ki, mint egyet-
len versenyvizsgázót), ill. a (ma-
rosvásárhelyi polgármester-je-
lölt, Frunda György-tulajdonú)
Gaga Rádiós Nagy Istvánnak az
esetei, bár az igazsághoz hozzá-
tartozik egy-egy gruppenhecci
fellépésük is (ha ezt egyáltalán
színháznak lehet-e még ne-
vezni). [1] Jaj! Természetesen a
színészeket – papíron – annak
rendje s módja szerint (ha betöl-

tötte a 65-öt és van legalább 35
év régisége) nyugdíjba lehet kül-
deni, a valóságban azonban ad-
dig maradhat színpadon, amíg
pszicho-fizikai szempontból az
orvosok erre alkalmasnak tartják,
lásd: dr. Farkas Ibolya, Makra La-
jos, Kárp György eseteit. S a kez-
dők? Boldogok, ha szerepet kap-
hatnak. Bármit. Bárhol. Akár
Budapesten az Új Színházba is,
ez nem gond. [2]De ha nem, al-
ternatív-függetlenként kezd el
próbálkozni, no, nem Marosvá-
sárhelyen... A színész dolga a rá
szabott szerep lehető minél kva-
litásosabb realizációja, a szere-
posztás nem rá tartozik. Főleg,
ha jól meg is fizetik. Aztán jöhet
az állandó társulati tagság, havi
700 lejes minimálbérrel. Évtize-
dig lehet fogyókúrázni. Az al-
kotó-művésznek jót tesz a fáj-
dalom. Jöhet aztán szép lassan
a telt ház, a kritikák. Legyen min-
den nap fellépése. Legyen min-
den hónapban új bemutatója.
Előadása jusson el minél több
helyre, minél rangosabb feszti-
válokra, lehetőleg a POSZTra is!
Írjanak róla jót! Írjanak róla jók!
Írjon róla a SZINHÁZ! Kapjon dí-
jakat is. Előadását tévések is ve-
gyék fel! Kapjon fizetésemelést
is, na ez már nehezebb, de nem
lehetetlen... Fél évszázados kora

előtt képes legyen megkeresni
saját melójából a havi néhány
ezret, nettóba! És nyugdíjas ko-
rára egy szép interjú-kötetet! Sőt:
doktorátust is, még ha nem is vi-
lághírűt, de bolognait! Igen.
Mindezt szép lassan, fokozatosan
el lehet érni. Sok munkával. Aki-
nek mindene a színház... Akinek
a színház a mindene... Akinek
nincs más semmije... Akinek más
semmije sincs... Egy életforma...
Függővé tesz. Ha nincs: elvonási
tünetek jelentkeznek. Kérdezzék
csak meg Győrffyt, Szélyest, B.
Fülöpöt! Ők már csak-csak tud-
nak valamit, tanítnak is, bolog-
nain, efelől kétség ne essék, igaz,
előbbit mikházi csűrszínháza
foglalja le! 

De a huszonéves
pályakezdőknek nincs
más választásuk,

mint az RMDSZ minden év-
ben meghirdetett Communitas
színházművészeti alkotói ösztön-
díjára pályázni, elég egy önélet-
rajz benyújtása, s kedvező elbí-
rálás esetén havi 700 lej nettó,
fejenként, pluszba, akár bújtatott
fizetésemelés, albérleti hozzájá-
rulás, kerek-perec egy éven át.
Nem sok az ugyanakkora mini-

málbérhez csapva, de kezdésnek
ez sem rossz ott, ahol sok kicsi
sokra megy, s a még nem nyug-
díjazott, de színpad nélküli ma-
rosvásárhelyi színészeknek még
ez is igencsak nagyon fájhat...
Lakásfelújításra, családalapításra,
s felhagyni a fogyókúrával – ó,
viszlát 90-60-90-es playmate-
méretek –, azonban megteszi.
És ha a budapesti Nemzeti Szín-
ház tagjának lenni nem is, leg-
alább a Tompa-vezette KÁMSZ-,
vagy a Bocsárdi-vezette TÁSZ-
tagságról álmodozni, mert egy-
egy KRITIKUS-, vagy UNITER-je-
lölés nélkül ma már ez (előbbi)ek
sem lehetségesek... 

Álmodni szép, álmodni jó, ál-
modozni kell és lehet is. De nem
a tettek felett – üzeni nekünk
még ma is több mint 180 év táv-
latából Vörösmarty Mihály Cson-
gor és Tünde c. világdrámája ál-
tal. „Karod erős – szíved
emelkedett / Végetlen a tér, mely
munkára hív...” - mondja Az Úr
Ádámnak Madách Tragédiájának
záróképében: a nézőnek teljesen
mindegy, hogy mit játszanak a
színházak (egy teljes évadban le-
het akár csak tragédiákat mű-
sorra tűzni, ahogy Marosvásár-
helyen Kárp György igazgatása
idején ez meg is történt), ám an-
nak minősége legyen kiváló! Pi-

ros pontos, ezüst csillagos, à la
óvoda! Mert ha nem, megint
csak a perifériákra szorul Maros-
vásárhelyen is a színház, akárcsak
évtizedek óta ez van már máshol
is: Szatmár, Nagyvárad, Arad, Te-
mesvár, Gyergyószentmiklós,
Székelyudvarhely, Csíkszereda,
Kézdivásárhely, s nézhetjük az
állami magyar tévécsatornákon
szombat esténként a kiváló szín-
házi közvetítéseket: máshon-
nan... Szeretjük a színházat.
Megköveteljük a minőséget.
Nincs az a néző a világon, aki
örülne talminak, s ne ismerné el
a zseniálist, mert nincs buta néző
a világon, mely lenézhető lenne
középszerű előadások véget nem
érő sorával! Marosvásárhelyen
színházunkkal azonban hajlamo-
sak vagyunk elfogultak lenni,
mint szülő a gyermekével, s talán
épp ez a saját magunk mocsa-
rában tapicskáló magatartásunk
süllyeszt-zülleszt, s miközben
ódákat zengünk-harsogunk itt-
hon talmiról, [3] ó, vajh' nem-e
válunk mi is nevetségessé, mi-
dőn megmérettetésre, valós
számadásra az összehasonlítás
alkalmával tágabb értelemben
Kisvárdán kerül-e sor?!... – Mikor
fogjuk végre már mi is a min-
denséggel mérni magunkat? Túl
kicsinyesek voltunk, s ma is azok
maradtunk. Nem látunk saját ud-
varunkon túl, csak harsogjuk a
hatalmas nagy téveszméinket,
immár (ál)európai köntösbe tá-
lalva... [4] Túl kicsinyes ez a Ma-
rosvásárhely, bár egy-egy Sütő
Andrást, Székely Jánost, mint ki-
váló drámaírókat azért a XX. sz.
második felében valahogy csak-
csak kiadott magából... De ma?
– Mi van ma Marosvásárhelyen
a színházunkkal? [5] 

Czirják Árpád

[1] dr. Gáspárik Attila Csaba legutóbb 2010-ben volt színpadon látható,
Svejkként (most ugyane színház vezérigazgatója), ill. az akadémiai Guppi-ban
(ahol tanít is), miközben valójában már 2002 óta nincs (állandó) színpada,
Nagy István pedig a néhány napja bemutatott A komédia művészete c.
előadásban kapott (13 év színpadi kényszerszünet után) főszerepet. 
[2] Lásd a marosvásárhelyi végzettségű Koncz Andrea esetét, aki Kodolányi
János Földindulásában Pozsgai Zsolt rendezésében lép fel – az előadást
Gabnai Katalin marasztalta el –, vagy éppen A. Kiss Bora esetét, aki a
marosvásárhelyi Hahota Kabarétársulat dr. B. Fülöp Erzsébet-rendezte óriási

sikerű Nyakig pácban c. kabaréműsorában több mint 50 x lépett fel szerte
Székelyföld kisvárosaiban...
[3] Lásd a helyi, RMDSZ-párti Népújság c. napilap Múzsa-, szombati kulturális
mellékletének szerkesztője, Kaáli Nagy Botond tollából származó, többnyire „a
miénk mindig jó” („ne verd, csak simogasd”)-stílű színikritikáit. 
[4] Lásd a színház frissen indíttattatott facebook-, ill. youtube- (mint tartalom
nélküli formaság) profilját.
[5] A 2007-ben, Alexandru Colpacci (Párizs) rendezésében, és Nagy Dorottya
címszereplésével bemutatott Yvonne, burgundi hercegnő óta a színház

egyetlen előadását sem jelölték sem KRITIKUS-, de sem UNITER-díjra. 
[6] Utoljára 2010-ben vett fel a színház friss, helyi végzőst, Gecse Ramóna
személyében, akinek összes mesteris évfolyamtársai mind Budapestre szerződtek. 
[7] Póka Csilla, Kézdi Imola, Kátai István, Gecse Noémi, Fazakas Júlia, Bocskor
Salló Lóránt, Domokos László, Győry András, Simon Andrea, Béres-Günther
Attila, Ari-Nagy Barbara, Kovács Ágnes Anna (+), Király Kinga Júlia, Katona
László, Bodolai Balázs, Zajzon Zsolt, Darabont Mikold. Mindegyikük a legjobb
mai magyarországi színházak legjobb színészeinek sorában találhatók (kivéve
Kézdi, ill. Bodolai KÁMSZ-esetét). 
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A hét mottója:

„Nem vagy te hülye, 
csak kicsit furcsán normális.“

Kampányzárók. Az újságok szerint több
ezren voltak az RMDSZ múlt csütörtöki kam-
pányzáróján (valójában a Republic koncer-
ten). Volt minden, mint a búcsúban: kaja-
pia-melódia, cigányzene, igénytelenebb és
igényesebb rockmuzsika, „Váltás.MOST!”-
transzparenst maga után húzó és (vizet)
permetező repülő, helységnévtáblás paraszt-
bevonulás, tulipános zászlócskás copöjálás,
lelkesítő beszélyek, de még videóüzenet is!
Utóbbit Bölöni László küldte, aki azzal zárta
rövid mondandóját: „jó lenne, ha nyernénk”.
Magvas.
A Magyar Polgári Párt a Nyári Színpadon
tartotta kampányzáró rendezvényét, mely-
nek fénypontja a nemzeti rockot játszó ma-
gyarországi Hungarica zenekar fellépése volt.
A nézőtér zsúfolásig megtelt, főleg a jobb
oldala.
Az EMNP egy sörözőben kampányzárt, de
egy szemtanú szerint akár egy liftben is
megtarthatták volna a rendezvényt.
Ágyő mindenkinek, és köszi a pixeket!

Ezt elkapkodták… Immáron hetek óta
látogatható a Marosvásárhelyi Állatkertben
a tigriskégli, azaz Nagymacskafélék Háza. A
zsiráf- és elefántház is készen áll már a lakók
fogadására, és az új madárház is lassan be-
népesül.
Még a választási kampány elején Dorin Flo-
rea sleppestől kikolbászolt az állatkertbe,
hogy szemrevételezze az újonnan épült lé-
tesítményeket. Elsőként a Nagymacskafélék
Házát keresték fel, ahol most már testkö-
zelből is megfigyelhetők a tigrisek, vadmacs-
kák, pumák – egy biztonságos üvegablakon
keresztül. Utóbbi felszerelésével nem tudtak
volna várni még egy cseppet?

Vénusz.MOST! Izé…, majd! Az év legje-
lentősebb égi eseménye volt a június hato-
dikai Vénusz-átvonulás, amikor a női sze-
méremdombról elnevezett bolygó elosont
a Nap előtt. Nagy Antal nyugalmazott csík-
szeredai fizikatanár egy újságnak viccesen
megjegyezte: „ha erről lemaradunk, akkor
csak a 2117-ben esedékes hasonló eseményt
figyelhetjük meg”. Az viszont már kevésbé
vicces, hogy mi vásárhelyiek bizony le is ma-
radtunk róla, de le ám, ugyanis az átvonulás
ideje alatt (napkeltétől reggel kilencig) a
Váltás.MOST!-os lufik teljesen eltakarták az
égboltot. Most aztán várhatunk százöt évet
a következőre, a rohadt életbe’! Hacsak nem
szerepelt az RMDSZ-es választási ígéretek
közt, elbújva, egy ingyenes Vénusz-utazás
is minden magyarnak, aki számít, mert
nagyjából minden más igen.

GPS-hibás pelikán. Egy 18 méteres fe-
nyőfa tetején ücsörgő pelikánra lettek fi-
gyelmesek egyik nap Radnót lakói. „A fa te-
tején pihent, nem volt mit tenni,
kétóránként megnéztük, hogy mozog-e. A
polgármester felhívta a Marosvásárhelyi Ál-
latkertet, és megpróbálta felvenni a kap-
csolatot egy vásárhelyi madárvédő szerve-

zettel, de nem válaszoltak a telefonra” –
nyilatkozta Augustin Grama, a radnóti Sür-
gősségi Esetekért felelős Önkéntes Szervezet
vezetője.
A városka lakosait meglepte a vendég, hiszen
térségünkben egyáltalán nem megszokott
a pelikán. Másnap délelőtt a gödény átosont
a radnóti hőerőmű tavára, rendelt egy ton-
halas pizzát, majd estefele ismeretlen helyre
távozott.
Bizonyára mindannyian kíváncsiak a gödény,
illetve a pelikán szó etimológiájára; íme:
A gödény szónak érdekes módon ugyanúgy
az ótörök kotan lehet az eredete, mint a
hattyú szónak. (Az oszmán-törökben a bor-
zas gödény neve kutan, míg a csagatáj török
nyelvben a kotan szó „hattyút” jelent, és a
hattyút az ugor nyelvekben is hasonló szavak
jelölik: hanti koden, manysi hotan.) A peli-
kán szó eredete az azonos jelentésű ógörög
πελεκανος, pelekanosz (a bébipelikáne pe-
lenkanosz pelekanosz). A név hangutánzó
eredetű, a πελεκαω, pelekaó („fejszével vág”)
származéka, a πελεκυς, peleküsz („fejsze”)
szó alapján. Valami kérdés?

Vásárhelyi Hírlap. Idézet egy cikkből: „…
Jelenleg négyszáz lejt kell fizetnie havonta
a gondozott személyeknek…”. Senki nem
vár el frappáns nyelvi bravúrokat egy napi-
laptól, de az egyes szám – többes szám
egyeztetése nem olyan nehéz, egy kis oda-
figyelés kérdése az egész.

Ha nem makogsz dákul, repülsz! Elbo-
csátanák állásukból azokat a közalkalma-
zottakat, akik nem tudnak, vagy nem akar-
nak románul beszélni – egyebek mellett
erről rendelkezik a munka törvénykönyvének
módosítása, melyet nemrég fogadott el a
szenátus. A törvénymódosítást tavaly no-
vemberben Daniel Oajdea jászvásári – akkor
még demokrata liberális párti (PDL), azóta
megfüggetlenedett – képviselő kezdemé-
nyezte, aki szerint Székelyföldön sok olyan
közalkalmazott dolgozik, aki nem tud vagy
nem hajlandó románul csevegni a magyarul
nem beszélő ügyfelekkel. A tervezet szerint
elbocsátanák állásukból azokat a közalkal-
mazottakat, akikről – feljelentés alapján(!)
– bebizonyosodik, hogy nem tudnak romá-
nul, munkáltatójuk ellen pedig büntetőel-
járást indítanának.
„Az indítványom szerint bárki bepanaszol-
hatná azt a közalkalmazottat, aki nem beszél
románul. Az illetőnek ilyen esetben szóbeli
vizsgán kellene bizonyítania nyelvtudását,
és hogy kiküszöböljük a bundázást, a vizsga
videofelvételéről a panaszos is másolatot
kapna” – magyarázta Dani koma.
Emlékeznek még, mit mondott Hacsek Sa-
jónak pár héttel ezelőtt? „(…) Nem árt, ha
mindig van a kocsijában annyi benzin,
amennyivel tankolás nélkül eléri a magyar
határt.”…

Etnikai képzavar, avagy hogy kerülnek
gazsiék a gyárba? A helyi önkormányzat

egy olyan ipartelepre költöztette a nagybá-
nyai Craica negyedbeli cigányokat, ahol ko-
rábban a Cuprom Rt. vegyipari vállalat la-
boratóriuma állt. Az épületegyüttesben
található mérgező anyagok miatt több purdé
és felnőtt is rosszul lett, kórházba kerültek.
A romák szerint a hatóságok erőszakkal köl-
töztették őket a vállalat területére, és akik
nem akarták elfoglalni új lakóhelyüket, azok-
kal közölték: lerombolják házaikat, és az ut-
cára kerülnek. 
Az Evenimentul Zilei helyszíni riportja szerint
az épületben ecetsavas és kénsavas palac-
kok, valamint mérgező iszapmaradvánnyal
teli üvegcsék találhatók szétszórva. A kis-
kapusi kombinát után a 2006-ban bezárt, a
helyiek szerint csak „halálgyárnak” becézett
Cuprom Rt. volt Románia legszennyezőbb
vegyipari vállalata.
A nagybányai Führernek nem ez az első ilyen
húzása: pár éve egy több méter magas be-
tonfalat építtetett egy cigányok lakta tömb-
házsor elé.
Kedves Victor Ponta miniszterelnök úr! Nem
Nyirő Józseffel kapcsolatban kéne nácizni,
hanem például ezt a fasiszta disznót a tö-
kétől fogva kirángatni a bársonyszékből, és
rács mögé dugni!

Kettő az egyben. Évek óta jól megfért egy-
más mellett egy óvoda és egy bordélyház
Nürnbergben, nemrég azonban szemet szúrt
az aggódó anyukáknak egy hirdetés.
Kiakadtak azok a német kisgyermekes anyu-
kák, akik abba az oviba járatják a kicsiket,
melynek épületében egy bordélyház is mű-
ködik. A földszinten a lurkók, az első eme-
leten a lányok szorgoskodnak. A Bild beszá-
molója szerint ez már évek óta így van
ugyan, de a napokban valaki kitett az ud-
varra egy hirdetőtáblát, melyen a következő
szöveget olvashatták: „Helló, én Vanessa va-
gyok, egy forró cseh lány. Igazán megláto-
gathatnál, mielőtt hazaviszed a gyereke-
det.”
– Ez arcátlanság! Hiába tiltakozunk, senki
nem tesz semmit! Még az hiányzik, hogy a
klienseik idevonzzák a pedofilokat! – há-
borgott egy kétgyermekes anyuka.
A fent említett Vanessa váltig állítja, nem ő
írta és tette ki a hirdetést, kolléganői szerint
is valaki fúrja(!) őket.
Ha ez így van, akkor tényleg fölösleges a
hirdetés.

Mamaszex. Kórházba került egy 75 éves
asszony a Iaşi megyei Bosia településről, akit
hét órán át erőszakolt egy nála 45 évvel fi-
atalabb férfi. Az orvosok megdöbbenve hall-
gatták végig a néni beszámolóját, aki el-
mondta, hogy a férfi az összes szexuális
perverzióját kiélte rajta. „Megerőszakolt egy
huligán, jaj szegény fejemnek! Pucéran jött
be hozzám az éjszaka közepén, és 12 órától
reggel hétig csinálta minden pózban (azé `
az nem semmi!). Jaj szegény fejemnek és
napjaimnak! Felemelte a lábaimat, az ágy
szélén is, és guggolva… Reggelig kínzott.

Arra kényszerített, hogy a szá-
jammal is csináljam” –  panasz-
kodott a megkámaszutrázott
öreglány.
Nem ez az első alkalom, hogy a
fiatalember megerőszakolta,
most azonban úgy döntött,
rendőrt hív. Amikor a férfi épp
elmenőben(!) volt, az áldozat
segítségért kiabált, szerencsé-
jére egy szomszéd meghallotta
(miért nem kiabált korábban
is?). Ő hívta a rendőrséget, akik
a helyszínen kapták el az ag-
resszort.
„Egyszer már megerőszakolt, és
kért, bocsássak meg neki. Meg-
tettem, mert hozott nekem vi-
zet, felhasogatta a fát, és segí-
tett a ház körül. De most nem
bocsátok meg neki” – mondta
az asszony.
Erdő szélén nem jó lakni, me’
sok fát kell hasogatni, kisangya-
lom!

Fogyi. A zeller „negatív meny-
nyiségű” kalóriát tartalmaz:
több energiát éget el evés köz-
ben az, aki megeszi, mint
amennyi energiát tartalmaz a
zeller maga. Arról nem is be-
szélve, hogy kanos lesz tőle az
ember, ami további energiák
elégetését vonja maga után…

Pedagógia 
a gyümölcsösben.
– Apu, ezek milyen fák? 
– Pálinkafák, fiam!

Felemás siker. Kétnapos sza-
vazatszámolgatás után Lokodi
Edit Emőke volt megyei tanács-
elnök végül is alulmaradt az USL
jelöltjével, Ciprian Dobréval
szemben. Ergo elmondhatjuk,
hogy mégiscsak összejött a „Vál-
tás.MOST!”, ha nem is az eredeti
elképzelés szerint.

Facebook-függőség *

Norvég kutatók megállapítottak hat kritériumot, amelyek
segítségével tesztelni lehet, hogy valaki Facebook-függő vagy
sem. A tesztet Bergen Facebook-függőségi Skálának hívják, és öt
lehetséges választ lehet adni minden pontra: nagyon ritkán,
ritkán, időnként, gyakran és nagyon gyakran. Az említett 6 pont:
1. Sokat gondolsz a Facebookra, és arra, hogy hogyan fogod

használni legközelebb.
2. Egyre türelmetlenebbül várod, mikor léphetsz be újra a

fiókodba.
3. A Facebookot arra használod, hogy elfeledd a mindennapi

gondjaidat.
4. Már megpróbáltad csökkenteni a Facebookon töltött időt,

sikertelenül.
5. Nyugtalan vagy lehangolt leszel, ha nem férhetsz hozzá a

Facebookhoz.
6. Olyan gyakran használod a Facebookot, hogy hátráltat a

munkádban, tanulmányaidban.

Micsinálsz, fészbukolsz? Függő-e
vagy?
Lájkolsz egyfeszt? Függő-e vagy?
Megosztol, vazeg? Függő-e
vagy?
Szmájlizol megint? Függő-e
vagy?
Mi jár a fejedbe’? Függő-e vagy?
Mit frissítsz, állapot? Függő-e
vagy?
Hozzászólsz, köcsög? Függő-e
vagy?
Mit szólsz hozzá? Függő-e vagy?
9GAGyizol, baszod? Függő-e
vagy?
Demotiválódtál? Függő-e vagy?
Eseményre hívtak? Függő-e
vagy?
Ott leszel maybe? Függő-e vagy?
Faszságokat játszol? Függő-e
vagy?
Ismerősöm lettél? Függő-e vagy?
Ki a pöcs is vagy te? Függő-e
vagy?
Mémesgazda vagyol? Függő-e
vagy?

Boldog szülit kívánsz? Függő-e
vagy?
Nézed a fotókat? Függő-e vagy?
Bejelölsz a képen? Függő-e
vagy?
Még mindig azokat a kurva
fotókat nézed? Függő-e vagy?
Mobilról tőtögetsz? Függő-e
vagy?
Nem tetszik a timeline? Függő-e
vagy?
Nyáry Krisztián? Függő-e vagy?
Indián neved Függő-e Vagy?
Utazol, felrakod? Függő-e vagy?
Lájkolod, fikázod? Függő-e
vagy?
Főzőcske, kávézó? Függő-e vagy?
Új táska, új cipő? Függő-e vagy?
Kutyiról új fotó? Függő-e vagy?
Kutyiról új fotó? Függő-e vagy?
Kutyiról új fotó? Függő-e vagy?
Elveszett a kutyi? Függő-e vagy?

(* - naná, 
hogy internetes anyag)

Van azonban egy sokkal átfogóbb magyar teszt is a
Facebook-függőség megállapítására. Íme:
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Ingyenes kutya 
és macska ivartalanítás

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

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

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

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

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

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.

KÖZLEMÉNY

Marosvásárhely Megyei Jogú Város, adószám :
4322823, Győzelem tér 3. szám alatti székhellyel, nyilvános
kikiáltásos árverést hirdet 400 lakás (1, 2 és 3 szobás,
I. komfortú lakrész) megvásárlására Marosvásárhely
területén (magántulajdonban lévő 35 - 90 négyzetméter
területű lakások).

Az árverés feladatfüzetét Marosvásárhely municípium székhelyén, a Győzelem tér 3.
szám alatt, a 85-ös szobában lehet megvásárolni, 2012. június 6-ától kezdődően,
naponta 8-12 óra között (kedden és csütörtökön 14-16 óra között is)
Az ajánlattevések határideje : az ajánlatokat Marosvásárhely municípium székhelyén,
a Győzelem tér 3. szám alatt, a 13-as szobában kell benyújtani, legkésőbb 2012. június
12-én délelőtt 10 óráig.

Az árverést Marosvásárhely municípium székhelyén, a Győzelem tér 3.szám alatt, a
45-ös teremben bonyolítják le, 2012. június 15-én, 12.00 órai kezdettel.

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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Az első koncepció javaslatok
a „Tudományos Város a 
Kutatásért és Orvosi 
Informatikáért” 
üzleti kerületre
Marosvásárhely hagyományára, szemléletére és előnyeire alapozva,
kidolgoznak egy üzleti kerületet, amely a kutatásra és orvosi informatikára
lesz szakosodva. A technológiai park egy business övezetre, valamint egy
lakóövezetre lesz felosztva, amelyek majd a befektető cégeket fogják
kiszolgálni. A Marosvásárhely által követett modellt az Issy-les-Moullineaux
város tanácsadóival közösen vették át és alkalmazták, akik Európa
legnagyobb technológiai parkjának létesítői. A egyik legfontosabb elem,
amelyet Franciaországból vettek át, a kerület finanszírozási formája,
éspedig a köz-magán partnerség.

Ez az eszköz azt feltételezi, hogy a befektetéseket a magánszféra végzi, míg a
Polgármesteri Hivatal rendelkezésre bocsátja a szükséges tanulmányokat és
közhasznosságokat. A park megépítése szakaszokban történik, egy megközelítően 10
éves időszakra kiterjedően, míg a befektetések visszaszerzését a magánszféra végzi.
A polgármesteri hivatalnak a kerület létrehozási szándékára vonatkozó nyilatkozatát
követően, különböző olyan szolgáltatók vették fel a kapcsolatot a városvezetéssel, akik
tapasztalattal rendelkeznek a multinacionális cégekkel való partnerségben.
Következésképpen Marosvásárhely már 4 ajánlatot kapott, koncepció tanulmányokat,
amelyek bemutatják a parcellázást és felvázolják a létrehozandó kerület lehető
környezetét.
Az elkövetkezendő időszakban Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, bemutatja az
összes beérkezett változatot és közmeghallgatásnak veti alá. A kiválasztott változat
képezi majd a megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv alapját, amelyet majd a
Polgármesteri Hivatal készít el. Megemlítendő, hogy Marosvásárhely Municípium
tárgyalásokat folytat az AEÁ Nagykövetségével, egyes olyan megvalósíthatósági
tanulmányok finanszírozásáról, amelyek között figyelembe vehetik ezt a tanulmányt is.
A műszaki terv véglegesítésével egyidőben, a marosvásárhelyiek pontos, reális képet
kapnak a kerületről, és főleg a környezeti keretről. Megjegyzendő, hogy az intézmény
honlapján bemutatott javaslatok a tanulmánynak megfelelően a helyzettervet is
tartalmazzák. Ugyanakkor olyan környezeti képek is csatolva vannak, amelyek a világ
más részein alkalmazott tervekben is használva vannak, az ajánlatokat bemutatott
cégek által. A képek célja, hogy segítse a szemlélőt, hogy tisztább képet alkosson az
építészeti koncepcióról.
Azért teszük ezt az említést, hogy ne merüljön fel olyan (szándékos vagy nem
szándékos) félreértés, melynek megfelelően, a környezeti képek az üzleti körzet reális,
végleges képei lennének. Ami minket most érdekel, az a helyzetterv és a megfelelő
tanulmány, amely elemeket a hasonló, nagyszabású és nemzetközi hírnevű tervek
kidolgozásában tapasztalatot szerzett szakember-csoportok valósítanak meg.
Ez alkalommal tájékoztatjuk a marosvásárhelyieket, hogy a polgármesteri hivatal egy
olyan európai alapokból támogatandó projekt iratcsomójának a végső benyújtási
szakaszában van, amelynek célja Kelet – Európa legperformansabb
szuperszámítógépének beszerzése. Ezt a kutatás rendelkezésére bocsátják, és az üzleti
körzet összes potenciális befektetőjének hasznára válik.
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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
A zene maga az élet, és amíg
szól, semmi nem hal meg
örökre. Ha szereti a jó zenéket,
a táncot, a szórakozást és egy
igazi társra vágyik, akkor a
Mira Társkereső Ügynök-
ség szervezésén belül július
14.-én lehetősége nyílik
megismerkedni egyedülálló
személyekkel. Az ügynöksé-
günk várja hívását a
0737700001, 0742227718,
0748328731 telefonszámokon.

Mindnyájan vágyunk a szere-
lemre! Igaz? És miért? Mert ez
az élmény tölt el minket viruló
elevenséggel. Az érzékeink
működnek, minden érzelem
felerősödik, a hétköznapi va-
lóság széthullik, és mi az egek-
ben járunk. Szeretné
megtalálni a szerelmet? Mi se-
gítünk önnek megtalálni, a
Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0737700001,
0742227718, 0748328731
telefonszámokon.

l 40 évesen egy tünemény
vagyok. Idő kell, hogy megis-
merj, kiismerj, de ha sikerül,
akkor nyert ügyed van. Kere-
sem a párom egy őszinte,
megbízható úriember szemé-
lyében. Tel: 0737700001 sms
kizárva
l Színházat, utazásokat ked-
velő, diplomás, nyelveket be-
szélő, nem dohányzó, özvegy

l 52 éves hölgy vagyok, ren-
dezett háttérrel. Életvidám,
mosolygós, megnyerő külsejű
társat keresek, ha lehet egy
ÉLETRE! Tel: 0742227718. Sms
kizárva
l 35 éves egyedülálló, fiatalos
hölgy vagyok. Őszinte, család-
centrikus, sármos és persze
udvarolni tudó vidám szemé-
lyiségű férfit keresek! Tel:
0748328731. Sms kizárva!
l „Az élet legnagyobb titka és
ajándéka, ha két hasonló
ember találkozik.” Régóta ke-
resem a másik felem, de vala-
hogy sehol sem lelem. Vidám,
határozott, társaságkedvelő,
romantikus,30 éves hölgy va-
gyok. Szeretek kirándulni, es-
ténként sétálni és a csillagokat
nézni. Ha hasonló érdeklő-
désű, utazni, kirándulni sze-
rető úriember vagy, találj rám!
Tel.: 0737700001. Sms kizárva
l „A szerelmet nem lehet ke-
resni, a szerelemmel csak ta-
lálkozni lehet.” Szeretnék
találkozni Veled, hogy az
életem teljes legyen. Csak te
hiányzol mellőlem! Ha jó hu-
morú, kissé romantikus,
sportot kedvelő úriember
vagy, hívj! Én egy 40éves, há-
zias, romantikus, őszinte,
vidám természetű hölgy va-
gyok. Tel.: 0742227718. Sms
kizárva
l „Az univerzum leghatalma-
sabb ereje a szeretet” Roman-
tikus, érzelmileg nyitott,
házias, optimista, megértő és
önzetlen, 50éves hölgy va-
gyok. Hiszem, hogy szeretettel
mindent legyőzhetünk! Ha
korban hozzám illő vagy és
hasonló tulajdonságokkal ren-
delkezel, kérlek, hívj. Tel.:
0748328731. Sms kizárva
l Érzékeny, 36 éves nő va-
gyok, szeretem a természetet,

a tengerparti sétákat, a kirán-
dulásokat és az őszinteséget.
Egy korban hozzám illő úriem-
berrel szeretnék megismer-
kedni, aki tudja mi a tisztelet
és a szerelem. Tel 0737700001
SMS KIZÁRVA
lDinamikus, megértő, szere-
tetre vágyó 28 éves, őszinte,
természetet kedvelő hölgy va-
gyok. Szeretek kirándulni,
zenét hallgatni és sétálni. Ke-
resem azt az úriembert, aki
korban hozzám illő és hasonló
érdeklődésű. Szeretnék tar-
tozni valakihez, akire felnéz-
hetek. Találj rám, mert lehet,
hogy egymást kerestük egész
eddigi életünkben. Tel:
0742227718 SMS KIZÁRVA

Férfiak
A zene maga az élet, és amíg
szól, semmi nem hal meg
örökre. Ha szereti a jó zené-
ket, a táncot, a szórakozást
és egy igazi társra vágyik,
akkor a Mira Társkereső
Ügynökség szervezésén
belül július 14.-én lehető-
sége nyílik megismerkedni
egyedülálló személyekkel. .
Az ügynökségünk várja hí-
vását a 0737700001,
0742227718, 0748328731
telefonszámokon.

Mindnyájan vágyunk a sze-
relemre! Igaz? És miért?
Mert ez az élmény tölt el
minket viruló elevenséggel.
Az érzékeink működnek,
minden érzelem felerősödik,
a hétköznapi valóság szét-
hullik, és mi az egekben já-
runk. Szeretné megtalálni a
szerelmet? Mi segítünk
önnek megtalálni, a Mira
Társkereső Ügynökség várja
hívását a 0737700001,
0742227718, 0748328731
telefonszámokon.

l 57 éves férfi szeretne
megismerkedni egy komoly
48-56 közötti nővel, aki a
szavaknak értelmet ad. Sze-
retem a természetet és a vi-

rágokat. Tel:0737700001
sms kizárva
l A szerelem olyan problé-
mátlan, mint egy jármű.
Csak az a kérdés: ki vezeti, és
merre visz az út. 36 éves,
őszinte, megbízható férfi va-
gyok. Keresem a párom egy
olyan nő személyében, aki
szeretne családot alapítani.
Tel:0742227718 SMS kizárva
l 50 éves férfiként nem csak
a társam keresem, hanem
azt a korban hozzám illő sze-
mélyt, aki vállalja, hogy hű-
séges, őszinte, megbízható
lesz és igazán fog szeretni.
Tel: 0748328731 sms kizárva
l Megértésre, szeretetre
vágyó, művészetet kedvelő,
58 éves úriember vagyok.
Keresem párom, egy ápolt,
őszinte, házias hölgy szemé-
lyében, aki társam tud lenni
a szürke hétköznapokban is.
Tel:0737700001 sms kizárva
l „Valaki kell, aki miatt ér-
demes hinni!” Gyerekét
egyedül nevelő, őszinte,
37éves úr vagyok. Keresem
a társam egy megbízható,
családcentrikus, házias és
ápolt hölgy személyében.
Tel:0742227718 SMS kizárva
l Az élet párosan szép!
Megértő, őszinte, érzelmileg
nyitott, 35 éves úriember va-
gyok. Keresem azt a hölgyet,
aki ápolt, megbízható és
szeretni tud egy életen át!
Tel: 0748328731 sms kizárva
l Fiatalos mentalitású, ter-
vekkel, célokkal rendelkező
sportkedvelő 39 éves férfi
vagyok. Kiegyensúlyozott,
természetkedvelő embernek
tartom magam. Keresem
párom egy káros szenvedé-
lyektől mentes, csinos, há-
zias hölgy személyében.
Tel:0737700001 sms kizárva
l Aki szeret, az nincs többé
egyedül, mert az, akit szeret,
mindig jelen van. 38 éves
úriember vagyok, szeretném
megtalálni a párom egy
őszinte, talpraesett nő sze-
mélyében. Tel:0742227718
sms kizárva

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.408
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m1

10:00 Balatoni nyár
11:40 Útravaló
12:00 Euro 2012

(sportműsor)
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Euro 2012

(sportműsor)
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Balatoni nyár
17:40 Everwood (s.)
18:30 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Dánia -
Portugália

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő)
Hollandia -
Németország

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

(sportműsor)
01:00 Papi (am. film,

1988) 

Szerda

16:45 
Balatoni nyár

m2

11:20 Lizzie McGuire (s.) 
11:46 Az én Afrikám 
12:00 Válogatott
13:01 Híradó
13:25 Mesélő

cégtáblák (s.) 
13:55 Motorsport

magazin
14:25 Barangolások

öt kontinensen
14:50 1100 év Európa

közepén (s.) 
15:17 Mestersége

színész 
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.) 
18:45 Elit gimi (s.) 
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.) 
21:00 Híradó
21:20 Angyali érintés (s.) 
22:05 Slágerek
22:07 Nemcsak a

húszéveseké a világ
23:00 On the Spot (s.) 

16:10 
Európa pályaudvarai

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
11:30 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (s.) 
15:25 Párduclányok

3.: Irány
Bollywood!
(am. vígj., 2008) 

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 nagy zsozsó

(am. akció-vígj.,
2004) 

00:25 Reflektor
00:40 Gazdagék (s.) 

22:30 
A nagy zsozsó

TV2

07:00 Babavilág
(magazinműsor)

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

Kurdisztánon át
(sp.-német
kalandf., 1965) 

15:20 Marina (s.) 
16:20 Doktor House (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 Doktor House (s.) 
23:15 Született

feleségek (s.) 
00:15 Aktív (ism.)
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV
02:25 Doktor 

House (s.) 

13:25
A vad Kurdisztánon át

Viasat 3

09:40 Nyomtalanul (s.)
10:25 Doktor House (s.)
11:20 A törvény 

éber őre (am.
western, 1969) 

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.)
21:25 Doktor 

House (s.)
22:20 Chéri - 

Egy kurtizán
szerelme (angol-
német-francia rom.
film, 2009) 

00:05 CSI: A
helyszínelők(s.)

01:00 Esküdt
ellenségek (s.)

01:50 Chéri - Egy
kurtizán
szerelme (angol-
német-francia rom. film,
2009) 

22:20 
Chéri -Egy kurtizán szerelme

Duna 

08:30 Híradó
08:35 A Szukidzsi

halpiac (s.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 A tea élvezete

(szingapúri
ismerett. film,
2007) 

17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Viszlát,

elvtársak! (s.)
21:00 Tüskevár (s.)
22:05 Hírek
22:10 Dunasport
22:20 Enigma (am.-

német-angol
rom. dráma,
2001) 

00:15 Koncertek az
A38 hajón 

01:55 Vers / Csokits
János:
Kipillantás egy
holdkráterből -
részlet 

22:20 
Enigma

fot
o: 

sx
c.h

u
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Műsormelléklet 

m1

10:00 Balatoni nyár
12:00 Euro 2012 /

Összefoglaló
13:01 Híradó
13:25 Rondó
14:25 Euro 2012 /

Összefoglaló
15:45 Angyali 

érintés (s.)
16:30 Balatoni nyár
17:40 Everwood (s.)
18:30 Euro 2012 (élő),

Olaszország -
Horvátország,
Labdarúgó-
mérkőzés

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012 (élő),

Spanyolország
- Írország,
Labdarúgó-
mérkőzés

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012

Összefoglaló
01:00 Végig 

az úton (am.
film, 1997) 

02:40 Everwood (s.)

Csütörtök

21:25 
Euro 2012

m2

10:00 Gyerekműsor
11:40 Vers 
11:45 Az én Afrikám 
12:05 Magyar retro
13:01 Híradó
13:35 Másfélmillió

lépés ...
14:20 Zegzugos

történetek(s.)
14:45 1100 év Európa

közepén (s.)
15:17 Nemcsak a 20

éveseké a világ
16:10 Európa

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

kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó
21:20 Angyali érintés (s.)
22:07 Hogy volt!? 
23:45 A nagy ékszerész

(magyar
tévéjáték, 1978) 

17:30 
Enid Blyton kalandfilm sorozata

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor
Reggel

08:50 Reggeli - Csak
csajok

09:25 A szerelem
rabjai (s.)

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

karácsony (am.
vígj., 2007) 

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 Anyád napja

(német-am.
rom. vígj.,
2005) 

00:35 Totál szívás (s.)
01:40 Reflektor
01:55 Infománia

15:20
Lebilincselő karácsony

TV2

07:00 Segíts
magadon!
(ism.)

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

(am. kalandf.,
1998) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Doktor House (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 Nicsak, ki

beszél! (am.
vígj., 1989) 

00:10 Aktív (ism.)
01:10 Tények Este
01:45 EZO.TV

13:35 
Az iú Herkules

Viasat 3

08:15 A nagy
házalakítás (s.)

09:05 Gyilkos sorok (s.)
10:00 Nyomtalanul (s.)
10:50 Doktor House (s.)
11:45 Columbo:

Visszajátszás
(am. krimi,
1975) 

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

helyszínelők (s.)
17:50 Esküdt

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

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

helyszínelők (s.)
00:00 Nikita (s.)
00:50 Esküdt

ellenségek (s.)
01:40 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
02:30 Nikita (s.)

11:45
Columbo

Duna 

11:00 Család-barát
12:00 Pannon

expressz (s.)
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hogy volt!? (s.)
16:10 Szerelmes

földrajz (s.)
16:40 Magyar elsők 
17:00 Múmiarablók

(szingapúri
ismerett. film) 

17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:35 Közbeszéd
20:05 Viszlát,

elvtársak! (s.)
21:00 A fekete város (s.)
22:00 Hírek
22:05 Dunasport
22:15 És akkor a

pasas... (ff.,
magyar vígj., 1966) 

23:45 MüpArt 
01:25 Vers
01:27 Himnusz
01:30 Dr. Palló Imre

operaénekes
(magyar
portréf., 1995)

22:15
És akkor a pasas...

m1

10:00 Balatoni nyár
12:00 Euro 2012

(sportműsor,
2012),
Összefoglaló

13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Euro 2012

Összefoglaló
15:55 Angyali 

érintés (s.)
16:45 Balatoni nyár
17:40 Everwood (s.)
18:30 Euro 2012 (élő),

Ukrajna -
Franciaország,
Labdarúgó-
mérkőzés

21:00 Híradó
21:25 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Svédország -
Anglia,
Labdarúgó-
mérkőzés

23:50 Az Este
00:25 Euro 2012,

Összefoglaló
01:00 Melissa és Joey (s.)

Péntek

16:45 
Balatoni nyár

m2

10:00 Gyerekműsor
11:45 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar

bulizene
13:01 Híradó
13:25 A múzsa csókja

- Kassák
Lajosné, Simon
Jolán

13:47 Hogy volt!? 
15:30 A nagy

ékszerész
(magyar
tévéjáték,
1978) 

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

kalandfilm
sorozata (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó
21:20 Angyali 

érintés (s.)
22:07 A férj vadászik

(magyar
tévéjáték,
1984) 

15:30 
A nagy ékszerész

RTL Klub

08:35 Reflektor
Reggel

08:50 Reggeli - 
Csak csajok

09:25 A szerelem
rabjai (s.)

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

(s.)
15:30 A nagy hajsza

(am. western,
2006) 

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 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:35 Gyilkos elmék (s.)
01:45 Reflektor
02:00 Törzsutas

(2011) (ism.)
02:30 Kemény 

zsaruk (s.)

15:30 
A nagy hajsza

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

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

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

House (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 Aranygyermek

(am. vígj., 1986) 
00:10 Aktív (ism.)
01:10 Tények Este
01:45 EZO.TV

22:15 
Aranygyermek

Viasat 3

09:00 Gyilkos sorok (s.)
09:55 Nyomtalanul (s.)
10:50 Doktor House (s.)
11:45 Columbo:

Halálos
lelkiállapot (am.
krimi, 1975) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Shark (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes négyes (s.)
20:25 Jóbarátok (s.)
21:25 Doktor House (s.)
22:20 Levelek

Júliának (am.
rom. vígj., 2010) 

00:20 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:15 Esküdt
ellenségek:
Különleges
ügyosztály (s.)

02:10 Veszett a világ
(am. rom.
dráma, 1990) 

04:20 A nagy
házalakítás 

22:20 
Levelek Júliának

Duna 

10:05 Közbeszéd 
10:30 A szén - Egy ősi

anyag a XXI.
században (s.)

11:00 Család-barát
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 Önök kérték!
(ism.)

16:10 Hagyaték 
16:40 Arcélek (s.)
16:55 Magyar 

elsők (s.)
17:15 Ízőrzők (s.)
17:50 Linda (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:05 Viszlát,

elvtársak! (s.)
21:00 Ménes élet (s.)
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:15 Beszterce

ostroma (s.)
23:35 Koncertek az

A38 hajón (s.)

20:05 
Viszlát, elvtársak!
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m1

12:30 Bevallott 
múlt (s.)

13:05 A megújuló
Esterházy-
kastély

13:35 Tetőtől talpig
14:05 Euro 2012 
15:50 Doc Martin (s.)
16:45 A világ

madárszemmel (s.)
17:40 Bevallott múlt (s.)
18:05 Verssor az

utcazajban (s.)
18:15 Bűn és

büntetlenség 
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:00 Sporthírek
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Görögország -
Oroszország
vagy Csehország
– Lengyelország,
Labdarúgó-
mérkőzés

23:50 Euro 2012
(sportműsor,
2012)

Szombat

18:05 
Verssor az utcazajban

m2

11:15 Lizzie McGuire (s.)
11:40 Lovastúra
12:05 Érték! Értem! 
13:02 Szerelmes

földrajz (s.)
13:30 KorTárs
13:55 Magyarország

története (s.)
14:20 A koppányi aga

testamentuma
(magyar
kalandf., 1967) 

15:50 Rajzfilmek
16:15 Buli a téren!
16:55 Az öreg bánya

titka (s.)
17:25 A szeleburdi

család (magyar
vígj., 1981) 

18:40 Öveges 33 (s.)
18:50 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

19:00 Mi micsoda (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rózsadomb

(magyar filmdráma,
2003) 

23:15 Melissa és Joey (s.)

14:20 
A koppányi aga testamentuma

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 A dinoszauruszok

királya (japán
anim. sor., 2007) 

11:25 Asztro Show
12:20 Törzsutas

(2011) 
13:00 Autómánia
13:35 Édes, drága

titkaink (s.)
14:35 Lost - 

Eltűntek (s.)
15:40 Chuck (s.)
16:40 Agymenők (s.)
17:35 Tomboló vihar

(am. akcióf.,
2008) 

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Dennis, a

komisz ismét
pimasz (am.
vígj., 1998) 

22:00 A dzsentlemanus
(am. vígj., 1992) 

00:15 Lány a vízben
(am. thriller,
2006) 

20:30 
Dennis, a komisz ismét pimasz

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:00 Beyblade (s.)
11:25 Egyik kutya,

másik nem!
(2011) 

11:55 Babavilág
(magazinműsor)

12:25 9 hónap
(magazinműsor)

12:55 Duval és
Moretti (s.)

13:55 Top Speed
14:25 Autóguru
14:55 Sheena, a

dzsungel
királynője (s.)

15:55 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:55 Rejtélyek
kalandorai (s.)

17:55 Sas kabaré
18:55 Nagytakarítás 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Karate kölyök

(am. családi
kalandf., 1984) 

23:10 A detonátor
(am.-román
akcióf., 2006)

20:35
Karate kölyök

Viasat 3

09:45 Zsírégetők (s.)
10:40 Főzz élőben

Gordon
Ramsay-vel 

11:45 Columbo:
Visszajátszás
(am. krimi, 1975) 

13:15 Kisvárosi
hullócsillag
(am.-kan. vígj.,
2000) 

14:55 Lucky Luke (s.)
15:55 Candleford-i

kisasszonyok (s.)
17:50 Aranyoskám

(am. vígj., 1982) 
20:00 Én és a

hercegem 2. - A
királyi esküvő
(am. rom. vígj., 2006) 

22:00 Fészkes
fenevadak
(am.-angol
vígj., 1997) 

23:50 Veszett a világ
(am. rom.
dráma, 1990) 

02:10 Az utolsó
órában (s.)

03:05 Aranyoskám
(am. vígj., 1982) 

17:50 
Aranyoskám

Duna 

13:02 Híradó
13:10 Lyukasóra
13:40 Mindennapi

hősök (magyar
portréf., 2012)

14:05 Heuréka!
Megtaláltam!

14:35 Sírjaik hol
domborulnak... (s.)

15:00 Talpalatnyi zöld
15:30 Pannon

expressz 
16:00 Akrobatikus

Rock and Roll
Páros Országos
Bajnokság -
Budapest 

16:55 Magyar
történelmi
arcképcsarnok (s.)

17:15 A máltai
sólyom (ff., am.
krimi, 1941) 

19:00 Híradó
19:35 Hogy volt!? 
20:30 Mansfeld

(magyar-kan.
filmdráma,
2006) 

22:35 Kultikon +

20:30 
Mansfeld

m1

10:55 Vallási műsor
13:01 Hírek
13:05 Olimpiai

magazin
13:35 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (ism.)

15:15 Euro 2012 
17:30 Molly és Mopsz

(osztrák-német
vígj., 2007) 

19:00 Rex Rómában (s.)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Portugália -
Hollandia vagy
Dánia –
Németország,
Labdarúgó-mérkőzés

23:50 Euro 2012
(sportműsor,
2012),
Portugália -
Hollandia vagy
Dánia –
Németország,
Labdarúgó-mérkőzés

Felvételről

Vasárnap

17:30
Molly és Mopsz

m2

08:00 Rajzfilmek
09:55 A szeleburdi

család (magyar
vígj., 1981) 

11:10 Rajzfilmek
11:25 Mi újság a

Futrinka
utcában? (magyar

bábf., 1979)

12:05 Az öreg bánya
titka (s.)

12:35 Öveges 33 (s.)
12:45 A hangyák

mindent
tudnak (s.)

13:01 Vallási műsorok
16:05 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
17:35 Nagyon zene

válogatás (s.)
18:35 P@dtársat

keresünk (s.)
19:30 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó
21:35 Doc Martin (s.)
22:25 Hajsza (am.

akcióf., 2007) 
23:55 Rózsadomb

(magyar
filmdráma)

21:35 
Doc Martin

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Trendmánia
11:40 Teleshop
12:35 Törzsutas

(2011) 
13:10 Tuti gimi (s.)
14:15 Gossip Girl - A

pletykafészek (s.)
15:15 Dennis, a

komisz ismét
pimasz (am.
vígj., 1998) 

16:45 Több, mint
sport (am.
filmdráma,
2006) 

16.05 Hatoslottó-
sorsolás

19:30 RTL Klub
Híradó

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Miről álmodik a

lány? (am. vígj.,
2003) 

23:05 Egy ágyban az
ellenséggel (am.
thriller, 1991) 

01:10 Emberrablók
városa (venez.
akcióf., 2005) 

21:00 
Miről álmodik a lány?

TV2

07:45 Tv2 matiné
10:05 Nagy Vagy!
11:00 EgészségMánia

(magazinműsor) 
11:30 Talpig nő

(magazinműsor)
(ism.)

12:00 Kalandjárat
(ism.)

12:30 Borkultusz
(magyar kult.
mag.) 

13:00 Stahl konyhája
13:30 Több mint

TestŐr
14:00 A kiválasztott (s.)
15:00 Monk - Flúgos

nyomozó (s.)
16:00 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:00 Karate kölyök

(am. családi
kalandf., 1984) 

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Titkok

könyvtára - A
Szent Lándzsa
küldetés (am.
kalandf., 2004)

12:30 
Borkultusz

Viasat 3

08:35 Columbo:
Halálos
lelkiállapot
(am. krimi,
1975) 

10:05 Véznák kontra
dagik (13. rész) 

11:00 EgészségŐr
(magazinműsor)

11:30 Anya, csak egy
van!

12:00 Szex és New
York light (s.)

13:00 A nagy
házalakítás (s.)

14:45 Babe (auszt.-
am. családi
vígj., 1995) 

16:25 A vörös
Pimpernel (s.)

18:20 Fészkes
fenevadak
(am.-angol
vígj., 1997) 

20:10 Négy Esküvő 2.
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
21:55 A célszemély

(s.) 
22:50 Kutyaütők (am.

vígj., 2000)

12:00
Szex és New York light

Duna 

11:00 Isten kezében 
12:00 Önkéntesek

(magyar

dokumentumf., 2012)

12:30 Beavatás
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:40 Akadálytalanul 
14:10 Csellengők
14:40 Határtalanul

magyar 
15:15 Arcélek (s.)
15:40 Hazajáró 
16:15 A Zebegényiek

(magyar tévéf., 1978) 

17:35 Pénz áll a
házhoz (ff.,
magyar rom.
vígj., 1939) 

19:00 Híradó
19:35 Önök kérték!
20:30 Gázláng (ff.,

am. thriller,
1944) 

22:30 Dunasport
22:45 A mintaférj (kan.

thriller, 2004) 
00:20 Napozz

Holddal 
01:45 Vers

17:35 
Pénz áll a házhoz
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m1

12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Történelemóra (s.)
15:00 Euro 2012 
16:45 Angyali érintés (s.)
17:30 Balatoni nyár
18:35 Everwood (s.)
19:20 Euro 2012 
19:55 Marslakók (s.) 
20:30 Híradó
21:00 Sporthírek
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Horvátország-
Spanyolország
vagy Olaszország-
Írország

Labdarúgó-mérkőzés
23:50 Euro 2012

Horvátország-
Spanyolország
vagy
Olaszország-
Írország

Labdarúgó-mérkőzés,
Közvetítés felvételről
01:35 Akire büszkék

vagyunk! 

Hétfő

23:50
Euro 2012

m2

10:50 P@dtársat
keresünk (s.)

11:45 Az én Afrikám 
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:30 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
15:02 Telepódium 
16:10 Klipperek

(magyar
tévéfilm sor.,
2005) 

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

kalandfilm
sorozata (s.)

17:50 A Nyereg 
Klub (s.)

18:15 Leopoldi 
nyár (s.)

18:45 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:22 Különös

házasság (s.)
23:40 Sanghaji

meglepetés
(angol akcióf.,
1996) 

18:15 
Leopoldi nyár

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Reggel
07:40 Jó reggelt,

skacok!
08:30 Reflektor

Reggel
08:40 Reggeli - 

Csak csajok
09:20 A szerelem

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

titkai (s.)
15:20 Legenda 

(am.-angol
kalandf., 1985) 

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

15:20 
Legenda

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Szerelemcsapda
(am. filmdráma, 1999) 
15:20 Marina (s.)
16:20 Doktor H

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

Angeles (s.)
00:15 Bostoni

halottkémek (s.)
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV

18:20 
Update Konyha

Viasat 3

07:50 A nagy
házalakítás (s.)

7:45 Gyilkos sorok (s.)
09:40 Nyomtalanul (s.)
10:35 Doktor House (s.)
11:30 Babe (auszt.-

am. családi
vígj., 1995) 

13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Nyomtalanul (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:25 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor House (s.)
22:20 Egy igaz ügy

(am. thriller,
1995) 

00:15 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:10 Esküdt
ellenségek (s.)

02:10 Egy igaz ügy
(am. thriller,
1995) 

03:55 A nagy
házalakítás (s.)

19:35
Vérmes négyes

Duna 

08:35 Kultikon + 
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Elfeledve:

Freskók
Gömörből (s.)

10:45 Kézművek (s.)
11:00 Család-barát
11:50 100 éve 

történt (s.)
12:00 Lyukasóra 
12:30 Térkép
13:02 Híróra
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:30 A tudomány

műhelyében (s.)
18:00 Linda (s.)
19:00 Híróra
19:30 Közbeszéd
20:00 Viszlát,

elvtársak! (s.)
21:00 Rózsa 

Sándor (s.)
22:00 Híradó
22:05 Dunasport
22:10 Balaton retró 
23:40 Bőrfejűek

Ázsiában 

23:40 
Bőr fejűek Ázsiában

m1

13:55 Unser
Bildschirm

14:30 Marslakók (s.) 
15:00 Euro 2012 
16:45 Angyali érintés (s.)
17:30 Balatoni nyár
18:35 Everwood (s.)
19:20 Euro 2012 
19:55 Marslakók (s.)
20:30 Híradó
21:15 Euro 2012

(sportműsor,
2012) (élő),
Svédország-
Franciaország
vagy Anglia-
Ukrajna

23:50 Euro 2012
(sportműsor,
2012),
Svédország-
Franciaország
vagy Anglia-
Ukrajna

Labdarúgó-mérkőzés,
Közvetítés felvételről
01:35 A spirál (japán

horror, 1998) 
03:10 Barangolások

öt kontinensen
03:35 Everwood (s.)

Kedd

01:35 
A spirál

m2

10:00 Rajzfilmek
10:55 A Nyereg Klub (s.)
11:20 Leopoldi nyár (s.)
11:45 Az én Afrikám (s.)
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Mesélő

cégtáblák (s.)
13:55 Lovastúra
14:25 1100 év Európa

közepén (s.)
14:52 Különös

házasság (s.)
16:10 Klipperek (s.)
16:35 MacGyver (s.)
17:25 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

17:50 A Nyereg Klub (s.)
18:15 Leopoldi nyár (s.)
18:45 Elit gimi (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:05 Presszó (s.)
21:00 Híradó
21:35 Angyali érintés (s.)
22:22 Bongó 37. 
23:40 Akire büszkék

vagyunk! - A
hónap
dolgozója (am.
vígj., 2004)

18:45 
Elit gimi

RTL Klub

08:30 Reflektor
Reggel

08:40 Reggeli - 
Csak csajok

09:20 A szerelem
rabjai (s.)

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

(am. filmdráma,
2005) 

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

18:20 Teresa (mex.
filmsor., 81.
rész, 2010) 

19:30 RTL Klub
Híradó

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

közt (s.)
22:30 A mentalista (s.)
23:30 A Grace 

klinika (s.)
00:40 Reflektor
00:55 Emberrablás

(s.)

15:10 
Sohaország

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Russell lány

(am. filmdráma,
2008) 

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

House (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 Bridget Jones:

Mindjárt
megőrülök!
(angol-francia-
német rom.
vígj., 2004) 

00:20 TotalCar
00:50 Tények 

13:30 
Russell lány

Viasat 3

09:30 Nyomtalanul (s.)
10:25 Doktor House (s.)
11:15 A vörös

Pimpernel (s.)
13:15 A dadus (s.)
14:10 A médium (s.)
15:05 Nyomtalanul (s.)
16:00 Őrangyal (s.)
16:55 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:50 Nyomtalanul (s.)
19:35 Vérmes 

négyes (s.)
20:35 Jóbarátok (s.)
21:30 Doktor 

House (s.)
22:20 Doktor 

House (s.)
23:15 New York-i

nyomozók (s.)
00:05 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:00 Esküdt

ellenségek (s.)
01:50 Doktor House (s.)
02:40 New York-i

nyomozók (s.)
03:30 A nagy

házalakítás (s.)
04:15 Dawson és a

haverok (s.)

13:15
A dadus

Duna 

08:35 Elfeledve:
Freskók
Gömörből (s.)

09:20 Kézművek (s.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:00 A tudomány

műhelyében (s.)
17:30 Hazajáró (s.)
18:05 Linda (s.)
19:00 Híróra
19:30 Közbeszéd
20:05 Hitvallók és

ügynökök - Az
igazság
szabaddá tesz
benneteket (s.)

21:00 Vivát
Benyovszky! (s.)

22:00 Híradó
22:10 Dunasport
22:15 Pénzhamisítók

(osztrák-német
krimi, 2007) 

23:55 Lamantin Jazz
Fesztivál (s.)

00:35 Koncertek az
A38 hajón (s.)

20:05 
Hitvallók és ügynökök
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Merre tovább, FCM?

A Rapidhoz távozó Sabau helyébe
Alexandru Pelici-et, a Vointa
Nagyszeben edzőjét szerződtette
a FCM vezetősége.

Az eddigi keretből Sepsi László tá-
vozott a kolozsvári bajnokcsapathoz,
oda tért vissza Sergiu Bus is, míg Va-
silache a medgyesi Gaz Metanhoz igazolt.

Sajtóértesülések szerint Astafei és Cordos a Rapidhoz, vagy a Di-
namóhoz távozhatnak. A csapat zömének lejárt a szerződése, tehát
kérdéses, hogy kikkel vág neki a csapat a következő bajnoki idénynek. 

– Nekem az volt a vágyam,
hogy Szászrégenben rendezze-
nek egy búcsúmérkőzést, ahol
az utolsó labdarúgó éveim töl-
töttem, hiszen megérdemli ez
a mindig lelkes közönség. Én
mindig is lokálpatrióta voltam,
hosszú évekig Marosvásárhe-
lyen fociztam, ahol mindig be-
csületesen helyt álltam. Idővel,
a néhai apósom (Ritz László-
szerk.megj.) által, olyan meg-
határozó pozíciót tölthettem be
az egykori ASA-nál, hogy ma-
gam is beleszólhattam, ki
mennyi prémiumot kapjon,
vagy kit igazoljon a vezetőség.
Aztán úgy alakult, hogy szám-
űztek az ASA-tól, elkerültem
Szászrégenbe az Avantulhoz,
ahol Tica Varodi jó barátomnak,
egykori csapattársamnak, majd
edzőmnek köszönhetően is
igen jól éreztem magam. 

Sajnálom, hogy Marosvá-
sárhelyen, ahol a fiatalságo-

mat, majd érett éveimet eltöl-
töttem, nem lehetett részem
egy búcsúmérkőzésben, de an-
nál nagyobb örömöt okozott,
hogy minderre Szászrégenben
sor került. 

Úgy érzem, Marosvásárhelyen
sem a múltban, sem a jelenben,
sem a jövőben nem lesz részem
akkora elismerésben, megbecsü-
lésben amekkorára focistaként,
sportvezetőként rászolgáltam.

– A mérkőzés alatt több al-
kalommal is skandálták a Hajnal
Gyuszi nevét, innen is látszott,
hogy a mai napig sem felejtették
el, jelenleg is szeretik. Emlékszik,
mikor is mutatkozott be a válo-
gatottban?

– Azt nem lehet elfelejteni.
1972. június 17-én Bukarest-
ben az akkori, híres olasz válo-
gatott ellen mutatkoztam be,
amelynek soraiban olyan sztá-
rok játszottak, mint Zoff, Fa-
chetti, Bettega, Rivera, Maz-
zola. A 3-3-as döntetlennel
zárult meccsen nekem is sike-
rült gólt szereznem. Az 1972-
1976 közötti időszakban össze-
sen 12-szer szerepeltem a
román válogatottban.  

– Gondolom, mindenik mér-
kőzés megmaradt az emlékeze-
tében, amelyekre szívesen gon-
dol vissza.

– Mivel vidéki csapatban
játszottam pályafutásom vé-
géig, nekem magyarként két-
szer akkora erőbedobásra volt
szükségem, hogy a válogatott
közelébe kerüljek, ami termé-
szetesen legalább kétszer ak-
kora örömöt is okozott. Egyedi
érzés volt számomra a törökök,
a japánok, a franciák, az ola-

szok vagy akár az osztrákok
vagy bolgárok ellen pályára
lépni. Hadd tegyem hozzá,
olyan kiváló csapattársak mel-
lett léphettem pályára, mint
Răducanu, Sătmăreanu, Radu
Nunweiller, Vígh Jóska, Bölöni,
Dobrin, Lucescu, Iordănescu,
Ion Dumitru, Dinu, Balaci stb. 

Érdekes mérkőzésre került sor nemrég Szászrégenben, ahol az egykori Avăntul hajdani labdarúgói,
az 1980-2000-es román válogatott tagjaiból verbuválódott együttessel mérték össze erejüket, s
amelyet az ASA, majd az Avăntul egykori játékosa, a 12-szeres válogatott Hajnal tiszteletére ren-
deztek.  A mérkőzés alkalmából a 61 éves egykori labdarúgó szimbolikusan átadta a mezt legkisebb
fiának, Róbertnek, aki jelenleg a FCM egyik korosztályos együttesét erősíti.  A futballszurkolók által
jól ismert, Szászrégenben nagy népszerűségnek, köztiszteletnek örvendő Hajnal Gyuszival a
mérkőzés után beszélgettünk:

Hajnal Gyuszi visszavonult, 
avagy nosztalgiázó szászrégeniek

– Hasznos, jó játékoddal újra kivetted a részed a győzelemből. Mi-
lyen érzés másodszor is bajnok lenni a City’us mezében?

– Könnyebbnek bizonyult a mérkőzés, mint gondoltuk. Sokat
számított, hogy az első mérkőzésen is győztesen hagytuk el a já-
tékteret, így ellenfelünk kénytelen volt kitámadni, mi viszont gyors
ellentámadásokkal megleptük őket, amelyekből gólokat szereztünk.
Ellenfelünk már a 3-4 gólos vezetésünknél feladta a próbálkozást,
beletörődött abba, hogy elveszítette a döntőt.  

Ez a bajnoki győzelmünk azért is fontos, mivel egy nehéz idő-
szakot hagytunk magunk mögött – gondolok itt a lisszaboni Cham-
pions League-ben való helytállásunkra, az anyagi problémákra,
amelyek idővel szerencsére megoldódtak –, ezért is értékeljük
jobban ezt a bajnoki címet a tavalyinál.

– A hazai bajnokság gyenge színvonala, a kevés ütőképes csapat
hiánya miatt is nehéz volt nektek bizonyítani a nemzetközi porondon.
Gondolod, hogy idővel emelkedhet a hazai bajnokság színvonala?

– Ezt szeretnénk, bár tudjuk, kevés erre az esély. A játékosaink
nagy többsége tagja a válogatottnak is, tehát párhuzamosan ott is
kellett teljesítenie, ami nem könnyű. A fontos az, hogy jó a csapat-
szellem, jó baráti viszonyban vagyunk a pályán kívül is. 

– Jó évadot zártál, több fontos gólt is szereztél együttesed számára.
Gondolod, hogy rövidesen visszakerülhetsz a válogatottba?

– Ahhoz, hogy visszakerüljek, a legfontosabb, hogy egészséges
legyek, folyamatosan jelen legyek a klubcsapatomban, ahol jó tel-
jesítményt kell nyújtanom. Igaz, az utóbbi másfél évben nem kaptam
meghívót, de nem mondtam le a válogatottságról és remélem,
hogy az eddigi 54 válogatott szereplésemet még sok fogja követni.
2013-ig köt a szerződésem a City’us-hoz, de szeretem Marosvásár-
helyen, elképzelhető, hogy továbbra is itt futballozzak.

– Most egy megérdemelt szabadság következik számotokra. Mit
fogsz tenni ez idő alatt?

– A nyári szünidő nagy részét otthon, Székelyudvarhelyen, családi
és baráti környezetben fogom eltölteni. Szabadidőmben szeretek
kirándulni a barátnőmmel, de teniszezni, sportolni is , hogy kondiban
tartsam magam.

A régeni mérkőzésen 
a következő játékosok léptek pályára:

Avântul: Bendorfean, Iencsi Rudolf-kapusok; Halaţiu, Varodi,
Ujică, Ormenişan, Dali Csaba, Suciu Viorel, Moldovan Cristian,
Cioată, Farcaş, Böjte Béla, Márkus Dezső, Gabor Tibi, Enyedi
Adrian, Marcel és Pop Florin -mezőnyjátékosok.

Románia: Cavai-kapus; Doboş, Belodedici, Prodan, Selymes,
Mulţescu, Hajnal Gyuszi, Hajnal Róbert, Vladoiu, Grozavu,
Costantinovici, Fodor János, Dulca Cr., Pigulea, Ciorceri, Bo-
tezan, Cioloboc H., Marcu és Fl. Bătrinu-mezőnyjátékosok.
A mérkőzést 6-4-re a román válogatott nyerte.  

És mit mondanak a többiek? 

Klein László, a csapat válogatott kapusa: Örvendek,
hogy a télen visszatértem és újra bajnokok lettünk az együt-
tessel. Nagyon jó érzés, megszerettem a várost, éreztem,
hogy a szurkolók is szívükbe fogadtak. Lejárt a szerződésem,
én még szeretnék itt játszani, de ez majd elválik a Romá-
nia-Kupa döntője után. 
Csoma Alpár, az együttes csatára: Egész évben azért
hajtottunk, hogy megnyerjük a bajnoki címet, ami sikerült.
Ezzel bebizonyítottuk, hogy Románia legjobb futsal együttese
vagyunk. Kettős öröm számomra, hiszen bátyám, az ud-
varhelyi csapat színeiben harmadik lett, sőt ők is itt játsz-
hatták a kisdöntőt Marosvásárhelyen. A székelyudvarhelyi
SK számára a III. hely felér egy bajnoki címmel, mivel anyagi
gondokkal is küszködnek. Nekem is lejár a szerződésem, de
mindenképp szeretnék hosszabbítani.

A triumvirátusnak (is) köszönhetően újra bajnok a City’us
Az elmúlt héten zsinórban harmadik bajnoki címét nyerte a marosvásárhelyi City’us csapata. Kacsó Endre együttese, miután az első mérkőzésen 7-2
arányban sikerült győzniük ellenfelük, a sepsiszentgyörgyi Spicom otthonában, a visszavágón 10-1 arányban fektette két vállra ellenfelét. Ezen a
találkozón is kiválóan teljesített a Klein László-Csoma Alpár-Szőcs László-trió.  Alább a Szőcs Lászlóval készített rövid interjút olvashatják. 

Hajnal Gyuszi fiával, Róberttel
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Megfontolandó ajánlat c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Ha akar, nálam aludhat, de nehezen fog az menni, mert a férjem borzalmasan horkol!


