
Új szereplők csatlakoztak a „MOGYE-sorozatba”. Cirkusz, sajtóvisszhang, tüntetés,
nézeteltérés, áskálódás van, egyetértés nincs. Hasonló egy buenos aires-i 
szappanoperához. Na, de ki a rendező? 
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>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Vélemény

Jóból is megárt a sok – 
hát még a rosszból!

„Nem tetszett az egypártrendszer, akkor
tessék, itt van most a pluralizmus” mond-
hatják szemrehányóan az egykoron kizá-
rólagos jogokat élvező demokrata
szövetség vezetői az ellenük felszólalók-
nak. 
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>>> 5. oldal Társadalom

Marius Paşcan vs. 
Nyárádszereda 

Újabb perrel próbálja elősegíteni Maros megye
prefektusa, Marius Paşcan, hogy a kilencven szá-
zalékban magyarok lakta Nyárádszereda központ-
jában ortodox templom épülhessen. A 2011-es
népszámlálás adatai szerint az 5359 lakost szám-
láló bekecs völgyi kisváros lakosságából 555 személy vallotta magát román nemzetiségűnek,
és a településen már két ortodox templom működik. 

Hír és hírháttér

Hallgat Verespatakról és hátat
fordít választóinak az RMDSZ?

Nem kapott választ a három környezetvé-
delmi szervezet nyílt levele, amelyet a Szövet-
ségi Képviselők Tanácsához címeztek.
Ellenben a gyűlésre igyekvő aktivistákat, még
mielőtt a marosvásárhelyi SZKT helyszínére
érkezhettek volna, a „legfelsőbb szintről” uta-
sított tisztek és rendfenntartó erők várták.

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

S p o r t
Nem lehetetlen 
célkitűzés a folytatásra

Ma este 20.30 órai kezdettel (élőben a Digi
Sport 1-en), első hivatalos mérkőzését 
játssza a marosvásárhelyi FCM együttese, a
román labdarúgó bajnokság 2011-2012-es
évadjának második tavaszi fordulójában, a
kolozsvári CFR ellen lép pályára idegenben.
Mint ismeretes, a bajnokság őszi idényében,
sőt a téli szünidő alatt is változásokon esett
át együttesünk.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Vélemény

Delfintelligencia

Van egy javaslatom: hanyagoljuk egy
szusszanásnyit a politikát, a politikusokat,
a kettes iskola és a polgármester-jelöltség
körüli hercehurcát meg a közéleti tohuva-
bohut, úgyis hamarosan beindul a kam-
pány-gőzhenger.

>>> 4. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 5. oldal

MOGYE-ügy újratöltve
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Névnapok
Március 2. Frigyes, Kamilla, Oszkár, Irma, Kornél
Március 3. Kázmér, Adrienn, Adrián, Adriána, Lúciusz
Március 4. Adorján, Adrienn, Adriána,  Özséb, Olivér
Március 5. Inez, Leonóra, Ágnes, Elvira
Március 6. Tamás, Tomaj
Március 7. Ubul, Pál
Március 8. Zoltán, Beáta, János, Apollónia, Filemon

Ajánló

Kos: Visszatérő mumusa az önbizalomhiány. Most megint
sikerült belemerülnie, és magabiztosságát még a főnöke is
igyekszik megnyirbálni. Ne hagyja most el magét, szegüljön
ellen, vállaljon el minél több feladatot, mert ezeket megoldva
máris jobban érzi magát a bőrében.

Bika: Megdolgozott a mostani sikeréért. Kicsit megpihenhet,
de ez nem azt jelenti, hogy ölbe tett kézzel nézheti, amint
mások megszakadnak a munkában. Töltsön több időt a ba-
rátaival, mert kissé elhanyagolta őket az utóbbi időben, amit
sérelmeznek, még akkor is, ha nem mondják.

Ikrek: Ön nem az a típus, aki hisz benne, hogy barátságból
szerelem lehet, most mégis át kell gondolnia egy régi kap-
csolatát. Az illető ugyanis színt vall, és kiderülhet, hogy már
régóta vágyik önre. Ha számára csak egy éjszaka lenne, azért
ne adja fel a barátságot.

Rák: Alkalmazkodó képessége most a béka feneke alatt van.
Pedig éppen olyan időszakot élnek meg a párjával, amikor
önnek is, neki is kompromisszumokat kell kötni, annak érde-
kében, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon. Gondolja végig,
hogy önnek megéri-e.

Oroszlán: Igazán sikeres hete lesz. Szerelmes hangulatban
kezdi, ami máris jókedvre deríti. A munkahelyére érve egy
aprócska problémával szembesül, amit azonban gyorsan és
határozottan old meg, ami jót tesz az önbizalmának.

Szűz: Az utóbbi időben elhanyagolta a munkáját. Ez azért
lehet, mert folyamatosan csak azon kattog, hogy honnan sze-
rezzen párt magának. Talán ha nem akarná ennyire görcsösen,
akkor előbb összejönne. Emellett azért dolgozzon is, mert ha
munkáját is elveszti, akkor tényleg lesz oka a sírásra.

Mérleg: Rengeteg munkája van, és már így hónap elején kijár
önnek a hónap dolgozója kitüntetés. Nem baj az, ha élvezi,
amit csinál, de azért ne csak erről szóljon az élete, mert könnyen
úgy járhat, hogy nem lesz kivel megosztania a sikereit.

Skorpió: Kissé túl van pörögve, nem hogy a kollégák és a
barátok nem tudják önnel tartani a tempót, de így még a
kicsit lassabb reagálású hódolókat is elijeszti maga mellől.
Bár jogos az önben felmerülő gondolat, miszerint nem is kell
önnek olyan ember, aki nem tud önnel tartani a nagy jövés-
menésben.

Nyilas: Divatos manapság síelni járni, de önnek most tényleg
hasznára válhat. Nem a legjobb ugyanis az egészségi állapota,
és a szabadban végzett testmozgás lehet erre a megoldás.
Mielőtt neki vág a nagy útnak, kérje ki tapasztaltabb síelők
tanácsát abban, hogy hova érdemes menni.

Bak: Ön, aki nehezen viseli a változásokat, még azt is furcsán
fogadja, hogy ezek nem rossz irányba viszik. Kissé őrült hete
lehet pont amiatt, mert előléptetéséről érkezik hír, vagy, mert
egy új kapcsolat felé sodródik. Persze a kettő nem zárja ki
egymást.

Vízöntő: Attól, hogy bal lábbal kelt fel, még nem kell min-
denkinek rosszul éreznie magát ön körül. Ne üljön rá másokra,
és a sopánkodást is hagyja otthon, mert a kollégái kikezdhetik,
és a végén még tényleg lesz oka az orrát lógatni.

Halak: Jól érzi magát a bőrében, annak ellenére, hogy nem
minden klappol ön körül. Gyors problémamegoldó készsége
most előrébb mozdíthat egy üzleti ügyet, az pedig hogy tü-
relmesen kivár, meghozhatja ön számára a szerelmet is.

Horoszkóp

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

A Romániai Keresztény Nők Fóruma már-
cius 2-án, pénteken 17 órakor a felsővárosi
(1989. December 22. úti) református
templomban szervezi meg a keresztény
nők ökumenikus világimanapját. Az idén
Malajzia keresztyén asszonyai állították
össze az imanapi anyagot. A szervezők bár-
milyen felekezetű imádságos lelkületű nő-
testvért elvárnak az eseményre – közölte
Csákiné Páter Gyöngyvér, a Gecse utcai re-
formátus nőszövetség elnöke.

Tárlatnyitó a várban

Még látogatható a Csendház Művészeti
Alapítvány szervezésében megnyílt Kali
Szabolcs Ittfelejtett álmok… című egyéni
kiállítása a marosvásárhelyi várban, a Mu-
seum Caféban. A tárlat március 31-ig van
nyitva, naponta 8-22 óra között.

Székely Géza tárlata

A Bernády Ház földszinti galériájában Szé-
kely Géza grafikai kiállítása látható.

Fotókiállítás a Zanzában
Csütörtökön este új kiállítás nyílt a főtéri

Zanza kávézóban. Ezúttal a Sapientia EMTE
diákjai által a Miújság.zip pályázati kiírásra
készített fényképeket állították ki. A kötet-
len témájú tárlaton a zsűri a különlegesebb
látásmódban készített felvételeket ítélte
meg kiállításra alkalmasnak. 

Móricz Zsigmond 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül

Március 2-án, pénteken 19 órától Móricz
Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül
című vígjátékát játssza a Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. Az előadásként a
Nemzeti Színház Nagytermében kap helyet.

Shakespeare: A makrancos hölgy,
avagy a hárpia megzabolázása

Március 9-én, pénteken, 19 órától, Shakes-
peare A makrancos hölgy, avagy a hárpia
megzabolázása című művét tekinthetik
meg az érdeklődők a színház Nagytermé-
ben.

Verebes István: Senki sem tökéletes,
avagy nincs, aki hűvösen szereti

Március 3-án, szombaton, 19 órától a Ve-
rebes István Senki sem tökéletes, avagy

nincs, aki hűvösen szereti című zenés víg-
játékát Kányádi Szilárd rendezésében viszi
színre a Tompa Miklós Társulat. A darab ala-
pötletéül Billy Wilder: Van, aki forrón sze-
reti című filmje szolgált, melynek nyomán
Verebes István megírta a darab szöveg-
könyvét. A színdarabot a színház Nagyter-
mében kísérhetik figyelemmel.

Szomorú vasárnap

Müller Péter és Seress Rezső Szomorú va-
sárnap című kamaramusicaljét tekinthetik
meg az érdeklődők. Az előadás helyszíne:
a Nemzeti Színház Kisterme, időpontja
pedig március 8-a, csütörtök, este 17 óra.

Miholcsa József kiállítása

Március 4-én 12 órától a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség tanács-
termében (Bolyai tér 13. szám) Miholcsa
József szobrászművész 33 fából készült
szobrából nyílik egyéni kiállítás. A munká-
kat és a szerzőt Gáspár Sándor, a Marosvá-
sárhelyi Rádió munkatársa méltatja. A
kiállítás március 20-ig naponta 9-11 óra
között tekinthető meg.
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Tőkés és  
a terrorista 
politizálás

Tagadhatatlan, hogy a Polgári Koalíció megalaku-
lása nyomán új helyzet állt elő a marosvásárhelyi pol-
gármesterjelölt-állítás körüli zűrzavarban. Az a tény,
hogy a Magyar Polgári Párt és a köréje tömörülő civil
szervezetek Benedek Imre kardiológus személyében
megnevezték saját polgármester-jelölötjüket, és elő-
választásra szólították a vetélytársakat, bizony várat-
lanul ért szinte mindenkit. Különösen a professzor
ama nyilvánosság előtt tett kijelentése, miszerint szü-
lessen bármilyen eredmény, legyen bárki a megmé-
rettetés győztese, ő tiszteletben tartja a népakaratot.
Ezek után úgy tűnt, elhárulhat minden akadály a
sokat hangoztatott és egyedül célravezető összefogás
elől, hisz mégiscsak az előválasztás a közös polgár-
mester-jelölt kiválasztásának legdemokratikusabb,
legvitathatatlanabb módja.  Ezek után nem
tudom mire vélni Tőkés László múlt pénteki kijelen-
tését, amelyben nemes egyszerűséggel terrorista tí-
pusú politizálásnak nevezte az MPP szerdai lépését,
sőt azt a vádat is megfogalmazta, hogy „Szász Jenő
hasonló partizánakciói miatt egyre távolabb kerülünk
a nemzeti összefogástól”. Itt megjegyzendő, hogy
pénteken délben lapunk érdeklődésére még kitért a
válasz elől, mondván, nincsenek meg a kellő infor-
mációi ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson az ügy
kapcsán. Délutánra viszont már megvilágosodott, hisz
a Duna Televíziónak maga is azt nyilatkozta, hogy
mégiscsak az előválasztás az egyetlen megoldás a
konfliktus feloldására, az Erdély TV-nek viszont már
terrorista típusú politizálásról beszélt. És mindkét he-
lyen az MPP elnökét szapulta. Ha belegondolok,
nem ez az egyetlen eset, ami érthetetlen Tőkés László
politikai cselekedeteiben. Korábban, már tiszteletbeli
elnöki státusa megszünése után azt próbáltam – si-
kertelenül – megfejteni, mi lehet a magyarázata
annak, hogy politikai megnyilvánulásaiban úgy vi-
szonyul az RMDSZ-hez, mint a táncolni tanuló a kály-
hához... (Az általa szidott Szász Jenő viszont hamar
felismerte, hogy az RMDSZ-en kívül is van élet. Innen
datálódik a Tőkés famulusának tartott Toró T. Tibor, a
Néppárt frissen választott elnöke és a Szász közötti ki-
békíthetetlen ellentét is. Az RT RMDSZ-ből történt ki-
lépése után a székelyföldiek nyomására oszlott fel a
Reform Mozgalom, amit Toró a mai napig nem tudott
megbocsátani Szásznak.) Aztán következett a 2009-
es EP-választás, amelyen – bár függetlenként is
simán ismételhetett volna – az RMDSZ jelöltlistáján
való indulást preferálta. Hogy milyen „kategorikus im-
peratívuszra” hallgatva tette ezt, a mai napig nem
tudtam megfejteni. Ez jelentette a fordulópontot po-
litikai pályájának megítélésében, ettől kezdve – ezt
a vak is látja – jelentősen vesztett korábbi kétségtelen
népszerűségéből. Az is felfoghatatlan, hogy bár két
párt – korábban az MPP, legutóbb pedig az EMNP –
megalakításánál is bábáskodott már, egyikben sem
vállalt konkrét szerepet. Csak találgatni tudjuk: miért?
Az ma már elfogadhatatlan, hogy pártok felett álló
személyiségként, erkölcsi magaslatokból akar ítél-
kezni mindenki és mindenek felett. Főleg amióta hi-
vatásként a politikát választotta.

A vásárhelyi helyzethez visszakanyarodva, talán
ideje lenne feloldani a Tőkés László legújabban hatá-
rozottan RMDSZ-ellenes diskurzusa és a Néppárt vá-
sárhelyi iú titánjainak politikai tettei közötti
égbekiáltó ellentmondást is. Mert az sehogy sem
smakkol, hogy a posztkommunista erők elleni harcban
csupán egy RMDSZ-es pártkatona polgármester-je-
löltre fussa annak a pártnak, amelytől az erdélyi poli-
tika megújítását várják magyarországi támogatói.

Szentgyörgyi László 

Új szereplők csatlakoztak a „MOGYE-sorozatba”. Cirkusz, sajtóvisszhang, tüntetés, nézeteltérés, áskálódás
van, egyetértés nincs. Hasonló egy buenos aires-i szappanoperához. Na, de ki a rendező?

MOGYE-ügy újratöltve
Kedden délután a Marosvásárhelyi Orvosi

és Gyógyszerészeti Egyetem mintegy 200
román ajkú diákja és tanára tüntetett a ma-
gyar departamentumok létrehozása ellen. A
tömeg azt kérte, hogy se a minisztérium, se a
politikum nem avatkozzon bele az egyetem
belügyeibe, és tartsa tiszteletben az egyetem
autonómiáját. Hogy mindenki számára kris-
tálytiszta legyen: a románok kimentek tün-
tetni az ellen, hogy a magyarok
anyanyelvükön tanulhassanak, úgy álcázva
ezt, mintha valami nagyon nagy szívességet
tennének nekik.

Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Diákliga al-
elnöke honlapján nyílt levélben szólt a magyar
diákokhoz, miszerint a magyar politikusok
rosszat akarnak nekik, és arra kérik őket, hogy
ne hagyják magukat félrevezetni. A levélben
rámutatnak, amennyiben létrejön a magyar
tagozat, megszűnhet a magyar nyelvű fogor-
vosi és gyógyszerészképzés, csak az általános
orvosi képzés marad, ahová majd 70 diákot
vesznek fel

„Ha ti nem akartok az utcára vonulni a jo-
gaitokért, mi utcára vonulunk, mert nemcsak
ti veszítetek az elkülönülés által, hanem veszí-
tünk mi is. Elveszítünk benneteket” - áll a tün-
tetési felhívásban. „Csúfot űznek belőletek, és
ti ezt némán tűritek. Senki nem mondja meg
nektek az igazat, mindenki azzal hiteget, hogy
majd jobb lesz, ha magyarul tanulhattok. De
ez mind nem igaz! Nem lesz jobb!” – olvasható
a nyílt levélben.

Eközben…

Zárt ajtók mögött tárgyaltak a MOGYE ve-
zetői, valamint az Oktatásügyi Minisztérium
képviselői: Cătălin Baba tárcavezető és Király
András államtitkár, egyezség mégsem szüle-
tett. A tanügyminiszter „villámlátogatása” a
források szerint több mint 7 órán át tartott,

azonban közös nevezőre nem jutottak a felek.
Megingathatatlannak mutatkoztak álláspont-
juk képviseletében az egyetem képviselői, to-
vábbra is elutasítják a magyar tagozat
létrehozását az intézményben. Dr. Brassai At-
tila, a Bolyai Kezdeményező Bizottság elnöke
elmondta, a MOGYE vezetősége a tegnap is a
tavaly júniusi szenátusi döntés szellemében
tárgyalt, azaz mereven elzárkózott a magyar
intézetek megalapításától. Felidézte, tavaly
március-május között még úgy tűnt, sikerült
megegyezni az önálló magyar struktúrák lét-
rehozása kapcsán, azonban júniusban a veze-
tőség meggondolta magát, és azóta
hajthatatlan a kérdésben.

Catalin Baba oktatásügyi miniszter konkré-
tan kijelentette, hogy  két lehetőség van a
helyzet rendezésére: vagy elfogadja a többség
a multikulturalitást, és az ebből fakadó struk-
turális változásokat – és így lehet beszélni a
chartáról és a választások eredményéről –,
vagy kormányhatározattal hozzák létre a ma-
gyar tagozatot. Azt is megemlítette a tárcave-
zető, hogy a minisztérium egy ideig még
elismeri a régi rektor aláírási jogát, ha azonban
nem rendeződik a MOGYE helyzete, ügyveze-
tőt neveznek ki az oktatási intézmény élére,
míg elfogadott chartája és törvényesen meg-
választott vezetősége nem lesz az egyetem-
nek. Hozzátette, így várhatóan néhány napon
belül a kormány kibocsátja a határozatot,
amelynek értelmében a MOGYÉ-n létrejöhet-
nek a magyar intézetek.

A érem másik oldala

Constantin Copotoiu, az egyetem volt rek-

tora, mostani szenátuselnöke az Agerpres hír-
ügynökségnek elmondta, hogy a Catalin Baba
tanügyminiszter jelenlétében folytatott kedd
esti tárgyalások során az egyetemi charta mó-
dosító csomagját vitatták meg. A magyar ok-
tatók képviselői mindegyik módosítást
helyeselték, de amikor a csomag egészét kel-
lett volna elfogadni, visszakoztak. „Amikor már
mindenki azt hitte, hogy megegyeztünk, és a
miniszter az egyetem szenátusa előtt jelent-
heti be a változtatásokat, akkor az egyik ma-
gyar tanár kijelentette, hogy ő nem fogadja el
a csomagot, és ragaszkodik az önálló magyar
tagozathoz” - magyarázta Copotoiu. Hozzá-
tette, a tagozatok kérdésében csakis a szenátus
hivatott dönteni, a szenátus pedig azt döntötte
el, hogy nem hoz létre önálló magyar tagoza-
tot.

Mit és hogyan ír a román sajtó?

A 24 Ore Muresene napilap egyik szerkesz-
tője szerint Catalin Baba nem csak egy „táncos”,
aki a kormánykoalíció fütyölése szerint ropja,
hanem, ádáz ellensége is a vásárhelyi román-
ságnak, hisz be szeretné tarttatni a tanügyi
törvényt. Idézem: „szentül meg vagyok győ-
ződve, hogy a tanügyminiszter megoldása
(amely a magyar intézet létrehozását célozza
– sz. m.), az orvosi egyetemet fogja lerom-
bolni.” 

Érdekes (értsd: sajátos román értelmezésű)
cikk jelent meg a román nyelvű Zi de Zi napi-
lapban is, amelyben a szerző azt mondja, hogy
a MOGYE magyar diákjai tüntetnének ugyan,
azért nem állnak ki az egyetem etnikumok
szerinti szétválasztása ellen, mert félnek az ezt
támogató magyar tanügyi káderektől. Sőt, fej-
tegetésében addig megy, hogy kijelenti, hogy
ez az egy éve húzódó herce-hurca a kizárólag
tanárok és a politikum „meccse”, végkövetkez-
tetésként konkrétan kimondja, hogy a magyar
diákok nem akarnak külön magyar tanszéket.
Nos, ez mindenképp érdekesnek tűnik, a nai-
vabbja megható szolidaritásnak hiheti a
román félről érkező „támogatást”, a kevésbé
hiszékeny polgárok pedig pontosan tudják,
miről van szó.

Pál Piroska



Szabotálnák a névadást

Az APDO Lider emberjogvédő szervezet nem nézte jó
szemmel, hogy a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános
Iskola ezentúl a Bernády György nevét viselje, ezért a
Maros Megyei Bírósághoz fordult. A Marosvásárhelyi Ta-
nács úgy döntött, hogy a 2-es iskola felveheti az egykori
polgármester, Bernády György nevét. Az előbb említett
szervezet azonban bíróság elé vitte az ügyet, azzal tá-
madva a tanácsi határozatot, hogy nem tartották be a
sürgősségi tanácsi határozathoz kapcsolódó előírásokat,
valamint figyelmen kívül hagyta az iskolák névváltoz-
tatásáról szóló kormányhatározatot. A szervezet ugyan-
akkor feleleveníti az egykori kudarcba fulladt
próbálkozást, amelyet a marosvásárhelyi PSD indítvá-
nyozott, miszerint a tanintézmény az Adrian Păunescu
nevét viselte volna. Ezek után nyilvánvaló, hogy nem
szabálysértés miatt került bíróságra az ügy, ez azonban
nem emberjogi kérdés, hanem sokkal inkább nemzet-
jogi. A bírói kalapács azonban csattant a „Városépítő” ja-
vára, így már semmi jogi kekeckedés sem
akadályozhatja, hogy a 2-es iskola ezentúl Bernády
György Általános Iskola néven tündököljön. 

Mennyi az annyi? – Önkormányzati 
támogatás vagy magánberuházás a
marosvásárhelyi tömbházak számára?

Bizonyára örültek a jó hírnek annak a 13 tömbháznak a
lakói, akik a 2012-es évben részesülnek az önkormány-
zati támogatásban a hőszigetelést illetően. Nos, azok a
lakók is örülhettek, akik magáncégre bízták tömbházuk
hőszigetelését, ugyanis ár szempontjából semmi kü-
lönbség nincs. A múlt heti tanácsülésén asztalra került
a 2012-es hőszigetelési program, amelynek kapcsán
Makkai Gergely megjegyezte, hogy az önkormányzat
túl magas árakat szab. Hozzászólását konkrét számada-
tokkal folytatta: a hőszigetelés 20.000 lejbe
(200.000.000 régi lejbe) kerül, ennek 50%-át az állam,
30%-át a város, valamint 20%-át a lakó állja. A  20%-a
a teljes összegnek 4.000 lej (40.000.000 régi lej), de
ugyanennyibe kerülnek egy magáncég munkálatai is.
Mindemellett a tanácsos hozzátette, hogy néhány dolog
nem stimmel a papíron megjelenő adatok és a kivite-
lezés között. Például egy négyzetméternyi falra három
kilógrammnyi festéket kennek, továbbá olyan munká-
latok is szerepelnek a papírokon, amelyeket el sem vé-
geznek, mint a régi vakolat teljes eltávolítása valamint
a díszvakolat.  Claudiu Maior alpolgármester azt java-
solta, hogy amennyiben nem elégedett Makkai úr a tá-
mogatással, a tömbházat, amelyben lakik kiiktatják a
hőszigetelési programból. 

Magyarul is, Marosvásárhelyen is!

Marosvásárhelyen nem meglepő dolog, ha egy ügyfelet
magyarul is köszöntenek, így ennek gyarapítása érde-
kében városunkban is gyakorlatba lép az „Igen, tessék
– Da poftiți” mozgalom, amely a magyar nyelv nyilvá-
nos használatát szorgalmazza. 
A mozgalom Kolozsvárról indult, a Claudiopolis Alapít-
vány ötlete volt, hogy közintézmények és cégek ragasz-
szanak fel kétnyelvű matricát az „Igen, tessék – Da
poftiți” felirattal, így az ügyfelek számára nyilvánvaló,
hogy magyar nyelven is megszólalhatnak. 
Több román cégvezető is kifejezte, csatlakozna a moz-
galomhoz, hiszen Marosvásárhelyen sok magyar él,
ugyanakkor saját érdeküket szolgálja, hogy ügyfeleik
elégedettek legyenek a szolgáltatásaikkal. A mozgalom
körülbelül egy hónap múlva veszi kezdetét városunk-
ban.
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Hírfolyam

Nem kapott választ a három környezetvédelmi szervezet nyílt levele, amelyet a Szövetségi
Képviselők Tanácsához címeztek. Ellenben a gyűlésre igyekvő aktivistákat, még mielőtt a
marosvásárhelyi SZKT helyszínére érkezhettek volna, a „legfelsőbb szintről” utasított tisztek és
rendfenntartó erők várták. Múlt héten három környezetvédelmi civil szervezet intézett nyílt levelet
az RMDSZ miniparlamentjének, amelyet a testület küldötteinek és a csúcsvezetőségnek is eljut-
tattak. A nyílt levél emlékeztet az RMDSZ 2008-as parlamenti választási programjába foglalt ígére-
tre: Határozottan ellenezzük a ciános technológiát használó bányászati tevékenységeket
(figyelembe véve a megelőzés elvét, a környezetünk és természeti értékeink megóvását kívánjuk
biztosítani).  

Van egy javaslatom: hanya-
goljuk egy szusszanásnyit a po-
litikát, a politikusokat, a kettes
iskola és a polgármester-jelölt-
ség körüli hercehurcát meg a kö-
zéleti tohuvabohut, úgyis
hamarosan beindul a kampány-
gőzhenger, és a fülünkön fog ki-
jönni az egész (sokaknak már
most tele van a fentiekkel egy
másik páros szervük), inkább
természettudomány(talan)os-
kodjunk egy cseppet. Akkor hát
lássuk a… delfint!

Robert Merle Állati elmék
című regényében egy intelligens
delfinpár megtanul beszélni, sőt,
olvasni is, amiből aztán minden-
féle bonyodalmak származnak;
részletesebb recenzióra itt nincs
mód. Viszont amiről az alábbi-
akban értekezünk, az nem az írói
fantázia produktuma, és nem is
egy humorista agyszüleménye,
még ha olybá is tűnhet…

Magas intelligenciájuk miatt
az emberekhez hasonló módon
kellene kezelni a delfineket, és
ennek megfelelő jogokat kéne
biztosítani számukra – állatják,

izé, állítják a szakemberek. Sze-
rintük delfin pajtásék sajátos
kultúrákkal, társadalmakkal,
személyiséggel, illetve összetett-
séggel bírnak, és vízi vidámpar-
kokban való elszigetelésük
erkölcsileg elítélendő, mivel élet-
módjuk az emberéhez képest
nagyobb mértékben társadalmi-
lag vezérelt. Kutatók egy cso-
portja a közelmúltban fektette le
a cetféléket megillető jogok nyi-
latkozatát egy helsinki konferen-
cián. Bizonyára hamarosan
egyre-másra jelennek majd meg
világszerte a delfinjogi szerveze-
tek, Smaranda asszonyék pedig
átkeresztelik a szervezetüket Pro
Európa és Óceánia Ligává.

A delfinek agyát vizsgáló ta-
nulmányok szerint ezek a hal-
szerű emlősök jóval
intelligensebbek a csimpánzok-
nál, és az emberhez hasonló
módon kommunikálnak egy-
mással. Felismerik magukat a
tükörben (ami, lássuk be, nem
semmi, hiszen jobban hasonlíta-
nak egymásra, mint az egype-
téjű kínai ikrek), képesek új

viselkedési formákat tanítani és
eltanulni egymástól, illetve saját
jövőképpel rendelkeznek (mi le-
szel, ha nagy leszel? – kérdik a
delfinpurdét a delfinoviban,
mire ő így felel: még nem dön-
töttem el, de asszem… nagy
delfin). És másik két tulajdonsá-
guk alapján is simán tekinthet-
jük őket közeli rokonnak:
szeretnek játszani, valamint
néha megölik egymást. Ez
utóbbi előfordul ugyan más ra-
gadozóknál is, például a nagy-
macskák többsége unzsenírt
megreggelizi a saját kölykét, ha
éppen nincs ándungja gazel-
lászni vagy zebrászni, viszont
felnőtt kollégának soha nem ha-
rapják át a torkát csak úgy l’art
pour l’art, legfeljebb a falkaigaz-
gatói poszt miatt A delfin igen.

De mi van akkor, ha tényleg
intelligensek? Sőt! Mi van akkor,
ha sikerül megalkotni az ember-
delfin tolmácsgépet (egyébként
már dolgoznak rajta), és kiderül,
hogy még nálunk is intelligen-
sebbek? Mi van akkor, ha mind-
össze azért nem ők lettek az

uralkodó faj a Földön, mert a te-
remtő csúnyán kibabrált velük:
uszonyokat kaptak végtagok he-
lyett, és vízben kénytelenek élni?
Mi van akkor, ha jobban lenéz-
nek bennünket, mint Markó Béla
az EMNP nyikhaj politikuspalán-
táit? Az az állandó, öntelt, kaján
vigyor a pofájukon nem lehet vé-
letlen. Mi van akkor, ha majd
blazírt nagyképűséggel közlik
velünk: danke schön, de mi nem
kérünk tőletek jogokat meg
egyenrangú bánásmódot, csö-
kevényes agyú, degenerált
banda, nehogy már a ketrec
rázza a majmot! Az lesz ám az
orbitális lebőgés, az összes pö-
rölycápa, tengeri sügér, szardínia
és medúza rajtunk fog röhögni!
Hát hiányzik ez nekünk?

Nem tudhatjuk, mit hoz a
jövő. Még az se kizárt, hogy vagy
kétszáz év múlva jót derül eme
cikken egy delfinapuka, majd
fogja az asszonyt és a kicsiket,
hívnak egy hidrotaxit, és elláto-
gatnak egy emberáriumba…

Molnár Tibor

Delfintelligencia

Hallgat Verespatakról és hátat
fordít választóinak az RMDSZ?

Ugyanakkor figyelmeztet, hogy a szö-
vetség tevékenysége az utóbbi időben szö-
ges ellentétbe került ígéretével, hiszen:

- az RMDSZ vezetése alatt álló Környe-
zetvédelmi és Erdészeti Minisztérium a Ve-
respatakra tervezett, egész Európa
legnagyobb ciántechnológiás bányájának
környezetvédelmi engedélyének kibocsá-
tására készül, ahol 200.000 tonna nátrium-
cianidot használnának fel;

- a parlamentben blokkolva van a bá-
nyászati ciántechnológia betiltását célzó
törvénykezdeményezés;

- az RMDSZ irányítása alatt álló Kultu-
rális és Örökségvédelmi Minisztérium alá-
rendeltségébe tartozó Fehér Megyei
Kulturális és Örökségvédelmi Igazgatóság
tavaly júliusban kibocsátotta a régészeti
mentesítési bizonylatot a verespataki Kir-
nyik hegyre, elhárítva egy akadályt a cián-
technológiás bányaprojekt útjából, és
létrejött egy 70 millió dolláros megállapo-
dás is a minisztérium és a Roşia Montană
Gold Corporation között.

Elvártuk volna a Szövetségi Képviselők

Tanácsától, hogy végre egyértelműen fog-
laljon állást a felvetett ciánproblémáról, és
oldja fel az RMDSZ választási ígéretei és
cselekedetei közötti nyilvánvaló ellentmon-
dást.

A szombat reggel Marosvásárhely köz-
pontjába érkező aktivista csoportot rögtön
csendőrök és civilbe öltözött tisztek fogad-
ták és igazoltatták, de mivel semmilyen
törvényes kifogást nem tudtak emelni el-
lenük, sikerült eljutniuk az RMDSZ-gyűlés
közelébe. A gyűlésen végül nem került na-
pirendre a nyílt levél által felvetett téma,
sőt azt még válaszra sem méltatta az
RMDSZ.

„Egy ekkora horderejű problémát nem
lehet a szőnyeg alá seperni, még akkor

sem, ha a probléma túl súlyos, túl felső-
szintű ahhoz, hogy a romániai (magyar)
sajtó egy része az arról való érdemi  tájé-
koztatást elbírja. Kelemen és Borbély mi-
niszter urak az SZKT előtti napokban a TVR1
közszolgálati adó által a Verespatak-témá-
ban szerkesztett egyenes adásban való
részvételüket visszautasították. Úgy tűnik,
hogy levelünkre eddig az egyedüli válasz a
civilruhás tiszt urak és csendőrség figyel-
mének ránk irányítása. De én akkor is szá-
mon fogom kérni az én ciánellenes
szavazatomat rajtuk, ha ezentúl minden
utcasarkon leigazoltatnak. Bár most meg-
kérdőjelezem jóindulatukat és jószándéku-
kat, hangsúlyozom azt is, hogy nem vagyok
az RMDSZ ellensége, én az adott témában
hozott döntéseiket és hozzáállásukat bírá-
lom, arra kérve őket, térjenek vissza ígére-
teikhez, és tűzzék nyilvános vitára a
verespataki bányaprojekttel és a ciántech-
nológia használatával kapcsolatos állás-
pontjuk” - nyilatkozta Kovács Zoltán
Csongor aktivista, a Zöld Erdély Egyesület
elnöke.
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Esküvői kellékek 
a színház előcsarnokában
Álomesküvő címmel nyílt meg a tegnap az a kiállítás, ame-
lyen az esküvői kellékek széles tárházát vonultatják fel a lá-
togatók előtt. A legdivatosabb menyasszonyi ruhák,
ékszerek, virágköltemények, valamint az esküvőszervező
cégek, vendéglők is bemutatják kínálatukat. A rendezvényt
táncbemutatók teszik színesebbé és mesterfodrászok be-
mutatóit is láthatja majd a helyszínen a közönség. A tom-
bolán résztvevők között egy 3 ezer lej értékű menyasszonyi
ruhát sorsolnak ki. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház elő-
csarnokában vasárnapig lesz látogatható a kiállítás.

Végleges a 
Sapientia EMTE akkreditációja

Megszavazta a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem akkreditálását kedden a képviselőház. Ezzel lezárul a tu-
dományegyetem akkreditációs folyamata, azaz létrejön a
jogi személyiséggel rendelkező, anyanyelvű, alapítványi Sa-
pientia Tudományegyetem. A magyar felsőoktatási intéz-
mény akkreditálásában a képviselőházé volt az utolsó szó, a
szenátus már múlt év decemberében rábólintott a törvény-
tervezetre.  A Sapientia akkreditálása azt jelenti, hogy az
egyetemet teljes jogú felsőoktatási intézményként ismerik
el, és joga lesz többek között államvizsgát szervezni, ugyan-
akkor a román állam is támogathatja. A kormány tavaly szep-
tember 1-én fogadta el a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem akkreditációjára vonatkozó törvényter-
vezetet. A kormány döntésére egy évvel azt követően került
sor, hogy a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bi-
zottság (ARACIS) 2010 júliusában jóváhagyta a Sapientia in-
tézményes akkreditációját. Az akkreditációs felmérések során
bebizonyosodott, hogy az EMTE teljesíti az összes kritériu-
mot, ezért az ARACIS tizennégy szak, valamint az intézmény
akkreditációját javasolta.
A jogszabálytervezet a Kormány döntését követően került a
Parlament két házába, végső elfogadásra. A Szenátus plé-
numa 2011. december 6-án döntött jelentős többségi sza-
vazattal a Sapientia Egyetem akkreditálása mellett. A
Képviselőház tanügyi bizottsága idén, február 21-én elfo-
gadta a Sapientia Tudományegyetem akkreditációját és lét-
rehozását kezdeményező kormányhatározatot. A jogi
bizottság kedvező véleményezésével ellátott törvénytervezet
ma került a Képviselőház plénuma elé, amely e kérdésben a
döntő ház. 
A Sapientia EMTE 2001. október 3-án nyitotta meg kapuit a
magyar kormány támogatásával, a felsőoktatási intézmény-
nek Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is van-
nak karai. A magyar kormány és az Országgyűlés 1999-ben
döntött úgy, hogy támogatja az önálló erdélyi magyar egye-
temi oktatást, és létrehozza a magyar tudományegyetemet.
Az ehhez szükséges forrásokat a Magyar Köztársaság 2000.
évi költségvetéséből különítették el.
A felsőoktatási intézmény akkreditációja szerdától vált hiva-
talossá, miután a Képviselőház elfogadta az erről szóló tör-
vénytervezetet. 

HIRFOLYAM 

Újabb perrel próbálja elősegíteni Maros megye prefektusa, Marius Paşcan, hogy a kilencven száza-
lékban magyarok lakta Nyárádszereda központjában ortodox templom épülhessen. A 2011-es nép-
számlálás adatai szerint az 5359 lakost számláló bekecs völgyi kisváros lakosságából 555 személy
vallotta magát román nemzetiségűnek, és a településen már két ortodox templom működik. Az
egyikben rendszeresek az egyházi szertartások, a másikat csak ünnepnapokon használja a mintegy
150 tagú nyárádszeredai ortodox közösség, akik egyáltalán nem igénylik az újabb templom
felépítését, sőt az alpolgármester elmondása szerint nem tartják jó ötletnek a főtéri park semmiféle
épülettel való „elrontását”. A perbe beszállt az ortodox egyház is, másik oldalon pedig a
Környezetvédelmi Minisztérium segíti a nyárádszeredaiakat.

„Nem tetszett az egypárt-
rendszer, akkor tessék, itt van
most a pluralizmus” mondhat-
ják szemrehányóan az egyko-
ron kizárólagos jogokat élvező
demokrata szövetség vezetői
az ellenük felszólalóknak. Amit
kértünk, megkaptuk. Megso-
kasodtak az érdekeink képvise-
letét felvállaló szervezetek.
Mindenki a javunkat akarja
szolgálni, és ez akár örvendetes
is lehet az erdélyi magyarság
számára. Elvégre, mindegy mi-
lyen oldalról vagy kitől jön a
támogatás, a lényeg az, hogy
az hatékony és eredményes le-
gyen. A valódi versenyhelyzet
csak jót hozhat mindannyiunk
számára. De mi van akkor, ha
csak egy olcsó színjátékban
van részünk?

Mindhárom erdélyi magyar
politikai párt ugyanabból az
„ernyőszervezetből” származik.
Egy egyszerű hasonlattal élve
a közösségünket egy „zűrös”

családnak tekinthetjük, ahol a
gyermekek szerepét a válasz-
tók, a szülők szerepét pedig a
politikai pártok játsszák el.
Gyakori jelenség a családok
esetében, hogy a szülők bele-
fáradnak a gyereknevelésbe,
nem tudnak egymással kie-
gyezni, és amikor jelentkeznek
a problémák, az anyagi nehéz-
ségek vagy az egészségügyi
gondok, a válásba menekül-
nek. Ezt leginkább a gyer-
mekek sínylik meg. Abból
kifolyólag, hogy ilyenkor egy
válságos helyzet alakul ki, na-
gyon gyakori, hogy a gyermek-
ekre hivatkozva zsarolják
egymást a szülők. A „nem te-
hetjük ezt velük” elv alapján,
egyesek azt gondolják, hogy a
családi kötelékben a végtelen-
ségig visszaélhetnek a vélt
vagy valós monopolhelyzettel.
Amikor pedig már nincs visz-
szaút az elkerülhetetlen válás
elől, kiderül, hogy valójában ki

és mennyire szerette a gyer-
mekét. 

Olyan nevetséges helyzet is
előfordulhat, és ez nem csak
képletesen vonatkoztatható az
erdélyi magyar politikai pár-
tokra, hogy a válófélben levő
felek legfőbb gondja az, hogy
milyen mértékben jutnak a
gyermeknevelési és egyéb tá-
mogatásokhoz. A „szülői gon-
doskodás” legfőbb tétje az
anyaországi és az „apaországi”
támogatások kisajátítása és
kezelése. Itt testvériesen kie-
gyezett a két politikai alakulat
a háromból. Egy másik tipikus
jellemzője a válóperes esetek-
nek, hogy ilyenkor annyira el-
fogultak a felek, hogy szinte
egyáltalán nem jut idejük a
gyermekekkel való foglalko-
zásra. Annál inkább fontos,
hogy sajnálatraméltó áldozat-
ként tüntessék fel magukat, a
másik felet pedig minél jobban
lejárassák, és különböző hatás-

vadász módszerekkel maguk
mellé állítsák a gyermekeket, a
rokonokat, vagy akár a bírót.
Ez történik most a mi érdek-
képviseleti szervezeteinkkel is.
Ahelyett, hogy a valódi gond-
jainkat orvosolnák, inkább a
másik fél (felek) lejáratásával,
kérdőre vonásával, elszámolta-
tásával vannak elfoglalva. 

Abban reménykednek,
hogy a megfelelő színjáték kö-
vetkeztében, a bíróság majd a
javukra ítéli a gyermekeket, a
támogatásokat, valamint a
családi vagyon javarészét.
Arról viszont megfeledkeznek a
vitázó felek, hogy eközben a
válás tétjét képező alanyok, a
gyermekek nagykorúvá lettek,
és nem dőlnek be az olcsó trük-
köknek. Eléggé érettek már
ahhoz, hogy megállják a he-
lyüket az életben, a szüleikkel
együtt, vagy akár nélkülük.

Ferencz Zsombor

Jóból is megárt a sok – hát még a rosszból!

Marius Paşcan vs. Nyárádszereda 

Paşcan ezúttal nem az ön-
kormányzat képviselőit, hanem
a nyárádszeredai polgármesteri
hivatal zöldövezeti nyilvántar-
tását támadta meg, és azt kéri,
hatálytalanítsák a város köz-
ponti terére vonatkozó 2007.
évi 24-es törvényhatározatát. 

A helyes mérlegelés miatt,
íme egy rövid történeti átte-
kintés: Az 1600-as évektől a te-
rületet piactérként használta a
nyárádszeredai lakosság. 1938-
ban, az akkor kinevezett román
polgármester az 1022 négyzet-
méteres területet a görög ka-
tolikusoknak adta, de azok már
nem építkezhettek itt, mivel
1949-ben törvényen kívül he-
lyezték őket. A Ceauşescu-re-
zsim alatt parkot létesítettek a
téren, amely ma is meghatá-
rozza a kisváros arculatát. Ám
a román hatalom 1920 óta
minden erdélyi településen a
főtéren épít templomot, kated-
rálist, hangsúlyozni kívánva ez-
zel is a román elem dominan-
ciáját.

A templomépítést korábban
az önkormányzati testület aka-
dályozta, amely nem szavazta

meg a telek kivételét a város
közterületi leltárából, hanem
telekcserét ajánlott az egyház-
nak. Ezt az ortodox egyház nem
fogadta el, és  bíróságra került
az ügy, ahol az ortodoxoknak
adtak igazat. A jogerős bírósági
ítéletet azonban az önkor-
mányzat nem hajtotta végre.
A Polgármesteri Hivatal to-
vábbra is úgy tartja, az említett,
mintegy 1000 négyzetméteres
telekre így sem épülhet temp-

lom, ugyanis ez a zöldöveze-
tekre vonatkozó törvény alap-
ján továbbra is zöldövezetnek
minősül, tehát attól függetle-
nül, hogy az kinek a tulajdona,
nem beépíthető.

„Politikai
erőfitogtatásról 
van szó”

Tóth Sándor, Nyárádszereda
alpolgármestere szerint a per

politikai erőfitogtatás, a helyi
közigazgatás ügyeibe való
újabb durva beavatkozás isko-
lapéldája, ugyanakkor úgy
látja, minden erre vonatkozó
törvényes előírás az önkor-
mányzatnak ad igazat. Tóth
nyilatkozatában törvénytelen-
nek és erkölcstelennek nevezte
a prefektus újabb perét. Kije-
lentette, nyugodtan állnak a
bíróság elé, mert a törvény a
város oldalán áll. „Milyen kor-
mánybiztos az, aki a törvénye-
ket figyelmen kívül hagyva, az
ortodox egyház ügyvédjének
gondolja magát” – tette fel a
kérdést az alpolgármester. 

Természetesen Paşcan olda-
lán ortodox egyház is csatla-
kozna a perhez, Nyárádszereda
Önkormányzatát pedig az
RMDSZ-es tárcavezető által ve-
zetett Környezetvédelmi Mi-
nisztérium képviselője erősíti
majd. A Maros Megyei Törvény-
szék Közigazgatási részlege
március 16-ára halasztotta a
per tárgyalását.

Nyárádszereda, mi drukko-
lunk!

Pál Piroska

Marius Paşcan
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Miközben a kommunizmus áldozataira emlékezünk, Magyarország az Európai Unió volt szocialista „tag- és nép-
köztársaságai” közül az utolsó, ahol a kommunizmus ügynökeinek aktáiról szóló vitát az Országgyűlés még mindig
nem zárt le. Pontosabban: alaposan lerendezte. Tudniillik egy hete annak, hogy Schiffer András a parlamentben
szavazásra bocsátotta Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről című indítványát – az ügynökakták megnyitását
előterjesztő LMP-javaslat tárgysorozatba vételét a Jobbik is támogatta. Ugyanakkor a kormánypártok, vagyis a
Fidesz és a KDNP képviselői az „ügyben” nem szólaltak meg, viszont az ügynöklista nyilvánosságra hozatalát egy-
hangú többséggel leszavazták. 

Hivatalos magyarázat azóta sincs
a magukat jobboldali-konzervatív-
polgári erőknek tartó pártok részéről.

Felettébb sajnáljuk.
Azokra nézve pedig, akik politikai

áldozatként érintve voltak, szégyen
és gyalázat az ügynöklisták „altatása”.

És nem pusztán az érintettekről
van szó. A magyarországi jobboldali
szavazókat leginkább az 1990-es éve-
ket megelőző rezsim tagadása hozta
és hozza össze. Azok, akik magukat
nemzetinek és konzervatív értékren-
dűnek tartják, szinte egységesen ítélik
el az MSZMP-t, a szocialista múltat, a
„hálózatot” – gyakorlatilag ez a közös
nevező.

Úgyhogy most lehet(ne) mit ma-
gyarázni! Például elmesélhetnék a je-
lenleg hatalmon lévők, hogy kinek és
minek az érdekeit sértené az, ha bárki
nyíltan hozzájuthatna az ügynökak-

tákhoz. Egységes pártálláspont ala-
kult-e ki, vagy azok, akik az LMP-s
előterjesztésre voksoltak, felülemel-
kedtek ezen? De a többiek miért nem?

Milyen jogállam az ilyen, ahol ez
a „stratégiai” kérdés a rendszerváltást
követő több mint két évtized elteltével
simán elkenhető?!

Cseppet sem mellesleg a témát a
németek, a csehek és a lengyelek már
rég elintézték: egyszerűen nyilvánossá
tették a besúgók és az azt működtető
hálózat, például a szigorúan titkos
tisztek nevét, a személyi köröket. 

Állítólag néhai Antall József mi-
niszterelnök azért nem tudta megol-
dani a problémát, mert az „első sza-
badon választott Országgyűlés” tele
volt spiclikkel. Ezzel szemben 2012-t
írunk, az úgynevezett polgári oldal
immár harmadszorra fogja a kor-
mányrudat, és továbbra is kényes

téma a lista. Ha továbbra is marad az
exkluzivitás, akkor ismét előjöhet egy-
két sztori.

Bizonyára emlékeznek még a
Medgyessy Péter „jegyezte” D–209-
es ügyre, Szabó István filmrendező
védhetetlen jelentésére és más vo-
natkozásban ugyan, de a Biszku Béla-
esetre. Amennyiben csak a jéghegy
csúcsa látható, pont a lényeg veszik
el: a valódi bűnösök akár tovább funk-
cionálhatnak, a megzsarolt szeren-
csétlenek pedig nem értik, hogy a ma-
gukat antikommunistának
aposztrofáló pártok miért hagyják,
hogy így legyen.

Állítólag 1989-ben a Belügymi-
nisztérium tonnaszám égette el a tit-
kos iratokat, továbbá zsarolási célra
mázsaszám lopták ki a dokumentu-
mokat a tartótisztek és főnökeik. Pon-
tosan nem tudni, hogy az ügynöklis-

ták összevissza manipulált és ellen-
őrizhetetlen névsorokat tartalmaz-
nak-e vagy sem. Kérdéses az is, hogy
az átláthatóság azt eredményezné-e,
hogy bírósági perek ezreire kerül majd
sor.

Még nem tudni, hogy a Fidesz és
a KDNP képviselői benyújtanak-e ön-
álló képviselői indítványt az ügynök-
listák feltárásáról, vagy csak arra fu-
totta, hogy az LMP-s javaslatot a
„kétharmad” kétharmada leszavazza. 

Innét kezdve azonban nem lehet
ügynöközni, komcsizni vagy liberál-
bolsevikozni!

Visszaüt. 

Szajlai Csaba 

Lett is: a könyv magyar
megjelenését követően arcpi-
rító érvekkel szánalmasan ha-
dakozó vitaügynökök forgatták
pennájukat a Népszabadság-
ban és más baloldali orgánu-
mokban, hogy mentsék a
menthetetlent. Hát nem azt
idézték Besancontól, hogy „a
kommunizmus és a nácizmus
kétpetéjű ikrek”. Hol a kommu-
nizmus elterjedése következ-
tében mintegy százmillió ha-
lálos áldozat számát akarták
csökkenteni, hol a történészek
tudását, használt forrásanya-
gait vonták kétségbe. Az évti-
zedes vita aztán elült, ma már
a gimnazisták is tudják, hogy
százmillió ember halt meg a
„nagyszerű eszme” kevésbé

nagyszerű gyakorlata követ-
keztében, Gulagon, börtön-
ben, uránbányában, Kolimán,
Recsken, „hosszú menetelés-
ben”, kambodzsai átnevelőtá-
borokban, az értelmiség meg-
regulázására kitalált, Franz
Kafka fantáziáján túltevő bün-
tetőtelepeken.

Az volt akkor a legmegdöb-
bentőbb, hogy akik a kommu-
nizmus viselt dolgait végre tu-
dományos rendszerességgel,
bőségesen adatolva, rengeteg
idézettel, megrázó naplórész-
letekkel bemutató művet tá-
madták, azoknak eszerint nem
fájt Oszip Mandelstam halála.
Nem fájt Varlam Salamov 
húszéves kolimai megnyomo-
rodása, Faludy György recski

szenvedése, sem Sosztakovics
vagy Bulgakov meghasonlása,
Fagyejev öngyilkossága, Pasz-
ternak tragikus sorsa, nem fájt
nekik a náci tábort megjárt és
’56-ban elítélt Angyal István
kivégzése, nem fájt nekik
semmi se, csak a saját meg-
ingó presztízsüket féltették.
Százmillió halott! Uramisten,
mi lesz a fasizmusváddal? Hi-
szen nácik, nyilasok, fasiszták
együttesen ennek a töredékét
sem tudták előadni!

Aztán telt-múlt az idő, és a
cinkelt kártyák visszakerültek
a pakliba. A kommunizmus
bűneiről újfent alig esik szó.
Így van ez a megroppant ge-
rincű Európában: nácizni lehet,
„komcsizni” nem komilfó. A

szombaton tartott országos
megemlékezések tanúsították:
ez az egy nap, február 25-e ki-
vétel. Persze, a baloldali poli-
tikusok beszédeikben kerül-
gették a forró kályhát, már akik
egyáltalán eleget akartak
tenni az emlékezés hivatalosan
rájuk hárult kötelezettségének.
Szegény Kovács Béla érdemeit
és szenvedéseit nem akarnám
kisebbíteni, de van abban va-
lami elképesztő, hogy több
megemlékezésről mindössze
ennyi volt a közlemény: „65 éve
ezen a napon hurcolták el a
Szovjetunióba Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt akkori
főtitkárát. Ebből az alkalomból
országszerte megemlékezése-
ket tartanak.” Slussz.

Szeretnék eloszlatni egy
tévhitet: a kommunizmus ál-
dozatainak emléknapja nem
azért lett kiemelten az emlé-
kezés napja, mert Kovács Bélát
ekkor vitték el a szovjetek. Az
csak a kiválasztás apropója
volt. Emléknap azért lett, mert
annak az eszmének az erősza-
kos propagátorai és hatalomra
jutott senkiházijai miatt a 20.
században százmillió ember
meghalt. Sztálin, Rákosi, Be-
rija, Mao Ce-tung, Pol Pot, Vi-
sinszkij, Péter Gábor: néhány
találomra kiragadott hóhér. S
a „nagy kommunista eszme”
hívei új köntösben itt vannak
köztünk. Az Európai Parla-
mentben Vörös Danny ágál
megzöldülve ellenünk, az iú-

korában maoista Haraszti Mik-
lós, korábban az EBESZ sajtó-
szabadság-felelőse mostaná-
ban Washingtonban támadja
a magyar médiatörvényt, vagy
ami éppen kézre esik neki, s
ahogy eddig, nyilván ma is
szorgalmasan működteti be-
járatott sajtó-kapcsolatrend-
szereit.

Az emlékezés tehát nagyon
fontos, de ha formális, az rosz-
szabb, mint a hallgatás. Sokat
elárul erről az emléknapról,
hogy a legmegrázóbb beszé-
dek a puszta tényekre szorít-
koztak.

Körmendy Zsuzsanna

A kétpetéjű ikrek
Amikor Alain Besancon történész A kommunizmus fekete könyvének magyarországi megjelenésekor beszámolt róla, mekkora ellenállásba ütközött
a tekintélyes nemzetközi történészapparátussal, hosszú évekig tartó munkával létrehozott kézikönyv franciaországi publikálása, kicsit
meglepődtünk. Az ember azt gondolná, hogy egy kommunista diktatúra múltjával nem terhelt, szabad szellemű, hatalmas kultúrájú országban
az ilyesmi nem lehet gond. Hogy ez csak nálunk lehet probléma. 

Alain Besancon

„A helyről nem beszélek,
hol járok mindennap.
Dől a bűz a házakból,
az utcán hullaszag.

Nézek szerteszéjjel,
mögöttem jön egy alak.
Tudom, hogy ez az a pasas,
akit rám állítottak.

Rohadt spicli. Pfuj, spicli! 
Rohadt spicli. Pfuj, spicli!
Dörömböl az ajtómon,
bár remeg a kezem.
Odamegyek mégis,
és a kulcsot keresem.

Belépett az alak,
már nem is köszön.
Nem is kérdem tőle,
mert tudom, hogy értem jött.

Rohadt spicli. Pfuj, spicli! 
Rohadt spicli. Pfuj, spicli!” 

(ETA együttes: Spicli, korai
nyolcvanas évek. A zenekar egyik
szövegírója Szócska Miklós volt
akkoriban.)

Pfuj, spicli! 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A  hét mottója:

Ahhoz képest, hogy mennyi esze van,
némely ember túl sokat használja.

Wieviel kostet ein „Arbeit
macht frei”? 1000 lej. Pénzbír-
sággal sújtotta az Országos Disz-
kriminációellenes Tanács (CNCD)
a Maros megyei prefektúra kabi-
netfőnökét az emberi méltóság
megsértése jogcímén. Az Asztalos
Csaba vezette testület ezerlejes
büntetést szabott ki Mircea Mun-
teanura amiatt, hogy a januári kor-
mányellenes tüntetések idején Fa-
cebook-oldalán a náci Arbeit
macht frei (A munka szabaddá
tesz) jelszóval üzent a demonstrá -
lóknak. „Arbeit macht frei – ezt
kell megérteniük a tüntetőknek”
– írta volt a közösségi oldalon Ma-
rius Paşcan prefektus beosztottja.
A diszkriminációellenes tanács
szerint a január 20-án megjelent
bejegyzés nacionalista propagan-
dának minősül, sérti az emberi
méltóságot, továbbá lealacsonyító,
megalázó, és ellenséges hangu-
latot kelt a kormányellenes tün-
tetések részvevői, valamint a fa-
siszta rezsim áldozatai ellen
egyaránt.
Nos, kedves diszkriminációellenes
bagázs, kendek – szándékosan
vagy sem – összetévesztik Jézus-
kát a géppuskával: a bejegyzés
nem nacionalista propaganda, ha-
nem náci propaganda! A kettő
nem éppen ugyanaz (ahogy a teli
bilire szokás mondani: nem mind-
egy, hogy vidd ki! vagy idd ki!). És
utánanéztünk: nem fordítási hiba,
ugyanis az eredeti román indok-
lásban is „propaganda nationa-
lista” szerepel.
Akár direkt fogalmaztak így, akár
véletlenül, szép francia-német ere-
detű szóval ezt úgy hívják, hogy
blama.

Cine rade la urma, rade mai
bine.Vagyis: az nevet, aki utoljára
nevet. Rögvest rájönnek, miért
passzol ide jobban a román verzió;
amikor tavaly tavasszal kiderült:
egyfordulós lesz a polgármester-
választás, mindannyian örömköd-
tünk, hiszen egy erős, egységes
magyar jelölt állításával reális
esély mutatkozott arra, hogy úti-
laput kössünk Florea mester tap-
pancsára. Most, hogy március ele-
jén már kettő is van, talán nem is
bánnánk túlságosan, ha maradt
volna a kétfordulós…
Tanító néni, mit jelent az, hogy a
kevesebb néha több?

Kettős halál Marosfelfaluban.
Múlt hétfőn Marosfelfalu egyik há-
zában felakasztva találta egy
szomszéd a 25 éves háztulajdo-
nost, illetve annak egyéves és hét
hónapos kisfiát, és értesítette a
marosvécsi vidéki rendőrséget.
Feltételezhető, hogy a férfi előbb
felakasztotta a gyereket, majd ma-
gával is végzett – nyilatkozta a
Maros Megyei Rendőrség sajtó-
szóvivője, Livia Popa rendőrbiztos.
Csakugyan így történhetett, ked-
ves vaslogikájú fakabát néni, for-
dítva sokkal, de sokkal macerá-
sabb lett volna.

Választási nóták. Eddig három
olyan polgármesterjelölt neve is-
meretes, akik Florea ellen
induln(án)ak a júniusi polgármes-
ter-választáson: Vass Levente, Be-
nedek Imre és Smaranda Enache.
Lássuk, milyen dalokkal kampá-
nyolhatnának:

Dr. Vass Levente 
(urológus):
- Edda: A fémszívű fiú
- John Lennon: Give Piss A Chance
- Haragszom a töködre (népdal)
- Fonográf: A széllel szembe nem

lehet
- Sziámi: Kicsi kicsiszolt (vese)kő

Dr. Benedek Imre 
(kardiológus):
- Celine Dion: My Heart Will Go On
- Elvis: Heartbreak Hotel
- Hofi Géza: Próbálj meg lazítani
- Apostol: Eladó, kiadó most a szívem
- Happy Gang: Kérek egy kulcsot

a szívedhez

Smaranda Enache
(emberijogológus):
- Varga Miklós: Pro Európa
- Lagzi Lajcsi: A babám fekete

roma lány
- Napoleon Boulevard: Smaranda
nem akar a földön járni
- Homonyik Sándor: Álmodj király-

lány
- Horvát Pista: Cigánysoron nem

merek eljárni

A három jelölt közösen, a je-
lenlegi bürgermeisternek de-
dikálva:
- Fonográf: Ne vágj ki minden fát!
- Edda: Elhagyom a várost
- Dolly Roll: Arrivederci, (a)more!
- Korn: Go Fuck Yourself
- Kovács Apollónia: Nekimenjek,

ne menjek, a fekete szemed-

nek…

Otthonszülés. Vicces felhívás egy
magyarországi portálon: „Támo-
gassuk az otthonszülést! A cigá-
nyok Indiában, a zsidók Izraelben,
a magyarok Magyarországon!”

Olvasási érdekesség. Egy anlgaii
etegyem ktuasátai szenirt nem szí-
mát melyin serenrodbn vnanak a
bteűk egy szbóan, az etegyeln fto-
nos dloog, hogy az eslő és az ultosó
bteűk a hölyeükn lneegyek. A tböbi
bteű lheet tljees össze-vabisszá-
sagn, mgiés porbléma nlkéül oalv-
sahtó a szveög. Eennk oka, hogy
nem ovalusnk el mniedn bteűt
mgaát, hneam a szót eszgébéen.

Nézz, nézz az ég felé… Illetve,
ne az ég felé, hanem a monitorra,
ugyanis a http://www.flightra-
dar24.com/ weboldalon bárki bár-
mikor megnézheti, hogy aktuáli-
san milyen repülőgépek
mozognak fölötte. Hiába, manap-
ság egyszerűen lehetetlen unat-
kozni!

Különleges nyavalyák. Február
huszonötödikén volt az RBV, azaz
a Ritka Betegségek Világnapja. Is-
merkedjünk meg néhánnyal:
- Parkingson-kór: a beteg képtelen
parkolni;
- reinkarnofóbia: beteges félelem
az újjászületéstől;
- Winnetou-kór vagy indiánbeteg-
ség: az illető egyes szám harmadik
személyben beszél magáról;
- herecefália: tökfejűség;
- Down-kór: a beteg csak felfelé
mer menni a lifttel;
- álomkór: az illető mindig azt ál-
modja, hogy beteg;
- AEDD (Auto Edison Deficiency Di-
sease): az egyén sose tudja felta-
lálni magát;
- semmibaj: negatív hipochond-
ria;
- ………: ez annyira ritka be-
tegség, hogy még neve sincs.

Találós kérdés. Folyékony hal-
mazállapotú anyag, egyebek közt
tartalmaz C-vitamint, kalciumot,
klórt, citromsavat, fruktózt, tejsa-
vat, magnéziumot, nitrogént, fosz-
fort, káliumot, nátriumot, de még
B12-vitamint és cinket is. Mi az?
A megfejtéseket küldjék be postán
szerkesztőségünk címére, vagy
hozzák be személyesen. A helyes
megfejtők között nem sorsolunk

ki semmit, van nekünk éppen elég
bajunk!

Szemfüles paraszt. A hatvanas-
hetvenes években sok budapesti
társulat járt le vidékre haknizni,
egy kis kultúrót csempészni a zsí-
ros kalapok és babos kendők alá.
Egy alkalommal épp az Othellót
tolták a parasztok arcába valami-
lyen isten háta mögötti, csirkelá-
bon forgó kultúrházban, amikor
az első sorból egyikük felkiabált
Jágónak (ha valakinek esetleg
nincs meg: Jágó a fő bajkeverő a
darabban, hogy finoman fogal-
mazzunk): figyellek, te g*ci vagy!

Sport. Közeledik a Londoni Olim-
pia. A Vásárhelyi Hírlap sportro-
vatában naponta bemutatnak rö-
viden egy-egy sportágat,
bizonyára kedvcsinálóként. Le-
nyúltuk az ötletet (utólagos en-
gedelmükkel), és mi is hetente
prezentálunk egyet, amíg csak fel
nem robban az olimpiai láng. Ci-
tius, Altius, Fortius!

ÚSZÁS

Négyféle úszásnem szerepel az
olimpiai programban: gyors-, hát-
, mell- és pillangóúszás, illetve
ezek különféle távhosszúságú va-
riációi és kombinációi. Béka- és
kutyaúszás sajnos nincs, pedig
elég mulatságos lenne.
A temesvári származású Johnny
Weissmuller, alias Tarzan volt az
első (majom)ember, aki a 100 mé-
teres távot egy percen belül telje-
sítette, és ráadásul nem is egy kro-
kodiloktól hemzsegő folyóban
valamelyik filmforgatás alkalmá-
val, hanem olimpiai medencében.
Manapság már a napközisek is jó-
val egy perc alatt nyomják le a szá-
zat.
Van még egy ötödik olimpiai
úszásnem is, az ún. szinkronúszás,
amikor egy jeltolmács mutogatja
a parton, hogy mi történik éppen
a medencében, azok számára, akik
tök hülyék az úszáshoz.
Amikor nagyon hideg a medence
vize, akkor a sportolóknak enge-
délyezett az úszósapka használata,
a klinikailag dokumentált rövid-
látók pedig úszószemüveget vi-
selhetnek, hogy lássák a vizet.
Ha úszónővel akad dolgunk, min-
dig használjunk úszógumit!

Dalszövegelemző 
- közkedvelt slágerek górcső alatt -

„Szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre jár, mondd el,
hogy merre járhat Ő! Mondd el, hogy szeretem, mondd el,
hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell!”
(Republic: Szállj el kismadár) – Itt az átlagember számára
elsősorban a népdalokból ismert retorikai-stilisztikai alakzattal, az ún.
perszonifikációval (megszemélyesítéssel) vagy antropomorfizációval
operál a dalszerző: utasítja a kismadarat, hogy nézzen utána, hol
csámborog a szerelme, majd referáljon is a nyomozás eredményéről.
Továbbá a verébbel üzeni meg azt is, hogy szereti a csajt(?), és kell neki,
ahelyett, hogy küldene egy sms-t a smucián.

„Jó forró ágyikó, az csuda-csuda jó, ha melegít a lábikó,
ne hagyd hát pamlagon heverni páratlanul.” (Postássy
Juli: Puszinyuszi) – Eleinte a boldog ovisidőkbe kirándultat
bennünket Postás Józsi felesége (ágyikó, lábikó), de aztán jön a
hidegzuhany: kiderül, hogy páratlan számú alsó végtagja van!
Ergo, vagy csak egy lábbal rendelkezik a szerencsétlen, mert a
másikat levágta a villamos, vagy egyszerűen kihullt neki hatéves
korában, mert tejláb volt, és nem nőtt helyére másik, vagy egy
istenverte mutáns Julika, aki három, öt, hét vagy satöbbi 2n+1
számú lábbal született.

„Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme
fekete.” (Népdal) – Kirekesztő, szemszín-náci, írisz-sovén és
szivárványhártya-fasiszta megfogalmazás, mivel azt sugallja,
hogy akinek a szeme zöld, barna vagy piros, az nem szép,
magyarán rusnya. Ugyanakkor a kék vagy fekete szeműek se
dőlhetnek hátra, hiszen nem azt állítja, hogy az a szép, akinek a
szeme kék, vagy adott esetben fekete, hanem azt, hogy az a
szép, akinek a szeme szimultán kék és fekete, ami, lássuk be,
meglehetősen ritka. Vagy netán azt a régi népi bölcsességet
eleveníti fel nekünk ilyen kacifántosan, hogy a (feketeszemű)
asszony verve jó?

„Hogy mondjam el, hogy vágyom rád, hogy szeretem a
bőröd illatát?” (Romantic: Vágyom rád) – Így.

„Tűzpiros a ruhám, illatos a p*nám, ideges az anyám,
aranyos a cicám, a születési hibám, hogy illatos a
p*nám.” (Tereskova: Illatos a p*nám) – Rengeteg
információt kapunk mindössze néhány szóba sűrítve: a
művésznőnek piros az öltözéke, jó szagú a nemi szerve,
nyugtalan az édesanyja, és édibédi a macskája. Tereskova
mindezek közül a muára vonatkozó passzust tartja a
leglényegesebbnek, hiszen a végén elismétli még egyszer, hogy
illatos neki, valamint azt is elárulja, hogy ő ezt valamiféle natális
rendellenességnek tartja.

„Vasárnap délután a város meghal egy kicsit…” (Zorán:
Vasárnap délután) – Nem valószínű, hogy Zorán erre
alludálna ebben a szép romantikus dalban, mindenesetre tény,
hogy Hirosimára egy vasárnap délután küldték rá a cuccot.

„Add ide a didit, a didit add ide – én a didit oda nem
adom!” (Fekete Pákó: Add ide a didit) – Érdekellentéttel
állunk szemben: a fekete agyhalál szeretné megcsöcsörészni a
bigét, aki viszont nem támogatja őt eme óhaja
realizálódásában. Pedig a mentális fekete lyuk még ügyesen
meg is variálja a kérést: „add ide a didit – a didit add ide”, de
potyára, nem kapja oda, legalábbis itt és most nem. Patthelyzet.

„Noi suntem romani, noi suntem romani, noi suntem aici
pe veci stapani!” (Dák nóta) – Meglátjuk.
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február 24 – március 2.

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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A „Természet az életért” 
verseny kijelölte nyerteseit

A VI-ik alkalommal megszervezett „Természet az
életért” verseny kijelölte nyerteseit, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal székhelyén, 2012. február 28-án,
kedden, rendezett ünnepség keretén belül. A díjazott
tulajdonosi társulások képviselői mellett, az eseményen részt vettek, Claudiu
Maior alpolgármester, Anca Teban mérnök, a Polgármesteri Hivatal
Területrendezési irodájának vezetője, Bálint István helyi tanácsos és a felértékelő
bizottság tagjai.

Az ideii versenyre, a városbeli 1000 tulajdonosi társulásból, 14 nevezett be, a Tudor,
Kövesdomb, Kárpátok Sétánya, Meggyesfalva és Szabadság negyedeket képviselve. A díjakat
a következőképpen osztották el: I hely(1.200 lej) – Rotar Gheorghe 586. számú Tulajdonosi
Társulás ; II hely(1.000 lej) – Iulian Belean, 136. számú TT,  III hely(800 lej) – Bereki Ioan,
269. számú TT ; kontinuitási díjak (600 lej) - 1037. számú TT és Csizmadia Stupeczky Gergely.
Kezdeményezési díj (500 lej) - Călimănescu Teodor 17. számú TT; kezdeményezési díj (300
lej) –133. számú TT, dicséret (500 lej) 338. számú TT , 73. számú TT , 30. Számú TT, 187.
Számú TT, 196. számú TT, 415. számú TT, 342. számú TT.
A kiosztott összegek mellett, az összes résztvevőt dendrológiai anyaggal jutalmazzák meg
(10 cserje, 5 fa), valamint segítséget kapnak a zöldövezet kialakításában és
karbantartásában.

A verseny lebonyolítása ideje alatt, 2011. június 15 – október 31 a bizottság havi
ellenőrzések által monitorizálta a tavaszi és őszi fa-, cserje- és virágültetéseket, valamint
ezek rendezését és karbantartását a vegetációs időszakban.
„Örvendetes dolog, hogy a marosvásárhelyieket foglalkoztatja a tömbházaikat körülvevő
zöldövezetek karbantartása, védelmezve a természeti környezetet, esztétikai vonásokat
tulajdonítva és vonzóvá téve ezeket. A 2012. évi verseny élvezni fogja teljes figyelmünket,
törekedni fogunk minél több résztvevő vonzására, nagyobb támogatást fogunk nyújtani,
valamint a díjazottaknak szánt összegek értékét is emelni fogjuk. Meggyőződésem, hogy
közös erőfeszítéssel, Marosvásárhelyből ökovárost varázsolunk” – jelentette ki Claudiu Maior
alpolgármester.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Meghívó 
a Művész moziba
Nőnap alkalmából, március 8-án a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal ingyenes belépést biztosít, a hölgyeknek az ARTA 3D
Filmszínház vetítéseire. A meghívókat a helyek függvényében a mozi pénztáránál lehet
átvenni március 7-én, illetve 8-án a március 8-ai vetítésekre. A polgármesteri hivatal minden
hölgyet és kisasszonyt szeretettel vár az új ARTA 3D Filmszínházba.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája
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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.

l Eladó nagyon jó állapotban
levő Ford Fiesta. Irányár: 2600
euró. Érdeklődni a 0265222470-
es telefonszámon.

Lakás
l Sürgősen eladó 4 szobás
tömbházlakás az 1848-as Sug-
árúton, vagy elcserélném 2-3
szobás lakásra. Irányár: 55000
euró. Telefonszám:
0740635749
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 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.
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 között.

Egyéb

l 59 éves komoly nő, idős sze-
mély gondozását vállalom:
főzés, takarítás, de gyerek
gondozását is vállalom, hétvé-
géken is. Telefonszám:
0745839038

Társkereső
Hölgyek
l 44 éves kedves, optimista, tü-
relmes, spirituális dolgok iránt ér-
deklődő  újságírónő vagyok, aki
egy  olyan családcentrikus férfit
keres, aki komoly kapcsolatra vá-
gyik. Tel:0748-328731, sms ki-
zárva.

l 50 éves művészetet kedvelő,
határozott személyiségű nő va-
gyok, aki olyan intelligens férfit
keres, aki tudja, hogyan lehet bol-
doggá tenni egy nőt és komoly,
hosszú távú kapcsolatra vágyik.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

l 41 éves fiatalos, jó megjele-
nésű független nő vagyok, aki egy
komoly kapcsolat céljából hasonló
adottságú társat keres, Tel
0737700001, sms kizárva. Az
őszinteséget értékelem.

l 60 éves özvegy, igényes hölgy
vagyok, korban hozzám illő úri-
embert, keresek.  Egy őszinte, tar-
tós, hosszú kapcsolatot szeretnék
kialakítani. 0748328731 sms ki-
zárva.

l 24 éves szakmájában sikeres
nő az igaz szerelemre vágyik, mert
szeretnék boldog lenni egy hoz-
zám való társ mellett. Tel:0748-
328731, sms kizárva.

l46 éves üzletasszony vagyok, jó
anyagi háttérrel, akinek eddig túl
sok csalódást okozott az élet.  Egy
olyan talpra esett, optimista férfi
hiányzik az életemből, aki rávezet

ara, hogy az élet ennél több.
0737700001, sms kizárva.

lTanárnő, 34 éves, független, ro-
mantikus, egyszerű hölgy, kölcsö-
nös szimpátián alapuló
kapcsolatot keresek egy lehetőleg
nem dohányzó, jó humorú, kedves
úriember személyben. Tel:0748-
328731, sms kizárva.

l A szerelem által folyamatosan
megújulni, és kettesben átélni az
igazi boldogságot felemelő érzés.
Én egy 54 éves romantikus, álmo-
dozó, kedves nő vagyok, aki szeret
főzni és virágot kapni, szeretném,
ha te lennél számomra az Igazi.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

lSzeretné megtalálni élete nagy
szerelmét? Mi segítünk önnek
ebben! Mira Társkereső Ügynök-
ség várja hívását a 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731
telefonszámokon, vagy látogassa
meg internetes oldalainkat:
w w w.matrimonialemira.it,
www.mirasingels.eu

l Egyedül van, és új barátokat
szeretne megismerni, vagy inkább
új szerelemre vágyik?  Most lehe-
tősége van eljönni a 100-dik egye-
dülállók estéjére, amit a Mira
Társkereső Ügynökség 2012. már-
cius 10-én szervez Kolozsváron.
További tájékoztatásért kérem,
hívja a 0742227718,
0737700001, 0748328731
vagy  www.matrimonialemira.it,
www.mirasingles.eu

Urak
l 59 éves optimista, megértő és
érzékeny férfi vagyok, aki úgy
gondolja, hogy az életet kettesben
érdemes boldogan élni. Egy ked-
ves háziasszonyt szeretnék
magam mellé, aki hajlandó vidé-
ken élni. Tel:0748-328731, sms ki-
zárva.

lEgy 40 éves elvált, gyereket ne-
velő apa szeretne egy kedves, há-

zias, szerény nővel harmonikus
hosszú távú kapcsolatot kialakí-
tani. Tel:0748-328731, sms ki-
zárva.

l 29 éves fiatal úriember lelki
társát szeretné komoly értékrend-
del rendelkező nőben megtalálni.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

lAmbíciós, 43 éves férfi, szeret-
ném, ha végre egymásra találunk
azzal a hölggyel, akivel boldog le-
hetnék egy életen át. Számomra
fontos az őszinteség és a hűség. Én
azt vallom, hogy a párunkat nem
megszeretni kell, hanem megtar-
tani egy életen át és őt boldoggá
tenni. Úgy gondolod, hozzám való
vagy hívj a következő számon
0748328731, sms kizárva.

l37 éves egyedülálló, új lehető-
ségekre nyitott férfi vagyok, aki
szeretne egy romantikus nővel ko-
moly kapcsolatot kialakítani, aki
az élet szürke hétköznapjait színe-
sebbé tenné. Tel:0748-328731,
sms kizárva.

l 41 éves vallásos, tisztességes,
tanult, rendszerető úriember
tiszta szívvel,  hasonló értékekkel
rendelkező nővel  családot sze-
retne  alapítani. Tel:0748-328731,
sms kizárva.

l 45  éves fiatal férfi, lelki társát
kereső úriember  vagyok, aki sze-
retne  komoly értékrenddel ren-
delkező nővel  kialakítani a közös
jövőt. Olyan nővel szeretnék csa-
ládot alapítani, aki úgy gondolja,
hogy együtt még boldogak lehet-
nénk. Tel:0748-328731, sms ki-
zárva.

l 43 éves értelmiségi férfi  keres
egy olyan társat, akivel kialakíthat
egy őszinte,  bizalomra épülő kap-
csolatot. Tel:0748-328731, sms ki-
zárva.

lSzeretné megtalálni élete nagy
szerelmét? Mi segítünk önnek
ebben! Mira Társkereső Ügynök-
ség várja hívását a 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731
telefonszámokon, vagy látogassa
meg internetes oldalainkat:
w w w.matrimonialemira.it,
www.mirasingels.eu 

l Egyedül van, és új barátokat
szeretne megismerni, vagy inkább
új szerelemre vágyik?  Most lehe-
tősége van eljönni a 100-dik egye-
dülállók estéjére, amit a Mira
Társkereső Ügynökség 2012. már-
cius 10-én szervez Kolozsváron.
További tájékoztatásért 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

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.
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10:05 A Silla királyság
ékköve (s.) 

11:10 Fábry 
12:30 Zegzugos

történetek
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 P'amende
14:25 Esély
14:55 Valóságos

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

szerelem (s.) 
17:45 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

csak egy van (s.) 
19:30 Maradj talpon!

(magyar műv. vet.) 
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.) 
01:25 Sporthírek

Péntek 

21:15
Poén Péntek

m2

10:25 Kő, papír, olló
11:00 Válaszd a

tudást!
12:00 Bulizene
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.) 
14:20 Az utolsó

bánhidai
kovácsmester

14:40 Angkor unokái (s.) 
15:10 Aphroditétől -

Zeuszig
15:35 Vigyázz! Kész!

Jazz!
16:10 A tánc

legendája 
16:35 Pecatúra
17:05 Sírjaik hol

domborulnak... 
17:30 Világokon át (s.) 
18:20 English 4U
18:50 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! 

15:35
Vigyázz! Kész! Jazz!

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:20 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
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.) 
22:20 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
23:15 Gyilkos 

elmék (s.) 
01:20 Reflektor
01:35 Törzsutas 

(2011) (ism.)

17:15
Marichuy 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Impact 

- A becsapódás
napja (s.) 

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

felügyelő (s.) 
17:20 La Pola (s.) 
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott szerelem 
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 Magyar versek

18:20
Update Konyha

Viasat 3

10:55 Repülők,
vonatok, autók
(am. vígj., 1987)

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

Ramsay (s.) 
14:45 Monk (s.) 
16:35 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:30 Esküdt

ellenségek (s.) 
18:25 Gyilkos

számok (s.) 
19:25 Amerikai

mesterszakács
(s.) 

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

egy kicsi (s.) 
22:10 Ragadozók (am.

kalandf., 1996) 
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.) 
01:15 Jackie nővér (s.) 
01:50 Esküdt

ellenségek (s.) 
02:50 Ragadozók 

(am. kalandf.,
1996)

04:35 A nagy
házalakítás 

22:10
Ragadozók

Duna 

10:05 MacGyver (s.) 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyvHD
12:00 Magyar elsők  
12:20 Kisváros (s.) 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Lyukasóra (ism.)
15:45 Hazajáró 
16:15 Vigyázó

szemekkel a
világ körül (s.) 

17:00 100 éve
történt(s.) 

17:10 Az állatok
nyelve (s.) 

17:40 Ízőrzők (s.) 
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.) 
22:30 Híradó
22:35 Claire Brunetti,

a zsarulány
(francia krimi,
2009) 

17:40
Ízőrzők 
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m1

10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés

(ism.)
11:55 Angi jelenti 
12:30 Most a Buday! 
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Családom 

és egyéb
emberfajták (s.) 

14:30 Melissa és Joey (s.) 
14:55 Én, József Attila
15:25 Sárkányszív (am.

akcióf., 1996) 
17:10 Így készül -

Marslakók
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
21:15 Kegyetlen

bánásmód (am.
rom. vígj., 2003) 

22:55 Zorán koncert
23:45 Zsukovszkíj-

Szénási-Lénárd:
Mesés férfiak
szárnyakkal

(magyar színházi felv.)

Szombat

21:15
Kegyetlen bánásmód

m2

09:55 Gyerekműsor
11:55 Az utolsó

mohikán (s.) 
12:20 Fejezetek a

magyar vasutak
történetéből (s.) 

12:40 Az én világom
13:02 Gréti (magyar

anim. f., 1986) 
14:20 Sárkány és

papucs (rajzf.) 
15:30 Darwin

nyomában (s.) 
16:20 A falu jegyzője (s.) 
17:30 Magyarország

története (s.) 
17:55 Peter Gabriel és

a New Blood
Orchestra 
(szín.-ff., angol
koncertf., 2011) 

18:55 Otthonod a
kávéház (s.) 

19:20 Mi micsoda (s.) 
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.) 
21:00 Híradó
21:35 Sárkányszív

(am. akcióf.,
1996) 

17:55 Peter Gabriel és a
New Blood Orchestra 

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:05 Boci és Pipi (am.

anim. sor., 1997) 
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül

(ism.)
13:00 Autómánia
13:40 Veszprém-

Szeged férfi
kézilabda-
mérkőzés (élő)

15:25 Eltűntnek
nyilvánítva (s.) 

16:25 Hetedik érzék
(am.-kan.
filmsor., 1. rész,
2009)  -
Mentőakció

17:25 Mama Jack
(am.-dél-af. vígj.,
2005) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 A Karib-tenger

kalózai - A
Fekete Gyöngy
átka (am.
kalandf., 2003) 

23:15 Végső 
állomás 2. (am.
thriller, 2003)

17:25
Mama Jack 

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:25 Babavilág 
11:55 Tűsarok 
12:25 9 hónap 
12:55 Bajnokok Ligája

magazin 
13:25 Gyilkos számok 
14:25 Top Speed
14:55 Autóguru 
15:25 Xena (s.) 
16:25 Bűbájos

boszorkák (s.) 
17:25 Hawaii 

Five-0 (s.) 
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Az Angyal 

(am. akcióf.,
1996) 

23:00 Bad Boys 2. -
Már megint a
rosszfiúk (am.
akcióf., 2003) 

01:45 Pénzvonat 
(am. akció-vígj.,
1995)

03:30 EZO.TV
04:30 Kalandjárat

(ism.)
04:55 Teleshop

15:25
Xena

Viasat 3

08:40 A dadus (s.) 
09:10 Zsírégetők (s.) 
10:05 Halottnak a

csók (s.) 
10:55 Dawson és a

haverok (s.) 
12:45 Szívek

szállodája (s.) 
14:30 Egy kapcsolat

szabályai (s.) 
14:55 Airplane! 

(am. vígj., 1980) 
16:50 Lost in Space -

Elveszve az
űrben (am. sci-fi
akcióf., 1998)

19:30 Űrcowboyok
(szín.-ff., am.-
auszt.
akció-vígj., 2000) 

22:00 Conan, a barbár
2. - A pusztító
(am. fant.
kalandf., 1984) 

00:10 Tökéletes
katona 2 -
(kan. akcióf.,
1998) 

02:10 Űrcowboyok
(szín.-ff., am.-
auszt. akció-vígj.)

00:10
Tökéletes katona 2

Duna 

10:35 Az első bevetés
(német-am.-angol
akcióf., 2006) 

12:05 Családi 
krónikák (s.) 

12:40 Duna anzix (s.) 
13:15 Határtalanul

magyar 
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Vissza

Sherwoodba! (s.) 
15:10 Munka-Társ 
15:35 Talpalatnyi zöld
16:05 Törzsasztal
17:05 Magyar

történelmi
arcképcsarnok (s.) 

17:25 A Maharadzsa
lánya (s.) 

19:00 Híradó 
19:35 Pannonia 3

keréken 
20:05 Herczeg Ferenc:

Kék róka
(magyar színházi
felv., 1988) 

21:40 Szellem a
házban
(angol-japán
filmdráma, 1992)

00:00 Dunasport

17:25
A Maharadzsa lánya

m1

10:45 Úton-útfélen
10:50 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos

történetek (s.) 
13:35 Mesél a

filmhíradó 
14:05 Időkerék:

Binche városa
(francia

dokumentumf., 2001) 

14:20 Egy pikoló
világos 
(ff., magyar vígj.,
1955) 

15:50 Olimpiai
magazin

16:20 Telesport
16:50 Kecskeméti TE –

DVTK - Bajnoki
labdarúgó-
mérkőzés

19:05 Rex Rómában (s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 Marslakók 

- 1-2. rész
22:10 Kiadatás 

(am.-dél-af.
filmdráma,
2007)

Vasárnap

14:20
Egy pikoló világos 

m2

09:55 Gyerekműsor
10:15 Zorro 

legendája (s.) 
11:00 Sandokan (s.) 
11:25 Az utolsó

mohikán (s.) 
11:55 Kaláka
12:20 Magyar vasutak  
12:40 Hagyományok 
13:01 Vallási műsorok
15:55 Van öt perce?
16:00 Tiszta fényesség
16:20 Szép versek '82
16:50 Darwin

nyomában 
17:40 Magyarország

története 
18:05 Zorán koncert:

Körtánc
18:55 Otthonod a

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

Afrika (s.) 
21:00 Híradó
21:35 A Lényeg
22:05 Egy pikoló

világos (ff.,
magyar vígj.,
1955)

18:55
Otthonod a kávéház

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas (2011) 
13:00 Havazin
13:30 Egy

jávorszarvas
kalandjai
(német családi
vígj., 2005) 

15:15 Eltűntnek
nyilvánítva (s.) 

16:15 Tru Calling 
- Az őrangyal (s.) 

16.00 Hatoslottó-
sorsolás

17:20 Piedone, a zsaru
(olasz-NSZK
akció-vígj., 1974)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (s.) 
21:00 A csajok

háborúja 
(am. rom. vígj.,
2009)

22:50 Heti hetes
00:10 Házasság a

négyzeten (am.
rom. vígj., 2005) 

02:05 Portré

13:30
Egy jávorszarvas kalandjai 

TV2

06:45 Reggeli
gondolatok

07:15 Egzotikus Ázsia (s.) 
07:45 Tv2 matiné
11:45 Stahl konyhája
12:15 Kalandjárat

(ism.)
12:45 Borkultusz 
13:15 Talpig nő 
13:45 Több mint

TestŐr
14:15 A kiválasztott

(s.) 
15:15 Monk (s.) 
16:15 Bűbájos

boszorkák (s.) 
17:15 Az Angyal (am.

akcióf., 1996)
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Apafej 

(am. vígj., 1999)
22:55 Frizbi Hajdú

Péterrel 
23:55 Célkeresztben 
00:50 Bábel 

(francia-am.-
mex. filmdráma,
2006) 

03:10 EZO.TV
03:45 Napló (ism.)

13:45
Több mint TestŐr

Viasat 3

07:40 Smallville (s.) 
08:30 Topmodell

leszek! (s.) 
09:20 Szex és New

York light (s.) 
10:50 Szívek

szállodája (s.) 
11:40 A nagy

házalakítás (s.) 
12:35 Lost in Space -

Elveszve az
űrben (am. sci-fi
akcióf., 1998)

15:00 Robin Hood, a
tolvajok
fejedelme (am.
kalandf., 1991) 

17:50 Hazárd megye
lordjai 
(am. akció-vígj.,
2005)

21:00 CSI: A
helyszínelők (s.) 

22:00 Nikita (s.) 
22:55 Ace Ventura 2. -

Hív a természet
(am. vígj., 1995)

00:45 Az utolsó
mohikán 
(am. kalandf.,
1992)

15:00 Robin Hood, a
tolvajok fejedelme

Duna 

08:40 Zorro (s.) 
09:05 Daktari (s.) 
10:00 Isten kezében 
10:25 Élő egyház
11:00 Világ-nézet 
12:00 Római katolikus

szentmise
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(s.) 
16:45 Múltidéző (s.) 
17:15 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:30 Ördöglovas 
(ff., magyar
kalandf., 1943)

19:00 Híradó
19:35 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 Az üldözők 

(am. western,
1956)

23:00 Klubszoba

17:30
Ördöglovas 



13. oldalfebruár 24 – március 2.

Műsormelléklet

m1

06:55 Ma Reggel
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 Történelmi

magazin
15:25 Marslakók (ism.) 
16:20 Angyali érintés (s.) 
17:10 Veszélyes

szerelem (s.) 
17:55 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak 

egy van (s.) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók 

(3. rész) 
21:40 Kékfény
22:35 Hacktion (s.) 
23:35 Az Este
00:05 Aranymetszés
01:05 Múlt-kor

Hétfő 

14:55
Történelmi magazin

m2

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Jelfák (s.) 
11:00 Válaszd a

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

nap (s.) 
14:20 Bordal
14:45 Vadászat

holdjáróval (s.) 
15:40 Főtér 
17:05 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
21:30 Rocca

parancsnok (s.) 
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (s.) 
00:05 Drága 

doktor úr (s.) 
00:55 Az Este
01:30 Színész-

palánták (s.)

18:45 
Família Kft.

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 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
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.) 
22:20 Dr. Csont (s.) 
23:20 Nagyágyúk (s.) 
00:25 PokerStars.net -

Big Game 
01:20 Reflektor
01:35 Ne bízz

senkiben! 
(kan. thriller, 2007)

13:05
Asztro Show

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 A jamaikai kalóz

(am. kalandf.,
1976) 

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

felügyelő (s.) 
17:20 La Pola (s.) 
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

szerelem (s.) 
19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 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 NCIS (s.) 
03:00 NCIS: Los

Angeles (s.) 

13:30
A jamaikai kalóz

Viasat 3

08:25 Gyilkos 
sorok (s.) 

10:15 Gyilkos 
számok (s.) 

11:10 Airplane! 
(am. vígj., 1980) 

12:55 A dadus (s.) 
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.) 
14:55 Monk (s.) 
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:35 Esküdt

ellenségek (s.) 
18:35 Gyilkos 

számok (s.) 
19:30 Amerikai

mesterszakács (s.) 
20:30 Jóbarátok (s.) 
21:25 Két pasi - 

meg egy kicsi(s.) 
22:20 Éden Hotel 2. (s.) 
23:20 Kettős 

ügynök (s.) 
00:55 CSI: A

helyszínelők (s.) 
01:55 Esküdt

ellenségek (s.) 
02:50 Kettős 

ügynök (s.)

14:45 
Monk

Duna 

08:35 Sólyom és
galamb 

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 mindenség -

gel mérd
magad 

17:20 Toleranciából
jeles 

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

orvosság (s.) 
22:15 Híradó
22:30 Vénusz 

(angol vígj., 2006)
00:05 Dunasport

20:40
MacGyver 

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.) 

11:05 Mindenből 
egy van

12:00 Kékfény (ism.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser

Bildschirm
14:55 Marslakók 

(3. rész)  (ism.)
15:25 Hacktion (s.) 
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! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók 

(4. rész) 
21:40 Van az a pénz,

ami
megbolondít
(am. vígj., 2008)

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

Kedd

19:30
Maradj talpon! 

m2

10:25 Palócföld 
10:50 Martin György

gyűjtéséből 
11:00 Tudásakadémia 
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap 
14:20 Bordal 
14:45 Főtér 
16:15 Hogy volt!?
17:50 Delta
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
21:30 Rocca

parancsnok (s.) 
22:25 Maradj talpon!
23:20 Stingers (s.) 
00:05 Drága 

doktor úr (s.)

18:15
English 4U

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.) 
10:20 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
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.) 
22:20 A mentalista (s.) 
23:20 A Grace klinika (s.) 
00:25 Reflektor
00:45 Vészhelyzet (s.) 

22:20
A mentalista

TV2

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

(am. filmdráma,
1989)

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

felügyelő (s.) 
17:20 La Pola (s.) 
18:20 Update 

Konyha (s.) 
18:25 Tiltott 

szerelem (s.) 
19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 Jóban 

Rosszban (s.) 
22:00 Ütközéspont

(am. filmdráma,
2002)

23:55 Aktív (ism.)
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Bajnokok Ligája
02:35 Táncalak 

22:00
Ütközéspont 

Viasat 3

08:05 Gyilkos sorok (s.) 
09:55 Gyilkos 

számok  (s.) 
10:50 Hazárd megye

lordjai (s.) 
12:55 A dadus (s.) 
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.) 
14:55 Monk (s.) 
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:35 Esküdt

ellenségek (s.) 
18:35 Gyilkos 

számok (s.) 
19:00 Amerikai

mesterszakács (s.) 
20:30 Jóbarátok (s.) 
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.) 
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 Doktor 

House (s.) 
00:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
01:15 Esküdt

ellenségek (s.) 
02:10 Doktor House (s.) 
03:05 A nagy

házalakítás (s.) 
03:50 A kifutó (s.) 

13:55
Amerikai mesterszakács 

Duna 

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd 
07:30 Híradó
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 Virágzó 

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

utca (2011)
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.) 
21:30 Mad Men -

Reklámőrültek (s.) 
22:15 Híradó
22:30 Az utolsó

kalandor
(francia
filmdráma, 1.
rész, 2001)

21:30
Reklámőrültek 



14. oldal február 24 – március 2.

Műsormelléklet

m1

06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság

ékköve (s.) 
11:00 Hölgyek és urak

(magyar tévéf., 1991) 
12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Hrvatska

krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Marslakók 

(4. rész)  (ism.)
15:25 Gasztroangyal
16:20 Angyali érintés (s.) 
17:10 Veszélyes

szerelem (s.) 
17:55 MM magazin
18:45 Család 

csak egy van (s.) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók 

(5. rész) 
21:40 Párizsi

helyszínelők (s.) 
22:35 Pesty Fekete

Doboz 
23:30 Az Este
00:05 KorTárs

Szerda

22:35
Pesty Fekete Doboz 

m2

11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap 
14:20 Szép otthonok,

remek házak
14:40 A magyar bor

évszázadai
15:05 Aphroditétől -

Zeuszig
15:30 Valaki -

Müller Péter író
16:00 A rejtélyes XX.

század
16:25 Múlt-kor
16:50 Zegzugos

történetek 
17:20 Világokon át 
18:10 English 4U 
18:40 Família Kft. (s.) 
19:05 Angyali érintés (s.) 
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem 
21:00 Híradó
21:30 Rocca

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

15:05
Aphroditétől - Zeuszig 

RTL Klub

08:35 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
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.) 
22:40 Legyen Ön is

Milliomos!
23:45 Házon kívül
00:15 XXI. század 
00:50 Reflektor
01:05 Ments meg! (s.) 
02:00 Teddy Kollek, 

a polgármester
(am. dokumentumf.,
1995) 

18:25
Tiltott szerelem

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 Csak 

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

felügyelő (s.) 
17:20 La Pola (s.) 
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott szerelem

(török filmsor.,
8. rész, 2008) 

19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 Jóban 

Rosszban (s.) 
22:00 Doktor House (s.) 
23:00 Született

feleségek (s.) 
00:00 Aktív (ism.)
01:00 Tények Este
01:35 EZO.TV
02:10 Doktor House (s.) 
03:00 Született

feleségek (s.) 

16:20
Rex felügyelő

Viasat 3

07:20 A kifutó (s.) 
08:15 Gyilkos sorok (s.) 
10:10 Gyilkos 

számok (s.) 
11:10 Ace Ventura 2. -

Hív a természet
(am. vígj., 1995)

12:55 A dadus (s.) 
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.) 
14:50 Monk (s.) 
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:35 Esküdt

ellenségek (s.) 
18:35 Gyilkos 

számok (s.) 
19:30 Amerikai

mesterszakács (s.)
20:30 Jóbarátok (s.) 
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.) 
22:20 Éden Hotel 2. (s.) 
23:20 Shameless -

Szégyentelenek (s.) 
00:30 CSI: A

helyszínelők (s.) 
01:30 Esküdt

ellenségek (s.) 
02:25 Shameless -

Szégyentelenek.

22:20
Éden Hotel 2.

Duna 

09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.) 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
11:55 Magyar elsők (s.) 
12:20 Kisváros (s.) 
13:02 Híradó  
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Munka-Társ 
15:45 Önök 

kérték! (ism.)
16:40 Talpalatnyi 

zöld (ism.)
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.) 
22:20 Híradó
22:30 Az utolsó

kalandor
(francia
filmdráma)

17:10
A megregulázott fény

m1

06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság

ékköve (s.) 
11:10 Poén Péntek (ism.)
12:05 Párizsi

helyszínelők (s.) 
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Rondó
14:25 Kvartett
14:55 Marslakók 
15:25 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (s.) 
17:10 Veszélyes

szerelem (s.) 
17:55 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

csak egy van (s.) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók 

(6. rész) 
21:40 Elcserélt lányok (s.) 
22:25 D. Tóth Kriszta

show
23:25 Az Este
23:55 Miss Pettigrew

nagy napja
(angol-am. rom.
vígj., 2008)

Csütörtök

22:25
D. Tóth Kriszta show

m2

10:00 Természet -
filmesek

10:25 TED
10:50 Néprajzi

értékeink 
11:00 Tudásakadémia 
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap 
14:20 Egymillió fontos

hangjegy
14:40 A magyar bor a

XX.században
15:05 Aphroditétől -

Zeuszig
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:20 Világokon át 
18:10 English 4U
18:40 Família Kft. 
19:10 Angyali érintés (s.) 
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.) 
21:00 Híradó
21:30 Rocca

parancsnok (s.) 
22:25 Maradj talpon!

14:20
Egymillió fontos hangjegy

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor 
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
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.) 
22:20 Vadiúj

vadnyugat 
(am. akció-vígj.,
1999) 

00:30 Tudorok (s.) 
01:40 Reflektor
01:50 Infománia

22:20
Vadiúj vadnyugat 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon! (ism.)
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Tiszta 

szerencse (am.
akció-vígj., 1991)

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

Konyha (s.) 
18:25 Tiltott

szerelem (s.) 
19:30 Tények
20:35 Aktív
20:55 Jóban 

Rosszban (s.) 
22:00 Agyő, 

nagy Ő! (s.) 
00:15 Aktív (ism.)
01:15 Tények Este
01:50 EZO.TV
02:25 Agyő, nagy Ő!

(am. vígj., 2007)

10:35
Stahl konyhája

Viasat 3

08:15 Gyilkos 
sorok (s.) 

10:10 Gyilkos 
számok (s.) 

11:10 Columbo (s.) 
12:55 A dadus (s.) 
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.) 
14:50 Monk (s.) 
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.) 
17:35 Esküdt

ellenségek (s.) 
18:35 Gyilkos 

számok (s.) 
19:30 Amerikai

mesterszakács (s.) 
20:30 Jóbarátok (s.) 
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.) 
22:20 Éden 

Hotel 2. (s.) 
23:20 A célszemély (s.) 
00:20 CSI: A

helyszínelők (s.) 
01:10 Esküdt

ellenségek (s.) 
02:10 A célszemély (s.) 
03:05 A nagy

házalakítás (s.) 
03:50 A kifutó (s.) 

18:35
Gyilkos számok

Duna 

11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
11:55 Magyar elsők (s.) 
12:20 Kisváros (s.) 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár

(magyar 
szór. műsor)

15:15 Élő népzene 
15:45 Szerelmes

földrajz 
16:15 Törzsasztal

(ism.)
17:10 Virág

virágossága 
17:45 Valóságos

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

utca (2011)
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.) 
21:30 A Sipsirica (s.) 
22:25 Híradó
22:30 Csinibaba

(magyar zenés
vígj., 1997)

00:15 Dunasport

13:20
Kívánságkosár



15. oldalSport <<február 24 – március 2.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A vezetőségben Aurel Babutan
klubigazgatót Anton Helesteanu, haj-
dani bíró váltotta, az egykori vezető-
edzőt, Sabaut előbb Selymes, majd
Trombetta követte, aztán a téli szün-
időben az olasz szakember helyébe, a
Steaua egykori BEK-győztes csatára,
Marius Lacatus került. 

A játékoskeret is változott, akik
nem váltották be a hozzájuk fűző ígé-
reteket, távoztak, helyükbe több idő-
sebb, tapasztalt, vagy fiatal, tehetsé-
ges labdarúgó került. 

Így távozott a csapattól Didi (Otelul
Galac), Diego Ruiz ( Antofagasta-
Chile), Issa Ba (Gaz Metan),  Simone
Cavalli (AC Voghera, Seria D, Olaszor-
szág), Jamal Mohammed (Matahare
United-Kenya) és Alin Goia (Luceafarul
Nagyvárad). 

A keret új tagjai: Sergiu Homei
jobbhátvéd, középpályás (25 éves, ját-
szott a nagyszalontai Liberty, Sopron,
Dinamo, Iasi-i Poli, besztercei Gloria
és az urziceni-I Unirea színeiben), Giani
Stelian Kirita középhátvéd ( 35 éves,
Dinamo, Bursaspor), Vlad Bujor csatár
( 23 éves, szatmári Olimpia, kolozsvári
CFR, Iasi-I Poli, Mersin (Törökország),
craiovai Universitatea és Zalaeger-
szeg), Dragos Firtulescu középpályás
( 24 éves, craiovai Universitatea, Alki
Larnaka), Goran Ljubocevic csatár ( 29
éves, Osijek, Dinamo Zagreb, Genk,
AIK Stockholm) és Andrei Cordos hát-

véd ( 24 éves, Frosinonetől kölcsön-
ben).

Az antalyai edzőtáborban a keret
tagjai közt szerepelt Mircea Pop, Lucian
Bungardean és Hodgyai László a má-
sodik csapatból, meg Razvan Stoica
az íúsági keretből is. 

Az együttes a felkészülési időszak
alatt nyolc mérkőzésen három győzel-
met, két döntetlent és három veresé-
get ért el. 

Íme, az eredmények: 2-0 az ukrán
Metaliszt Harkov ellen (gólszerzők Cor-
dos és Subotic), 2-3 a lengyel Polonia
Varsóval szemben ( Celsinho és Asta-
fei), 0-3 az ukrán Terek Groznij ellen,
0-0 a szerb másodosztályú Napredac
Krusevac, majd a kazah FK Atirau-val,
2-3 az ukrán Arszenál Kijev ellen ( Su-
botic és Celsinho), 4-0 a Moldva Köz-
társasági Nistru Otaci-al szemben 
(Celsinho, Astafei, Firtulescu és Subo-
tici), 5-1 az ukrán FC Oleksandria ellen
(Celsinho 3, Fl. Dan és Ljubojevic).

A barátságos mérkőzéseken hasz-
nált felállítások alapján, Marius Laca-
tus vezetőedző a következő kezdő ti-
zenegyet használta a legtöbbször:
Albut- Nicu, Ghionea, Iencsi, Topici-
Astafei, Firtulescu, Ilyés, Bumba-Fl.
Dan és Subotici. Mivel Homei, Padu-
retu, Szilágyi, Celsinho és Kirita is jól

bizonyított az Antalyai edzőtáborozás
során, ők is biztos tagjai lehetnek a
kezdő tizenegynek a tavaszi idény során. 

Együttesünk a 15. helyről várja a
folytatást, eddig 16 pontot szerezve.
Érdekes, de ugyanakkor nehéz idény
előtt áll csapatunk, hiszen a bentma-
radás reményében vág neki a tavaszi
folytatásnak, amely a vezetőség által
kitűzött cél is egyben. Körülbelül még
20 pont szükséges a FCM számára,
hogy biztosítsa helyét az A-osztályban.
Nehéz, viszont nem lehetetlen a cél-
kitűzés. 

Bemutatkoztak 
az új játékosok

Kedden délelőtt sajtótájékoztató
alkalmával mutatta be új játékosait a
FCM-vezetősége. A sajtótájékoztatón
jelen volt Anton Helesteanu klubigaz-
gató, Marius Lacatus vezetőedző, Ser-
giu Homei, Vlad Bujor, Andrei Cordos,
Giani Kirita és Goran Ljubojevic játé-
kosok.

Anton Helesteanu klubigazgató
elmondta, hogy ezután is az admi-
nisztratív feladatokkal foglalkozik, a
tehnikai, taktikai és fizikai felkészülés
a vezetőedző és segítői hatáskörébe
tartozik. 

Sepsi Lászlóval (26 éves, ex. Ben-
fica, temesvári Poli) kapcsolatosan

megjegyezte, hogy a FCM vezetősé-
gének hivatalos papírja van a TAS-tól
(a Lausanne-i sportbíróság), ahol sza-
bad játékosnak nyilvánították, de még
nincs leigazolva a labdarúgó szövet-
ségnél a FCM-nek, amit remélnek,
hogy péntekig, a CFR-vel való mérkő-
zés napjáig sikerül megoldani-
mondta a klubigazgató. Megjegyezte,
hogy az évad elején a klub célkitűzése
nem a kiesés elkerülése volt, de jelen-
leg, a tragikus őszi idény után, ez a
cél. 

Marius Lacatus vezetőedző meg-
jegyezte, hogy az egy hónapos anta-
lyai edzőtábor hosszú, fárasztó, de
ugyanakkor hasznos volt, ahol kellő
fizikai, tehnikai és taktikai felkészü-
lésben volt részük a játékosoknak a
rövidesen kezdődő tavaszi szezonra,
ahol minden mérkőzés fontos lesz a
FCM-számára. Az egy hónapnyi edző-
táborozás alatt, mindössze négy nap
volt egyetlen edzésük a játékosoknak,
a többi napokon két edzést tartottak.
A vezetőedző azt is elmondta, hogy
elégededett a jelenlegi kerettel, min-
den játékos az ő kérésére, vagy a be-
leegyezésével került a FCM-hez és
kellő odaadással képesek elérni a ve-
zetőség által kitűzött célt. 

Arról is beszélt, hogy reméli, az iú-
sági játékosok, akik együtt készültek
a nagycsapattal, rövidesen hasznos,
meghatározó futballistái lehetnek a

felnőtt együttesnek, ami főleg tőlük
függ.

Végezetül elmondta, a mai, CFR el-
leni mérkőzésre pontot, pontokat sze-
rezni utazott a csapat és reméli, hogy
a mérkőzésre felépülnek a sérüléssel
bajlódó játékosok is, és a legjobb ösz-
szeállításban léphetnek pályára Ko-
lozsváron.  

Sergiu Homei: Mindamellett,
hogy kölcsön játékosként kerültem a
marosvásárhelyi csapathoz, mindent
elkövetek annak érdekében, hogy
megmeneküljünk a kieséstől.

Giani Kirita: Bevallom, hogy azért
is kerültem a FCM-hez, mivel utolsó
lehetőség volt számomra, hogy leszer-
ződhessek valahová az A-osztályban.
Jelenleg a legfontosabb számunkra,
hogy a elérjük a vezetőség által kitű-
zött célt, aztán elválik, hol folytatom
utána.

Vlad Bujor: Remélem, hogy gó-
lokkal sikerül majd segítsem az együt-
test, elvégre ezért vagyok csatár.

Andrei Cordos: Örvendek, hogy újra
hazajöhettem, és tagja lehetek annak
az együttesnek, amely már a tavaly
befogadott. Gondolom, közösen bizo-
nyíthatunk.

Goran Ljubojevic: Néhány napja
vagyok itt, tetszik a város, gondolom,
hamarosan beilleszkedem ebbe a kö-
zösségbe.  

Nem lehetetlen 
célkitűzés a folytatásra

Ma este 20.30 órai kezdettel (élőben a Digi Sport 1-en), első hivatalos mérkőzését játssza a marosvásárhelyi FCM együttese, a román labdarúgó
bajnokság 2011-2012-es évadjának második tavaszi fordulójában, a kolozsvári CFR ellen lép pályára idegenben. Mint ismeretes, a bajnokság őszi
idényében, sőt a téli szünidő alatt is változásokon esett át együttesünk.
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Sorsüldözött mutánsok c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Mindent gyógyítanak! Már képtelen vagyok újabb mutációt kitalálni.


