
„A magyarság által 
támogatott egyetlen
független jelöltnek
lenne esélye arra, hogy
megszabadítsa a várost
Fanyűvő Floreától” 
– jelentette ki Kincses. 
A kialakult helyzetről, 
az esetleges megoldásról
és egy előválasztás
megszervezéséről
kérdeztük az ismert
vásárhelyi ügyvédet.
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>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Hír és hírháttér

Újabb botrány 
a 2-es iskolában

Nem szűnik a feszültség a 2-es Számú Ál-
talános Iskola körül. Mint ismeretes, a vá-
rosi önkormányzati képviselőtestület
nemrég arról határozott, hogy beindítja
a folyamatot, amelynek végén az okta-
tási intézmény felveheti Bernády György
nevét
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>>> 4. oldal Hír és hírháttér

Plagizáló, jog- és
törvénysértő rektorok 
a MOGYÉ-n

Az egyetem rektorának, Constantin Copo-
toiunak és rektorhelyettesének, Brinzaniuc
Klaranak vezetésével olyan orvosi szakcik-
keket írtak, amelyek döntő része külföldi
folyóiratokban megjelent munkák máso-
latából áll.

Hír és hírháttér

A magyar Erdély fővárosa?

A frissen megjelent népszámlálási adatok
kapcsán már eddig is számtalan véleményt
olvashattunk, hallhattunk, de előrelátha-
tólag komolyabb tanulmányok megjele-
nése is várható. Marosvásárhelyen, bár
sokan az „etnikai mérleg átbillenéséből” fa-
kadó, felgyorsuló negatív folyamatoktól
tartottak, a vártnál talán kedvezőbbek az
eredmények.

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

S p o r t
Volt egyszer egy 
Elektromaros labdarúgó klub

Az Elektromaros futball szakosztálya 1954-
ben alakult, Makkai János vezetése alatt,
majd 1980-ban megalakult az Elektromaros
Munkás Sportklub, amely mérkőzéseit a Tu-
dor negyedbeli, idővel 6000 férőhelyessé
bővített stadionban játszotta. 1971 és 1985
között Végh János volt a csapat edzője, akit
Fazakas Árpád váltott a kispadon.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Vélemény

Homo scepticus

Bizony, szkeptikusak vagyunk! Meg pesszi-
misták, kishitűek, fancsaliak, borúlátók,
ironikusak, rezignáltak. Nekünk semmi
nem (elég) jó, mi soha semmivel nem va-
gyunk megelégedve, nekünk a jég se elég
hideg, nekünk a hó se elég fehér...

>>> 3. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 5. oldal

„Nincs valós érv
az előválasztások
ellen”
Interjú  dr. Kincses Előddel



Méhészbál
A Romániai Méhészek Egyesü-
lete idén is megszervezi a mé-
hészek hagyományos bálját,
amire szombaton, február 25-én
kerül sor a Predeal vendéglőben.
Jelentkezni február 22-én lehet
az egyesület székhelyén.

Mezőgazdászok 
évi találkozója
Február 24-én kerül sor a X. Ma-
ros megyei mezőgazdász-talál-
kozóra. A rendezvényt a maros-
vásárhelyi Manadas étteremben
szervezi a Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság délután 4 órá-
tól. Érdeklődni a 0265/262-145-
ös telefonszámon. Jelentkezni
február 20-ig lehet.

Még lehet jelentkezni!
A Tabula Oktatási Központ feb-
ruárban induló tanfolyamai: sza-
kács-, projektmenedzser-, pin-
cér- és idősgondozó-képzés. A
Tabula az Oktatási, Kutatási, Iú-
sági és Sportminisztérium, a
Szociális, Családügyi és Munka-
ügyi Minisztérium által, illetve

az Európai Unióban is elismert
oklevelet ad a résztvevőknek.
Érdeklődni és iratkozni az okta-
tási központ titkárságán (Ma-
rosvásárhely, 1918. December
1. sugárút 86F) lehet hétközna-
ponként 9-17 óra között. Tel:
0365/430-148, 0740-476-373,
honlap: www.atab.ro.

Hahota-kabaré: 
utolsó két előadás
Február 18-án, szombaton és
19-én, vasárnap este 7 órától
újra Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes termében lép
színpadra a Hahota színtársulat
Nyakig pácban című zenés ka-
baré- előadásával. Jegyek elő-
vételben a Kultúrpalota 
és a Maros Művészegyüttes
jegypénztáránál kaphatók. In-
ternetes helyfoglalás a 
www.hahota.com oldalon.

Klubnap szépkorúaknak
A Romániai Nyugdíjasok Egye-
sületének Maros megyei fiókja
a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal közösen február 21-

én klubnapot szervez a polgár-
mesteri hivatal víkendtelepi ven-
dégházában. Az érdekeltek az
egyesület megyei fiókjának
székházában (Marosvásárhely,
Bolyai utca 36. szám) keddtől
péntekig 10 és 13 óra között irat-
kozhatnak fel az eseményre.

Síverseny
Február 18-án, szombaton a szo-
vátai Mogyorós sípályán a ha-
todik alkalommal szervezik meg
az Ilie Marginean-emlékkupát.
A síversenyre gyerek, iúsági és
felnőtt kategóriában lehet be-
nevezni. A jelentkezők a hely-
színen regisztrálhatnak reggel
9-10 óra között, 11 órától pedig
kezdődik a megmérettetés. A
részvétel ingyenes.

MIÚJSÁG.zip 
Fotóverseny díjkiosztó 
és kiállítás-megnyitó
Február 13-án, hétfőn délután
18:00-kor lezárult a jelentkezés
a MIÚJSÁG.zip csapata által
szervezett Töredékek fotóver-
senyre. Összesen 50 versenyző

közel 250 fotójából, a zsűri ér-
tékelése után, a legjobb 25 ki-
állításra kerül a Zanza kávézó-
ban. A kiállítás-megnyitóval
összekötött ünnepélyes díjáta-
dásra február 23-án este 8 órai
kezdettel kerül sor. Ekkor fog ki-
derülni az is, hogy ki nyerte meg
az 500 lejes fődíjat, és a szintén
500 lejes közönségdíjat! A jó
hangulatot, a megnyitót követő
zenés est biztosítja. Minden
kedves részvevőt és érdeklődőt
sok szeretettel várunk!

Turistabál 2012
Február 18-án, este 6 órakor a
marosvásárhelyi Blue Pearl ét-
teremben (Dózsa György utca
155. szám) szervezi hagyomá-
nyos, kosaras, jelmezes turista-
bálját az Erdélyi Kárpát Egyesület
Marosvásárhelyi Osztálya. A haj-
nalig tartó tánc mellett lesz ko-
sár- és jelmezdíjazás, tombola-
sorsolás és túrafotók vetítése is.
Talpalávalóról DJ Döme gondos-
kodik. Érdeklődni és jelentkezni
Balogh Andreánál lehet a 0740-
588-559-es telefonszámon.

2. oldal >> Naptár február 17–23.

Névnapok
Február 17. Donát, Alex, Emőd, Elek, Egyed, Brúnó, 
Február 18. Bernadett, Simon, Leó, Konrád, Simeon
Február 19. Zsuzsanna, Buda, Konrád, Eliza
Február 20. Aladár, Álmos, Leona, Paula, Elemér, Leó 
Február 21. Eleonóra, Leona, Bódog, Leonóra, György 
Február 22. Gerzson, Pál, Tas, Margit, Péter
Február 23. Alfréd, Ottó, Lázár, Péter, Alfréda

Ajánló

Kos: Sorsdöntő pillanatok és hangos vita után jut el a felismeréshez:
a párja nélkül már élni sem tudna. Kosként nem az erőssége a se-
bezhető oldala hangsúlyozása, ám még ez az idő is eljöhet. Ne har-
coljon az érzéseiddel. Még egyedül él? Egy régi párkapcsolat buk-
kanhat fel újra a színen, amit sikerül végleg lezárnia.

Bika: Viharfelhők gyűlhetnek ön köré, melyek főleg családi viták
lehetnek, ám a párja sziklaszilárdan áll ön mellett. Ne törődjön a
kritikákkal, hallgasson a szívére. Még nincs kivel megosztania az
ágyát? A közelgő Valentin-nap nem hozza lázba túlságosan, éppen
ezért pasizik be. A horoszkóp szerint szombaton önre talál a nagy Ő.

Ikrek: Mélyponton volt az utóbbi időben a párkapcsolata. A válság
mellé melankolikus hangulat párosult, ám a mínuszok meghozzák
a szenvedélyt az életébe. Hétvégére különösebb ok nélkül felforró-
sodhat otthon a levegő. Még nincs párja? A kollégái örömmel mu-
tatnának be az ismerőseinek, ám most hagyja ki a lehetőséget.

Rák: Figyelmetlen és szétszórt lehet a hétvégére, nem is csoda,
hiszen a párjával szikrázik önök közt a levegő. Minden gondolata
körülötte forog, ezért hajlamos lehet az átlagnál többet hibázni.
Még szingli? Egy új szerelem bukkanhat fel a semmiből, és azonnal
belevág az ismeretlenbe. Higgye el, nem fogja megbánni.

Oroszlán: A munka került megint az élete középpontjába, ami ért-
hetően nem tetszik a kedvesének. Ne fogja a külvilágra a hibáit, ha-
nem próbálja meg átszervezni a programjait. Még egyedül él? A
hideg idő nem kedvez a hangulatának, éppen ezért ki sem mozdul
otthonról. Ne keseregjen feleslegesen, inkább szervezzen valami
bulit erre a pár napra.

Szűz: Könnyen egy szerelmi háromszögbe csöppenhet, hisz a ho-
roszkóp szerint hétvégén valaki megkörnyékezheti. Csak önön múlik,
mennyire lesz hűséges a kedveséhez. Ne játszadozzon feleslegesen
senki érzéseivel, ha a másik mellett dönt, ne titkolózzon. Még szingli?
Hétvégén egy induló kapcsolat rovására is mehet a túlzott lazaság

Mérleg: Változások várhatók a munkájában, melyek a szerelmi élet-
ére is kihatnak. Tele van energiával és tervekkel, ami a pasiját sem
hagyja hidegen - el lesz ragadtatva a megújulásától. Még nincs kivel
megosztania az ágyát? A szerencsés bolygóállás érzelmi elkötele-
ződést hozhat önnek, egy váratlan találkozás életre szóló kapoccsá
fejlődhet. Ne maradjon otthon ebben a pár napban.

Skorpió: Szenvedélyes esték várnak önre. A kedvese egy meglepe-
téssel készül, ami nosztalgikus hangulatba hozza, és nem lesz meg-
állás: átlépi az árnyékát, és fesztelenül beszél az érzelmeiről. Még
nincs pasija? A magányos estéknek vége, szombaton egy rendez-
vényre invitálhatják, ahová egyedül érkezik, de valaki haza fogja kí-
sérni.

Nyilas: Ezt a hétvégét a feltöltődésre kell fordítania, utazzon el va-
lahová a kedvesével. A hideg idő ellenére forró esték várhatnak önre,
ráadásul a lelkének is jót tenne, ha kicsit elszakadna a szürke hét-
köznapoktól. Még szingli? Ne üljön otthon, hanem szervezze prog-
ramot erre a pár napra.

Bak: Ne törődjön a külvilág pletykáival, csak a szívére hallgasson.
Az majd megsúgja, ha valami nincs rendben a kapcsolatában. Ha
bebizonyosodik a legrosszabb, ne féljen kimondani a végső szót.
Nincs kivel megosztania az ágyadat? Álomvilágban él, ami felemészti
az energiáját. Pedig az élet egyéb területein sziklaszilárdan áll a
lábán, ám az egyik exének sohasem bír nemet mondani.

Vízöntő: Egy váratlan változás miatt több ideje jut a szerelmére,
aminek először nem örül igazán. A párja viszont el lesz ettől ragad-
tatva. Forró pillanatok várnak önre. Még egyedül él? Az egyik kollégája
felkeltheti az érdeklődését. Valójában nem is akar túlzottan ellenállni
a kísértésnek, hagyja magát sodortatni az árral.

Halak: Hallgasson az intuícióira, mert megsúghatja, min kell vál-
toztatnia. A párkapcsolata mélyponton van, amiről ebben a pár nap-
ban sikerülhet kimozdítani. Vessen be minden női praktikát a siker
érdekében. 

Horoszkóp

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

Bizony, szkeptikusak vagyunk! Meg pesszimis-
ták, kishitűek, fancsaliak, borúlátók, ironikusak, re-
zignáltak. Nekünk semmi nem (elég) jó, mi soha
semmivel nem vagyunk megelégedve, nekünk a
jég se elég hideg, nekünk a hó se elég fehér, nekünk
a szén se elég fekete, nekünk a medve se elég sző-
rös, nekünk a méz se elég édes, mi a perecben is
csak a lyukat látjuk, nekünk még az is ízetlen. Fel-
foghatatlan, hogy miért, hiszen ugyanekkora vagy
még kisebb erőbedobással lehetnénk akár optimis-
ták, joviálisak, bizakodók és derűsek is…

Itt van például a kormányváltás. Miért fanyal-
gunk már startból, miért nem előlegezzük meg a
bizalmat az állítólag magyarul is beszélő, fesztelen
diplomata ex-szpájcsífnek (ex-kémfőnöknek) és
csapatának, miért nem hagyunk nekik egy kis időt
a bizonyításra, a kibontakozásra? Miért kajánko-
dunk azon, hogy már a miniszteri eskütétel-cere-
mónia is kész bakiparádé volt, röhej a köbön. Miért
vetünk keresztet az egészre csupán azért, mert a
mentálszinisztrált tiniminiszterek közül többen is
elmulasztották megtapenyolni a Bibliát és az Al-
kotmányt, és megfeledkeztek a rövid ortodox acti-
vity-ről is a végén? Ez nem egy napi rutin, erre nem
lehet gyúrni, nem kenik fel miniszterré túl sűrűn az
emberfiát, ergo teljesen érthető és megérthető,
hogy zavarba jöttek egy cseppet a csávók, akárcsak
Ábel nagyanyák napján. Annyi empátiás készsé-
günk sincs, mint egy magánegyetemen végzett au-
tista pszichológusnak.

Akikre viszont joggal lehetünk büszkék, azok a
régi-új RMDSZ-miniszterek; ők simán vették az aka-
dályokat, hiába, na, gyakorlat teszi a mestert, nem
a ruha az embert. Viszont az feltűnt, hogy Környe-
zetvédő Laci zakójába törölte miniszteri pracliját,
mielőtt az eskütételt követően Piszkos Frednek
nyújtotta volna, megszorongattatás végett. Elég va-
lószínűtlen, hogy izgalom vagy stressz következté-
ben izzadt meg ama tenyér, sokkal sanszosabb,
hogy gazdájának kevéssel korábban a mellékhelyi-
ségben akadt (sürgős) dolga, és elfelejtette meg-
törölni utána. Mármint a kacsóját, kézmosás után.
Kéz kezet mos. Az is elegánsabb lett volna, ha a mi-
niszterelnök-helyettes nem olvassa, hanem fejből
tolja az eskü szövegét, hiszen illene már kívülről
tudnia, többször elmormolta, mint a maroknyi szé-
kely a „Kicsi vagyok én, majd megnövök én…” kez-
detű mondókát. Vagy szándékosan nem
memorizálja, mert a miniszteri fogadalom valójá-
ban és alapjában véve nem sokban különbözik a ka-
lózeskütől? Hogy az milyen? A Karib-tenger kalózai
című filmben keresendő a válasz – amikor a kalóz-
hajó kapitányának felróják, hogy megszegte eskü
alatt tett ígéretét, határtalan flegmával emígy há-
rítja a számonkérést: „a kalózeskü inkább afféle út-
mutató, mintsem valódi törvény”. Tárcán, azaz
tálcán kínálja magát az analógia: ez a klón-kabinet
is inkább afféle vicc, mintsem valódi kormány.

A PD-L nem csak a pöttöm csapatkapitányt vál-
totta le – (majdnem) teljes sorcserét hajtottak
végre, ahogy a hokimeccseken szokás. Az udémérés
miniszterek viszont maradtak, egytől egyig. Nagy
a fagy, nagy a hó, status quo. De vajon miért ma-
radtak? Azért maradtak, mert maradni mindig
könnyebb, mint elmenni? Nem. Vagy azért marad-
tak, mert maradhattak? Szintén nem. Tegyük félre
végre az iróniát, a malíciát, a rosszmájúságot, és
nézzünk szembe az igazsággal: azért maradtak,
mert... 

Na miért?  

Molnár Tibor

„A magyarság által támogatott egyetlen független jelöltnek lenne esélye arra, hogy megszabadítsa a várost
Fanyűvő Floreától” – jelentette ki dr. Kincses Előd. A kialakult helyzetről, az esetleges megoldásról és egy
előválasztás megszervezéséről kérdeztük az ismert vásárhelyi ügyvédet.

„Nincs valós érv az
előválasztások ellen”

– Mi az ön véleménye a polgár-
mester-jelöltség körül kialakult huza-
vonáról?

– A véleményem már nagyon ré-
góta ismert, Tusványoson is előad-
tam: az az álláspontom, hogy a ma-
gyarságnak egyetlen közös jelöltet
kellene támogatnia, mert csak így
van esély arra, hogy visszaszerezzük
Dorin Floreától a polgármesteri szé-
ket. Ami a közös jelölt személyét illeti,
úgy vélem, előválasztáson kellene
megkérdezni a vásárhelyieket, hogy
a három – Smaranda Enache, dr. Vass
Levente és dr. Benedek Imre –, vagy
akár több számításba jöhető személy
közül, kit találnak a legmegfelelőbb-
nek, és kinek van a legnagyobb tá-
mogatottsága.

– Ismeretes, hogy még két hete
Vass Levente az EMNP és az RMDSZ
közös kiszemeltje volt. Mit gondol ön,
miért szeretné a szövetség „kisajátí-
tani” a jelöltet?

– Téves az az álláspont, hogy Vass
doktornak, mint RMDSZ-tagnak a
szövetség színeiben kell majd indul-
nia a polgármesteri székért, a többi-
eknek pedig kötelességük a „közös”
jelölt mögé felsorakozni.

A helyzet az, hogy valójában az
EMNT „találta ki” Vasst, ők nevezték
meg jelöltjükként, de ma már Vass
Levente és az RMDSZ vezérei egyaránt
azt állítják, hogy kizárólag RMDSZ-
színekben indulhat, mivel ők nevez-
tették ki miniszteri tanácsosnak, s rá-
adásul most már SZKT-tag is.

–  Az ön véleménye szerint az
EMNP miért nem egy jobboldalinak
számító párttal kívánt koalíciót/ egyez-
séget kialakítani, és miért az RMDSZ-
hez fordult?

–  Én úgy gondolom, hogy nin-
csen jobboldali vagy baloldali pol-
gármester, hisz ez egy közigazgatási
szakértelmet igénylő feladat. Olyan
problémák megoldásában, mint a
vásárhelyi közszállítás megszerve-
zése, a környezetvédelem, meg egye-
bek egyáltalán nem fontos az ideo-
lógiai hovatartozás.

– A történtek után lát-e esélyt a
két kisebb párt – MPP, EMNP – együtt-
működésére, pontosabban arra, hogy
közösen állítsanak jelöltet?

– Ebben a kérdésben nem vagyok

illetékes állást foglalni. Viszont to-
vábbra is kitartok azon véleményem
mellett, hogy egyetlen közös jelölt
mögé kell felsorakoznia a város ma-
gyarságának. Ezt pedig csak abban
az esetben látom megoldhatónak,
ha függetlenként indul az a jelölt.
Akárki is legyen, kizárólag független-
ként igényelheti azt, hogy mindhá-
rom politikai erő felsorakozzon mö-
géje. Számomra evidencia: Floreát
csak közös polgármester-jelölt győz-
heti le, erre a kizárólagos RMDSZ-je-
löltnek semmi esélye. Ugyanakkor az
is nyilvánvaló, hogy egy olyan jelölt,
akit nem támogat az RMDSZ, nem
lehet polgármester – ez esetben nem
Floreára gondolok.

–  Ismeretes, hogy önnek van már
tapasztalata előválasztások megszer-
vezésében. Hogyan képzelné ezt el a
2012-es évben?

–  A jelenlegi politikai konstelláció
szerint valószínűleg a magyar jelölt
ellenében egyetlen komoly román
polgármester-jelöltet indítanának,
így a román szavazópolgárokat ma-
gyarellenes retorikával lehetne harcba
hívni. Meglátásom szerint ez alól
Smaranda Enache jelöltsége mente-
síthetne.

Megemlíteném, hogy amikor az
előválasztást megszerveztük, a meg-
mérettetés a tanácsosi listán szereplő
nevek sorrendjét volt hivatott eldön-
teni. Akkor, 12 évvel ezelőtt 7500 sze-
mély vonult az urnákhoz az elővá-
lasztáson. Hogy mit jelent ez a
részvételi arány, az abból derül ki,
hogy az akkori magyar polgármes-
ter-jelöltre, Fodor Imrére, 35000-en
szavaztak, tehát a magyar szavazók
több mint 1/5-e nyilvánított véle-
ményt az előválasztáson. A tanácsosi
listára vonatkozó akció megszerve-
zése sokkal nehézkesebb volt, ha jól
emlékszem 45-50 személyt kellett
rangsorolni a 13 befutó helyre.  Az
idén, a polgármester-jelöltek eseté-
ben ez sokkal egyszerűbb lenne, hi-
szen csak három-négy személyről
lenne szó. 

–  Hol lehetne megszervezni az elő-
választásokat és kiknek a részvételé-
vel?

– 2000-ben az RMDSZ-körzetek-
ben, különböző épületekben voltak
az urnák felállítva – Bernády Ház, a
templomok parókiáiban, még ven-
déglőben is…–, és úgy gondolom,

most is meg lehetne szervezni ehhez
hasonlóan. Az én elképzelésem sze-
rint a megmérettetésen a három po-
litikai erő egyenlő létszámban kép-
viseltethetné magát, és jogosnak
tartom azt, hogy a civil szervezetek
is megfigyelőt állíthassanak. Fontos
ez, mert biztosítani kell, hogy a pártok
egymás körmére nézhessenek, így
elkerülhető, hogy csalás történjen.
Ugyanakkor az eredmények hűen
tükröznék, hogy ki az, akit a város la-
kossága szívesen látna a polgármes-
teri székben.

– Mi a véleménye, esetleg egy köz-
vélemény-kutatás is megtenné? Ön
szerint melyik lenne megbízhatóbb, il-
letve költséghatékonyabb?

–  Annak idején az előválasztást
nulla lejből szerveztük meg, és ezt
most is meg lehetne oldani. Ugyan-
akkor egy közvélemény-kutatás leg-
alább 10.000 dollárba kerülne, és tud-
juk, hogy országunkban ez igencsak
manipulálható, általában olyan ered-
mény születik, amilyet a megrendelő
szeretne. Tehát a legmegbízhatóbb
és legdemokratikusabb megoldás az
előválasztás. Ezt jól tudják az Egyesült
Államokban, Franciaországban, de az
RMDSZ is sok esetben szervezett elő-
választást a Székelyföldön, tehát nem
csak Marosvásárhelyen és Maros me-
gyében, az én megyei elnökségem
idején.

– Mit gondol, milyen mértékben
lennének megmozgathatók a szava-
zópolgárok?

–  Egy ilyen előválasztásnak min-
denképp „formába hozó” szerepe
lenne, és választási hangulatba hozná
a vásárhelyi magyarságot, egyszers-
mind ismertebbé tenné a jelöltet. Ter-
mészetesen az akción való részvétel
lehetőségét nemcsak a magyar nem-
zetiségűeknek, hanem a románajkú
lakosság számára is biztosítani kel-
lene. Köztudott, minél nagyobb az
előválasztáson való résztvevők száma,

annál hitelesebb az eredmény.  
– Véleménye szerint miért vona-

kodik mind az RMDSZ, mind a Néppárt
a jelöltállítás eme módjától?

– Számomra teljesen érthetetlen
ez a hozzáállás, hisz ha valóban azt
szeretnék, hogy a legnépszerűbb és
legesélyesebb jelölt induljon, akkor
semmilyen érv sincs az előválasztások
ellen. Ezért felkértem a polgármesteri
székért indulni szándékozó három
személyt is, hogy vállalják az elővá-
lasztáson való megméretkezést. A fel-
kérésben az is szerepelt, hogy a vesz-
tesek vállalják, hogy nem indulnak a
polgármesteri székért, ilyen módon
tehát biztosított lenne az, hogy ne
oltsák ki kölcsönösen egymás esélyét.
Amennyiben az RMDSZ továbbra is
kézzel-lábbal hadakozik ez ellen, ak-
kor az azt a román sajtóban megfo-
galmazott gyanút erősíti, hogy létezik
egy háttéralku, miszerint Florea a PD-
L színeiben marad Vásárhely polgár-
mestere, míg Lokodi Edit RMDSZ-szí-
nekben Maros megye tanácselnöke. 

– Ön szerint van-e reális esély arra,
hogy Marosvásárhelyen magyar pol-
gármester-jelölt nyerje meg a válasz-
tásokat?

– Számomra, mint mondtam, a
legfontosabb az, hogy a várost meg-
szabadítsuk Dorin Floreától. Ha az elő-
választást Vass doktor vagy Benedek
doktor nyerné, bizonyítván erős tá-
mogatottságukat, és megtörténne az
ellenjelöltek visszalépése, akkor igenis
lenne rá reális esély. Amennyiben nem
egyetlen jelölt mögé sorakozik fel a
magyarság, szentül meg vagyok győ-
ződve, hogy Florea marad a következő
négy évre is a polgármesteri székben.

Ismételten elmondom és jó lenne,
ha ez nem maradna pusztába kiáltott
szó: kizárólag a teljes magyarság által
támogatott egyetlen független jelölt-
nek lenne esélye arra, hogy sikeres
küzdelmet vívjon a jelenlegi polgár-
mesterrel. 

Pál Piroska

Interjú dr. Kincses Előddel 



Marosvásárhelyt és Jászvásárt összekötő
autópályát ígért a kormány
A Mihai Răzvan Ungureanu által vezetett új kabinet am-
biciózus kormányzási programjában szerepel a Maros-
vásárhely–Jászvásár autópálya is. Az újonnan
kinevezett közlekedési miniszter csapata pillanatnyilag
azon ügyködik, hogy megszervezze az előválogatási fo-
lyamatot, amelynek végeredményeként kijelölik majd
a beruházás kivitelezésével megbízott céget. 
A mintegy 310 kilométer hosszúságú autósztráda
három szakaszból állna: az első Marosvásárhely–Gyer-
gyóditró között haladna el 91,6 kilométeren; a második
Gyergyóditrót kötné össze Németvásárral 118,1 kilomé-
ternyi útvonalon; végül a Németvásár és a Jászvásár
melletti Ungheni közötti szakasz 100,6 kilométeren. Az
előzetes számítások szerint a teljes beruházás összér-
téke 6,4 milliárd eurót lenne. 

Kínai érdeklődés 
a fotópapírgyártás iránt 
A  Dürkopp Adler Kft-ben többségi tulajdonrésszel bíró
kínai cég vezetői jártak Vásárhelyen és tájékozódtak az
esetleges újabb beruházási lehetőségekről. A vendégek
szerint a varrógépgyártással foglalkozó marosszentgyör-
gyi fiókegységük az egyik legsikeresebb vállalkozása a
cégcsoportnak, ezért azt tervezik, hogy tovább terjesz-
kednek majd városunkban. A kínai cégcsoport elsősor-
ban varrógépgyártásra, irodai gépek és az
egészségiparban használatos fotópapír gyártására sza-
kosodott. A varrógépgyártással kapcsolatos elképzelé-
seikről, a tervezett fejlesztés részleteiről nem
nyilatkoztak ugyan, de annyit elárultak, hogy további
befektetésekre készülnek. A kínaiak, miután megismer-
kedtek a vásárhelyi fotópapírgyártás múltjával, elmond-
ták, látnak fantáziát a dologban, s nem zárkóznak el
attól, hogy kedvező feltételek mellett, ezen iparágba is
beszálljanak. 

Korszerűsítik 
a dicsőszentmártoni kórházat
Másfél millió lejt utal a Maros megyei önkormányzat a
dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu Kórház felújí-
tására. A befektetés eredményeként gyorsabbá válik a
sürgősségi esetek ellátása, legalábbis ezt remélik a kór-
ház vezetői. Az említett összegből egyenlítik ki azt a 600
ezer lej értékű, tavaly befejezett munkát, amivel adósok
a kivitelezőknek. Továbbá, megépítenek egy helikopter
leszállót is, amelynek segítségével a szakemberek rövi-
debb időn belül oldhatják meg a sürgős esetek ellátását.
Eddig a SMURD helikoptere legközelebb a városka fut-
ballpályáján tudott csak leszállni, a betegek szállítását
a kórházig mentőautóval oldották meg. Ha elkészül a
leszálló, gyorsabbá és hatékonyabbá válhat a betegel-
látás. Az említett leszálló kialakítására a kórház eddigi
parkolóján kerül sor, amelyet meghosszabbítanak majd,
hogy alkalmassá váljék a célra. A munkálatok befejezé-
sének határideje: 2012 ősze. 

Sok a feketemunka 
A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség illetékes osz-
tálya az elmúlt héten 49 esetben végzett ellenőrzést a
feketemunkások kiszűrése érdekében. Az ellenőrzések-
kor kiderült: hat munkavállaló törvényes munkaszerző-
dés nélkül dolgozott. Az ellenőrzések nyomán 22
munkaadót büntettek meg, köztük ötöt a feketemun-
kások miatt. A bírság összértéke 63.000 lej, ebből
60.000 lejt a feketemunkáért róttak ki. Az említett pe-
riódusban, azaz február második hetében összesen 154
új munkaszerződést kötöttek, valamennyit meghatáro-
zatlan időre. A munkavédelmi és munkabiztonsági el-
lenőrzések 68 szabálysértésre derítettek fényt, ezért 5
esetben, összesen 38 000 lej értékben bírságoltak a fel-
ügyelők.  

4. oldal >> Hír és hírháttér február 17–23.

Hírfolyam

Nem szűnik a feszültség a 2-es Számú Általános Iskola körül. Mint ismeretes, a városi önkor-
mányzati képviselőtestület nemrég arról határozott, hogy beindítja a folyamatot, amelynek végén
az oktatási intézmény felveheti Bernády György nevét. 

A frissen megjelent nép-
számlálási adatok kapcsán már
eddig is számtalan véleményt
olvashattunk, hallhattunk, de
előreláthatólag komolyabb ta-
nulmányok megjelenése is vár-
ható. Marosvásárhelyen, bár
sokan az „etnikai mérleg átbil-
lenéséből” fakadó, felgyorsuló
negatív folyamatoktól tartot-
tak, a vártnál talán kedvezőb-
bek az eredmények. Annak el-
lenére, hogy majdnem húsz
százalékkal csökkent a magya-
rok lélekszáma, mivel az álta-
lános népességfogyás is jelen-
tős volt, a részarányunk
mindössze két százalékkal
csökkent. Természetesen min-
den százalék, sőt, minden ez-
relék nagyon fontos egy ki-
sebbségben élő nemzet
számára, de véleményem sze-
rint nincs okunk túlzott aggo-
dalomra. Sőt, ha rápillantunk
arra a táblázatra, amely az er-
délyi települések magyar ajkú
lakosainak a számát tartal-
mazza, a mi „kis” ötvenhétezres

közösségünk, majdnem húsz
százalékos fölénnyel, továbbra
is az első helyen szerepel.

Mindezekből talán túlzás és
helytelen lenne olyan követ-
keztetést levonni – ennek a kö-
zösségnek a tagjaként sem te-
hetem meg –, miszerint
Marosvásárhely akár „a magyar
Erdély fővárosa” címet is kiér-
demelné, annál is inkább, mivel
nem is létezik ilyen közigazga-
tási egység, tehát mindössze
egy fiktív fogalomról lenne szó.
Mégis, ha alapvető szempont-
ként a magyar lakosok számát,
számarányát és a régióban be-
töltött közösségformáló szere-
pét vesszük figyelembe, Ma-
rosvásárhelyt továbbra is a
fontossági lista élvonalába kell
helyeznünk. Igaz ugyan, hogy
Kolozsváron is majdnem ötve-
nezer magyar él, de ők mind-
össze a város tizenöt százalékát
teszik ki. Emellett pedig a belső
széthúzás rossz példájával is él-
nek, és így gyakorlatilag egy
rezervátum kihalástól féltett

egyedeihez hasonlíthatók le-
ginkább. A magyar többségű
székelyföldi települések közül
a legnagyobb magyar lélek-
számú Sepsiszentgyörgy, de ott
is majdnem egyharmadával él-
nek kevesebben, mint Maros-
vásárhelyen. A történelmi, kul-
turális, gazdasági vagy politikai
szempontokat figyelembe véve
vitatható, hogy melyik telepü-
lés lehetne a magyarság néző-
pontjából tekintve Erdély fővá-
rosa, de az tény, hogy a
népszámlálási adatok alapján
Marosvásárhelyen vallottuk
magunkat a legtöbben ma-
gyarnak.

A várost ezek az eredmé-
nyek egy képzeletbeli pódium
legfelső fokára helyezték, és ez
egyfajta felelősséget is jelent
az itt élő magyarok számára.
Nagyon jól tudjuk, nem csak a
mennyiség számít, hanem a
minőség is. Fontos, hogy há-
nyan vagyunk, de az is fontos,
hogy milyenek. Az országra jel-
lemző nehézségek, és a minket

érintő sajátos problémák elle-
nére, egyénileg és csoportként
is úgy kellene fellépnünk, hogy
valóban meghatározó szere-
pünk legyen Erdély gazdasági
és kulturális életében. Tisztel-
nünk és becsülnünk kellene a
már meglévő intézményeinket,
valamint felkarolni azokat az
új kezdeményezéseket, ame-
lyek értéket teremtenek. Jó
lenne megszabadulni a kisvá-
rosias rossz szokásoktól, a kö-
zönséges viselkedéstől, a kis-
hitűségtől. Eléggé erősek
vagyunk ahhoz, hogy belső vi-
tákat lefolytassunk, de megfe-
lelően érettnek is kell lennünk
ahhoz, hogy ez ne a szétszaka-
dáshoz, hanem a megerősö-
déshez vezessen. Ez a felelős-
ség mindannyiunkat terhel,
hiszen mindenki a lehetősége
szerint, a maga helyén ront-
hatja vagy javíthatja városunk
megítélését, az erdélyi magyar
közéletben játszott meghatá-
rozó szerepét.

Ferencz Zsombor

A magyar Erdély fővárosa?

Korábban a PSD amellett
gyűjtött aláírásokat, hogy az
említett iskolát a tavaly el-
hunyt Adrian Păunescuról, 
Ceauşescu magyargyűlöletéről
ismert egykori udvari költőjéről
nevezzék el. A magyar tanulók
szülei viszont azt szorgalmaz-
zák, hogy az egykori városépítő
polgármesterről nevezzék el a
tanodát. Az iskola igazgató-
nője, illetve román nemzeti-
ségű tanárai viszont a Központi
Iskola elnevezés mellett kar-
doskodnak. Megjegyzendő,
hogy a jelenleg Vásárhelyen
működő tizenhárom általános
iskola egyike sem viseli magyar
személyiség nevét, holott min-
denikben működik magyar ta-
gozat is. 

A politikai és etnikai színe-
zetű feszültségekkel terhelt ügy
akkor látszott enyhülni, amikor
a városi önkormányzati képvise-
lők meghozták a névadásra vo-
natkozó határozatukat. Viszont
a helyhatósági választások idő-
pontjának az eredeti dátumra,
azaz június 10-ére való kitűzé-
sével újra fellángoltak az indu-
latok. A román fél most már
láthatóan időhúzásra játszik, azt
reméli, a megváltozott összeté-
telű képviselőtestülettel, eset-
leg új polgármesterrel
megakadályozhatja a Bernády

név felvételét. 
Az iskola román igazgató-

nőjének eme szándékán átlát-
tak a magyar tanulók szülei,
valamint a tanintézet magyar
nemzetiségű tanárai, és a
maguk módján a névadás fo-
lyamatának felgyorsítását, és a
politikum garanciáját követe-
lik. A Civil Elkötelezettség Moz-
galom (CEMO) beadványai,
akciói után az iskola magyar
nemzetiségű tanárai is küzdő-
térre léptek, nyílt levélben szó-
lították fel az önkormányzati
képviselőtestület RMDSZ-frak-
cióját, az RMDSZ városi, illetve
megyei szervezeteit, hogy tá-
jékoztassák őket „a névadási
ügy jelenlegi helyzetéről, és a
várható eredményekről”.

Addig is tovább zajlanak az
események, kedden az egyik
szülőt, Horváth-Kovács Ádá-
mot bírságolta meg a rendőr-

ség, mivel előzetes engedély
nélkül lépett az intézménybe,
ahol a korábban a szülők költ-
ségén előállított, s felszerelt
magyar nyelvű feliratok ma-
gyar nyelven megírt adomá-
nyozási dokumentumát
próbálta iktattatni. Ezt az isko-
laigazgató – a 90-es években
gyűlölködő hangnemű tudósí-
tásairól, irományairól ismert
tévés, Nicolae Băciuţ, jelenleg
megyei tanácsi kultúrnyik fele-
sége – visszautasította, arra hi-
vatkozva, hogy Romániában a
román a hivatalos nyelv, sőt ri-

asztotta a rendőrséget is,
amely 500 lej bírságot szabott
ki a „renitenskedőre”. 

Szerdai sajtótájékoztatóján
dr. Benedek István, az RMDSZ
városi szervezetének elnöke,
Csegzi Sándor alpolgármester
és Kolozsváry Zoltán frakcióve-
zető egyhangúlag elítélték az
iskola igazgatónőjének maga-
tartását. Egyúttal felszólították
a megyei főtanfelügyelőt és
Dorin Florea polgármestert,
hogy menessze tisztségéből az
igazgatónőt. 

Szentgyörgyi László 

Újabb botrány a 2-es iskolában

Codruţa Băciuţ, 
a 2-es Számú Általános Iskola igazgatója
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Emelkednek 
a fűtésszámlák 
A januári és februári szokatlanul hideg napok miatt 8 száza-
lékkal emelkedett az E-Star gázfogyasztása, ezért ennek
megfelelően 8-10 százalékkal magasabbak lesznek a fo-
gyasztók számlái is.  Az E-Star által működtetett távhőrend-
szeren, a vízszintes elosztású, kétszobás lakás esetén egy téli
hónap átlagfogyasztása 190-240 lej közötti mozog. (A régi,
függőleges elosztású lakások esetében ez az összeg 220-260
lej). Mivel az E-Star nem emelte a szolgáltatás árát – ez vál-
tozatlanul 231 lej/Gcal – decemberben például az előző éve-
kéhez hasonlóak voltak a számlák. Januárban és februárban
viszont, a rendkivüli időjárás miatt megugrott gázfogyasztás
miatt, magasabb számlákra kell számítani. 

Gondolatok az anyanyelvről
Versenyfelhívás
2000-ben február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nap-
nak kiáltotta ki az ENSZ. Az anyanyelv napjának célja,
hogy hozzájáruljon a világon beszélt nyelvek elisme-
réséhez és használatához, különösen a kisebbségek
nyelve esetében, valamint a kulturális sokszínűség
védelme és élénkítése a nyelvek mint a különböző
népek közötti kommunikációs eszköz népszerűsítése
által. A nemzetközi anyanyelv napja kezdeményezé-
sének eredete a bengáli anyanyelvért fellázadó dak-
kai (akkor még pakisztáni Banglades-ben) öt diák
1952. február 21-i halálának emlékére tartott
bangla-desi anyanyelv napja. 

Az ENSZ-statisztikák szerint jelenleg Földünkön  6.000 be-
szélt nyelv létezik, ennek több mint a felét az eltűnés veszé-
lye fenyegeti. 1950 óta összesen 250 nyelv tűnt el a háborúk,
erőszakos kitelepítések, népek megbélyegzése, népvándor-
lások és egyes nyelvjárások egybeolvadása miatt. Ugyanak-
kor az új kommunikációs és információs módszerek egyes
nyelvek térhódítását segítik elő, példa erre az angol nyelv. 
A Divers Egyesület egy II–V. és VI–VIII. osztályos 
gyermekeknek szervezett versennyel szeretne hozzájárulni
a nyelvi sokszínűség megőrzése fontosságának megértésé-
hez a multikulturális Maros megyei térségben. 
A versenyben résztvevőket felkérjük, írjanak az anyanyelv
fontosságáról személyes és közösségük vonatkozásában és
az együtt élő nemzetekkel való kommunikáció szempontjá-
ból is. 
A versenymunkákat románul, magyarul, németül és roma
nyelven lehet beküldeni postán a következő címre: Asociatia
Divers/Divers Egyesület, str. Avram Iancu Nr. 29, Târgu
Mures/Marosvásárhely. Kérjük a borítékra ráírni: Gondolatok
az anyanyelvről verseny. 
E- mailen való beküldés esetében a cím a következő: 
divers@divers.org.ro. A fogalmazások ne haladják meg két
A4es ív terjedelmét, elektronikus beküldés esetében kérjük
a Word formátumot használni, Times New Roman 12 pontos
betűvel, 1,5-ös vonalközzel. 
Végső átadási határidő 2012. február 20, 14,00 óra, a határ-
idő után beérkező fogalmazások nem kerülnek a zsűri elé. 
A zsűri egy-egy román, magyar, német és roma nyelvtanár-
ból és a Divers Egyesület képviselőjéből áll. A nyerteseket az
egyesület honlapján értesítik – www.divers.org.ro – 2012.
február 20-án, 18 óra után. 
A nyertesek díjazására 2012. február 21-én kerül sor az egye-
sület Roma Személyek Szociális Inklúziós Központjában, Ca-
larasilor/Kossuth utca 34. szám, I. emelet. A könyv és
színházjegyekből álló díjak mellett a zsűri kioszthat egy in-
terkulturális táborjegyet is azon versenymunka díjaként,
amely kimagaslóan fogalmaz az interkulturalitás szellemé-
ben. 
További információkat mailen: office@divers.org.ro vagy
telefonon: 0722-318-605 lehet kérni Koreck Máriától. 

HIRFOLYAM 

Az egykor nagy hírnévnek örvendő Marosvásárhely Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – orvosi kifejezést
használva – ma már rengeteg sebből vérzik. Hosszú hónapok óta próbálják az egyetem 
magyar oktatói, szenátustagjai és diákjai, civil szervezetek, egyesületek és jogászok a tanügyi törvény
által is előírt magyar departamentumok létrehozására rávenni az intézmény vezetőségét. És egy éve
történik mindez, nulla eredménnyel. Erre csak rátett egy lapáttal az a tény, hogy tavaly decemberben
a tudomásunkra jutott, hogy a MOGYE egyes vezetői (biztos, csupán a véletlen műve, hogy pontosan
azok, akik a törvénnyel szembemenve megakadályozzák a magyar vonalak létrehozását) plágium révén
próbálják növelni tudományos közleményeik listáját. Az egyetem rektorának, Constantin Copotoiunak
és rektorhelyettesének, Brinzaniuc Klaranak vezetésével olyan orvosi szakcikkeket írtak, amelyek döntő
része külföldi folyóiratokban megjelent munkák másolatából áll.

Hantz Péter kutatóorvos, a BKB alelnöke
szerint a MOGYE plagizáló rektorának és
rektorhelyettesének tettét megfelelően kell
büntetni: pénzbírsággal vagy börtönbün-
tetéssel, de mindenképpen funkciójuk el-
vesztésével.

Mese-mese, s lári-fári
Természetesen a szóban forgó két vezető

tagadja a plágium vádját, de Hantz Péter le-
vélben megkereste az eredeti cikkek szerzőit,
akik egytől-egyig írásban megerősítették a
plágium tényét. Ennek nyilvánosságra kerü-
lése után a rektor és a rektorhelyettes abszurd
és ellentmondásos magyarázkodásba kez-
dett, miszerint „egy orvosi problémáról csak
egyféleképpen lehet beszélni”. Utána az pat-
tant ki Copotoiu úr agyából, hogy tudta és
akarata ellenére lett a közlemény utolsó szer-
zője, sőt, hozzátette, hogy a cikkről csak tavaly
augusztusban szerzett tudomást.

De a csavar a helyzetben az, hogy Hantz
rámutat: a cikket, amelyet egy holland dok-
tori dolgozatból ollóztak össze, a rektor egyik
doktorandusza mutatta be egy tavalyelőtti
konferencián, amelynek maga a rektor volt
a tiszteletbeli elnöke. „A cikk még tavaly má-
jusban nyomtatásban megjelent az egyetem
angol nyelvű lapjában, amelynek a főszer-
kesztője a rektor felesége, dr. Sanda Copotoiu.
Mindezt egybevetve valószínűsíthető, hogy
a rektor hazudik” – áll a lapunkhoz eljuttatott
közleményben.

Hogy Copotoiu még „szimpatikusabb” fi-
gura legyen a szemünkben, tudnunk kell
róla, hogy „mondvacsinált” okokra hivatkozva
elbocsátással fenyegette dr. Szabó Béla egye-
temi tanárt, az Általános Orvostudományi
Kar dékánhelyettesét. Azzal vádolja Szabót,
hogy a magyar departamentumok megala-
kításáért folytatott harca miatt hanyagolja
pedagógusi munkáját. Kincses Előd, akit az
esettel kapcsolatosan kérdeztünk a követ-
kezőképpen vélekedett: Copotoiu „nem más,
mint egy pofátlan jogsértő”.

Brinzaniuc magyarázkodása
Mivel valakinek el kell vinnie a balhét,

Brinzaniuc (Antal) Klara rektorhelyettes a
botrányért a magyar kollegáit hibáztatta,
akiktől szerinte „minden gonoszság kitelik”.
A plágiumvád kapcsán azt nyilatkozta, hogy
csupán egy sebészeti eljárás leírását má-
solták ki külföldi közleményekből, de Hantz
ezt sikeresen megcáfolta: a cikk szinte teljes
egészében két külföldi közleményből lett

összevágva. Nyomatékul mindkét eredeti
cikk szerzőjének plágiumnyilatkozatát is
megszerezte.

Nos, időközben arra is fény derült, hogy
a MOGYE Általános Orvostudományi Kará-
nak dékánja, Leonard Azamfirei is egy pla-
gizáló csapat vezetője volt. A BKB alelnöke
a forrás gyanánt szolgált cikk első szerző-
jének plágiumnyilatkozatát is nyilvános-
ságra hozta. 

A hab a tortán az, hogy Dr. Sanda Co-
potoiu (a rektor felesége) a MOGYE angol
nyelvű szaklapjában, a másolt cikkekkel
pontosan egy időben a plágium felettébb
káros voltáról publikált. „Ezen oktatóknak
havi 4-5 ezer eurós fizetést adnak, megen-
gedhetetlen, hogy ezek után is tisztségük-
ben maradjanak” – fejezte ki felháborodá-
sát Hantz.

Bár a BKB értesítette az illetékes szer-
veket a plágiumvádakról, egyelőre sem a
tanügyminiszter, sem az Egyetemi Címek,
Oklevelek és Okmányok Jóváhagyásának
Országos Tanácsa nem reagált. 

Az egyetem „újraélesztése” 
Miközben a három plagizáló „díszpeda-

gógus” új funkciót pályázna meg – Brinza-
niuc és Azamfirei is a rektori tisztségre pá-
lyázik, Copotoiu pedig az egyetemi szenátus
elnöke szeretne lenni –, semmibe veszik a
tanügyi törvényt, mely szerint az intézmény
multikulturális egyetemmé nyilvánítása ma-
gával vonja a magyar tanszékek létrejöttét.
Legalábbis a törvény szerint. Úgy tűnik,
az ügyben a politikumtól sem várható a
helyzet megoldása, ezért Kincses Előd szerint
a chartának mindenképp jogi úton kell ér-
vényt szerezni. 

„Azt hiszem, hogy politikai eszközökkel
nem sikerül pacifikálni a helyzetet, ezért
jogi megoldásra van szükség, azt kell elérni,
hogy bírói úton szorítsák rá az egytem ve-
zetőségét a charta módosítására. Ez lenne
az optimális megoldás, azért is, mert ez
esetben nem mondhatnák azt a román tan-
ügyi káderek, hogy a politika beleavatkozik
a nem rá tartozó ügyekbe, megsérti az egye-
temi autonómiát. Ily módon a jog mondaná
ki az utolsó szót, és az ellen senki nem

mondhat és tehet semmit” – fejtette ki ál-
láspontját Kincses.

A vásárhelyi ügyvéd által elindított jogi
eljárás folyamatban van, de a tárgyalás idő-
pontját egy májusi napra tűzték ki, így jog-
erős ítéletre ebben a tanévben már nem
számíthatnak. „Amikor megtudtam, hogy a
tanév végére helyezték ki a tárgyalást, azon-
nal kértem, hogy hozzák előbbre. Hat hét
után döntöttek arról, hogy nem hajlandóak
változtatni a májusi időponton. Ezért a Bu-
karesti Legfelső Ítélőtáblához fordultam,
hogy helyezze át más megyébe a tárgyalást
(március 15-én adják meg a választ, hogy
melyik megyében lesz a tárgyalás – szerk.
megj. ), hisz Marosvásárhelyen nem bízha-
tunk a bírói pártatlanság érvényesülésében”
– mondta el lapunknak Kincses.

Késő orvost hívni, amikor
meghalt a beteg

A politikum is mozgolódni kezdett, hisz
az RMDSZ egyértelművé tette: a további
kormányzati részvételének egyik alapvető
feltétele a MOGYE helyzetének megoldása.
Erre Copotoiu, Branzaniuc és a többi nem-
zetféltő orvos-tanár válaszként azt mondta,
hogy továbbra sem támogatják a magyar
departamentum létrehozását és visszauta-
sítanak minden politikai zsarolást.

„Az RMDSZ-nek kutya kötelessége a ma-
gyar felsőoktatásnak a védelme és képvi-
selete, valószínűleg régi adósságát törleszti,
mert ha idejében határozottan fellépett
volna a MOGYE keretében folyó magyar ok-
tatás kiszélesítése érdekében, akkor most
nem itt tartanánk” – így Kincses. Bizony,
„periculum in mora”, magyarul: könnyen
megeshet, hogy a 22 év késlekedésnek vég-
zetes következményei lesznek.

Mint ismeretes, Copotoiu úr általános
sebész szakorvos, úgyhogy félő, hogy csak
idő kérdése, hogy – nem kívánatos ciszta-
ként – sebészetileg eltávolítsa az egyetem-
ről a magyar orvosnövendékeket, s jó szak-
emberhez híven, elvarratlan szálakat sem
fog hagyni…

Pál Piroska

„Ilyen ország márpedig nincs”:

Plagizáló, jog- és törvénysértő
rektorok a MOGYÉ-n

Constantin Copotoiu

Klara Brînzaniuc
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Semminek sincs vége
Megint történt egy kis mozgósítási próba, ezúttal Göncz Árpád születésnapi szerenádjához trom-
bitálták össze az embereket a liberálisok. Szegény Göncz Árpád, madzagon rángatott bábja volt
az SZDSZ-nek, hiába mondta még a rendszerváltás mozgalmas heteiben régi barátjának, Antall
Józsefnek, hogy „Te Jóska, rám ne számítsatok, mert van ott valami…” Utolérte politikai értelem-
ben vett végzete.

Ehhez nem kellett más, mint
közel sodródni az SZDSZ pusztító
centrumához. Nem egy embert
szakított darabjaira pszichikailag
az ott tomboló forgószél. Főleg
azokat, akiknek „volt ott valami”.

Talán nem jár messze az
igazságtól az, aki most úgy látja,
épp olyan Göncz-nosztalgiát
próbál gerjeszteni a balliberális
oldal napjainkban, mint amilyen
a Kádárhoz kötődő össznépi áb-
rándozás volt 1994-ben. Kissé
zavaros ugyan az akció logikája,
de a liberális oldalon nem sokat
adnak az ilyesmire. Neveket ke-
resnek. Neveket, amelyekkel
operálni lehet. Nem 2014-ben,
mert az elkeserítően késői idő-
pontnak számít a balliberálisok-
nak a változások megejtéséhez.
Nem. Ők sokkal türelmetleneb-
bek ennél, arról nem is beszélve,
hogy talán már maguk is érzik,

képtelenek lennének megnyerni
egy demokratikusan kiírt és le-
bonyolított országgyűlési válasz-
tást. Tehát szavazás nélkül sze-
retnének a kormányzati székbe
ülni. Ehhez az szükséges, hogy
gazdasági és politikai vészhely-
zet alakuljon ki az országban.
Tényleges vagy csak egy pszeu-
dovészhelyzet, ez mindegy is. A
lényeg, hogy az EU beavatkoz-
hasson a magyar belpolitikai és
gazdasági életbe. Hack Péter, az
egykori SZDSZ-es prominens fi-
gyelmeztette legutóbb egy in-
terjúban a magyar társadalmat
és az Orbán-kormányt, hogy
nincs oka hátradőlni, ha teljesí-
tette az EU jelenlegi követeléseit.
Mert újabb követelések jönnek.
Már érezni is az előszelüket,
Hoffmann Rózsa, oktatási állam-
titkár Brüsszelbe utazik nemso-
kára egy nyilván nem éppen jó-

indulatú meghallgatásra. Hol
van ennek a vége, kérdezhetné
jogosan Orbán Viktor, bár bizto-
san tudja a választ: sehol. Pon-
tosabban a demokrácia jegy-
ében kierőszakolt
antidemokratikus hatalomvál-
tásnál. Már csak egy név hiány-
zik. Pontosabban egy arc. Egy
arc, amely Moldova György híres
szatírája szerint akár úgy is fest-
het, mint egy segg, de legyen
meg az esély arra, hogy a média
emberi arccá tudja változtatni.
Gyurcsány nyilván alkalmatlan
erre, nem is beszélve Mesterházy
Attiláról, de Bajnait is hiba lenne
már elővenni… Hát akkor ma-
rad Andor László. Az meg ki-
csoda? – kérdezi majd a jónép.
Na, itt jön a média előbb emlí-
tett szerepe.

Ám másként is épül a balol-
dali jövő. Pontosabban: építik.

Újjáéled Kovács Laci bácsi régi
stratégiája, a többszólamúság.
Ami azt jelenti, hogy minden
társadalmi csoportnak azt kell
mondani, amit az hallani sze-
retne. És minden társadalmi cso-
porthoz hozzá kell rendelni egy
prominens pártszónokot. Most
is erről van szó, amikor Herczog
Edit MSZP-s EU-képviselő hirte-
len pártfogásába veszi a kis- és
középvállalkozásokat egy kör-
vonalazódó brüsszeli koncepció
kapcsán. Meg is dicsérte őket,
mondván, uniós szinten a kis-
és középvállalkozások teremtet-
ték az elmúlt időszakban a mun-
kahelyek 85 százalékát, s az adó-
zásban is élen járnak. Furcsa, de
az MSZP kizárólag a hatalmas,
tőkeerős multinacionális cége-
ket, illetve a mezőgazdasági
nagyüzemeket favorizálta eddig.
A 2005-ös gazdademonstráció-

nak éppen ez volt a kiváltó oka.
A szocialista párt egyébként
nemcsak gazdasági értelemben
tartja életképtelennek a kis- és
középvállalkozásokat, erről ko-
moly tanulmányok jelennek
meg mostanában, de társada-
lomfilozófiai vonatkozásban is
ellenségnek tekinti őket. Egy kis-
vállalkozó, egy földjén küszködő
gazda ugyanis éppen az az ön-
álló, öntudatos, alkotni akaró,
döntéseiért felelősséget vállaló
ember, aki politikailag sem ro-
botizálható úgy, mint az MSZP
kedvenc gyermekei, a lumpe-
nek. De hát kell a tömeg, amely
ha nem is támogatja a Brüsszel-
ben tervezgetett „demokratikus”
fordulatot, de beletörődik. Min-
denkinek udvarolnak a szocia-
listák, ahogy ezt Kovács bácsi ki-
találta annak idején. Tele vannak
trükkökkel, 2006-ban például a

választások előtti utolsó hétig
visszatartották bizonyos gazda-
támogatások kifizetését, hogy
aztán a hirtelen mégis megjövő
pénz áthangolja a termelők vá-
lasztói akaratát. Volt, aki bedőlt
nekik. De verhette is később a
fejét.

Most gondolhat a Fidesz
arra, mekkora hiba volt súlyos
tízmilliárdokkal kistafírozni a
magyarországi multikat a kicsik
és közepesek támogatása he-
lyett. A balliberális oldalnak
mindent megér a hatalom. Még
azt is, hogy megvásárolja az el-
lenségeit. Igaza van Hacknak:
semminek sincs vége. 

Sinkovics Ferenc

Nem mintha a Nobel-díjas
író különösebben belopta volna
magát a szívembe az utóbbi
években tett nyilatkozataival.
S nagyon meglepődne, ha le-
írnám azon közeli ismerősei ne-
vét, akik jóindulatúan idősko-
rának tudták be
meggondolatlan szavait, s bi-
zony helyette is szégyellték ma-
gukat, amikor Berlint azért di-
csérte föl Budapest rovására,
mert ott „több opera van”, s
megbélyegezte az egész ma-
gyar irodalmat, amely a 
Kádár-rendszerben jött létre, 
Pilinszkystül, Weöres Sándoros-
tul, Németh Lászlóstul, ami
azért mégiscsak lélegzetelállító.

Korai volt a megkönnyeb-
bülésem. Nobel-díj ide vagy
oda, Kertész Imre beállt a
sorba. Odaállt „a kertészek” so-
rába. Patkányokhoz hasonlított
minket, magyarokat, ezzel egy
kicsit még überelve is a másik
Kertészt, az Ákost, aki azért ha
alacsonyabb rendű fajnak titu-
lált is minket, ember voltunkat

nem vonta kétségbe.
Nemrég a Le Monde-nak

Kertész Imre nyilatkozatot
adott Schiff András, Fischer
Ádám, Konrád György és a
többi szenvedélyes külföldön
nyilatkozó hazánkfia stílusá-
ban. Különös, hogy míg az Eu-
rópai Parlament ülésein len-
gyelek, litvánok állnak ki
mellettünk, s nyugati újságok-
ban, ha nem is túl gyakran,
franciák, skótok, néha németek
nyilatkozzák, hogy a Magyar-
ország elleni hadjárat megdöb-
bentően igazságtalan, kontra-
produktív, és lejáratja az uniót,
addig ezek a Magyarországról
származó írók, zenészek úgy
nyilatkoznak cserbenhagyott
hazájukról, mint az emberiség
koloncáról. Kertész Imre a Le
Monde-nak így nyilatkozott: „a
vezér az, aki elbűvöl: ma
ugyanabban a helyzetben van
az ország, mint Kádár alatt. Ma-
gyarországot úgy varázsolta el
Orbán, mint a hamelni furu-
lyás”. Tudjuk, kik és mi célból

szokták levezérezni Orbán Vik-
tort: akik ducét értenek alatta.
Hogy Magyarország ugyanab-
ban a helyzetben lenne, mint
Kádár alatt, az egy kevéssé tá-
jékozott franciának talán frap-
páns, de mi idehaza mindany-
nyian tudjuk, hogy ennél
laposabb és igaztalanabb meg-
állapítást keresve sem találhat-
nánk. A Kádár-rendszerben volt
létbiztonság és nem volt poli-
tikai szabadság, minimális volt
a munkanélküliség, és országos
a történelemhamisítás. Mai ál-
lapotaink mindennek az ellen-
kezőjét mutatják. De Párizsban
egy Nobel-díjas azt mond, amit
akar. És amit nem szégyell.

A hamelni furulyásról olva-
sóink talán nem tudják, ki is ő,
s hogyan varázsol. Kertész Imre,
aki tíz éve Berlinben él, nyilván
otthonosan mozog a német
kultúrkörben, és legendáikat,
meséiket betéve ismeri. A ha-
melni patkányfogó (Der Rat-
tenfänger von Hameln) tizen-
harmadik századi északnémet

legenda, arról szól, hogy egy
kisvárosban mértéktelenül el-
szaporodtak a patkányok. Ha-
meln városkában ekkor egy kü-
lönös ember jelenik meg (ez
lenne Orbán Viktor), aki egy fu-
rulyát vesz elő, és az összes pat-
kányt (ezek lennénk mi, ma-
gyarok) magához csalogatja,
majd belevezeti őket a folyóba,
ahol megfulladnak. A hamelni
polgárok (gondolom: Kertész
Imre, Kertész Ákos, Schiff And-
rás, Fischer Ádám, Heller Ágnes
és a többiek) rendkívül boldo-
gok, amiért a sok patkánytól
(azaz tőlünk, Orbán által „meg-
bűvölt” magyaroktól) megsza-
badultak, bár a furulyás varázs-
lónak az ígért fizetséget
elsinkófálják (realista motí-
vum). A piros süveges hamelni
patkányfogó (még mindig Or-
bán Viktor) erre bosszúból visz-
szamegy a városkába, és furu-
lyájával ezúttal a gyerekeket
varázsolja maga köré. A ha-
melni polgárok csemetéi (talán
a jelenlegi kormányban nem
patkányfogót látó, ballib szülői

Patkányológia
háttérrel bíró ivadékok?) a pat-
kányokhoz hasonló, megbű-
völt állapotban követik a fu-
rulyás férfit, aki egy hegy
gyomrába csalogatja őket. On-
nan egy alagút vezet Erdélyig,
és az elrabolt gyerekek attól
kezdve új hazájukban élnek.
A történet e különös zárómo-
tívumát, talán a nem kívána-
tos hazafias vonatkozások mi-
att Kertész Imre nem
értelmezte. Igazi német le-
genda, hátborzongató és
misztikus, mint egy Grimm-
mese.

Előre tudom, miként fogják
majd mentegetni Kertész Im-
rét azok, akiknek titkon na-
gyon is jólesett, hogy akik 
Orbánra szavaztak, patká-
nyoknak neveztettek. Majd el-
magyarázzák nekünk, retar-
dált jobboldaliaknak, mi az,
hogy szókép, hasonlat, hogyan
kell értelmezni egy irodalmi
analógiát. Fölösleges erőfeszí-
tés. Nemcsak az ősi kultúrák
fennmaradt mítoszai, hanem
a világirodalom is színültig van
varázslatokról és bűvölésekről
szóló történetekkel, ám kife-
jezetten undorító, halálos fer-
tőzéseket terjesztő rágcsálók-
ról, azaz patkányokról itt, a
hamelni furulyás történetében
olvashatunk. Kitérhetnénk
még arra is, mennyire meg-
alapozatlan és naiv Kertész
Imre levezetése arról, hogy ál-
lítólagos mai demokráciade-

ficitünk abból származik, hogy
a sztyeppékről érkeztünk, s
úgy vettük föl a Kárpát-me-
dencében a kereszténységet.
Ezért szerinte a magyar fejek-
ben ott van „a hovatartozás
kettős játéka”. De vajon a né-
metek vagy a szlávok krisztusi
normák szerint éltek-e a ke-
reszténység viszonylag kései
felvétele előtt? 

Lehangolttá tett Kertész
Imre ravasz, nem rögtön ér-
telmezhető hasonlata. Nem-
csak azért, mert a magyar mi-
n i s z t e r e l n ö k ö t
sokadmagammal sosem érez-
tem vörös sipkás varázslónak,
aki először pestist terjesztő
rágcsálókat, majd ártatlan
gyerekeket bódít. Lehet, hogy
ez meglepi Kertész Imrét (aki-
nek könyveit szerkesztettem
odaadással és szeretettel, még
a Nobel-díja előtt), de saját
magamat sem érzem elbódí-
tott patkánynak. Ám ha ő eny-
nyire kedveli a patkányhason-
latokat, akkor mélyedjen el a
náci újságírásban. Ott patká-
nyozzák a zsidókat orrba-
szájba. Bár őszintén szólva
nem gondolom, hogy őtőlük
kellene harcművészetet tanul-
nia egy Auschwitzot megjárt
öregembernek.

Körmendy Zsuzsanna

Amikor Kertész Ákos azzal tette hírhedtté magát, hogy faji alapon 
nyilvánított véleményt a magyarságról az Amerikai Népszavába írt
cikkében, miszerint a magyar „genetikusan alattvaló”, arra gondoltam,
de jó, hogy nem Kertész Imréhez fűződik ez a gyalázat.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

A profi kártyás mindig csak azt játssza meg, ami
benne van a lapjaiban – azt viszont okvetlenül.

All we hear is Radio GaGa.
Idősebb vidéki hölgy telefonált
be a Rádió GaGához valamelyik
reggel azzal a panasszal, hogy
ő „kábeltévén keresztül” hall-
gatja, illetve hallgatná a GaGát,
de órák óta zéró öröm. Műsor-
vezető csávó megnyugtatta,
hogy biztos a nagy hideg miatt
adódhattak gondok, jópofizott
vele egy cseppet, majd imígyen
szólott: kárpótlásul küldünk
önnek egy Elton John számot,
szereti? Mire a néni: szeretem,
szeretem, csak nem hallom!

Használhatatlan játszóte-
rek. Dán fogyatékos fiatalok
építettek játszótereket Erdély-
ben egy olyan együttműködés
keretében, amelyben fogyaték-
kal élő Maros megyei árva
gyermekek támogatását vál-
lalta fel 35 ezer észak-dániai
szakszervezeti tag. Az aalbor-
giak célja minél több romániai
lakossal megértetni a kiszol-
gáltatott helyzetben lévő em-
berek felkarolásának fontossá-
gát.
Ez nagyon szép gesztus, csak
sajnos nem vigyázta fel senki
a játszótérépítést, így azokat
nem tudták birtokba venni a
kicsik, mert a homokozók ho-
mok helyett kavicsokkal és kö-
vekkel vannak feltöltve, a
csúszdák vízszintesek, a körhin-
ták visszafelé forognak, a lipin-
kák aljára vannak szerelve az
ülések, és a mászókák húsz mé-
ter magasak.

Cseles rabok. El-elválnak és
meg-megházasodnak felesé-
gükkel egy hazai börtön férfi
rabjai, hogy élvezhessék a nő-
süléssel járó kedvezményeket.
Az eddigi rekord négyszeri válás
és nősülés, többen is elérték
ezt a mennyiséget. Ugyanis a
börtön szabályzata szerint az a
rab, aki megházasodik, az es-
küvőt követően 48 órás nászéj-
lehetőséget kap, ráadásul a la-
kodalomba meghívhat 10
vendéget is. Az volna a tuti, ha
nászútra is elmehetnének, pél-
dául Thaiföldre vagy más olyan
országba, amelyikkel nincs ki-
adatási egyezményünk.

Önfeláldozó életmentés. Ér-
dekes tudósításra bukkantunk
a Wiener Allgemeine Zeitung
egy százhúsz éves, 1892-es szá-
mában. Az újság beszámol róla,
hogy egy Braunau nevű, Felső-
Ausztriában található település
közelében egy fiatal munkás-
asszony éppen hazafelé tartott
a helyi kekszgyárból, amikor
egy, a sínek között játszadozó,
hároméves-forma, aranyos kis-
fiúra lett figyelmes. A fiúcska
nem vette észre a közeledő vo-
natot, mert háttal ült neki, és
nem is hallotta a közeli kőtörő
zajától. Látván, hogy nagy a
baj, a nő futni kezdett felé, és
pont a vonattal egy időben ért
oda; felkapni már nem maradt
ideje, csak lelökni a sínről, őt
magát viszont széttrancsírozták
a vonatkerekek. A kisfiú a közeli
árokba gurult, és kisebb karco-
lásokkal megúszta az incidenst.
A kisfiút Adolf Hitlernek hívták.
Nyújtsa fel a kezét, aki elhitte!

Csalfa mama. Világrekordot
dönthet Olaszországban az a
házaspár, amely 77 évnyi há-
zasság után válna el. A 99 éves
férj, Antonio C. azért akar el-
válni 96 éves feleségétől, Ro-
sától, mert karácsony előtt fel-
fedezte, hogy nejének viszonya
volt még az 1940-es években
(zavaros idők voltak azok, Sa-
jókám!).
A legidősebb korban elvált há-

zaspár rekordját eddig egy brit
pár tartotta, a 98 éves férfi és
nő 2009-ben vált el 36 évnyi
házasság után. Egy brit lap sze-
rint ez a rekord most megdől-
het, miután az Olaszországban
élő, vezetéknevük kezdőbetűje
alapján csak a „C.” házaspárként
azonosított Antonio és Rosa
szintén válni készül. A digó ma-
tuzsálem azért adná be a vá-
lókeresetet, mert kiderült: 96
éves feleségének viszonya volt
hetven évvel ezelőtt egy másik
férfival. Erre akkor döbbent rá,
amikor egy fiókban rábukkant
a neje akkor írt szerelmes le-
veleire. Ehhez kapcsolódó vicc:
egy nyolcvan éves néni 60 év
házasság után beadja a váló-
pert. Amikor a bíró megkérdi,
hogy miért akar elválni ennyi
év után, csak ennyit felel: azért,
lelkem, mert ami sok, az sok!

Kicsi zöld… izé. „Nemtele-
níti” a gyalogosoknak szóló 
közlekedési lámpajelet a 
Lincolnshire-i önkormányzat
Nagy-Britanniában: a zöld férfit
zöld figurára cseréli. A lámpán
ugyan marad a szoknyátlan és
rövid hajú, ezért inkább férfi-
nak tűnő lépő figura, ám a
lámpa nyomógombjánál lévő
figyelmeztető feliraton már
nem green man - azaz zöld férfi
-, hanem green figure - azaz
zöld alak áll. A szöveg: Only
CROSS with GREEN figure –
Csak zöld jelzéskor menjen át
a zebrán! Az újítást a város elöl-
járói azzal magyarázzák, hogy
a zöld férfialak szexista, férfi-
uralmat sugallhat. A nők azt
gondolhatják, hogy a férfiak
irányítják őket, ha egy zöld férfi
mondja meg nekik, mikor me-
hetnek át az úton (atyaisten!).
A figyelmességnek azonban
nem örül a lakosság. „Ennek
pénzbe kellett kerülnie. Jobb
dolgokra is költhetnék, mint
ilyen feleslegességre” - doho-
gott egy 64 éves férfi. A nők
sem ujjonganak. „Minden ál-
dott nap átmegyek ezen a zeb-
rán, de még soha nem okozott
gondot se nekem, se mások-

nak, hogy férfi a zöld figura” -
idézett egy 30 éves nőt a The
Daily Telegraph című brit lap.
Egyedül a marslakók elégedet-
tek.

Ideggyenge halak. Törölték
a halak úszóversenyét egy
kocsma programjából az Egye-
sült Államokban, állatvédők til-
takozása miatt. Washington ál-
lam Tacoma nevű településén
versenyeztettek aranyhalakat
keddenként. A „sportolókat”
egy közeli állatboltból „szerződ-
tették”, gazdáik – vízipisztoly-
szerűen működő – szobanö-
vény-locsolókból spriccelve
terelgették az aranyhalakat a
versenymedencében (egy 240
centi hosszú vályúban) a cél
felé, ha azok el akartak csatan-
golni. A halak nem lettek még
vizesebbek a lövésektől, ám ál-
latvédők szerint idegeiket meg-
viselheti(!) az ilyen sportese-
mény. A kocsma tulajdonosa
jobbnak látta, ha nem húz ujjat
az állatjogi aktivistákkal, és be-
szüntette a keddi halversenye-
ket. Hát, lassan nem ártana lét-
rehozni egy állatvédő-védő
szervezetet is…

Oh, my God! Alaposan meg-
gondolják ezentúl a skóciai St.
Patrick kongregáció hívei, hogy
követnek-e még webkamerás
szentmisét. A szigorúan vallá-
sos hívők a modern eszköz se-
gítségével akartak végignézni
egy prédikációt, amikor a cere-
mónia megkezdése előtt meg-
botránkoztató reklámot nyom-
tak az arcukba: a Durex
próbálta őket meggyőzni arról,
hogy a síkosító mekkora örö-
met okoz. A reklámban sok, or-
gazmust átélő női arcot látni.
A forró pillanatok mindössze
fél percig tartottak, de ez ép-
pen elég volt, hogy a hívek
megbotránkozzanak. Nos, ké-
rem szépen, máskor ne legye-
nek dögök elmenni személye-
sen, ilyen egyszerű.

DALSZÖVEGELEMZŐ
- magyar és nemzetközi slágerek górcső alatt -

„A hőskorban már megtanulta minden bemondó: tilos
rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó! Bár Skoff Elzát
és Filotás Lilit kevesen ismerték, azt tudta minden
hallgató, hogy a hangjuk milyen szép.” (LGT: A rádió) –
Ugye más se értette eddig soha, hogy kit a fészkes fenét
ismertek kevesen? Na, most már tudják.

„Egy jó asszony mindent megbocsát…” (Zámbó Jimmy:
Egy jó asszony…) – Mivel mai napig sem derült ki minden
kétséget kizáróan, hogy ki húzta meg a ravaszt azon a végzetes
szilveszter éjszakán, eme kijelentés érvényességét kénytelenek
vagyunk bizonyos fenntartásokkal kezelni.

„Isten véled, édes Piroskám! Van még rajtad kívül csinos
lány.” (Aradszky László: Isten véled…) – Ha jól sejtjük,
akkor a csaj hagyta ott a fickót, és nem fordítva, ezért vigasztalja
magát más szemrevaló pinkók létezésével. Esetünkben fontos a
Piroska név is, mert például Ágnessel vagy Csengével nem jönne
ki a rím.

„I could stay awake just to hear your breathing, watch
you smile while you are sleeping, while you're far away
and dreaming.” (Aerosmith: I Don’t Want To Miss A Thing)
– Magyarul (kábé): „képes lennék virrasztani, csak hogy
hallgassam, ahogy lélegzel, hogy lássam, ahogy az álom
mosolyt rajzol az arcodra alvás közben”. Még szerencse, hogy
angolul van az eredeti, mert ez így borzalmasan émelyítő.

„Amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam, nem
tudtam enni, és forgolódtam ágyamban.” (Zorán:
Amikor elmentél tőlem) – A dalszövegírónak enyhén
hiányosak az orvostudományi alapismeretei: egy kis
étvágytalanság és inszomnia kellemetlen lehet ugyan, viszont
semmi esetre sem vezet exitushoz.

„Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza...”
(Népdal) – Ma ezt így mondanánk: ez a jó csaj a Kövin lakik.

„'Cause nothin' lasts forever, even cold November rain.”
(Guns N’ Roses: November Rain) – Vagyis: „semmi sem tart
örökké, még a hideg novemberi eső sem.” Ezt az évszázados
székely népi megfigyelésen alapuló bölcsességet a zenekar
frontembere, Axl Rose a Nyárádköszvényesről kivándorolt
nagymamájától tanulta („egyet se félj, kisonokám –
mondogatta neki –, csak eláll lassan ez a kurva eső”), és beleírta
ebbe a világslágerbe. Köszönjük.

„Egy indián nyár, és vége, tegyél félre télre néhány
hangulatot, mit a nyár otthagyott.” (Amorf ördögök:
Virágoskert az élet) – Ez nagyon szellemes, de mindenki jobban
jár, ha nem nyári hangulatokat tesz el télire, hanem lekvárt,
csalamádét meg zakuszkát.

„Volt idő, mikor még nem voltál, s nem éreztem, hogy
fájna majd, ha nem volnál...” (Balázs Fecó: Évszakok) – Nos,
mit is akar közölni velünk Fecó pajtás? Megpróbálom
leegyszerűsíteni: amikor még nem voltál, akkor még nem
éreztem, hogy, amennyiben nem lennél, aminthogy nem is
vagy, de lehetnél, mert egyszer majd leszel, amit már tudni
fogok, amikor írom, hogy volt, amikor nem voltál, fájna, ha majd
nem lennél, miután voltál, ahogy most érzem, amikor tudom,
hogy voltál, de valamikor nem voltál.

HONFOGLALÁS
(Történelmi dráma)

Írta: Molnár Tibor

Szereplők:

Árpád vezér
Statiszták (de nekik nem
muszáj)
Történik: valahol a
Kárpát-medencében

I. felvonás
Árpád: - Na, itt jó lesz.

VÉGE
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február 17–23.

Program:

1. turnus - 09:30-11:00
2. turnus - 11:30-13:00

13:00-14:00 

3. turnus - 14:00-15:30
4. turnus - 16:00-17:30
5. turnus - 18:00-19:30
6. turnus  - 20:00-21:30

A somostetői korcsolyapálya nyitvatartási ideje: 
Beléptidíjak:

Gyerekeknek 8 lej/turnus 
Felnőttekenek 10 lej/turnus
Korcsolya kölcsönzése  12 lej/turnus
Korcsolya élezése 10 lej

Szánkó bérleti díja 1 lej.
Szánkó felvonó használattal 2 lej.

Három éven aluli gyerekek számára ingyenes a belépés. 
Studcard birtokosainak 20%-os árkedvezményt nyújtunk. 
Sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató nem kormányzati
szervezetek, egyesületek tagjainak ingyenes a belépés. 
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KÖZLEMÉNY
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a
Víkenden megszervezi a 2012-es évi Old Boys-40, csapatonként 7
játékossal felálló,  tavaszi labdarugó-bajnokságot.
A selejtezőre való feliratkozás érdekében illetve további
információkért forduljanak Virgil Măceşanu úrhoz a 0365-
882.066, vagy  0728-912.664-os telefonszámon.

Beiratkozási határidő 2012. február 22.

Claudiu Maior - közvetlen telefonos
kapcsolatban a polgárokkal 

Keddtől, 2012. február 21-től kezdődően, 17.30 órától,
Marosvásárhely alpolgármestere, Claudiu Maior  - közvetlen
telefonos kapcsolatban fog állni a polgárokkal.

Hívják a 0800 888 999-os telefonszámot, így közvetlen kapcsolatba kerülnek a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal. Az önök hívása ingyenes, és a vonalat a város
alpolgármestere, Claudiu Maior veszi át. Abban az esetben, ha olyan észrevételeik,
kérdéseik, vagy javaslataik vannak, amelyek Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
tevékenységével és jogkörével kapcsolatosak, lehetőségük nyílik ezt élőben közölni. Az
önök hívását rögzítik, az üzenet maximális időtartama 1 perc lehet. Abban az esetben, ha
kérdésére választ igényelnek, szükséges közzétenni a nevet és a telefonszámot, amelyen
önöket elérhetik.  Az önök észrevételeit közvetítik és megoldásra javasolják, a polgármesteri
hivatal keretében működő műszaki igazgatóságokon. Utólagosan megkeresik önöket a
válaszokkal vagy meghallgatásra hívják valamelyik műszaki részlegre, kiegészítő jellegű
dokumentálódás céljából. A hívások a Romtelecom hálózaton keresztül lehetségesek.
Érdeklődéssel várjuk az önök hívásait, keddtől, 2012. február 21-től kezdődően, 17.30 órakor!

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

1-es terem  
19:30-tól – Utazás a rejtélyes szigetre - 3D

(Journey 2 : The Mysterious Island)
Belépő: felnőtteknek 15 lej, tanulóknak 8 lej, diákoknak 9 lej. 

22-től – Védhetetlen - 2D
(Safe House) 
Belépő:  felnőtteknek 8 lej, tanulóknak 4 lej, diákoknak 5 lej. 

2-es terem  
19-től – Hupikék törpikék - 3D (Román szinkronnal)

(The Smurfs)
Belépő:  felnőtteknek 10 lej, tanulóknak 5 lej, diákoknak 6 lej. 

21:30-tól – Harry Potter és a halál ereklyéi  I. rész  - 3D
( Harry Potter and the deathly hallows - 1 )
Belépő: felnőtteknek 10 lej, tanulóknak 5 lej, diákoknak 6 lej. 
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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, fékek,
téli, nyári gumival, alufelnivel
felszerelve Irányár: 5600 euró.
Telefonszám 0744253026.

Lakás
l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879

l Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2
fürdőszoba. Minden ajánlat ér-
dekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 

l Eladó tiszta, csendes ma-
gánlakás közös kerttel, a Kos-
suth utca 92/2 szám alatt. A
házban van 2 üres szoba,
konyha, új bútorokkal felsze-
relve, fürdőszoba, nagy elő-
szoba. A ház 2oo9-ben volt
felújítva: termopán ablakok,
hőszigetelés, új tető. Ára
47.500 euró, alkudható. Tele-
fonszám: 0721-864.604, 9-21
óra között.

l Eladó külsőleg hőszigetelt
ház a központban, 3 szobával,
konyhával, fürdőszobával, te-
rasszal, garázzsal, pincével.
Hőközponttal, termopán abla-
kokkal ellátott. Ára 110.000
euró. Telefonszám: 0265-
218.047, 9-21 között.

l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéle-
tes cégszékhelynek. Ár
megegyezés alapján. Telefon-
szám: 0726-723.972, 0722-
317.790. 

l Eladó 3 szobás lakás a No-
vember 7 negyedben, Lucea-
farului utcában. A lakás I.
osztályú, 65 négyzetméter te-
rületű. Hőközponttal, termo-
pán ablakokkal van
felszerelve. Közel van a napi
piachoz, a buszmegállóhoz és
a Víkend-telephez. Ára 56.000
euró. Telefonszám. 0745-
354.112. 

l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, fel-
újított, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával el-
látva. Nagy előszobával, pin-
cével, hőközponttal, termopán
ablakokkal, beüvegezett te-
rasszal rendelkezik. Azonnal el
lehet foglalni. Ára 57.000 euró.
Telefonszám: 0741-230.315,
14-22 óra között.

lEladó háromszobás tégla, föld-
szinti tömbház lakás a Köves-
dombon. A terasz alatt saját
pince, a lakás víz- és gázórával
van ellátva, 1 szobában termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható ár. Telefon
0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

l Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonla-
kás a Grand Hotel környékén.
Ára 33.000 euró, alkudható.
Telefon: 0740-210.897. 

l Eladó bútorozott garzonlakás
az Új Kórház mellett. Ára
39.000 euró. Telefon: 0744-
339.139, naponta 18-21 óra kö-
zött.

Egyéb

l Tapasztalattal rendelkező,

megbízható, középkorú hölgy
gyerekgondozást vállal. Tele-
fonszám 0752527119

l Gyors hitelrendezést ajánlok
minden korosztálynak ( 24-től,
75 éves korig): személyi kölcsö-
nök, lakáshitelek, banki hitelek
újrafinanszírozása. Bővebb infor-
máció a 0756655920-as telefon-
számon.

l Eladó olcsón neobarokk stí-
lusú diófa íróasztal. Ára 8oo RON,
alkudható. Telefonszám
0744979o62

l Kiadó négy 12o négyzetmé-
teres helyiség raktárnak, 5o-1oo
négyzetméteres udvarral, 12
km-re Marosvásárhelytől, Kiste-
remében, lakott területen.  Az
épület kapujáig aszfaltozott út
vezet. 4oo euró/hónap. Telefon-
szám o744979o62

l Vállalok délutáni másodállás-
ként sofőrséget, bevásárlást, akár
szombaton is. Telefonszám:
0731497012 

Társkereső
Hölgyek

l 50 éves művészetet kedvelő,
határozott személyiségű nő va-
gyok, és olyan intelligens férfit
keresek, aki tudja, hogyan lehet
boldoggá tenni egy nőt és ko-
moly, hosszú távú kapcsolatra
vágyik. Tel :0737-700001, sms
kizárva 

lA szerelem által folyamatosan
megújulni felemelő érzés és ket-
tesben átélni az igazi boldogsá-
got. Én 54 éves romantikus,
álmodozó, kedves nő vagyok, aki
szeret főzni és virágot kapni, sze-
retném, ha Te lennél számomra
az Igazi. Tel:0748-328731, sms-
re nem válaszolok.

lA szerelem éppoly problémát-
lan, mint egy jármű, csak az a
kérdés hogy ki vezet, ki utazik, és
merre visz az út. 29 éves függet-
len, karrierjében sikeres, roman-
tikus nő szeretne megismerni
egy művelt, tartós kapcsolatra
vágyó férfit. Tel:0737-70000,
sms kizárva

l Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges az a szem-
nek láthatatlan. 43 évesen olyan
férfit szeretnék megismerni, aki-
nek fontosak a belső értékek és
őszinte, komoly kapcsolatot sze-

retne kialakítani egy házias, ked-
ves, vidám nővel. Tel:0748-
328731, sms kizárva

l Aki szeret táncolni, attól min-
dig csak egy lépésre van a szere-
lem. 54 éves nő keresi korban
hozzá illő, zenét kedvelő, meg-
bízható társát. Tel:0737-700001,
sms kizárva

lA szerelem arról szól, hogy ta-
lálunk magunknak valakit, aki
beteljesíti szívünket, aki jobb
emberré tesz, mint amilyennek
valaha álmodtuk magunkat. Én
41 éves házias, romantikus nő
vagyok, és komoly kapcsolatot
szeretnék kialakítani egy őszinte,
jellemes úriemberrel. Tel:0737-
700001, sms kizárva

l Ha két embernek együtt kell
lennie, végül úgyis egymásra ta-
lálnak. 37 éves elvált, nem do-
hányzó, szép arcú, őszinte,
talpraesett nő vagyok. Megbíz-
ható, jellemes úriemberrel is-
merkednék. Bizalomra és
érzelmekre épülő, harmonikus
kapcsolatra vágyom. Tel:0737-
700001, sms kizárva

l 44 éves művelt, céltudatos,
kedves nő keresi korban hozzá-
illő társát komoly kapcsolat re-
ményében. Tel:0737-700001,
sms kizárva

l Szeretné megtalálni élete
nagy szerelmét? Mi segítünk
önnek ebben! Mira Társkereső
Ügynökség várja hívását a 0737-
700001, 0742-227718, 0748-
328731 telefonszámokon, vagy
látogassa meg internetes olda-
lainkat: www.matrimoniale-
mira.it, www.mirasingels.eu 

l Egyedül van, és új barátokat
szeretne megismerni, vagy in-
kább új szerelemre vágyik?  Most
lehetősége van eljönni a 100-dik
egyedülállók estéjére, amit a
Mira Társkereső Ügynökség
2012. március 10-én szervez Ko-
lozsváron. További tájékoztatá-
sért kérem, hívja a 0742227718,
0737700001, 0748328731 vagy
www.matrimonialemira.it,
www.mirasingles.eu

Urak

l 34 éves sportos, természetet
kedvelő úriember keresi élete
nagy szerelmét egy csinos,
őszinte hölgy személyében.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

l 37 éves őszinte, romantikus
férfi szeretne megismerkedni
szerény, házias nővel őszinte ko-
moly kapcsolat reményében. Tel:
0748-328731, sms kizárva.

l 48 éves hitben nevelkedett,
egyedülálló, határozott férfi sze-
retne egy ápolt nővel komoly, bi-
zalomra épülő kapcsolatot
kialakítani. Tel:0748-328731,
sms kizárva.

l40 éves elvált, karrierjében si-
keres férfi értelmes, őszinte
nővel ismerkedne komoly, hosz-
szú távú kapcsolat reményében.
lTel:0748-328731, sms kizárva.

Nincs csodálatosabb dolog
annál, ha az ember szeret vala-
kit, és viszont szeretik. 47 éves
céltudatos, jó humorérzékkel
rendelkező elvált férfi szeretne
olyan szorgalmas, házias, kedves
nővel ismerkedni, aki komoly
kapcsolatra vágyik. Tel:0748-
328731, sms kizárva.

l35 éves elvált üzletember sze-
retne megismerkedni egy értel-
mes, családcentrikus nővel. Ha
van egy gyereke nem akadály.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

l 28 éves sportot kedvelő, cél-
tudatos férfi szeretne korban
hozzáillő, romantikus hölggyel
megismerkedni. Tel:0748-
328731, sms kizárva.

l 59 éves nyugdíjas férfi sze-
retne megismerkedni egy há-
zias, természetet kedvelő nővel
komoly kapcsolat reményében.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

l Szeretné megtalálni élete
nagy szerelmét? Mi segítünk
önnek ebben! Mira Társkereső
Ügynökség várja hívását a 0737-
700001, 0742-227718, 0748-
328731 telefonszámokon, vagy
látogassa meg internetes olda-
lainkat: www.matrimoniale-
mira.it, www.mirasingels.eu 

l Egyedül van, és új barátokat
szeretne megismerni, vagy in-
kább új szerelemre vágyik?  Most
lehetősége van eljönni a 100-dik
egyedülállók estéjére, amit a
Mira Társkereső Ügynökség
2012. március 10-én szervez Ko-
lozsváron. További tájékoztatá-
sért kérem, hívja a 0742227718,
0737700001, 0748328731 vagy
www.matrimonialemira.it,
www.mirasingles.eu

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



11. oldalfebruár 17–23.

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

www.sxc.hu

m1

06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság

ékköve (s.)
11:10 Fábry 
12:30 Zegzugos

történetek 
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma kultúra
14:25 Esély
14:55 Valóságos

kincsesbánya (s.)
15:25 Elcserélt lányok (s.)
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 MM magazin
18:45 Család csak 

egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek
22:10 Mindenből 

egy van
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
00:35 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

01:00 Melissa 
és Joey (s.)

Péntek 

21:15
Poén Péntek

m2

10:00 Natúra
10:25 Kő, papír, olló
10:50 Jelfák (s.)
11:00 Válaszd a

tudást! 
12:00 Bulizene
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap (s.)
14:20 Homokzene

mesék (s.)
14:30 Mérföldkövek (s.)
15:05 Kamaszkorunk

legszebb nyara(s.)
15:30 Jazz!
16:05 A tánc

legendája 
16:35 Pecatúra
17:00 Sírjaik hol

domborulnak... 
17:25 Világokon át (s.)
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (s.)

16:35
Pecatúra

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok! 
08:40 Reflektor 
08:50 Reggeli

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Trükkös halál (s.)
16:10 Sue Thomas -

FBI (s.)
17:15 Az éden

titkai (s.)
18:25 Sarokba

szorítva (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 
00:05 Ments meg! (s.)
01:05 Reflektor
01:20 Törzsutas (2011) 
01:45 Odaát (s.)
02:35 Autómánia

(ism.)

16:10
Sue Thomas - FBI

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:30 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek 
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Fesd újra, Van

Gogh! (angol-
am. vígj., 1999) 

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

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Megasztár 6. (s.)
23:35 Grimm (s.)
00:35 Aktív  (ism.)
01:35 Tények Este 
02:10 EZO.TV
03:10 Alexandra

Pódium  (ism.)
03:35 Animációs

filmek 

13:20
Fesd újra, Van Gogh!

Viasat 3

06:25 Dawson és a
haverok (s.)

07:15 A kifutó (s.)
08:10 Gyilkos 

sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

számok (s.)
10:55 Columbo (s.)1
12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos

számok (s.)
19:25 Gordon

Ramsay (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:10 Johnny English

(angol vígj.,
2003) 

23:55 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

00:50 Jackie nővér (s.)
01:25 Esküdt

ellenségek (s.)

22:10
Johnny English

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Magyar elsők 
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hazajáró 
15:45 A székely

apostol (magyar
dokumentumf., 1998)

16:00 Hogy volt!?
17:10 Jelentés a

jázminok
földjéről

17:40 Ízőrzők 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Sólyom és

galamb (s.)
22:20 Híradó
22:30 Ahol a legendák

születnek (am.
krimi, 1996)

15:45
A székely apostol
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10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés

(ism.)
11:55 Angi jelenti (s.)
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Történelmi

magazin
13:35 Zöld Tea
14:05 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

14:30 Melissa 
és Joey (s.)

14:55 Madagaszkár (s.)
15:50 Apa és fia (s.)
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:15 Erkel-estély
22:50 Príma

primavéra
(bolgár-
magyar-angol
filmdráma, 2008)

00:15 Sporthírek
00:25 Zséda: Rouge

Szombat

22:50
Príma primavéra 

m2

07:55 Ma Reggel
09:55 Gyerekműsor 
11:40 Enid Blyton (s.)
12:10 Az utolsó

mohikán (s.)
12:35 Zöld 7-es (s.)
12:36 Fejezetek a

magyar vasutak
történetéből (s.)

13:02 Virágzó tapéták
13:25 Tizenkét hónap

az erdőn (s.)
13:55 A Nagyúr (s.)
16:35 A falu jegyzője (s.)
17:40 Magyarország

története (s.)
18:05 mtv Hangerő
18:55 Otthonod a

kávéház (s.)
19:20 Mi micsoda (s.)
19:50 Esti mese
20:15 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:35 Apa és fia

(angol
filmdráma,
2002) 

23:20 Gasztroangyal
00:15 Az elveszett

múlt (s.)

21:35
Apa és fia

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Boci és Pipi (s.)
11:35 Asztro Show
12:30 Házon kívül 
13:00 Autómánia
13:40 Veszprém-FTC

női kézilabda-
mérkőzés (élő)

15:25 Eltűntnek
nyilvánítva (s.)

16:25 Őslények
kalandorai (s.)

17:20 Galaxis
útikalauz
stopposoknak
(s.)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Dennis, a

komisz (am.
vígj., 1993) 

22:20 ValóVilág 
23:30 A rettenthetetlen

(am. történelmi
dráma, 1995)

02:55 Fókusz 
Plusz (ism.)

20:30
Dennis, a komisz

TV2

07:00 Az idő
örvényében (s.)

07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág (s.)
12:00 Bajnokok Ligája

magazin 
12:30 Tűsarok 
13:00 9 hónap 
13:30 Gyilkos számok (s.)
14:30 Top Speed 
15:00 Autóguru 
15:30 Xena (s.)
16:30 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:30 Hawaii Five-0 (s.)
18:30 Sas kabaré 
19:30 Tények 
20:00 Aktív Extra 
20:35 Lúzer SC 

(am. vígj., 2006) 
22:05 A Szem (am.

thriller, 2008)
23:55 Farkas 

(am. horror,
1994)

02:10 EZO.TV
03:10 Kalandjárat

(ism.)
03:35 Teleshop
04:05 Animációs

filmek 

20:35
Lúzer SC 

Viasat 3

06:45 A kifutó (s.)
07:35 Egy kórház

magánélete (s.)
09:25 A szépség és a

szörny (s.)
10:20 Zsírégetők (s.)
11:15 Halottnak a

csók (s.)
12:05 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
12:35 Szívek

szállodája (s.)
14:20 A nagy csapat 3.

(am. vígj., 1998) 
16:15 Johnny English

(angol vígj.,
2003) 

18:10 Zsoldoskatona
(olasz-francia
vígj., 1975) 

20:10 Csak szex és
más semmi
(magyar vígj.,
2005)

22:00 Las Bandidas
(francia-mex.-
am. akció-vígj.,
2006)

23:45 Meghalsz újra
(szín.-ff., am.
thriller, 1991)

22:00
Las Bandidas 

Duna 

09:40 Daktari (s.)
10:30 Csavargó kutya

2. (angol-am. családi
kalandf., 1999) 

12:05 Családi krónikák 
12:40 Duna anzix 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Határtalanul

magyar 
13:45 Vannak 

vidékek (s.)
14:15 Vissza

Sherwoodba! (s.)
15:15 Munka-Társ 
15:40 Talpalatnyi zöld
16:10 Törzsasztal
17:05 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:20 A Maharadzsa
lánya (s.)

19:00 Híradó
19:35 Pannonia 3

keréken 
20:05 Honfoglalás 
22:45 Erkel-estély 
00:30 Dunasport
00:40 A félelmen túl

(olasz 
dokumentumf., 2007)

14:15
Vissza Sherwoodba!

m1

07:55 Ma Reggel
10:00 Vallási műsorok
12:15 Református

cigánymisszió
12:45 Zsinagógák 
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos

történetek
13:35 Anno
14:05 Bakaruhában

(ff., magyar rom.
dráma, 1957) 

15:40 Olimpiai
magazin

16:10 Telesport
16:45 Forma :

Best of  2011
17:15 Kálloy Molnár

Péter koncert
18:10 Retró kabaré 
19:05 Rex Rómában (s.)
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 Magyarország,

szeretlek!
22:30 A harcmező

hírnökei (am.
rom. dráma, 2009)

00:20 Száll a kakukk
fészkére (am.
filmdráma, 1975)

Vasárnap

22:30
A harcmező hírnökei

m2

09:59 Gyerekműsor
11:05 Sandokan (s.)
11:30 Enid Blyton  (s.)
11:55 Az utolsó

mohikán (s.)
12:45 Hagyományok

őrzői
13:01 Vallási műsorok
16:30 Unokáink is

látni fogják
17:00 Tizenkét hónap

az erdőn (s.)
17:25 Magyarország

története (s.)
17:50 Michael Bolton

koncert
18:45 Otthonod a

kávéház (s.)
19:15 Mi micsoda (s.)
19:45 Esti mese
20:05 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:35 A Lényeg
22:00 Bakaruhában

(ff., magyar rom.
dráma, 1957) 

23:35 Bízzál bennem (s.)
01:20 A harcmező

hírnökei (am.
rom. dráma,
2009)

22:00
Bakaruhában 

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:25 Törzsutas (2011) 
12:55 Havazin
13:25 Jéglovagok (s.)
15:20 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:15 Döglött

akták (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:20 Az elnök

emberére 
talál (am.-
német vígj.,
2004)

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 ValóVilág 
23:55 A múlt titka

(német-angol
thriller, 2005)

01:45 Portré
02:20 Gyilkos kobold

(am. horror-
vígj., 2003)

17:20
Az elnök emberéretalál

TV2

06:45 Reggeli
gondolatok

07:15 Egzotikus Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
12:30 Stahl konyhája 
13:00 Kalandjárat  
13:30 Borkultusz 
14:00 Több mint

TestŐr 
14:30 Simlis Jack, a

karibi
szuperkém (s.)

15:00 A kiválasztott (s.)
16:00 Monk (s.)
17:00 Bűbájos

boszorkák (s.)
18:00 Lúzer SC (am.

vígj., 2006)
19:30 Tények 
20:00 Napló 
21:05 Nemzetbiztonság

Bt. (am. akció-
vígj., 2003)

22:45 Frizbi Hajdú
Péterrel 

23:45 Célkeresztben 
00:45 Saját szavak

(am. filmdráma,
2007)

02:45 EZO.TV 
03:20 Napló  (ism.)

21:05
Nemzetbiztonság Bt.

Viasat 3

07:50 A szépség és a
szörny (s.)

08:50 Smallville (s.)
09:40 Topmodell

leszek! (s.)
10:30 Szívek

szállodája (s.)
11:20 Szex és New

York light (s.)
12:30 A nagy

házalakítás (s.)
14:20 Zsoldoskatona (s.)
16:20 Csak szex és

más semmi
(magyar vígj., 2005)

18:20 Belevaló
papapótló 
(am. vígj., 1989) 

20:10 Harmadik
műszak (s.)

21:00 CSI: A
helyszínelők (s.)

21:55 Nikita (s.)
22:50 Hanta Boy 

(am. vígj., 1997)
00:25 Féktelen

Minnesota (s.)
02:15 Célkeresztben (s.)
03:10 CSI: A

helyszínelők (s.)
03:55 Nikita (s.)

16:20
Csak szex és más semmi 

Duna 

08:10 Szimba, az
oroszlánkirály 

08:40 Zorro (s.)
09:05 Daktari (s.)
10:00 Vallási műsorok 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:45 Nyelvőrző
14:15 Rosszcsont

kalandjai (s.)
15:15 Csellengők
15:45 Szerelmes

földrajz (s.)
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidéző 
17:20 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:35 Fekete
gyémántok (ff.,
magyar
filmdráma,
1938) 

19:00 Híradó
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Lázadás a

Bountyn (am.
kalandf., 1962) 

23:55 Klubszoba

21:00
Lázadás a Bountyn
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Műsormelléklet

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Rex 
Rómában (s.)

12:00 Olimpiai
magazin

12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:25 Domovina
14:55 Múlt-kor
15:25 A Szövetség
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

csak egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (s.)
23:05 Az Este
23:40 Aranymetszés
00:35 Múlt-kor
01:35 Sporthírek
01:45 Család csak 

egy van (s.)

Hétfő 

22:10
Hacktion

m2

10:00 Budapest
természeti
értékei

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Nemzeti
értékeink (s.) 

11:00 Válaszd a
tudást!

12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 Magyar

évszázadok (s.)
14:40 Híres magyar

könyvtárak (s.)
15:35 Főtér 
17:00 Hogy volt!? 
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon!
23:20 Stingers (s.)

21:35
Rocca parancsnok

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött akták (s.)
17:15 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 
23:10 Nagyágyúk (s.)
00:15 Reflektor
00:30 Halálos temetés

(am.-német-
angol vígj.,
2007)

00:30
Halálos temetés

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:40 Stahl konyhája 
10:50 Babapercek 
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 Három pacák és

az idegenek
(am. vígj., 2001) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 NCIS (s.)
23:00 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:00 Aktív  (ism.)
01:00 Tények Este 
01:35 EZO.TV
02:10 Életfogytig

zsaru (s.) 
04:00 Aktív Extra  

18:20
Update Konyha

Viasat 3

08:25 Gyilkos sorok (s.)
10:20 Gyilkos 

számok (s.)
11:05 Hanta Boy (am.

vígj., 1997)
12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

konyhája (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi 

- meg egy 
kicsi (s.)

22:10 Durr, durr
és csók (am.
vígj., 2005)

00:15 CSI: Miami
helyszínelők(s.)

01:10 Esküdt
ellenségek (s.)

02:10 Féktelen
Minnesota (am.
rom. film, 1996)

22:10
Durr, durrés csók

Duna 

08:30 Híradó
08:35 Sólyom és

galamb (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv 
12:00 Magyar elsők 
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 A megregulázott

fény (s.)
17:25 Japán kultúrájának

története (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:35 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
22:15 Híradó
22:30 Salsa (francia-sp.

rom. film, 2000) 
00:10 Dunasport

22:30
Salsa

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve(s.)

11:05 Mindenből egy
van

12:00 Kékfény 
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser

Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Hacktion (s.)
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:15 Büszkeség

(német-am.
krimi, 2007) 

23:05 Az Este
23:35 Tudorok (s.)
00:30 A rejtélyes 

XX. század
01:00 Esély
01:25 Sporthírek

Kedd

21:15
Büszkeség 

m2

10:00 Természetfilmek
10:25 Álmok mai

álmodói
10:50 Világvédett

lehetne
11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap 
14:20 Magyar elsők
14:35 Főtér 
16:00 Hogy volt!? 
17:50 Delta
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:30 Maradj talpon! 
23:25 Stingers (s.)
00:10 Drága  doktor úr (s.)
01:00 Az Este
01:30 Büszkeség

(német-am.
krimi, 2007) 

03:15 Tudorok (s.)

18:20
English 4U

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött 

akták (s.)
17:15 Marichuy 

- A szerelem
diadala 

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

Híradó
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 
00:15 Házon kívül
00:40 XXI. század 
01:10 Reflektor
01:30 A Grace 

klinika (s.)

17:15
Marichuy- A szerelem diadala 

TV2

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

hekus (am. vígj.,
1993)

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Bőrnyakúak

(német-am.
filmdráma,
2005)

00:15 Aktív  (ism.)
01:15 Tények Este 
01:50 EZO.TV
02:25 Maradj! (am.

filmdráma,
2005)

03:55 TotalCar  (ism.)

22:00
Bőrnyakúak 

Viasat 3

07:25 A kifutó (s.)
08:25 Gyilkos sorok (s.)
10:15 Gyilkos 

számok (s.)
11:05 Las Bandidas

(francia-mex.-
am. akció-vígj.,
2006) 

12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

konyhája (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:10 Doktor House (s.)
00:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:50 Esküdt

ellenségek (s.)
01:40 Doktor House (s.)
03:25 A nagy

házalakítás

22:10
Doktor House

Duna 

07:35 Roma Magazin
08:05 Domovina 
08:30 Híradó
08:35 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 A megregulázott

fény(s.)
17:25 Virágzó 

városok (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány 

utca (ism.)
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Reklámőrültek

(s.)
22:15 Híradó
22:30 Cseresznye -

virágzás
(német-francia
rom. dráma,
2008)

00:35 Dunasport

21:30
Reklámőrültek 
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m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:00 Magyarország,
szeretlek!

12:10 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Hrvatska

krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Most a Buday! 
15:25 Gasztroangyal 
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:40 Család 

csak egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! (s.)
20:30 Híradó
21:15 Párizsi

helyszínelők (s.)
22:05 On the Spot (s.)
23:05 Bevallott múlt
00:00 KorTárs
00:30 Zegzugos

történetek 
01:00 Sporthírek

Szerda

17:50
A megoldások magazinja

m2

10:25 Tudástár 2011
10:50 Bali, az istenek

szigete (s.)
11:00 Válaszd a tudást! 
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 Egymillió fontos

hangjegy 
14:40 Mérföldkövek 
15:10 Kamaszkorunk

legszebb nyara(s.)
15:40 Valaki 
16:05 A rejtélyes XX.

század
16:30 Múlt-kor
17:00 Zegzugos

történetek 
17:25 Világokon át  (s.)
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)

17:00
Zegzugos történetek

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött akták (s.)
17:15 Marichuy 

- A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (2011) 
23:10 Gyilkos elmék (s.)
00:15 Reflektor
00:30 A fogoly (am.

filmdráma,
2000)

02:20 Sue Thomas 
- FBI (s.)

22:00
ValóVilág

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek 
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Titkok szigete

(dán-svéd-
német fantasy,
2007)

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

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Különvélemény

(am. akcióthriller,
2002)

00:50 Aktív  (ism.)
01:50 Tények Este 
02:25 EZO.TV
03:00 Életfogytig

zsaru (s.)
03:50 Babavilág 

13:30
Titkok szigete 

Viasat 3

06:35 Dawson és a
haverok (s.)

07:25 A kifutó 
08:20 Gyilkos

sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

számok (s.)
11:05 Columbo - Béke

poraira (am.
krimi, 1998) 

12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

konyhája (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:10 Get Carter 

(am. krimi, 2000)
00:10 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek (s.)

22:10
Get Carter

Duna 

08:35 Reklámőrültek (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Magyar elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Munka-Társ 
15:45 Önök kérték! 
16:40 Talpalatnyi zöld
17:10 A megregulázott

fény (s.)
17:25 Japán

kultúrájának
története (s.)

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 A király kalóza (s.)
22:25 Híradó
22:30 A nagy vega

sarktúra (angol
vígj., 2009)

00:00 Dunasport

17:10
A megregulázott fény 

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve 

11:10 Van képünk
hozzá

12:05 Párizsi
helyszínelők (s.)

13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Rondó
14:50 Angi jelenti
15:20 Négy szellem
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:05 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

csak egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:15 Elcserélt 

lányok (s.)
22:00 DTK (talk show) 
22:55 Az Este
23:30 Szülőföld 

(am. filmdráma,
2008) 

01:10 Sporthírek
01:15 Család csak 

egy van (s.)

Csütörtök

23:30
Szülőföld 

m2

10:25 TED - Bjarke
Ingels

10:55 Öt perc próza 
11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap 
14:20 Szép otthonok,

remek házak 
14:40 Mérföldkövek 
15:10 Kamaszkorunk

legszebb nyara(s.)
15:40 Esély
16:05 KorTárs
16:35 Aranymetszés
17:25 Egy magyar

építész
Egyiptomban

18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese 
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:30 Maradj talpon! 
23:25 Stingers (s.)

19:10
Angyali érintés

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött akták (s.)
17:15 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 

(2011) (s.)
00:05 Tudorok (s.)
01:15 Reflektor
01:30 Infománia
02:00 Jéglovagok (s.)

00:05
Tudorok

TV2

07:00 Segíts
magadon! (ism.)

07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:40 Stahl konyhája 
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV 
13:40 Segítsetek,

űrlakók! (am.
sci-fi vígj., 1985) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update

Konyha (s.)
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Egy negyvenes

nő és a flört (am.
vígj., 2008) (16)

00:50 Tények Este 
01:25 EZO.TV
02:00 Egy negyvenes

nő és a flört 
(am. vígj., 2008)

03:25 Életfogytig
zsaru (s.)

13:40
Segítsetek, űrlakók! 

Viasat 3

07:10 A kifutó 
08:10 Gyilkos 

sorok (s.)
10:10 Gyilkos 

számok (s.)
11:05 Gyertyák a Bay

Streeten(kan.-am.
filmdráma, 2006) 

12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

konyhája (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
23:05 Esküdt

ellenségek (s.)
00:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:55 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
01:50 Esküdt

ellenségek (s.)

11:05
Gyertyák a Bay Streeten

Duna 

08:35 A király kalóza (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv 
12:00 Magyar elsők 
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár (s.)
15:15 Élő népzene
15:45 Szerelmes

földrajz (s.)
16:15 Törzsasztal 
17:10 Az állatok 

világa (s.)
17:40 Valóságos

kincsesbánya 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány

utca
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Nyolc évszak (s.)
22:30 Híradó
22:40 Körhinta (ff.,

magyar rom.
dráma, 1956)

22:40
Körhinta
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Az Elektromaros az 1983-as
bajnoki győzelem után került fel
a C-osztályba. Az akkori csapatban
a következő labdarúgók szerepel-
tek: Maier, Bordas, Covaciu, Ursu,
Blázi, Benő, Ábrám, Monoki,
Karda, Salagean Cl., Stoica Cr., Sza-
kács, Kalló, Kúti Cs., Bordea, Ratea,
Dobra A., Bora, Muntyán, Mihály. 

Az 1984-1985-ös idény végén
az ,,Electro” a 7.helyen végzett
(gólkirály Man), majd az 1985-
1986-os szezonban , a szebeni In-
ter után a 2. helyen végeztek. Ek-
kor a bajnokság gólkirálya Varga
László volt.

Az 1986-1987-es bajnoki évad
végén, Fazakas Árpád vezetésével,
az Elektromaros az első helyen
végzett, a szászrégeni Avantul, és
a székelyudvarhelyi Progresul
előtt. A C-osztályos csapat gólki-
rálya Fanici András volt 13 góllal,
őt követte Varga László 11 góllal. 

Az akkori együttes összeállítása
így festett: Naste, Maier, Zibilean,
Jánosi, Körtesi, Vass, Szilágyi,
Koncz, Bordas, Karda, Szakács, Fra-
itag, Monoki, Kilin, Ratea, Koncz,
Papp, Varga, Bordea, Salagean Cl.,
György Cs., Bíró, Fanici, Neagoe Gh.,
Szente Cs., Groza, Moldovan Cr.,
Stoica Cr., Popa, Ursu.

A B-osztályba frissen felkerült
együttest a vezetőség a következő
játékosokkal erősítette meg: Vasile
Moldovan (CIL Sighet)-kapus,
Basno (Chimia Rimnicu-Valcea),
Gáll Dezső(ASA), Lechintan (Mu-
resul Ludas), Lucian Popa (ASA),
Eugen Grigore (Minerul Balan),
Ioan Albu (Muresul Deva), Ioan
Cristea (FC Maramures), Kúti
Csaba (Chimica), Sorin Popa (Mu-
resul Déva) mezőnyjátékosok. 

Az Elektromaros 2006-ban
bomlott fel végleg, anyagi gondok
miatt.

******
Fazakas Árpád 1949 július

20-án született a Maros me-
gyei Bonyhán, majd Pedagó-
giai Intézet testnevelési szakán
szerzett oklevelet. Focizott a
dícsőszentmártoni Chimicánál
(első edzője Pálfi István volt),
majd 1969-től a marosvásár-
helyi ASA-nál. Az ASA-tól az
Elektromaroshoz jutott, ahol
az edzői padra került. Az A-osz-
tályban 291 mérkőzésen ját-
szott, három alkalommal volt
a válogatott tagja.

Jelenleg futballt oktat a
marosvásárhelyi Sportliceum-
ban és két év múlva lesz nyug-
díjas.

******
Az egykori Tudor negyedbeli,

Haladás utcai labdarúgó klub tör-
ténetéről, legjobb eredményei-
ről, ismertebb játékosairól, a haj-
dani stadionról meg az egyesület
megszűnéséről az egykori ASA
hajdani csatárát, Fazakas Árpádot
kérdeztem, aki az akkori 
Elektromaros Munkás Sportklub
labdarúgó szakosztályának leg-
ismertebb és legeredményesebb
edzője, egyik vezetője volt.

–Fazakas Árpád kiváló labda-
rúgó tehetségként bukkant fel a
dícsőszentmártoni Chimicánál,
majd Marosvásárhely legpatiná-
sabb csapatánál, az akkori
Aranycsapatnak is nevezett ASA-
nál kiváló karriert futott be. Mégis
az Elektromaros csapatánál kez-
dett el edzősködni. Hogyan és mi-
kor került az Elektróhoz?

– Végh Jani, aki egykoron a
szomszédom is volt, az Elektrónál
volt edző 1982-ben, ő hívott oda
játszani. De sajnos én lesérültem,
és nem vállaltam már a játékot,
így a segítője lettem. 

– Meddig tevékenykedett itt?

– 1982-ben tehnikai vezető-
ként kezdtem, majd Végh János
segédje voltam, aztán 1986-
1994 között voltam alelnök, ve-
zetőedző meg másodedző is. 

– Akkoriban az Elektromaros-
ról inkább, mint a Tudor negyed
egyesületéről, futballcsapatáról
beszélhettünk csupán, amely az
ASA árnyékában működött, de a
nyolcvanas évek közepén ért el ki-
váló eredményeket. Melyek ezek
közül a legismertebbek, persze az

ön tevékenysége alatt?

– 1983-ban sikerült feljut-
nunk a C-osztályba, akkor én
még technikai vezető voltam,
majd az 1986-1987-es bajnoki
idény végén felkerültünk a B-
osztályba, akkor már az én ve-
zetésem alatt. A két feljutás kö-
zötti időszakban végig a
dobogón foglaltunk helyet, de
felső utasításra mindig más csa-
patnak kellett feljutnia, mint pél-
dául az 1985-1986-os bajnoki
szezon után, amikor egyazon
pontszámmal, de jobb gólarány-
nyal a nagyszebeni Inter jutott
be a második vonalba. Ismeretes,
hogy az Inter akkori elnöke, szim-
patizánsa, fő támasza Nicu Cea-
usescu volt, a diktátor kisebbik
fia… 1988-ban, a Mihail Mari-
ant, Gino Iorgulescut, Cazant, Bo-
zesant, Ticleanut,  Muntanut II.,
Mircea Popat is soraiba tudó, A-
osztályos Sportul Studentesc-et
is sikerült kiejtenünk a Románia-
kupa tizenhatod döntőjéből, egy
drámai büntetőpárbaj után. Fe-
lejthetetlen számomra az 1989-
es B-osztályos Maros megyei
derbi páros mérkőzése az egykori
ASA-val, vagy a Chimica elleni
páros rangadó, ahol magam is
nevelkedtem. 

– Kik azok az ismertebb játé-
kosok, akik Fazakas Árpádnak kö-
szönhetik, hogy bekerültek az
Elektromaros csapatába?

– Meg kell jegyeznem, hogy
az évek során sok kiválóság ját-

szott az együttesnél, főleg a C-
osztályban, akik előzőleg már
más csapatoknál is sikeresen ker-
gették a labdát. Ilyen volt Körtési,
Karda, Monoki, Fanici, a néhai
Gáll Dezső, meg Naste, Basno
Emil stb. Én vittem a Sportisko-
lától az Elektromaroshoz többek
közt Szakács Misit, Jánosi Lacit,
majd Cristi Soicat, Claudiu Sala-
geant, de edzettem Varga Lacit,
meg Koncz Gyurit is. Utóbbiak
négyen, ha ideig-óráig is, de vol-
tak A-osztályos labdarúgók is.

– Az Elektromaros keretén
belül más szakosztályok is mű-
ködtek, amelyek az akkori gyár
támogatását élvezték. Az egyik
legismertebb szakosztály mégis
a labdarúgóklub volt. 

– Igen. 1989-ben mintegy
10000 alkalmazottja volt az Elekt-
romarosnak, 22-23 szekció mű-
ködött. A néhai Olteanu igazgató
vezetése idején minden szakosz-
tályt a gyár támogatott. 1990
után először a mellékgazdasá-
gokban dolgozóktól, majd a spor-
tolóktól kellett megválnia a ve-
zetőségnek, hogy a béreket ki
tudja fizetni. Egyébként Olteanu
igazgató egy nagyon jó ember
volt, aki éppúgy támogatta a ké-
zilabdát, a röplabdát, mint az
egyéni sportokat, de a kedvenc
sportága mégis a labdarúgás volt.
Mára csak a teke szakosztály ma-
radt meg hírmondónak.

– A Haladás utcai stadionnak
is kiváló minőségű gyepszőnyege

volt, sőt, ahogy az együttes felsőbb
osztályba lépett, nőtt a stadion be-
fogadó képessége is.

– Az Elektró pályájának jó
volt a minősége az egyesület
egykori labdarúgójának, Puji Já-
nosnak volt köszönhető, aki hoz-
záértéssel gondozta a pályát
meg a stadiont is. Voltak mérkő-
zések, amelyekre 6-7000 ember
volt kíváncsi, sőt a környező
tömbházak tetejéről is sokszor
kíváncsiskodók követték a mér-
kőzéseket. Amikor feljutottunk a
B-osztályba, már 6000 férőhe-
lyes, vasbeton lelátókat építtetett
a vezetőség. 

– A labdarúgó klub megszű-
nésekor, paradox módon, egy
gyógyszergyár épült fel a pálya he-
lyén. Ez hogyan volt lehetséges?

– Törvény van arra, hogy ha
egy sportpálya helyébe mást épí-
tenek, akkor máshova egy újabb
sportpályát kell felépítenie a vál-

lalkozónak. Hihetetlen, de igaz,
hogy az egykori Elektromaros
sportpálya szántóföldként volt
nyilvántartva, amit 1990 után
visszaigényelhetett a hajdani tu-
lajdonos. Mivel ő kiegyezett a
gyár akkori vezetésével, nem tar-
tott igényt idővel a területre,
amire később az ismert gyógy-
szergyár épült. Így nem is kellett
az új tulajdonosnak újabb sport-
pályát építenie.

– Mikor szűnt meg az 
Elektromaros  labdarúgó szak-
osztálya?

– 2006-ban, amikor összeol-
vadt a nyárádtői Unireával, amely
egy év múlva felkerült a C-osz-
tályba. Akkor épp én voltam az
Unirea edzője, sőt a nyárádtői
stadionba került az egykori Elekt-
romaros beton lelátója is, a vas-
szerkezet pedig a hulladékbe-
gyüjtőhöz...

Volt egyszer egy Elektromaros labdarúgó klub

Voltak mérkőzé-
sek, amelyekre 
6-7000 ember volt
kíváncsi, sőt a kör-
nyező tömbházak
tetejéről is sokszor
kíváncsiskodók
követték a 
mérkőzéseket. 

Az Elektromaros futball szakosztálya 1954-ben alakult, Makkai János vezetése alatt, majd 1980-ban megalakult az 
Elektromaros Munkás Sportklub, amely mérkőzéseit a Tudor negyedbeli, idővel 6000 férőhelyessé bővített stadionban ját-
szotta. 1971 és 1985 között Végh János volt a csapat edzője, akit Fazakas Árpád váltott a kispadon. 

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

E l e k t r o m a r o s  1 9 8 6 - 1 9 8 7 - e s  C - o s z t á l y t  n y e r t  e g y ü t t e s e
Felső sor, balról jobbra: Groza Ioan, Fraitag Vili, Moldovan Cristian, Karda Márton, Monoki Mihály, Fazakas Árpád vezetőedző, Papp Sándor, Jánosi László, Ursu József,
Körtési Béla, Bordea Fanel. Középső sor, balról: Fanici Andrei, Varga László, Ratea Cornel, Maier Marius, Zibilean Tiberiu, Naste Dorin pályaedző, Szakács Mihály, Koncz
György, Szilágyi János. Alsó sor, balról: Ion Vlad, György Csaba, Cristian Stoica, Salagean Claudiu, Neagoe Gheorghe, Szente Csaba, Vass László és Kilin Zoltán.

Fazakas Árpád
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Rapid szervíz ... 2012 c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Üdvözlöm! Máris itt van az országúti gyorssegély! Régóta tetszik várni?


