
Tegnap, március 15-én Erdély-szerte megemlékeztek az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. A rendezvények
sora 11 órakor a Bernády téren kezdődött, ahol az RMDSZ városi szervezet nevében megkoszorúzták a Bem-em-
lékplakettet, s ünnepei beszédet Csegzi Sándor alpolgármester mondott.  13 órakor a Kossuth utcai Petőfi-szobornál
került sor az MPP által szervezett ünnepi megemlékezésre, ahol beszédet mondtak Ötvös József, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület generális direktora, Andrássy Árpád, az MPP városi szervezetének ügyvezető elnöke, valamint
prof. dr. Benedek Imre, a Polgári Koalíció polgármester-jelöltje, illetve Bíró Zsolt megyei tanácselnök-jelölt. 
(Dr. Benedek Imre ünnepi beszéde kivonatos formában az 5. oldalon olvasható.) Lapzártánk után, délután 4 órakor
került sor az RMDSZ megyei szervezete által rendezett megemlékező ünnepségre a Székely Vértanúk Emlékos-
zlopánál, illetve du. 5 órától az EMNP által szervezett ünnepi műsorra a Petőfi-szobornál. 
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V é l e m é n y

Anyátok tyúkja

Minden nemzet kultúrájában kiemel-
kedő jelentőséggel bír: a termékenysé-
get, a megújuló életet szimbolizálja.
Tápértéke a húséval vetekszik mind fe-
hérje-, mind zsírtartalmát tekintve. Je-
lentős mennyiségű A, B2, D és az E
vitamin vagyon benne, valamint karotin-
tartalma is magas. Igen, ő a tojás. 

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

>>> 4. oldal Társadalom

A Pro Európa Liga 
támogatja a MOGYE 
multikulturális státuszát

„Nagyon fontos, hogy létrejöjjön a
magyar tagozat a MOGYÉ-n, ugyanis
ez megfelel a romániai demokratikus
kisebbségi normáknak” – jelentette
ki sajtótájékoztatóján Smaranda
Enache, a Pro Európa Liga társelnöke.

V é l e m é n y

Román leckék

A legtöbben tehetetlenül állunk az egyre
aggasztóbb közéleti fejleményekkel
szemben. A veszélyérzet könnyen elural-
kodhat rajtunk, és arra kényszeríthet,
hogy mindenki a saját lehetősége szerint
keresse az utat a jobb és nyugodtabb
életkörülmények megteremtése felé. 

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

S p o r t
Még Se (p) sikerült távol 
tartani őt, aki Bölöni László
számával fog játszani

Az elmúlt héten a FCM-vezetősége által ösz-
szehívott első sajtótájékoztatón még arról
tájékoztatott Anton Helesteanu klubigaz-
gató, hogy minden erőfeszítések ellenére,
bár a nemzetközi sport-döntőbíróság ha-
tározata ezt lehetővé tenné, az LPF megta-
gadta, hogy Sepsi László leigazolását beje-
gyezze. Négy órával később, a sürgősségileg
összehívott sajtókonferencián már hivata-
losan is bemutatták Sepsit, mint a FCM új
játékosát. A labdarúgó, a hajdani híres, szur-
kolók által is közkedvelt Bölöni László 11-
es mezét fogja használni. A FCM frissen le-
igazolt játékosaként, már mosollyal az arcán
válaszolt az újságírói kérdésekre.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 4. oldal

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

Március 15. 
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Névnapok
Március 16. Henrietta, Bálint, Valentin, Henrik, Ábris 
Március 17. Gertrúd, Patrik, József
Március 18. Sándor, Ede, Alexandra, Nárcisz
Március 19. József, Bánk, Jozefa
Március 20. Klaudia, Irma, Alexandra, Mór, Hubert
Március 21. Benedek, Bence, Gergely, Nikolett, Miklós
Március 22. Beáta, Lea, Izolda, Csilla, Katalin, Vazul

Ajánló

Kos: Ezen a héten minden kedvezhet a döntések meghozatalának,
vonatkozzanak azok akár az otthoni vagy éppen a karrierjével
kapcsolatos dolgokra. Ha folyamatban lévő jogi ügyei vannak, akkor
azokat nem érdemes halogatnia. 

Bika: Ezen a héten érdemes lenne meglátogatnia a rég nem látott
barátait, mert kissé hiányolhatják már önt. A beszélgetések
optimizmussal, és jókedvvel segíthetik a hetét, de ne lepődjön meg
azon sem, ha remek tanácsokat kap tőlük. 

Ikrek: Ezen a héten az otthoni ügyek foglalhatják le önt. Talán egy
utazásra készül, és mindent aprólékosan csomagol, vagy csak éppen
alapos rendet rak a háza táján. Az elmúlt időben azonban sok
lehetett a félreértés, ezeket pedig érdemes még ezen a héten
tisztázni. 

Rák: Érdemes lenne ezen a héten óvatosan és megfontoltan
megalkotnia a véleményét, mert ha nem figyel oda a
mondanivalójára, akkor komoly félreértések is lehetnek belőle. Ha
valamit nem támogat, akkor se keljen ki magából, próbáljon meg
higgadt maradni.

Oroszlán: Ezen a héten többféle pletyka is keringhet a levegőben,
de jobban teszi, ha nem igazán foglalkozik azokkal. A jövőjét illetően
csupa jó és hasznos dolgot tervezhet, de azért érdemes
megmaradnia a realitások határain belül. 

Szűz: Ha ezen a héten ruhákat vásárol, akkor rátalálhat néhány
különleges darabra is. Most ne sajnálja rájuk a pénzt, hiszen
szerencsére megengedheti magának az efféle, nem túl megterhelő
kiadásokat. A kötelező feladatokról azonban ne feledkezzen meg!

Mérleg: Egy új barátja, nem biztos, hogy megteszi önnek azokat a
szívességeket, amelyekre megkéri őt. Ezen a héten több embert is
bevonhat egy olyan folyamatban lévő ügybe, ami csak önre
tartozna, ezért ne csodálkozzon azon, ha nem túl szép szavakkal
illetik önt. 

Skorpió: Ezen a héten egészen furcsán viselkedhet ön az
emberekkel, egyik pillanatban még kenyérre lehet önt kenni, a
másik pillanatban pedig maga a rendíthetetlen jéghegy. Néha már
önmagán is meglepődik, ezért az aktuális problémáira minél
hamarabb megoldást kéne találnia. 

Nyilas: A karrierjének kedvezhet ez a hét, ezért javasolt minden
energiáját ebbe fektetnie. Ha van rá lehetősége, akkor próbáljon
meg begyűjteni minél több és hasznosabb információt, hiszen
néhány tény tudtában sokkal könnyebb dolga lehet. 

Bak: Ezen a héten az ellentétes nem képviselőivel ne nagyon
foglalkozzon, hiszen most sokkal fontosabb feladatai vannak. A
pénzügyeit illetően érdemes lenne céltudatosabbnak lennie, és jó
lenne lefektetnie néhány szabályt is, csak hogy megkönnyítse a
maga dolgát. 

Vízöntő: Valaki iránt eléggé szélsőségesek lehetnek a
megnyilvánulásai, de a hét közepén egy nagyon pozitív csalódásban
lehet része az illetővel kapcsolatban. Nem biztos, hogy sok értelme
van a versengésnek, talán többet érne, ha megpróbálnának együtt
dolgozni. 

Halak: A lelki, szellemi kikapcsolódás elengedhetetlen feltétele,
hogy fizikailag is feloldjon magában mindenféle feszültséget. Ehhez
kiváló segítség lehet például a szauna. Mindenki szeret néha
elvonulni és egyedül lenni, de Önnél most kezd elnyúlni ez a
magányos időszak. Ideje újra emberek közé mennie!

Horoszkóp

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

Fábián Margit 
festészeti kiállítása

A képzőművészek egyesületének
Unirea kiállítótermében Fábián
Margit festményeiből nyílt kiállí-
tás március 23-ig látogatható.

Fotótanfolyam alapfokon

Az Erdélyi Magyar Műszaki és Tu-
dományos Társaság március 19-
e és 31-e között fotótanfolyamot
szervez alapfokon. Helyszín: a
marosvásárhelyi Bolyai Tudomány
és Technika Háza (a Kőrösi Csoma
Sándor és az Al. Papiu Ilarian ut-
cák kereszteződésénél). A 16 órás
(hetente kétszer négyórás) kur-
zuson az érdeklődők ismereteket
szerezhetnek a fényképezőgép
felépítéséről, működési elvéről, a
képi kommunikációról, képszer-
kesztésről és a számítógépes kép-
feldolgozásról. Érdeklődni, felirat-
kozni a 0744-604-244-es
telefonszámon, illetve a
gyvajda67@yahoo.ro e-mail cí-
men lehetséges. A szervezők a ko-
rábbi tanfolyam résztvevőinek je-
lentkezését is várják, ők ezúttal
gyakorlati foglalkozáson vehetnek
részt.

Miholcsa József tárlata

Még látogatható a Bolyai téri uni-
tárius egyházközség tanácster-
mében (Bolyai tér 13. sz.) Mihol-
csa József szobrászművész 33
fából készült szobrából megnyílt
egyéni kiállítás. A tárlat március
20-ig naponta 9-11 óra között te-
kinthető meg.

Két lengyelül 
beszélő szegény román 

Március 17-én este 8 órától Dorota
Maslowka a Két lengyelül beszélő
szegény román drámáját kísérhetik
figyelemmel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Kistermében.

Carmina Burana

Március 23-án, 19 órától, illetve már-
cius 24-én, 19 órától Carl Orff Car-
mina Burana táncszínházi előadását
tekinthetik meg az érdeklődők a
Nemzeti Színház Nagytermében.

Medjugorjei zarándoklat

A hit évében április 22–27. között
szervez zarándoklatot Medjugor-
jéba T. Hajlák Attila István maros-

vásárhelyi segédlelkész. Indulás
Gyergyószentmiklósról, majd
csatlakoznak a csíkszeredaiak,
kézdivásárhelyiek, sepsiszent-
györgyiek, udvarhelyiek, maros-
vásárhelyiek, gyulafehérváriak,
dévaiak és az aradiak. A részvétel
150 euró és 100 lej, ami tartal-
mazza az út, a jó körülmények kö-
zötti szállást, napi két étkezés és
a zarándokcsomag árát. Érdek-
lődni és jelentkezni április 18-ig
a 0742-698-166-os telefonszá-
mon lehet.

Varázsképek Székelyföldről

A sepsiszentgyörgyi Camera Club
Siculorum és a KépVidék Alkotó-
csoport, valamint a Marosvásár-
helyi Fotóklub szervezésében
március 16-án 18 órától a maros-
vásárhelyi Bernády Házban nyílik
meg a Varázsképek, Székelyföld
címet viselő, székelyföldi fotómű-
vészek alkotásait bemutató gyűj-
teményes kiállítás, amelyet Bálint
Zsigmond fotóművész és Kovács
László Attila kurátor nyit meg. A
Varázsképek, Székelyföld vándor-
kiállítás első alkalommal nyújt le-
hetőséget arra, hogy a térség 40
fotóművésze 74 alkotáson keresz-

tül mutassa meg, hogy milyennek
is látják ők Székelyföldet. A prog-
ram és a kiállítás egy székelyföldi
fotóarchívum létrehozásának le-
hetőségét is megteremti.

Gruppen-Hecc 
a Kultúrpalotában

Március 18-án, vasárnap este 7
órától a marosvásárhelyi Kultúr-
palotában a 20 éves Gruppen-Hecc
kabarétársulat politikai kabaréjá-
nak legjavát mutatja be. A Nagy
István és Molnár Tibor által írt je-
lenetekben fellépnek: Nagy István,
Kárp György, Szélyes Ferenc, Kilyén
László, Henn János, Biluska Anna-
mária, Somody Hajnal, Fodor Pi-
roska, zenél az Autostop MS. Az
előadásra a munkanélküliek és a
nyugdíjasok féláron, azaz 10 lejért
válthatnak belépőt.

Ittfelejtett álmok

A Csendház Művészeti Alapítvány
szervezésében nyílt meg Kali Sza-
bolcs Ittfelejtett álmok... című
egyéni kiállítása a marosvásárhelyi
várban lévő Museum Caféban. A
tárlat március 31-ig látogatható,
naponta 8-22 óra között.
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Arról, hogy
miben is
vagyunk

Javában zajlik a MOGYE kö-
rüli cirkusz, a tíz napig közvitára bocsátott kormány-
határozat ellenére sem állítható, hogy végleg lefutott
lenne az ügy. Már a legmagasabb rangú RMDSZ-es
tisztségviselők is tudják, tapasztalhatták: ami érvé-
nyes este, az reggelre teljesen megváltozhat, különö-
sen Bukarestben. Nem tehetem meg azt sem, hogy
az egyetem-ügy kapcsán ne idézzem a megállapítást,
miszerint az, ha egy román politikus kézjegyével lát
el egy egyezséget, szerződést, dokumentumot, még
semmit sem bizonyít, legkevésbé azt, hogy be akarná
azt tartani, legfennebb annyit, hogy tud írni. A
MOGYE-ügy tagadhatatlan aktuálpolitikai vetületein
túl – igen, magam is azt tartom, hogy ha nem is teljes
egészében, de az RMDSZ kampánycélját is szolgálja
–, talán érdemes lenne néhány mondatban arról is
szólni, hogy miben is vagyunk tulajdonképpen. Nem
másért, de úgy tűnik, sokan elfelejtették.  

Köztudott, vagy annak kellene lennie, hogy Vásár-
hely a hatvanas évek elejétől a román homogenizá-
ciós törekvések legfőbb célpontja. Érdekes egybeesés:
a ’45-ben alakult Orvosi és Gyógyszerészeti Egyete-
men éppen 1962-ben vezették be – felsőbb pártuta-
sításra – a román nyelvű oktatást. Dehát erről sem a
mai román egyetemi oktatók – akiknek zöme az or-
szág más, távoli vidékeiről származik –, sem a román
diákok nem tudnak, illetve úgy tesznek, mintha nem
tudnának… Ők egyet tudnak, de azt nagyon: a mi
javunkat… Testvéri szeretetük, féltésük odáig el-
megy, hogy amiatt aggódnak, hogy a magyar nyelven
tanuló medikusok esetleg nem tudnának boldogulni,
betegeiket ellátni Románia többségiek által lakott te-
rületein… Az már eszükbe sem jutna, hogy adófizető
állampolgárokként, esetleg nekünk is járna legalább
egy fél magyar tannyelvű állami orvosi egyetem, az
ország hat hasonló, kizárólag román nyelvű orvosi
egyeteme mellett… Félelmetes az a balkáni szem-
forgatás, az a tettetett vagy valós tudatlanság, alig
titkolt ellenszenv, cinizmus, ahogyan a kérdéssel kap-
csolatosan az egyetemi világ, a média – hogy a poli-
tikumról szót se ejtsek – illetéktelen képviselői
vélekednek. Azt kell mondanom: megnyilvánulásaik
kimerítik az etnikai uszítás fogalmát…

Egy ideje hajlamosak vagyunk elhinni, hogy a 90-
es márciusi eseményekhez hasonlóak nem fordulhat-
nak elő Romániában, hogy van már annyira érett és
türelmes, elfogadó a mai román társadalom, hogy
felismerje: azzal, hogy tiszteletben tartja nemzeti ki-
sebbségei jogait, nem csorbítja a magáét… Sajnos,
nem így van. Az orvosi egyetem körüli – tudatlanság-
ból fakadó vagy szándékosan táplált – indulatok bi-
zonyítják ezt. És itt látom az RMDSZ felelősségét
abban, hogy idáig jutottunk. Azzal, hogy 1996 óta,
amióta kormányon, vagy kormányközeli pozícióban
van elhitette, vagy azt a hamis illúziót keltette, hogy
itt minden rendben van, hogy demokratikus úton, a
politika és a jog eszközeivel harcolva elérhetőek leg-
főbb célkitűzéseink: az autonómia és az állami ma-
gyar nyelvű egyetem, amelyek nélkül nemzeti
közösségként való megmaradásunk elképzelhetetlen.
Hát, amint azt az utóbbi hetek eseményei is bizonyít-
ják, tévedtek. 

Ismételten figyelmeztetnem kell: itt csak az lesz a
mienk, amiért határozottan, áldozatot is vállalva, ke-
ményen megküzdünk. Amiről pedig, tudatlanságunk
vagy puhányságunk okán önként mondunk le – hogy
újfent egy klasszikusra utaljak –, azt vissza sose sze-
rezhetjük.

Szentgyörgyi László  Három új szak és mesterképzés
indítása is tervben van
Interjú dr. Székely Gyulával, a marosvásárhelyi Sapientia EMTE dékánjával

– Milyen út vezetett a Sapientia EMTE akkredi-
tálásáig?

– A tulajdonképpeni út a Sapientia EMTE meg-
alapításától kezdődött: 2001 októberében indultak
az egyetem első szakjai; Vásárhelyen az automati-
zálás, a számítástechnika, az informatika és a szo-
ciálpedagógia. Az akkreditációs törvény alapján a
szakoknak az ideiglenes működési engedélyük ideje
alatt be kell bizonyítaniuk, hogy van kapacitásuk
tudományos, szervezési, illetve személyzet szem-
pontjából, és van perspektíva és igény is arra, hogy
azok felsőoktatási szinten működjenek. Az akkre-
ditációt csak három sikeres évfolyam elvégzése
után lehet kérni, így a legelső kérelmet 2007-ben
nyújtottuk be. Előtte egy belső felmérést kellett
végeznünk, amelyben azt vizsgáltuk, hogy az egye-
tem felnőtt-e az illető szakok akkreditációjához.
Az önfelmérés után következtek a bizottsági láto-
gatások: 2009 őszén nevezték ki azt a testületet,
amely felméri az egyetemünket. Ennek három ösz-
szetevője volt: szakmai bizottság (belföldi egyetemi
tanárokból állt), diákbizottság (két diák az Országos
Diákszövetség elnökei, akik felmérték, hogy meny-
nyire megfelelőek az itt tanulóknak a körülmények:
lakhatási, tanulási, oktatási lehetőség, HÖK-tevé-
kenység). A harmadik, külföldi bizottságot, pedig
egy EU tagállamból – esetünkben Ausztriából –
érkező professzor képviselte. 2010 áprilisában volt
a nagy látogatás, ekkor a testület összes tagja eljött
a helyszínre, és a Sapientiát mindhárom szempont-
ból ellenőrizték.

– Milyenek voltak a visszajelzések?

– A látogató bizottság a Sapientia magánegye-
tem volta miatt egy alacsonyabb nívójú tanintéz-
ményre számított, de kellemes meglepetésben volt
részük. A visszajelzések már a látogatás során po-
zitívak voltak, sőt, az osztrák professzor elmondta:
„Előítélettel jöttem a bizottságba, gondolván, hogy
egy alacsony színvonalú oktatást fogok itt találni.
Meglepetésemre olyan szintű képzés és hangulat
fogadott, mint például az állami Babes-Bolyai Tu-
dományegyetemen, ahol szintén a felmérő testület
tagja voltam.”

– Mi történt ezután?

– Mindhárom bizottsági jelentés be kellett fus-
son a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző
Bizottsághoz (ARACIS), és az 2010 júliusában sza-
vazta meg, hogy a Sapientia EMTE megfelel min-
denféle szempontból az akkreditációs feltételeknek:
ezzel megkaptuk a szakmai jóváhagyást. Ezután
kezdődött a dolog politikai része, hisz egy egyetem
bejegyzése bonyolult jogi folyamatokat is követel.
2010 júliusától októberig volt a kormánynál az irat-
csomó, és csak 2011 szeptemberében írta alá Markó
Béla miniszterelnök-helyettes a törvénytervezetet,
amely által a dosszié végre bejuthatott a Parla-
mentbe. Itt elindult a többfázisos folyamat: első-
ként a szenátusnak kellett elfogadnia, utána a kép-
viselőháznak. Az akkreditációs kérelmünk a
szenátusban kiülte a maximális idejét, mire végül
rábólintottak, így 2011 decemberében megsza-
vazták a Sapientia EMTE akkreditálásáról szóló tör-
vénytervezetet. Az utolsó mozzanat pedig 2012.
február 15-ére datálható, amikor a magyar kormány
nemzetpolitikai tárcaközi bizottságának döntése
értelmében a Sapientia EMTE felkerült a magyarság
megmaradását és fejlődését szolgáló nemzeti je-
lentőségű intézmények listájára.

– Konkrétan milyen változásokat eredményez
majd az akkreditáció?

– Az egyetemen strukturális változások nem
lesznek, hiszen a Sapientia – bár alapítványi fi-
nanszírozással működő intézmény – betartotta és
betartja a román tanügyi törvényeket, mert célunk
az, hogy az itt végzett szakemberek elsősorban Ro-
mániában érvényesüljenek. Mi már most áttértünk
az új tanügyi törvény által előírt tanszéki szerve-
zésről a departamentális szervezésre, sőt a kidol-
gozott charta is csupán a szaktárca elfogadására
vár. Viszont végig kell még mennünk a választási
folyamatokon: rektor-, rektorhelyettes, illetve a
dékánválasztás is előttünk áll.

– Van-e terv új szakok kialakítására?

– Nyilvánvaló vannak terveink új szakok kiala-
kítására. Az egyetem a tavalyi év folyamán kidol-
gozott egy stratégiai irányvonalakat tartalmazó
tanulmányt, amelyben – felmérve az intézmény
potenciálját – leszögezzük, hogy Vásárhelyen há-
rom új szakot szeretnénk létrehozni. Az első a –
már meglévő kertészmérnöki szakhoz hozzáépí-
tendő – tájépítész mérnöki, amelynek akkreditációs
dossziéja már le van adva. A második javasolt szak
az egészségügyi mérnöki: ez olyan képesítés lenne,
amely ötvözi az orvosi műszerészit, az elektronikát
és a finommechanikát. E szakot azért is indítvá-
nyoztuk, mert a villamosmérnöki tanszéken van jó
pár oktatónk, akik együttműködnek ilyen profilú
pesti és oxfordi egyetemekkel, ugyanakkor kihasz-
nálnánk azt, hogy Vásárhely orvosi és orvosképzési
központ. A harmadik tervezett szak az irodavezetői
képzés: ezt az Alkalmazott Társadalomtudomány
Tanszékre építve szeretnénk megvalósítani.

– És mesterképzésre?

– Természetesen mi szeretnénk mesterképzést
indítani, de ez nem olyan egyszerű dolog, ugyan-
akkor időigényes is. Sajnos a Sapientia kiesett az
egyetemek rangsorolási folyamatából, viszont ezen
kívül létezik a tudományterületek szerinti rangso-
rolás is, amely azt méri fel, hogy az adott szak mi-
lyen teljesítményt tudott felmutatni, illetve milyen
tudományos potenciállal rendelkezik. Itt nagyon
szigorú szabályok hatályosak, és öt kategória van
érvényben. Emellett az ARACIS szabálytervezete
értelmében csak olyan szakokhoz lehet mesteri
képzést hozzárendelni, amely eléri az első két ka-
tegóriát, és ez nem gyerekjáték, hisz ahhoz, hogy
A besorolást kapjon egy szak, nagyon-nagyon sok

tudományos és oktatási eredményt kell felmutatni.
Emellett ismeretes, hogy ahhoz, hogy egy egyete-
men engedélyezzék a mesteri képzés megszerve-
zését, a szabályok alapján azt mesterképző inté-
zetként kell elismerjék. E minősítés megszerzése
minimum fél évbe telik, és csak utána következhet
az akkreditációs csomag leadása. Így legkevesebb
egy évbe kerül, amíg lehetőségünk nyílik mester-
képzést indítani.  Marosvásárhelyen javasoltunk
egy informatikát és számítástechnikát ötvöző mes-
teri képzést, emellett tudnánk indítani villamos-
mérnöki, automatizálás, robottechnika témakörben
is mesteri oktatást. A kertészmérnöki szaknak is
van esélye mesterképzésre, illetve, ha a kommu-
nikáció szaknak sikerül a reakkreditációja (amely
épp folyamatban van), akkor arra is lehetne épí-
teni.

– Az egyetemi oktatók megfelelnek-e egy akk-
reditált egyetem színvonalának?

– Az ARACIS szabálya értelmében az oktatók
színvonalát és tudományos tevékenységüknek min-
den vetületét évente felmérik. Ugyanakkor egy ha-
zai felmérőközpont adatai szerint – amely a felső-
oktatási intézményeket vizsgálja – az országban
levő több mint száz egyetemből a Sapientia 24-
edik helyen áll, és az 50 működő magánegyetem
közül intézményünk első helyen végzett. Így azt
kell mondanom, hogy teljes mértékben megfele-
lünk egy akkreditált egyetem színvonalának.

– A vásárhelyi Campuson belül milyen változá-
sokra lehet számítani?

– Ezzel a problémával folyamatosan foglalko-
zunk, mert a szakok száma időközben 4-ről 10-re
növekedett, és a fent említett új ágazatok létre-
hozásával még inkább bővül a tanintézmény, emel-
lett minden szaknak szüksége lesz megfelelő tan-
teremre és specifikus szaklaboratóriumra, ahhoz,
hogy azok akkreditálttá válhassanak. Úgyhogy a
vásárhelyi campus kapacitásainak korlátait lassan
áthágjuk, így kénytelenek vagyunk egy második
tanépületben gondolkozni. Ugyanakkor a diákok
elszállásolása is nagyon fontos probléma, és sze-
retnénk egy 240 férőhelyes diákkollégiumot épí-
teni, amelyre már kaptunk alapítványi finanszíro-
zást, és reméljük, idén sikerül is beindítani a
munkálatokat. Ezek minimális tervek, de létre sze-
retnénk hozni egy dendrológiai parkot, illetve a
magánszféra bevonásával a campus területén ter-
vező-, kutató-, szolgáltató-központot is létesíte-
nénk.

– Van-e esélye az egyetemnek arra, hogy a román
államtól kapjon finanszírozást?

– Az erre vonatkozó törvény úgy fogalmaz, hogy
az akkreditált egyetemek kaphatnak (feltételes
mód!) állami támogatást. Ebben a kérdésben Dávid
László rektor urat idézném, aki azt mondta, hogy
a Sapientia egyetemen vannak olyan képzési ága-
zatok, amelyek hiányt pótolnak Románia oktatási
palettáján, hisz vannak olyan szakjaink, amelyeket
anyanyelven sehol máshol nem tanítanak. Így a
műszaki, mérnöki képzéseink tényleges űrt töltenek
ki az országos oktatásban és közvetetten a mun-
kaerőpiacon. Mi úgy gondoljuk, hogy ott, ahol a
tanintézményünk hiányt pótol, ott megilletné az
egyetemet az állami finanszírozás, ahol viszont
nincs hiánypótlás, természetesen a saját eszköze-
inkkel oldanánk meg az anyagi hozzájárulást. 

Pál Piroska



500 éves ház 
maradványaira leltek a Várban

A középkori vár rehabilitációs munkálatai során egy
közel fél ezer éves lakóház falaira bukkantak. A régészeti
lelet zavartalan feltárását megkönnyítendő a turisztikai
központot két méterrel arrébb költöztetik. A feltárt épü-
let maradványait a szükséges konzerválás után, turisz-
tikai látványosságként a látogatók elé tárják.  
A Vár rehabilitációs munkálatai még 2011 tavaszán kez-
dődtek. Az önkormányzat sikeresen megpályázta a Re-
gionális Operatív Program keretén belül a Fejlesztési
Minisztérium összesen 29,2 millió lej értékű támogatá-
sát – amelyből 21,7 millió meg nem térítendő pénzösz-
szeg, 1,9 millió lej helyi hozzájárulás, a különbözet pedig
az ÁFÁ-t és egyéb, nem elszámolható költségeket je-
lenti. A felújítás után a Vár A szárnyában multifunkcio-
nális helyiségek, festészeti műhelyek, a B szárnyban egy
konferencia központ és a házasságkötő terem, a D
szárnyban gyűléstermek és szálláshelyekkel ellátott kul-
turális központ, az F szárnyban turisztikai és információs
központ, míg a G szárnyban egy szabadtéri színház mű-
ködik majd. A Vár teljes rehabilitációját 2014-re tervezik.  

Nyárádszeredai Kertésznap – tizedszer

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar
Nyárádszeredai Tagozata (CENT), az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Agrártudományi Szakosztálya, a Sapientia
EMTE Kar kertészmérnöki tanszéke és a Bocskai István
Alapítvány szervezésében, illetve részvételével újra ker-
tésznapot tartottak Nyárádszeredában. 
A tízedik alkalommal megtartott szakmai találkozó szín-
vonalas programmal várta az érdeklődőket: termékbe-
mutatókra, magbörzére és könyvvásárra is sor került. 
A Művelődési Ház nagyteremben szakmai előadások
hangzottak el, közülük is kiemelkedett Páncsity Ferenc-
nek, az EM Technology Hungary Kft. ügyvezető igazga-
tójának  Az effektív mikroorganizmusok használata a
kertészetben című előadása.  A továbbiakban Ocskay
Mária: A kertészeti kiállítások fontossága, dr. Vallasek
István: A megújuló energiák hasznosításának lehetősé-
gei Erdélyben, dr. Fekete Albert: A gödöllői királyi kas-
télykert megújult képe, dr. Kolozsvári Zoltán: Az angol
kertépítés jellegzetességei – Cornwall címmel tartottak
érdekfeszítő előadásokat. A Szeredéban folyó szakmai
oktatómunkát dicséri, hogy a termékbemutatón és vá-
sáron részt vevő közel 30 kiállító mintegy kétharmada
a nyárádszeredai tagozaton végzett. Az általuk ajánlott
facsemeték, rózsatövek rövid idő alatt gazdára leltek. 

Szabályellenesen 
működött az Unirea-beli óvoda? 

Ősztől megszűnik az Unirea Főgimnáziumhoz tartozó
óvoda, amelynek jelenleg két – egy román és egy ma-
gyar tannyelvű – csoportja van. A bejelentés hallatán a
felháborodott szülők a főtanfelügyelőtől kértek kihall-
gatást. Dumitru Matei szerint az óvoda eddig is törvény-
telenül működött a középiskolában. A Maros Megyei
Tanfelügyelőség vezetősége ezért nemrégiben úgy dön-
tött, hogy megszünteti a líceumban működő csoporto-
kat, és átköltözteti a 15-ös, illetve 3-as számú
napközikbe. Az érintettek felháborodása érthető, hisz a
termeket annak idején a szülők rendezték be, és azért
választották ezt az óvodát, mert a környéken nincs más
négy órával működő hasonló intézmény. 
Ősztől az egyik üresen maradt teremben kezdik el a nul-
ladik osztályt a román gyerekek. Magyar előkészítő osz-
tályt egyébként nem indítanak az Unireában, ugyanis
nem gyűlt össze elegendő gyerek ahhoz, hogy azt lét-
rehozzák.
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„Nagyon fontos, hogy létrejöjjön a magyar tagozat a MOGYÉ-n, ugyanis ez megfelel a romániai
demokratikus kisebbségi normáknak” – jelentette ki sajtótájékoztatóján Smaranda Enache, a Pro
Europa Liga társelnöke. 

Minden nemzet kultúrájában ki-
emelkedő jelentőséggel bír: a ter-
mékenységet, a megújuló életet
szimbolizálja. Tápértéke a húséval
vetekszik mind fehérje-, mind zsír-
tartalmát tekintve. Jelentős
mennyiségű A, B2, D és az E vita-
min vagyon benne, valamint ka-
rotintartalma is magas. Igen, ő a
tojás. Egy másik, egyáltalán nem
elhanyagolható tulajdonsága,
hogy olcsó.

Pontosabban: olcsó volt mos-
tanáig. Ugyanis uniós tyúkászok
kikalkulálták, hogy tyúkanyóék-
nak csőrönként minimum másfél
négyzetméteres élettér dukál, kü-
lönben egymás tyúkszemére lép-
nek. A tyúkkéglik kibővítése ter-
mészetesen pénzbe kerül; meg is
drágult a tojat, kapásból a dup-
lájára, s ez még csak a kezdet. Las-
sacskán jobban megéri Kinderto-
jást venni hagyományos helyett,
csakhogy azzal valahogy nem az
igazi a ham and eggs, és a sárgá-
ját is macerás megrágni. Esetleg
helyettesíthetnénk strucctojással,
ha egyszerűbben hozzá lehetne

jutni, és nem igényelne másfél óra
főzést, mert kinek van arra ideje,
pláné reggel. A tojással párhuza-
mosan nyilván a csirkehús ára is
nőtt, kisebb mértékben. De még
ne örömködjünk, mert ha ezek a
brüsszeli okostojások maholnap
azt is kitalálják, hogy nem elég a
megnövelt Lebensraum, hanem
még társalgót, illetve kotyogót is
köll építeni nekik, és mindenik
jérce kloákáját automata dátum-
pecsételővel kötelesek ellátni a
gazdák és farmtulajdonosok, ak-
kor majd megnézhetjük magun-
kat (a tükörtojásban)!

Sebaj, legyinthetnek egyesek,
eszünk majd több disznóhúst!
Tényleg? Merthogy a röfik szá-
mára is kifundáltak disznójóléti
intézkedéseket, de ki ám! Startból
csak a pajták kivilágításával és le-
vegőjük párásításával (nem vicc!)
növelendő a kunkorifarkúak kom-
fortérzete, bizonyára „a sötétben
minden tehén fekete és minden
malac fél” alapon. De mi lesz, ha
majd azzal állnak elő: a sárdago-
nya egészségtelen és disznóhoz

méltatlan, tessék tőzeges iszap-
pakolással helyettesíteni! Vagy,
eztán nem elég kábítópisztollyal
pofándurrantani őket torkondöfés
előtt, hanem kimúltuk után fel
kell ravatalozni, és mindegyiküket
külön lelki(disznó)pásztor vagy
kondáspap köteles elparentálni!
Ez majd úgy megdobja a disznó-
alkatrészek árát, hogy csak piros
betűs ünnepnapokon fogunk flek-
kent sütni, vonalzóval centizzük
ki a kolbászt, és darabszámra vá-
sároljuk a töpörtyűt.

Azon se akadjon fenn senki,
ha nemsokára dupla áron kínálják
neki az ordát és juhsajtot a piacon,
hiszen csak idő kérdése, mikor jut
eszükbe: az akol nem jó így, ahogy
most van, négyszögletesen – az
egyenes vonalak, szögletes sarkok
megakadályozzák az életenergia
szabad áramlását, ami rontja a
birkák közérzetét, haladéktalanul
kegyeskedjenek a fengsuj útmu-
tatásai szerint átalakítani őket. És
az se mindegy, hogy észak-dél
vagy kelet-nyugat irányú a racka
vacka, és tessék szépen fel-feng-

suj-térképezni a karámot, nehogy
vízér legyen alatta, mert attól de-
pisek lesznek a pörköltbevalók,
bogos tejet adnak, és visszafele
göndörödik a gyapjuk. A nyájőrző
korcsok pedig azon nyomban le-
cserélendők skót vagy német ju-
hászokra, ír szetterekre, argentin
dogokra vagy japán palotapin-
csikre, mert ugyanbiza hogy néz
az ki, ha az EU-s juh-assistent ma-
nagerek nem ugatnak egyetlen
idegen nyelven se?

Marhák. Nos, hozzájuk ba-
rompszichológust kell majd hívni,
akik felkészítik őket lelkileg a mészá-
rosbárddal való találkozásra, vagy a
vágóhidakat tehén-vidámparkoknak
fogják álcázni, nehogy beparázzon
az a szerencsétlen, és még letaglózás
előtt elveszítse a fejét.

Summa summarum (meg egy
fél deci rum): úgy hiányoznak ne-
künk ezek az idióta uniós szabá-
lyozások, mint Markóéknak az el-
lenzék, Obamának a
szoláriumbérlet, vagy falusi bu-
dinak a toalettkacsa!

Molnár Tibor

Anyátok tyúkja

A Pro Európa Liga támogatja a
MOGYE multikulturális státuszát

A 2011-ben érvénybe lépett 1-es számú
tanügyi törvény 363-as cikkelye kimondja,
hogy a MOGYE a multikulturális és több-
nyelvű egyetemek közé tartozik – akárcsak
a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegye-
tem és a Marosvásárhelyi Színművészeti
Egyetem –, és ennek értelmében a kisebb-
ségek anyanyelvükön tanulhatnak az intéz-
ményben. Viszont a MOGYE román többségű
szenátusa a törvénnyel szembemenve, a
szaktárca felhívását semmibe véve követ-
kezetesen visszautasítja a magyar departa-
mentumok megalakítására vonatkozó részt
az egyetem működési szabályzatába fog-
lalni. Enache szerint ez nemcsak az orszá-
gunk megítélését rontja az EU-ban, de Ma-
gyarország és Románia kapcsolatát is
alááshatja, sőt a Schengenhez való csatla-
kozásunkat is negatív irányba befolyásol-
hatja.

A PEL társelnöke kijelentette, hogy bár
nem tartja a legetikusabb megoldásnak a
politikum beavatkozását az egyetemi auto-
nómiába, de mivel a MOGYE vezetőségének
nem sikerült megoldania a helyzetet, így
kénytelenek voltak a politikai alakulatok ke-
zükbe venni az ügy irányítását. „Jó lenne,
ha nem Bukarestben kellene megoldani, és
nem kormányhatározattal kellene létrehozni
a magyar tagozatot, hanem az egyetem ve-
zetősége – a románok és a magyarok egya-
ránt – leülne, és a törvény előírásai szerint
átírná a chartát. Így nagyon egyszerűen
megalakulhatna a magyar departamentum,

és az egyetem diákjainak sem kellene tün-
tetniük a politikai beavatkozás ellen” –
mondta el az emberjogi harcos. 

„Nem szeretném, ha Copotoiu
úr miatt bélyegeznének meg”

„Román állampolgárként nem szeret-
ném, ha olyan személyek miatt bélyegez-
nének meg engem és a román nemzetet,

mint Constantin Copotoiu úr” – nyilatkozta
a PEL társelnöke. Ugyanakkor azt is el-
mondta, hogy nem szabad engedni, hogy
Marosvásárhelynek olyan híre legyen az or-
szágban, vagy akár Romániának az Európai
Unióban, mint egy olyan állam, amely nem
tudja megoldani saját belső konfliktusait.
Ha egy „megbízhatatlan”, etnikai konflik-
tusoktól terhes város képét mutatjuk, nem
jönnek ide sem befektetők, sem turisták.
A Pro Európa Liga a párbeszédre és a meg-
értésre hívja fel a figyelmet, és a kisebbségi
jogok tiszteletben tartásának jegyében a
magyar tagozat megalakulását támogatja.

Mint ismeretes, a keddi kormányülésen
elfogadták a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar orvosi és
gyógyszerészeti karának létrehozásáról ren-
delkező kormányhatározatot, amelyet 10
napos közvita követ. Az új kar a következő
szakokat tartalmazza: általános orvosi kép-
zés magyar nyelven (200 hely), általános
orvosi képzés angol nyelven (50 hely), nő-
vérképző magyar nyelven (50 hely), gyógy-
szerész-képzés magyar nyelven (75 hely, a
szak egyelőre ideiglenes működési enge-
déllyel rendelkezik, egy év alatt kell az akk-
reditációs feltételeket megteremtsék), szü-
lésznő-képzés (25 hely, amely fele-fele
arányban oszlik a magyar és a román kar
között).

Becze Dalma, 
Pál Piroska
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Benedek professzor kiáll az előválasztás mellett

„Kész vagyok alávetni 
magam a nép akaratának”

„Elsődleges célunk, hogy Marosvásárhely jelenlegi polgár-
mesterét leváltsuk. Ehhez szükségünk van minden egyes sza-
vazatra: a bizalmatlanokéra, a hitetlenekére, a csalódottakéra,
a letargiába süllyedt lakosok voksaira is” – jelentette ki Benedek
Imre, a Polgári Koalíció polgármester-jelöltje. Mint ismeretes,
városunkban több magyar párt is polgármestert szeretne állí-
tani, viszont Dorin Floreát csakis egy minden párt által, de
főleg a lakosok által támogatott egyetlen magyar jelölt tudná
legyőzni.  A kardiológus professzor azt is elmondta, hogy az
előválasztáson bárki részt vehet, ugyanakkor nemzeti hova-
tartozástól függetlenül mindenkit szívesen várnának az urnák
elé. Emellett az előválasztások legitimitását aláhúzandó, el-
kerülhetetlen egy olyan egyezmény aláírása, amelyben minden
megméretkező fél biztosítja azt, hogy az előválasztások ered-
ményének aláveti magát. 

„Az urnákat a történelmi egyházak épületeiben, illetve
azok előtt lehetne felállítani, emellett mindhárom politikai
párt képviselői, illetve civil szervezetek felügyelnék majd a
megméretkezést” – javasolja a polgármester-jelölt. Benedek
szükségesnek tartja egy olyan szoftver kidolgozását, amely a
számítógépes voks-számlálást teljesen megbízhatóvá teszi,
de elsődlegesen bízik a lakosok és a felügyelők józan eszében
és becsületességében, hisz nagy horderejű, fontos és nagy
téttel bíró ügyről van szó.

„Úgy gondolom, az előválasztásnak mintegy formába hozó
szerepe is lenne, megmozgatna olyan embereket is, akik egyéb-
ként nem járulnának az urnák elé” – mondta a professzor, és
szerinte a megméretkezés optimális időpontja március utolsó
hete vagy a húsvéti ünnepek előtti hét lenne. „Az előválasztás
nem csak egy új lehetőség, amellyel a város lakosai élhetnek,
hanem a jelöltállítás olyan demokratikus módja, amely ered-
ményeként a leginkább támogatott, a legmegbízhatóbbnak
vélt személyt találnánk meg” – szögezte le.

Benedek professzor kijelentette, amennyiben a megmé-
retkezésen ő végez első helyen, szavatolja, hogy megpróbál
minden akaratot képviselni, viszont, ha más jelölt mellett dön-
tenének, akkor aláveti magát a nép akaratának, és kész feltétel
nélkül támogatni a nyertest.

Pál Piroska

Pályázati lehetőségek 
a gazdálkodók részére 

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA)
megyei kirendeltsége, valamint a Megyei Mezőgazdasági Ka-
mara vállvetve tájékoztatta a mezőgazdasági termelőket az
elmúlt hónapban az idén igényelhető területalapú támoga-
tásokkal kapcsolatosan. A községekben tartott találkozókon
mintegy 1.500 gazdálkodót világosítottak fel a lehetőségek-
ről és a teendőkről. Egyúttal részletesen ismertették a terü-
letalapú támogatások igénylésével kapcsolatos legújabb
rendelkezéseket, tudnivalókat, továbbá kitértek az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott pá-
lyázati lehetőségek ismertetésére is. Ezen kiírások között a
legelőnyösebbek a félig önfenntartó farmok támogatására,
a fiatal induló farmerek támogatására, valamint a mezőgaz-
dasági egységek fejlesztésére vonatkozók. A tájékoztatás
során a mezőgazdasági termelők megismerkedhettek a pá-
lyázási feltételekkel, megtudták milyen dokumentumok
szükségesek a pályázathoz, hogyan kell azokat kitölteni, il-
letve meddig nyújthatók be. A pályázatok összeállításában
a Mezőgazdasági Kamara szakemberei is segítik az érdeklő-
dőket, kérésre, térítés ellenében, akár el is készítik azokat.  
A pályázatokkal kapcsolatos további információk a
0365/882-410-es telefonszámon, az ojcam@clicknet.ro hon-
lapon, illetve a kamara székházában: Marosvásárhely, Ma-
rasesti tér 13. szám elérhetők.

HIRFOLYAM 

A legtöbben tehetetlenül állunk
az egyre aggasztóbb közéleti fej-
leményekkel szemben. A veszé-
lyérzet könnyen eluralkodhat raj-
tunk, és arra kényszeríthet, hogy
mindenki a saját lehetősége sze-
rint keresse az utat a jobb és nyu-
godtabb életkörülmények meg-
teremtése felé. 

A legalapvetőbb feltétele a
nyugodt életnek a minimális
anyagi jólét, és bizony, már ezen
a szinten is a legtöbbünk prob-
lémákkal vagy stresszhelyzetek-
kel küzd, ami már önmagában
is egy kritikus helyzet. Abban az
esetben, ha erre még rátevődnek
azok az aktuális kérdések, ame-
lyek az általános gazdasági vál-
sággal, a politikai bizonytalan-
sággal vagy a kisebbségi
jogokkal kapcsolatosak, könnyen
a letargia csapdájába eshetünk.
Ilyen körülmények között pedig
érdemes – sőt kötelező! – a
szomszédaink háza táján is szét-
nézni, és olyan példákat keresni,
amelyek segíthetnek minket is a

nyomasztó problémáinktól való
megszabadulásban. 

Az utóbbi évtizedek alatt a
„másik oldal” marosvásárhelyi
„közkatonái” – „hadvezéreik” te-
hetős támogatásával – csend-
ben és hatékonyan végezték a
dolgukat. Amíg a mi vezetőink
az öntömjénezésükkel voltak el-
foglalva, addig élénken folyt el-
lenünk a háttérmunka és folya-
matosan veszítettük el a
„területeinket”. Miközben rend-
szeresen ünnepeltük a – gyakor-
latilag egyetlen – vásárhelyi ma-
gyar iskolánk létrejöttét, az öröm
„kábító” eufóriájában politiku-
saink megfeledkeztek a maga
idejében felszólalni a Dacia, Tu-
dor, Balcescu, Duicu, stb. iskolák
névadásával kapcsolatosan.
Vagy egyszerűen csak magasz-
szintű amatörizmusról lenne szó?
Persze, most Bernádyra jut
nyomdafesték bőven.

Az orvosi egyetem elrománo-
sítása – nagy valószínűséggel –
a magyarok közül is megfelelt

egyeseknek. Az egyéni érdekek
fölülmúlták a közösségi szem-
pontokat, és eközben nem volt
semmilyen propaganda, amely
felhívta volna a figyelmet a szá-
munkra előnytelen fejlemé-
nyekre, hogy megállítsa vagy
megfordítsa azokat. Most, ami-
kor a körmünkre égett a gyertya,
és a helyzet tarthatatlanná vált,
nagyon nehéz megnyugtató
megoldást találni. A „diáktest-
véreink” ezalatt jól összehangolt
nacionalista tüntetéseket szer-
veznek, jókor és jó helyen. Az el-
lenzék lecsap a témára, a fő kor-
mánypárti politikusok pedig
sikeresen szédítik az RMDSZ-t, a
jóhiszeműség látszatát keltik,
vagy még azt sem. Ugyanakkor
korrupciós botrányokat is kilá-
tásba helyeznek ilyenkor a „tu-
lipán elhervasztására”. Minden
alakulatnak vannak „gyenge
láncszemei”, de az RMDSZ-nek
talán túl sok van belőle. Ezt a jól
levezényelt, ellenünk irányuló ak-
ciót mindenképpen tanítani kel-

lene a politikusi tanodákban.
Ezalatt a vásárhelyi polgár-

mester jó diplomáciai érzékkel
lavíroz a választói közösségek kö-
zött. Gondosan figyel arra, hogy
maga köré gyűjtse és ott is tartsa
azt a néhány ezer potenciális sza-
vazót „a mi oldalunkról”, akik
hozzásegíthetik őt egy újabb
mandátum megszerzéséhez. Ide
sem kell különösen nagy tehet-
ség, csak egy kis odafigyelés,
alapszintű matematika, és ehhez
való „véna”. Sajnos, az erdélyi
magyar politizálásnak – bár el-
ért néhány számottevő ered-
ményt is – nem jellemzője a
pragmatizmus. Helyi szinten és
a kormányzásban is mindig há-
látlan szerepeket kaptunk, és
egyelőre nem remélhető az a fi-
atalítás (mint amilyen az új mi-
niszterelnök kinevezése volt, mint
népszerűség-javító intézkedés),
amely lényegesen javítaná a ro-
mániai magyarok közéleti meg-
ítélését. Nagy kár.

Ferencz Zsombor

Román leckék

Itt állunk ma, Petőfi Sándor szobránál, és
emlékezünk, emlékezünk és ünnepelünk.  Em-
lékezünk, és ünnepeljük 1848-as hőseinket, (...)
azokat a gondolatokat is, amik a világszabad-
ságról, egyenlőségről és testvériségről szólnak.

Kérdem én: vannak-e ennél szebb gondo-
latok? Vajon ezek a gondolatok jelen vannak-e
még napjainkban is? Megvalósultak azok az
eszmék, amelyekért harcoltak hőseink?

Gondoljunk csak a napjainkban történő ese-
ményekre. Álmokat és reményeket fűzünk ah-
hoz, hogy iú nemzedékünk, a jövő értelmiségei
anyanyelvükön tanulhassanak. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem esetében reménykedünk, mert meg-
született egy kormányhatározat, hogy lesz végre
fakultásunk, ahol iaink tanulhatnak. A hatá-
rozat úgy szól, hogy a fakultás a magyar, angol,
s majd német nyelven tanuló hallgatókat is
egybe fogja. De vajon aggodalmunk nem jo-
gos-e, amikor arra gondolunk, hogy az angol
szakon a többségében román oktatók megint
ráerőszakolhatják akaratukat a magyar okta-
tásra? Ha új dékánt választanak, akkor nem biz-
tos, hogy megvalósulhat az a cél, hogy magunk
irányítsuk és rendezzük dolgainkat saját belá-
tásunk szerint.

Vajon manapság érvényes az a gondolat,
amit Kossuth és Petőfi meghirdetett, miszerint
mindenekelőtt a nép akarata a fontos és a nép
által megfogalmazott problémáknak a megol-
dása a fő cél? Mint tudjuk, Petőfi nem csak,
hogy meghirdette ezeket verseiben, de életét
is áldozta értük. 

Vajon ma Marosvásárhelyen ez nem aktuális,
amikor a felmérések alapján az emberek 80%-

a előválasztást akar? A baj csak az, hogy a nép
nevében beszélő egyes politikusok elzárkóznak
ettől. De valójában nem az a legfontosabb, hogy
Vásárhely magyarságának előválasztási óhaját
teljesítjük? (...) Elmondhajtuk-e, hogy manap-
ság a magukat Kossuthnak vagy Petőfinek gon-
dolók ennek eleget tesznek? Én igen. Kijelen-
tem, és hirdetem azt, hogy szükség van
előválasztásra, hogy megmozgassunk minden-
kit, aki bízik vagy nem bízik, aki aggódik vagy
nem aggódik, aki törődik vagy nem törődik kö-
zösségünk, a vásárhelyi magyarság, és a velünk
együtt élő nemzetek sorsával.

„Talpra magyar, hív a haza! Itt az idő, most
vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a
kérdés, válasszatok!” – írta Petőfi. A kérdés most
az, hogy hova akarunk tartozni? És jelképesen
mondanám el: hogy azok közé, akik sasok vol-
tak, de fiókáik – gyerekeik – tyúkok által voltak
nevelve és tyúkokká váltak, vagy inkább azok

közé, akik a sasok szabadságát, büszkeségét
megtartva fiókáikat sasokká nevelték?(…)

Sokat gondolok Petőfi utolsó napjaira, per-
ceire is. Amint tudják, a betolakodó, idegen ha-
talom orosz katonája valószínűleg szuronnyal
végzett vele. Ezt valahol én át is éltem egy
súlyos balesetem előtt. A sors úgy hozta, hogy
megálmodtam, hogy én is a harctéren vagyok,
katonák vesznek körbe, és szuronnyal akarnak
leszúrni. Szerencsémre felébredtem, így a szu-
ronytól megmenekültem. Szerencsémre bal-
esetem alkalmával volt elég lélekjelenlétem
ahhoz, hogy megvédjem magamat, és túléljem.
Lehet, hogy túlzás, de gyökereim és nevelteté-
sem, valamint az ilyen és ehhez hasonló átélt
tapasztalataim feljogosítanak arra, hogy meg-
próbáljak a nép közkatonája, megbízottja, aka-
ratának és eszméinek kiharcolója lenni, és a
megmérettetés után, amennyiben nyerek, ak-
kor az élre fogok állni ezen eszmék megvalósí-
tása érdekében.

Kereszténydemokrata elveket követő em-
berként a másságot elfogadom, és tisztelem.
Törekedni fogok arra, hogy nekünk, gyereke-
inknek, közösségünk aktív, vagy nyugdíját él-
vező tagjainak biztosítsam a jólétet és a re-
ményt, hogy itt is van élet, a számunkra is van.

Jár nekünk, magyaroknak, a szabad anya-
nyelvhasználat joga, amiként román ajkú tár-
sainkat sem vethetjük meg anyanyelvük miatt.
Az elfogadás nagy kincs. Nem engedhetjük,
hogy a „világoskék – sötét kék” jelzők, ha más
vonatkozásban is, de újra felszínre kerüljenek.
Éljünk hát szabadon, egymás mellett, egymást
segítve, egymás hibáit kompenzálva!

Március 15.
Prof. dr. Benedek Imre ünnepi beszéde

Tisztelt egybegyűltek,
marosvásárhelyi polgártársaim!
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Ez megmutatkozott az oktatáspolitiká-
jában, amelyet a sok támadás ellenére si-
kerrel képviselt Andrásfalvy Bertalan és
Mádl Ferenc művelődési és közoktatási mi-
niszter. Egyházi politikájában mindent el-
követett, hogy a volt történelmi, így a ke-
resztény egyházak a reprivatizációban
megerősödjenek, és visszakapják méltó he-
lyüket, lehetőségüket a lelki gondozás, az
oktatás, a szeretetszolgálat, a szociális gon-
doskodás és az egészségügyi ellátás terü-
letén. Ebben a munkában kiemelkedő sze-
repet játszott Pálos Miklós politikai
államtitkár. 

A magukat kamikazekormánynak elne-
vező, magyar nemzetben – 15 millió ma-
gyar – gondolkodó Antall József miniszter-
elnök azonban elvérzett a gazdasági
átalakulás, az úgynevezett privatizáció te-
rületén. A parlamentáris demokrácia meg-
teremtése, a szovjet csapatok kivonulásának
levezénylése és a délszláv háború Magyar-
országra ható negatív hatásainak semle-
gesítése elvette az erejét attól, hogy haté-
konyan szembeszálljon az ország
kifosztásával. Ennek megfékezésében már
Boross Péter későbbi miniszterelnök is te-
hetetlennek mutatkozott. Az ÁVÜ és az ÁPV
Rt. vezetése már az elején azok kezébe ke-
rült, akik kiárusították a nemzeti vagyont,
nem feledkezve meg magukról sem. 

Összegezve: a jobboldali kormány negy-
venévi kommunista diktatúra után hiába
vallott nemzeti alapelveket, ha a gazda-
ságban az MSZMP volt káderei fillérekért
hozzájuthattak az állami tulajdonú gyárak-
hoz, kereskedelmi üzletláncokhoz, földek-
hez. Az már csak a hab volt a tortán, hogy
a külföldi multinacionális kereskedelmi és
élelmiszert áruló cégek korlátlan térnyerése
tönkretette a kisipart, a kiskereskedelmet,
a hazai ruha- és élelmiszeripart. Az új, több-
ségében baloldali elitnek már terhére volt
az ügyetlenkedő jobboldal, és nem véletlen,
hogy 1994-ben a félrevezetett választókkal
könnyűszerrel leváltatta az első rendszert
megváltoztatni igyekvő Antall–Boross-kor-
mányt. 

Úgy tűnt, a jobboldal hosszú időre meg-
bukott. Köszönhetően a szocialisták és a li-
berálisok mohóságának – pénzhez jutásuk
érdekében a külföldieknek eladták straté-

giai ágazatainkat, ezermilliárdokat szerez-
tek büntetlenül az olajszőkítésből – és an-
nak, hogy új erő jelentkezett a jobboldal
térfelén: a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség,
lehetővé vált, hogy újra a jobboldal kerüljön
hatalomra. A Fidesz nagy erővel látott neki
1998-ban a társadalmi és gazdaságpolitikai
változtatásoknak, igyekezett leszorítani a
költségvetést, visszafogni az eladósodott-
ságot, s különös sikereket ért el a család-
politika terén számtalan kedvezménnyel és
a Széchenyi-terv beindításával. Nemzetpo-
litikájában sokkal előbbre jutott, mint az
MDF vezette Antall-kormány: szorosabbra
fűzte a magyar–magyar kapcsolatot a ha-
táron túl élőkkel, határozottabban fellépett
a magyar kisebbségek érdekeiért, és álla-
miságunk ezredik évfordulójára Orbán Vik-
tor politikája elmélyítette, tartalommal töl-
tötte meg a magyarság identitástudatát
például azzal is, hogy ünnepélyes keretek
között országzászlókat kaptak a települések. 

Az első Orbán-kormány választási vere-
ségét elsősorban taktikai hibájának köszön-
heti. Hiába csökkentette adósságállomá-
nyunkat 53 százalékra, hiába takarított meg
a költségvetésnek több mint háromszáz-
milliárd forintot, a Fidesz nem tudott fel-
építeni egy erős pártszövetséget, nem tu-
dott hangot találni az egyes választói
rétegekkel, és nem tudott hathatós ered-
ményeket elérni a mezőgazdaságban. A
2002-es választás második fordulója előtt
Orbán Viktor későn mondta híveinek, hogy
Magyarország a részvényesek Magyaror-

szága lesz, a haszonból nem a magyar tár-
sadalom fog részesedni, a tönk szélére fog-
ják vinni hazánkat… Sajnos igaza lett. 

Utolsót nem mondok, de utolsó előtti
lehetőségként a jobboldal harmadik két-
harmados győzelmét a Fidesz–KDNP-párt-
szövetség határozott nemzeti programja
hozta meg. Ennek a jobboldalnak nemcsak
a retorikája, humán tettei nemzetiek, ha-
nem a gazdaságpolitikája is. A jobboldal
történetében először Orbán Viktor kormá-
nya teljes értékű nemzeti fordulatot hajtott
végre nemcsak a gazdaságpolitikájában,
hanem a törvénykezésében és az új alkot-
mány megteremtésében is. A támadás Ma-
gyarország ellen ezért hisztérikus erejű kül-
földön és belföldön egyaránt. A hazai és a
nemzetközi baloldalnak csak a komprádor
üzletpolitika felel meg. Az MSZP és liberális
követői nem is leplezik, hogy folyamatosan
feljelentik Magyarországot, az Orbán-kor-
mányt Brüsszelben, különböző állítólagos
kötelezettségszegései miatt. Kell a külföld
segítsége a haza elárulóinak, mert a hét
végi kis szolidaritási tömegdemonstráció
nagyon vérszegényre sikeredett. Ebben a
mai hazai ellenzékben viszont nincs meg a
kovász, és a hazaellenességgel soha nem
is lesz meg. Ez már jó néhány baloldali gon-
dolkodású embert is eltaszított a balliberális
oldaltól. Ezért a jobboldalnak a kormányzást
jól kell csinálnia. S addig marad hatalmon,
ameddig nem idegeníti el szövetségeseit.
Hajrá! 

Stefka István 

Jobboldaliak 
A magyar jobboldalnak a rendszerváltás óta háromszor sikerült hatalomra
kerülnie. Antall József kormánya retorikailag is konzervatív, keresztény,
polgári értékrendet vallott, némi népies hatásokkal.

Fico kávéja
Szlovákiában is érvényesült a politika aranyszabálya,
miszerint esélytelenek a szavazók bizalmára azok az
erők, amelyek nem kormányzóképesek, vagy
képtelenek elhitetni magukról, hogy azok. 

A 2010-es választások
után az akkor is győztes
Robert Ficót egy olyan
színes koalíciónak sikerült kiütnie a hatalomból, amely
üdítően demokratikus arculatát képtelen volt stabilitással
párosítani. A homoszexuálisok jogaiért küzdőktől a nemzeti
identitásukban labilisokon át egészen a harcias
kereszténydemokratákig mindenkit felsorakoztató társaság
élére ráadásul csupán a békesség kedvéért került a
politikában járatlan Iveta Radicová. A folyamatos vitáktól
kísért, előzetes megállapodásokat semmibe vevő (lásd a
több állampolgárságot büntető jogszabály módosításának
elmaradása), csetlő-botló kormányzás szánalmasan
végződött, a miniszterelnök naiv vakmerőséggel az uniós
mentőcsomag elfogadásához kötötte a kabinet sorsát, a
liberálisok pedig, a büszkeség napjaként megélve a
helyzetet, megbuktatták a koalíciót. Fico rendelt magának
egy kávét, kivárt és győzött. Magabiztosabban, mint
legutóbb. A baloldali, nacionalista vezért a pokolba kívánó
szavazók számára az utóbbi másfél év egyértelművé tette, a
politikai paletta jobb oldalán jelenleg nincsenek
kormányképes erők. S ha mindez nem lett volna elég, a
szlovák politikai és gazdasági elit összefonódását leleplező
botrány erkölcsileg is Ficóékkal azonos szintre lökte a bukott
koalíció tagjait.

Mit hozhat a második Fico-kormány? A leendő
miniszterelnök diplomatikusan Európa-pártinak nevezte
pártja programját, és szolidaritást ígért az adósságválságtól
sújtott Európának. A gazdagokkal fizettetné meg a szlovák
közpénzek egyensúlyba hozását, ellenzi a privatizációt,
támogatja a nagy állami beruházásokat. Grigorij
Meseznikov ismert szlovák politológus úgy összegzett, hogy
„Fico gazdaságpolitikája nem lesz liberális politika”. Bár
kizárni még nem lehet a koalíciót, a legvalószínűbbnek az
abszolút többséggel rendelkező Irány-Szociáldemokrácia
pártra épülő egyszínű kormány tűnik. Ami – nézzük
rózsaszín szemüvegen keresztül a fejleményeket –
biztatóbb hatalmi felállás, mint a tankokkal fenyegető Ján
Slotával kiegészülő 2010 előtti. Utóbbi úriember parlamenti
küszöb alá tántorgása kis elégtétel nekünk, magyaroknak.
Egyetlen pozitívuma ez a szlovákiai megméretésnek.

A felvidéki magyarok ezúttal sem láttak igazi
lehetőséget a választásban, részvételük a szavazóurnáknál
nem haladta meg az átlagot. A Magyar Koalíció Pártja
megismételte két évvel ezelőtti eredményét, azaz továbbra
is a parlamenten kívüli politizálás marad számára, a Most –
Híd vegyes párt népszerűsége csökkent ugyan, de sikerült
átlépnie a törvényhozási küszöböt. A két formáció
eredményei közötti különbség jól jelzi a népszámlálás által
mutatott folyamatot, állandósult a magyarság
asszimilációja. A gyorsan feledőket nem árt újra
emlékeztetni arra, hogy a jóval hatékonyabb egységes
képviselet a Most – Híd megalakulásával szűnt meg,
ráadásul ez utóbbi párt az, amely élelmesen éppen az
elszlovákosodás útjára lépő, de még magyarul beszélő
szavazók körében vadászik voksokra. Ezeket a folyamatokat
csak Magyarországról lehetetlen megállítani, megfordítani.
Az együttműködéshez ugyanis két fél kell. Ez a tétel közép-
európai viszonylatban is érvényes. Magyarország és
Szlovákia gazdasági érdekei azonosak, az államközi
konfliktus kiélezése azoknak jelent örömet, akik minden
eszközzel gátolnák térségünk megerősödését. Most még
bízhatunk benne, hogy ezt Fico is felismeri.

Pataky István

Andrásfalvy Bertalan
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A  hét mottója:

Szerettem volna matematikus vagy
operaénekes lenni, de sajnos nem voltam 
se elég okos, se elég dagadt.

Csegzi Sándor lemaradt,
mint a borravaló. Nem a so-
mostetői kicsivonatról, hanem
azon nőnapi üdvözletekről,
amelyeket a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal egy-egy
márciuska kíséretében postá-
zott a város női hölgyeinek. A
„Cu drag de mărţişor – Boldog
Nők Napját kívánunk!” két-
nyelvű kartonförtelmen mind-
össze a két pédélés főmufti, Do-
rin Florea és Claudiu Maior
becses neve szerepelt. 
„Azért, mert szabadságon volt,
s így nem írhatta alá” – magya-
rázkodott Florea ama kérdésre,
hogy Majdutánanézünk Sán-
dort miért hagyták ki a buliból.
Amikor a kekec riporter felve-
tette őkelmének, hogy a több
tízezer giccses ánziksz egyikét
sem látta el kézjegyével sem ő,
sem Claudius, hiszen mindössze
a nevük szerepel a nyomtatvá-
nyon, a város fura ura ingerül-
ten azzal tácsolta le, hogy lé-
nyegében csak  az ő neve kellett
volna ott legyen, s akkor nem
lennének ilyen gondok. Ein
Volk, ein Reich, ein Führer!
Hogy mit szól mindehhez az
érintett? „Jobb így, mert ez a
márciuskázási akció nem több
olcsó kampányfogásnál. Akkor
láttam volna értelmét az üd-
vözlet szétküldésének, ha az el-
múlt tizenkét esztendő alatt
minden egyes nőnap alkalmá-
val meglepjük a marosvásárhe-
lyi hölgyeket, és nem csak a vá-
lasztások előtt három hónappal
postázunk névre szóló üdvöz-
letet. Ettől függetlenül úgy lett
volna ildomos, ha az én neve-
met is odanyomtatják” – fej-
tette ki a kifelejtett flekkenfalvi
fehér rapper, Cseg Z.
Mink nem jártunk illemtanos-
kolába, de ennek dacára hisszük
és valljuk: úgy lett volna ildo-
mányos, ha Csegzi bával még a
beiktatása napján közlik: kend
csak tiszteletbeli alpolgármes-
ter. Mert nem arról vagyon itten
szó, hogy „véletlenül” lefelejtet-
ték a nevét a pléh-hóvirághoz
csatolt lapocskáról. Még csak
nem is arról, hogy szándékosan
mellőzték volna. Hanem arról,
csupáncsak arról, hogy eszükbe
se jutott odaírni.

Peti ül a gép előtt, esze cser-
benhagyja őt… A két halálos
áldozattal és hat ember sérülé-
sével járó bukaresti lövöldözés
kapcsán poénkodott Facebook-
bejegyzésében Kovács Péter. Az
RMDSZ főtitkára néhány órával
később törölte bejegyzését.
Péter koma ezt virította Face-
book-oldalának üzenőfalán:
„Látom, hogy egy bukaresti
fodrászatban lövöldözés tört ki.
Én soha nem tudtam ennyire
komolyan venni a frizurámat...”
Erre Markó Attila, az Etnikum-
közi Kapcsolatok Hivatalának
vezetője kommentben imígy re-
agált: „én ezért nem járok évek
óta fodrászhoz!”. 
Nos, kedves gyerekek! Mindany-
nyitokhoz szólok, de főleg ti
hárman figyeljetek: Peti, Atti és
Móricka! Nem az a baj veletek,
hogy hiányzik egy kereketek,
hanem az, hogy pont az hiány-
zik, amelyik a többit hajtaná.

Permanens mosolyszünet.
Az ausztrál bennszülötteknél az
a szokás, hogy mindenkinek ti-
los az anyósával közvetlenül be-
szélnie; tisztelnie kell őt, de el
kell kerülnie. Az anyós ezen felül
nem étkezhet együtt a menyé-
vel/vejével. A férjen/feleségen
keresztül viszont kommunikál-
hatnak az anyóssal, így létezik
ugyan kapcsolat, de közvetlen
kontaktus nélkül. Ez a szokás
azért alakult ki, hogy elkerüljék
a családi súrlódásokat. Gigan-
tikus lájk!!!

Egyoldalú táplálkozás. Noha
a világon mintegy 30000 emberi
fogyasztásra alkalmas növényfaj
létezik, a világ élelmiszereinek
90 százaléka mindössze 20 faj-
tából készül. Pedig hogy meg-
kóstolnánk már egy jó repcekif-
lit, lóherefagyit,
eukaliptuszfőzeléket, tavirózsa-
fasírtot vagy mályvasört!

Hoppá! A Mátrix című filmben
a főhős, Neo útlevele 2001.
szeptember 11-én jár le. Ebben
csak az a pláné, hogy a film
1999-ben készült…

Írószerek. Miután a NASA fel-
ismerte, hogy a golyóstollak
nem működnek súlytalanság-
ban, kifejlesztettek egy olyan

tollat, amely kiválóan szuperál
súlytalanságban, fejjel lefelé,
víz alatt, nedves vagy zsíros fe-
lületen, és akár 200°C hőmér-
sékleten is. Mindez több mint
egy évtizedig tartott, és 120
millió dollárba került. Az oro-
szok inkább ceruzát használtak.

Egy vicc, ami ma (március
16-án) az igazi.
Bemennek Petőfiék március ti-
zenhatodikán a Pilvaxba, ahol
a pincér kedvesen érdeklődik:
- Nos, fiúk, mit hozhatok,
ugyanazt a finom bort, mint
tegnap?
- Hagyj a hülye boroddal – fa-
kad ki Petőfi –, nem láttad, teg-
nap is mit rendeztünk?!

Sport. Közeledik a Londoni
Olimpia. A Vásárhelyi Hírlap
sportrovatában naponta bemu-
tatnak röviden egy-egy sport-
ágat, bizonyára kedvcsináló-
ként. Lenyúltuk az ötletet
(utólagos engedelmükkel), és
mi is hetente prezentálunk
egyet, amíg csak fel nem rob-
ban az olimpiai láng. Citius, Al-
tius, Fortius!

ATLÉTIKA – DOBÓSZÁMOK

Négy ilyen van: súlylökés, disz-
koszvetés, kalapácsvetés, ge-
relyhajítás.
A kalapácsvetés nem azt jelenti,
hogy apró kalapácsokat ültet-
nek a földbe; ez a kalapács egy
fogantyúban végződő huzalra
erősített, 7,25 kg súlyú vasgo-
lyó, amivel az atléta elkezd
körbe-körbe forogni, és amikor
már nagyon szédül, akkor elen-
gedi. A vasgolyót a zöngésség
szerinti részleges hasonulás mi-
att vazsgolyónak ejtjük, csak
nem vesszük észre. Az ún. do-
bókör háromnegyede védőhá-
lóval kerített, hogy még vélet-
lenül se a lelátón landoljon a
cucc. Régebb, a védőhálózás
előtt sokkal érdekesebb volt ez
a sportág.
Gerelyhajításkor a sportolók ge-
relyt hajítanak, valszeg innen
az elnevezés is. A nézők mindig
drukkolnak, hogy az elhajított
gerely ne a földbe, hanem va-
lamelyik pályabíró torkába fú-
ródjék, olyan közel állnak a be-
érkezési ponthoz, de ez sajnos

csak igen elvétve fordul elő.
A diszkosz egy kábé bilifedő
méretű korong, a súlylökésnél
használt vasgolyó pedig egy
olyan kalapács, amelyről lefe-
lejtették a fogantyús drótot.
A leghíresebb magyar dobóat-
léta Dobó István volt. Egyik ké-
sei leszármazottja Dobó Kata
színésznő, aki évekig Andy
Vajna hollywoodi matuzsálem
filmproducerrel élt, de miután
befutott, dobta.

♫♫ SZÍV KÜLDI… ♫♫

A közelgő hej!hatósági és
parla(g)menti választások al-
kalmából kívánunk minden szé-
pet és jót az alábbi személyek-
nek (neveiket fondor módon
nem írjuk ki – a rossebnek hi-
ányzik egy esetleges sajtóper –
, de némi agymunkával köny-
nyűszerrel rájöhetnek, hogy
kiről/kikről is van nagyba’ szó).
A dalokat, illetve dalrészleteket
egytől egyig az István, a király-
ból ollóztuk:

- a „forradalom” szikrájának:
„…meddig járnak még köz-
tünk szemforgató, hamis pa-
pok…”
- a bajszikás maroknyi székely-
nek: „…azt gondolja, egyet
füttyent, s mindenki haptákban
áll…”
- a vesész polgármesterjelölt-
nek: „…édes fiam, rejtsd job-
ban el nyugtalan érzéseid…”
- a város legpuhább bársony-
székében pöffeszkedőnek: „…
álmodtam múlt éjszakán, fenn
láttalak a négy legnagyobb vár
fokán…”
- az EMNP-nek (ezt írja körül az,
aki ráér): „…gyenge vagy még,
elfúj minden szél…”
- Markó Béla utódjának: „…és
én még nem tudom, mit ő tu-
dott…”
- a pereskedő főispánnak: „…
bosszantó egy bugris bunkó…”
- az egyik alpolgármesternek:
„…önnön sorsán túl nem lát,
könnyen megtéveszti néhány
jól irányzott hazugság…”
- választottjainknak: „…léhű-
tők, hitványok, lelketlen szol-
gálók, haszonlesők…”
- önöknek: „…ó, mondd, te kit
választanál…”

JÁNOS VITÉZ – TOLDI
- variációk két témára -

Interaktív e-könyvvel rukkolt ki egy brit írónő: 11 lehetséges befejezése
van legújabb regényének, és az olvasó választhatja meg, melyiket pre-
ferálná. Azért írta rendhagyón "változatosra" regénye végét, mert a
legutóbbi befejezését sok olvasója túl lehangolónak találta. Új regényét
nem érheti ilyen bírálat, mivel az olvasó aktívan részt vehet a cselekmény
végkifejletének megválasztásában, amihez kérdésekre kell válaszolnia
a karakterek értelmezéséről. A véglehetőségek között akad a "boldogan
éltek, míg meg nem haltak" változattól a szomorkáson át a cselekmé-
nyében fergeteges fináléig mindenféle. Lássunk mi is néhány alternatív
folytatást/befejezést két mindenki által ismert mű, a János Vitéz és a
Toldi esetében.

JÁNOS VITÉZ

1. Kukorica Jancsiból nem lesz János Vitéz, mert a gazdája agyonveri
szívlapáttal az elcsámborgott juhok miatt. A gonosz mostoha eladja
Iluskát egy ukrán stricinek, a pénzből felvarratja a ráncait, megcsináltatja
a melleit, és Banya Gold néven fényes karriert fut be a pornóiparban.

2. Jancsit letartóztatják és halálra ítélik, amiért rágyújtotta az erdei
tanyát a zsiványokra. Már a villamosszékben ül, amikor kiderül, hogy
az elektromosság még nincs felfedezve, így szabadon engedik. Haza-
megy a falujába, elveszi Iluskát feleségül, és boldogan élnek, pláné
miután megkapják a Tündérországba szóló vízumot.

3. Főhősünk nem világgá indul, miután a gazda elkergeti otthonról,
hanem felutazik Pestre, és jelentkezik a Való Világba, Iluskával együtt,
a Tahó Paraszt, illetve Retkes Trampli kategóriákban. Mindketten kiesnek
még a finálé előtt, de ismertségük okán könnyen el tudnak helyezkedni:
Jancsi mint nőimitátor egy éjszakai bárban, Iluska pedig markotányos-
nőként ugyanott.

4. Jancsi a kalandozások után, immáron János Vitézként hazatér szü-
lőfalujába azzal a szándékkal, hogy megkéri Iluska kezét, de a kis szed-
tevette időközben hozzáment Kocsonya Lajihoz, a kanászhoz. Elkese-
redésében beugrik a kútba, de nem fullad meg, hanem két hét múlva
viszi el az anthrax (lépfene), iszonyú kínok között. Ugyanis véletlenül a
dögkútba ugrott.

TOLDI

1.Miklóst nem parasztozza le Laczfi hetykén, hanem beveszi a csapatba,
elosonnak Pakisztánba, kinyírják Oszáma bin Ládent, feltépik a vált-
ságdíjat, melynek a rá eső részéből Toldi masszázsszalont nyit odahaza,
de sajnos csak Bence, a hű szolga az egyetlen kliens, ezért inkább át-
alakítja kocsmává, és a nagyon részeg vendégeknek petrencés rúddal
mutatja, merre van a kijárat, akik olyankor jobbnak látják távozni.

2. A nádi farkasokkal való nézeteltérés rendezése közben Toldit meg-
harapja egyikük, amitől farkasemberré változik, és csak tizenhét plasz-
tikai műtéttel sikerül úgy-ahogy visszaoperálni emberré, de még így
sem ismer rá a saját anyja se, ezért inkább elhajózik Afrikába, ahol sá-
mánsegédként alkalmazzák egy helyi törzsnél. Minden teliholdkor be-
küldenek az arcába egy szadomazo maszáj faszájgolyót, hogy ne tudjon
vonyítani.

3. A malomkerekes incidens után Miklós kereket old és meg se áll
Pestig, ám nem a szigetre dzsanázik a cseh vitézzel randizni, hanem a
Sziget Fesztiválra, ahol az Anterosátor színpadán hatalmas sikert arat
néhány Karády Katalin és Dancs Annamari slágerrel, majd György báty-
jával közösen fiúduót alapítanak Toldi Boys néven, de az első koncert-
jükön a bekattant Bence mindkettejüket agyonlövi pattantyúval.

4. „Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? Ki tudja, hol áll meg s kit
hogyan talál meg?” Ennél a pontnál Arany elakad, egyszerűen nem
tudja folytatni. Nuku Kisfaludy Társaság-féle pályadíj, nuku Petőfi ba-
rátsága, nuku hírnév. Egyáltalán: kiről beszélünk?!
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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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Marosvásárhely Megyei Jogú Város
meghívja a város lakóit, hogy 
kifejezzék véleményüket a város 
fejlesztésének irányzatairól

Marosvásárhely Megyei Jogú Város, a Főépítész
Igazgatósága révén, a város lakói figyelmébe ajánlja az Előzetes Általános
Városrendészeti Tervet – II. szakasz, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
Fejlesztési Stratégiájával együtt, 2012. március 12–április 25. között. A
dokumentációt a polgármesteri hivatal honlapján vagy az intézmény székhelyén
lehet tanulmányozni. Ugyanakkor, a közönségnek lehetősége nyílik a város négy
helyszínén a dokumentáció tanulmányozására: a polgármesteri hivatal előtt, a
Mihai Eminescu Művelődési Központban, a Somostetőn és a Színház téren. A
polgárokat felkérik, közvetítsék észrevételeiket és javaslataikat a fentebb
említett dokumentációval kapcsolatosan a mellékelt közleményben megjelölt
módozatokban.

Az Előzetes Általános Városrendészeti Terv a városhoz tartozó területek két fejlesztési
módozatát leltározza fel, városnövelésre, központúságra, a lakásra, a munkahely-övezetre,
zöldövezetre és a szabadidő eltöltésére, közlekedésre vonatkozó témákat közelítve meg. A
két fejlesztési alternatíva a következőket képviseli:
- „intenzív” típusú fejlesztési modell, amely a belterület ellenőrzött és a nagyszabás
szempontjából csökkentett bővítését teszi lehetővé, s rehabilitálás illetve a fejlődést tekintve
rendelkezésre álló források újrakonverziója által újralétesítve, beleértve a városi
funkcionalitások minőségi szintjének javítását;
- „kiterjedt” típusú fejlesztési modell, amely (főképpen hosszú távon) az adminisztratív
körzetben rendelkezésre álló valamennyi területtartalékot használja, a peremvárosi
területek számára is vonzó hatású funkciókat létesít, azokkal egy jobb együttműködés
feltételeit ajánlja.

A folyamatban levő közmeghallgatási eljárás valamennyi lakosnak lehetőséget biztosít a
tervezésre, a peremvárosi környezettel együtt való városfejlesztésre, a stratégia támpontját
képező fontos projektekre vonatkozó nézőpontjaik kifejezésére; ezen vélemények a sikeres
látásmód helyettesíthetetlen alkotóelemét képezik.

Művelődési 
pályázatverseny
Marosvásárhely Megyei Jogú Város közli a 2012-es év művelődési
programok/projektek vissza nem térítendő finanszírozására kiírt
pályázatversenyét.
A finanszírozási útmutató és a finanszírozási kérvények megtalálhatók a www.tirgumures.ro
honlapon. (Bővebb tájékoztatás a 0365-882.066-os telefonszámon, kapcsolattartó személy: Sztancs
Erzsébet).
A 2012-es évi finanszírozási kérések benyújtásának határideje április 6., 12 óra.

Marosvásárhely – 
a jó együttélés és az
összhang modellje

Március 15. alkalmából emlékeztetem Ma-
rosvásárhely lakosságát, hogy románok és
magyarok együtt élünk a harmónia és az
egymás iránti tisztelet uralta környezetben.
Meggyőződésünk, hogy ez tartós támpontot
kell jelentsen, amely Marosvásárhelyt a jó
együttélés és az összhang modelljévé teszik.

Dr. Dorin Florea,
Marosvásárhely megyei jogú város

polgármestere
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Autó-Motó
l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő

1995-ös évjáratú BMW 316i, be-
íratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő 600 cm³, 1997-es évjáratú
Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó 1985-ös évjáratú
BMW 318, kitűnő motorral.
Ára 150 euró. Telefon: 0757-
812.274, naponta 8–21 óra
között.
l Eladó 2000-es évjáratú,

piros színű Smart Fortwo. Ára
2.400 euró. Telefon: 0740-
555.184.
l Eladó kitűnő állapotban levő

Opel Vectra C, 2003-as kiadás,
luxus felszereléssel ellátva,
beíratva, színe fekete, téli,
nyári gumival, alufelnivel fel-
szerelve Irányár: 5600 euró.
Telefonszám 0744253026.

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

Lakás
l 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, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 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.

Egyéb

l Eladó egy két személyes
ágy. Mérete: 160 x 200 cm.
Árban megegyezünk. Telefon-
szám: 0365-421849, 0731-
104444.

Társkereső

Hölgyek
l 50 éves művészetet kedvelő,
határozott személyiségű nő va-
gyok. Olyan intelligens férfit ke-
resek, aki tudja, hogyan lehet
boldoggá tenni egy nőt és ko-
moly, hosszú távú kapcsolatra
vágyik. Tel:0748-328731 sms ki-
zárva.

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

l 44 éves művelt, céltudatos,
kedves nő keresi korban hozzá-
illő társát komoly kapcsolat re-
ményében. Tel:0748-328731
sms kizárva.

l Jól csak a szívével lát az
ember, ami igazán lényeges az a
szemnek láthatatlan. 43 évesen
olyan férfit szeretnék megis-
merni, akinek fontosak a belső
értékek és őszinte, aki komoly
kapcsolatot szeretne kialakítani
egy házias, kedves, vidám hölg-
gyel. Tel:0748-328731 sms ki-
zárva.

l Olyan FÉRFIT keresek, aki
mellett NŐ lehetek... szeretek nő
lenni, és hidd el nekem, te is sze-
retsz férfi lenni mellettem...
Tel:0748-328731 sms kizárva

l Én 41 éves házias, romantikus
nő vagyok, az élet sok mindent
megmutatott már, csak az igaz
szerelmet nem! Szeretném meg-
találni azt az embert, akivel ter-
vezhetek egy közös kis életet.
Úgy gondolom, én igazán, tiszta
szívből tudok szeretni, jó lenne,
ha most engem is így tudna va-
laki szeretni.  Tel:0748-328731
sms kizárva.

l Én egy 47 éves életvidám
hölgynek tartom magam, aki
szeret szeretni és szeretve lenni.
Nem azt nézem, hogy mit hagy-
tam ki a múltban, hanem mi lesz
a jövőben.  Mindenre nyitott va-
gyok, ami nem lépi túl a határo-
kat. Szeretnék egy életvidám,
kedves társat, aki szintén nyitott
kapcsolatot szeretne. Tel:0748-
328731 sms kizárva.

l Egy 54 éves romantikus, ál-
modozó, kedves nő vagyok. Vé-
leményem szerint a mai modern
világ megtanította a nőket tan-

kolni, cipekedni vagy akár felelős
pénzügyi döntéseket hozni, és
tényleg jól lehet egyedül is ha-
ladni az úton, mert menni kell
előre. Mégis a szívem mélyén
tudom, hogy az élet minden pil-
lanata ragyogóbbá és teljesebbé
válik, ha két egymásnak terem-
tett ember találkozik, és együtt
küzdenek a mindennapi nehéz-
ségekkel. Tel:0748-328731 sms
kizárva.

l Ha egyedülálló és szeretne
egy komoly párkapcsolatot, vagy
csak egy baráti kapcsolatra vá-
gyik, akkor a Mira Társkereső
Ügynökség meghívja önt, hogy
töltse velünk az április 1-jei va-
sárnapot, ahol bográcsos birka
és marhapörkölttel fogadjuk
önöket. Tel:0748-328731 sms ki-
zárva.

Egyedül érzi magát? Nincs kihez
forduljon, ha bánata vagy öröme
van? Hiányzik a társ az életéből?
A válasz egyszerű. Segít a Mira
Társkereső Ügynökség! Nálunk
megtalálja azt, aki szíve válasz-
tottja lehet... „Mondd meg ki
vagy, és én megmondom ki illik
hozzád!” Forduljon hozzánk 
bizalommal, a Marosvásárhelyi
és Székelyudvarhelyi 
Ügynökségünk székhelyén. 
Telefon 0737700001,
0742227718, 0748328731 
és interneten a 
www.matrimonialemira.it vagy
www.mirasingels.eu web olda-
lunkon. 

Urak
l 43 éves értelmiségi férfi ke-
resi hozzáillő párját, akivel kiala-
kíthat egy őszinte, bizalomra
épülő kapcsolatot. Tel
0751582215, sms kizárva.

l 44 éves fiatal társát kereső
úriember vagyok, szeretnék ko-
moly értékrenddel rendelkező
hölggyel kialakítani egy közös
jövőt. Olyan nővel szeretnék csa-
ládot alapítani, aki úgy gon-
dolja, hogy együtt még
boldogak lehetnénk. Tel
0751582215, sms kizárva

lAmbiciózus, 43 éves férfi, sze-
retném, ha végre egymásra ta-
lálunk azzal a hölggyel, akivel
boldog lehetnék egy életen át.
Számomra fontos az őszinteség
és a hűség. Én azt vallom, hogy
a párunkat nem megszeretni
kell, hanem megtartani egy
életen át és boldoggá tenni.
Csak, ha úgy gondolod, hozzám

való vagy, hívj a következő szá-
mon, Tel 0751582215 sms ki-
zárva.

l Egy 40 éves elvált, gyereket
nevelő apa szeretne egy kedves,
házias, szerény nővel harmoni-
kus hosszú távú kapcsolatot ki-
alakítani. Tel 0751582215 sms
kizárva.

l 40 éves elvált, karrierjében si-
keres férfi értelmes, őszinte
nővel ismerkedne komoly, hosz-
szú távú kapcsolat reményében.
Tel 0751582215 sms kizárva.

l 41 éves vallásos, tisztességes,
tanult, rendszerető úriember
tiszta szívvel, hasonló értékekkel
rendelkező hölggyel családot
szeretne alapítani. Tel
0751582215, sms kizárva.

l 59 éves optimista, megértő és
érzékeny férfi vagyok, aki úgy
gondolja, hogy az életet kettes-
ben, boldogan érdemes élni.
Egy kedves megértő társat sze-
retnék magam mellé, aki haj-
landó vidéken élni. Tel
0751582215, sms kizárva.

l Nincs csodálatosabb dolog
annál, ha az ember szeret vala-
kit, és viszont szeretik. 47 éves
céltudatos, jó humorérzékkel
rendelkező elvált férfi vagyok, és
szeretnék egy olyan szorgalmas,
házias, kedves nővel ismerkedni,
akivel komoly kapcsolatot alakít-
hatnák ki. Tel 0751582215 sms
kizárva.

Ha egyedülálló és szeretne egy
komoly párkapcsolatot, vagy csak
egy baráti kapcsolatra vágyik,
akkor a Mira Társkereső Ügynök-
ség meghívja önt, hogy töltse ve-
lünk az április 1-jei vasárnapot,
ahol bográcsos birka és marha-
pörkölttel fogadjuk önöket.
Tel:0748-328731 sms kizárva.

Egyedül érzi magát? Nincs kihez
forduljon, ha bánata vagy öröme
van? Hiányzik a társ az életéből?
A válasz egyszerű. Segít a Mira
Társkereső Ügynökség! Nálunk
megtalálja azt, aki szíve válasz-
tottja lehet... „Mondd meg ki
vagy, és én megmondom ki illik
hozzád!” Forduljon hozzánk bi-
zalommal, a Marosvásárhelyi és
Székelyudvarhelyi Ügynöksé-
günk székhelyén. Telefon
0737700001, 0742227718,
0748328731 és interneten a
www.matrimonialemira.it vagy
www.mirasingels.eu web olda-
lunkon. 

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
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10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Van képünk
hozzá (s.)

12:05 Párizsi
helyszínelők (s.)

13:01 Hírek 
13:05 Bor-ÁSZ
13:35 A Concerto

Budapest 
és a Muzsikás
együttes
hangversenye

14:45 KorTárs 
15:15 Marslakók (s.)
16:00 A Tenkes

kapitánya (s.) 
17:30 Szaffi (magyar

rajzf., 1984)
18:50 Varázslók a

Waverly helyből
(am. családi
vígj., 2009)

20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Mindenből 

egy van (s.)
22:35 Szájhősök (s.)
23:35 Négy szellem 
00:30 Családom és egyéb

emberfajták (s.)

Péntek 

18:50
Varázslók a Waverly helyből

m2

08:24 A fantasztikus
labirintus (angol-
am. fant. film, 1986)

10:00 A nagyenyedi
két fűzfa (magyar
tévéf., 1979) 

11:20 Közjáték 
11:25 Natúra 
11:50 Kő, papír, olló (s.)
12:15 Magyar

válogatott
13:02 Főtér
14:25 Természetfilmesek
14:50 A tánc

legendája (s.)
15:15 English 4U
15:45 A vendég

(magyar tévéf.,
1971) 

17:30 A fantasztikus
labirintus (angol-
am. fant. film, 1986)

19:10 Esti mese
19:45 Ida regénye

(magyar tévéf.,
2. rész, 1974) 

21:00 Híradó 
21:30 Pillangó (ff.,

magyar tévéf.,
1971) 

22:40 Ghymes

17:30
A fantasztikus labirintus

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:10 Míg a halál el

nem választ (s.)
11:45 Plasztik

szerelem (am.-
kan. vígj., 2007) 

13:55 Ufóboncolás
(német-angol
sci-fi vígj., 2006) 

15:45 Bosszúállók
(am. kalandf.,
1998) 

17:35 Kapd el a
kölyköt! 
(am.-német
akcióf., 2004)

19:30 RTL Klub Híradó 
20:00 Táncoló talpak

(auszt.-am.
anim. f., 2006)

22:00 Drágán add az
életed (am.
akcióf., 1988) 

00:40 Lovagias
balekok 
(am.-auszt. vígj.,
2005) 

02:15 Törzsutas 
|(2011) (ism.)

02:40 Autómánia

22:00
Drágán add az életed

TV2

07:00 Tv2 
matiné

11:25 EZO.TV
13:00 Gyilkos 

számok (s.)
14:00 Xena (s.)
14:55 Bűbájos

boszorkák (s.)
15:50 Hawaii 

Five-0 (s.)
16:45 Pata tanya:

Baromi buli
(am.-német
anim. f., 2006)
(ism.)

18:25 Sas kabaré 
19:30 Tények 
20:00 Szupersuli 

(am. kalandf.,
2006)

22:00 Megasztár 
00:30 Grimm (s.)
01:30 Tények 
02:05 EZO.TV
03:05 Alexandra

Pódium  (ism.)
03:30 Vers 

20:00
Szupersuli 

Viasat 3

06:40 A kifutó (s.)
07:30 Gyilkos sorok (s.)
08:25 A kifutó (s.)
09:20 A nagy

házalakítás (s.)
10:10 Gyilkos sorok (s.)
11:15 Columbo:

Nehéz ügy 
(am. krimi, 1993) 

13:10 Columbo: A nős
detektív és a
szex (am. krimi,
1989) 

15:00 Hasutasok
(magyar vígj.,
2006)

16:40 Happy, a flúgos
golfos 
(am. vígj., 1996)

18:30 Hajrá csajok 3.
(am. vígj., 2006) 

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

egy kicsi (s.)
22:20 Blöff (angol-am.

akció-vígj.,
2000) 

00:20 Jackie nővér (s.)
00:55 Lőpárbaj (s.)
02:35 Hasutasok

(magyar vígj.)

15:00
Hasutasok 

Duna 

10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Kisváros (s.)
12:35 Magyar 

elsők (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hazajáró 
15:45 Vadállatanyák

és kölykeik 
16:40 Ízőrzők 
17:10 Ghymes -

Párkány 2011 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Összefoglaló a

Kossuth- és
Széchenyi díjak
átadásáról
(2012)

21:00 Kárpáthy Zoltán
(magyar játékf., 1966) 

22:25 Sólyom és
galamb (s.)

00:10 Dunasport
00:20 Félelmetes

folyó (kan.-angol
filmdráma, 2005) 

21:00
Kárpáthy Zoltán



12. oldal március 16–22.

Műsormelléklet 

m1

07:40 Forma-1
Ausztrál Nagydíj
időmérő edzés
(élő) Melbourne-ből

09:25 Híradó
09:37 Hungaroring 2011
10:05 Delta 
10:35 Mozdulj!
11:05 Aranymetszés 
12:00 Angi jelenti - 
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek 
13:05 Zöld Tea 
13:35 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

14:00 Melissa és Joey (s.)
14:30 Forma-1 

időmérő edzés (ism.)
15:50 Ebadta szerelem

(am. vígj., 2006) 
17:35 Biblia vetélkedő
18:35 Gasztroangyal 
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó 
21:10 Újrakezdők -

Szerelmes
szingli szittert
keres (am. rom.
vígj., 2009)

Szombat

07:40
Forma-1 

m2

08:30 Mátyás, az
igazságos
(magyar 
mesef., 1985) 

11:00 Varázslók a
Waverly helyből
(am. családi
vígj., 2009)

12:30 Pecatúra 
13:01 Marslakók (s.)
14:50 Magyarország

története 
15:15 Optika 
15:45 Hogy volt!? 
17:45 A  lámpás

(magyar tévéf.,
1972) 

19:20 Mi micsoda 
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:30 Forma-1 Ausztrál

nagydíj időmérő
edzés (ism.)

22:55 Gasztroangyal 
23:45 Telesport 
01:30 Újrakezdők -

(am. rom. vígj.,
2009)

17:45
A  lámpás

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:05 Boci és Pipi (am.

anim. sor., 1997) 
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül  (ism.)
12:55 Autómánia
13:30 Amerika

legkeményebb
melói (am. dok.
sor., 1. rész,
2008)

14:25 Lost - Eltűntek (s.)
15:25 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:25 Hetedik érzék (s.)
17:25 Kapás van (am.

rom. vígj., 2001) 
19:30 RTL Klub Híradó 
20:00 Fókusz Plusz 
20:30 Csillag Születik -

A válogatás
2012 (2012) 

22:05 Az utolsó
szamuráj (am.-
új-zél.-japán
tört. kaladf.,
2003)

01:05 Edison (am.-
német thriller,
2005)

20:30
Csillag Születik

TV2

07:00 Az idő
örvényében (s.)

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

Ligája magazin 
13:25 Gyilkos 

számok (s.)
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 Babe 2 -

Kismalac a
nagyvárosban
(am. kalandf.,
1998) 

22:25 Cool túra 2.: A
sörpingpong
(am. vígj., 2009) 

00:15 Emma titka
(német rom.
vígj., 2006)

20:35
Babe 2 

Viasat 3

08:25 A szépség és a
szörny (s.)

09:15 Zsírégetők 
10:10 Dawson és a

haverok (s.)
11:00 Halottnak 

a csók (s.)
11:55 Columbo:  A

főnyeremény
halál (am. krimi,
1991) 

13:45 Szívek
szállodája (s.)

14:35 Egy kapcsolat
szabályai (s.)

15:05 Szex és New
York light (s.)

16:05 Éden Hotel 2. (s.)
18:10 Hajrá csajok 4.

(am. vígj., 2007) 
20:00 Harry Potter és a

Tűz Serlege
(angol-am.
kalandf., 2005)

23:00 Hetedik (am.
krimi, 1995)

01:25 Blöff (angol-am.
akció-vígj.,
2000) 

03:25 A mi kis titkaink
(am. vígj., 1998) 

20:00
Harry Potter és a Tűz Serlege 

Duna 

09:30 Családi 
krónikák (s.)

10:10 Daktari (s.)
11:00 Zarándokutakon 
11:30 Világ-nézet 
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra 
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Heuréka!

Megtaláltam! 
14:40 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:15 Önök kérték!

(ism.)
16:05 Pannon

expressz 
16:35 Talpalatnyi zöld 
17:05 A nagy Waldo

Pepper (am.
filmdráma,
1975)

19:00 Híradó 
19:40 Hogy volt!? 
20:40 Bánk bán (magyar

operaf., 2002) 
22:40 Törzsasztal 
23:35 Dunasport
23:50 Palya Bea

koncert

20:40
Bánk bán

m1

07:30 Forma-1
Ausztrál Nagydíj
futam (élő) /  Élő
közvetítés
Melbourne-ből

10:25 Vallási műsorok
12:30 Túrmezei

Erzsébet portré
13:01 Hírek
13:05 Anno 
13:35 Telesport 
14:00 Olimpiai

magazin
14:30 Forma-1

Ausztrál Nagydíj
futam (ism.)

16:55 Telesport (élő) -
OTP Bank Liga

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

szeretlek! 
22:25 Munkaügyek (s.)
23:25 Az igazság

nyomában (ír-
sp.-belga
filmdráma, 2009)

01:05 A szerelem
határai (angol
életr. drám.)

Vasárnap

07:30
Forma-1 

m2

08:35 Gyerekműsor
11:15 Ebadta

szerelem (am.
vígj., 2006) 

13:01 Vallási műsorok
15:30 Magyarország

története 
16:00 Mátyás, az

igazságos
(magyar mesef.,
1985) 

17:05 Demjén koncert
17:55 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
19:25 Mi micsoda 
19:55 Esti mese
20:05 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó 
21:30 Forma-1

Ausztrál Nagydíj
futam (ism.)

23:55 Telesport 
- OTP Bank Liga

01:35 Az igazság
nyomában 
(ír-sp.-belga
filmdráma,
2009)

17:05
Demjén koncert

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:00 Trendmánia 
11:30 Teleshop
12:25 Törzsutas (2011) 
12:55 Havazin 
13:25 Tuti gimi (s.)
14:20 A pletykafészek (s.)
15:10 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:10 Az őrangyal (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:10 Piedone

Afrikában
(olasz-NSZK
vígj., 1978)

19:30 RTL Klub Híradó 
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Míg a jackpot el

nem választ
(am. rom. vígj.,
2008)

23:00 Heti hetes 
00:20 Portré 
00:55 Hannibál

ébredése
(angol-cseh-
francia thriller,
2007)

17:10
Piedone Afrikában 

TV2

06:45 Vallási magazin
07:15 Egzotikus Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
11:40 Stahl konyhája 
12:10 Kalandjárat

(ism.)
12:40 Borkultusz 
13:10 Talpig nő

(magazinműsor)
13:40 Több mint

TestŐr 
14:10 A kiválasztott(s.)
15:10 Monk (s.)
16:10 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:10 Másodállás 
17:40 Babe 2 -

Kismalac a
nagyvárosban
(am. kalandf.,
1998)  (ism.)

19:30 Tények 
20:00 Napló 
21:05 A randiguru

(am. vígj., 2005) (s.)
23:20 Frizbi Hajdú

Péterrel (s.)
00:20 Célkeresztben (s.)
01:20 A hét kard

legendája (s.)

21:05
A randiguru 

Viasat 3

10:25 A nagy
házalakítás (s.)

12:20 Trendközelben 
12:45 Jumanji (am.

kalandf., 1995)
14:45 Szex és New

York light (s.)
15:45 Éden Hotel 2. (s.)
17:50 Hajrá csajok: A

nagy
összecsapás
(am. vígj., 2009)

20:00 Négy esküvő (s.)
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 Nikita (s.)
22:50 Beverly Hills-i

nindzsa (am.
akció-vígj.,
1997) 

00:40 Őrült város 
(am. filmdráma,
1997)

02:40 Trendközelben 
03:05 EgészségŐr (s.)
03:30 Célkeresztben

(s.)
04:15 A szépség

és a szörny (s.)

22:50
Beverly Hills-i nindzsa

Duna 

09:00 Rosszcsont
kalandjai (s.)

09:55 Magyar elsők (s.)
10:10 Másfélmillió

lépés
Magyarországon (s.)

11:00 Vallási híradó
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Nyelvőrző 
13:50 Akadálytalanul 
14:20 Csellengők 
14:50 Határtalanul

magyar 
15:15 Szerelmes

földrajz (s.)
15:50 Hazajáró (s.)
16:20 Magyar elsők (s.)
16:35 A nagy

fejedelem (s.)
17:45 Piri mindent tud

(ff., magyar vígj.,
1932)

19:00 Híradó 
19:35 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték! 
21:00 Lúdas Matyi (ff.,

magyar játékf.,
1949)

22:45 Klubszoba
23:45 Dunasport

17:45
Piri mindent tud
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Műsormelléklet

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Rex Rómában (s.)
12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó 
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:25 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:40 Marslakók (s.)
15:15 Biblia vetélkedő
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:45 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kékfény 
22:40 Hacktion (s.)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor 
01:40 Zöld Tea
02:05 Everwood (s.)
02:50 A megoldások

magazinja

Hétfő 

18:45
Everwood 

m2

10:00 Pecatúra 
10:25 Lássuk

Indonéziát! (s.)
10:35 MacGyver (s.)
11:25 Az aranyrózsa

barlangja (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Főtér 
14:50 English 4U
15:15 Magyar rock
16:10 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie 

McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rejtélyek Tesz-

Vesz városban (s.)
20:00 Magyar

népmesék 
20:05 Zöld Föld (s.)
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 

18:20
Lizzie  McGuir

RTL Klub

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 Trükkös halál (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött akták (s.)
17:20 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 Showder Klub 
00:35 PokerStars.net -

Big Game 
01:30 Sztármagazin
01:45 Kedves

szomszéd, mi a
hézag? (kan.
thriller, 2006)

23:20
Showder Klub 

TV2

10:35 Stahl konyhája 
10:45 Teleshop
10:55 Babapercek 
12:00 EZO.TV
13:35 Mike kapitány

hadjárata (am.
dokumentumf.,
2007) 

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 
21:00 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 NCIS (s.)
23:20 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:20 Aktív  (ism.)
00:50 Tények Este 
01:25 EZO.TV
02:00 NCIS (s.)
02:50 NCIS: Los

Angeles (s.)
03:40 Aktív Extra

(ism.)
04:05 Vers 

13:35
Mike kapitány hadjárata

Viasat 3

10:25 Szex és New
York light (s.)

10:55 Hajrá csajok: A
nagy
összecsapás
(am. vígj., 2009)

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 s

zámok (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.)
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek (s.)
02:05 Kettős ügynök (s.)
02:55 Dawson és a

haverok (s.)

22:20
Éden Hotel 2.

Duna 

09:30 Híradó 
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:05 Klubszoba

(ism.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Heti Hírmondó 
12:30 Térkép  (ism.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok (s.)

17:30 Japán
kultúrájának
története (s.) 

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép 
20:30 Hagyaték 
21:00 Kultikon 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
23:40 Sportaréna

22:05
A férfi a legjobb orvosság

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Mindenből egy
van (s.)

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

Bildschirm
14:25 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:45 Marslakók (s.)
15:15 Hacktion (s.)
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Anyád lehetnék

(am. rom. vígj.,
2007) 

23:20 Az Este
23:55 Tudorok (s.)
00:50 A rejtélyes XX.

század 
01:20 Angi jelenti 

Kedd

21:40
Anyád lehetnék

m2

10:25 Magyar tánc
10:30 Rejtélyek Tesz-

Vesz városban (s.)
10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó 
13:29 Főtér
14:55 English 4U
15:20 Magyar pop
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

17:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie 

McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

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

17:55
A Nyereg Klub 

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 Trükkös halál (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött akták (s.)
17:20 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.)
00:20 Sztármagazin
00:40 Vészhelyzet (s.)

16:10
Döglött akták

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:25 Stahl konyhája 
10:30 Babapercek 
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Az élet iskolája

(kan.-am.
családi film,
2005) 

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

(magyar
főzőshow) 

18:25 Tiltott 
szerelem (s.)

19:30 Tények 
20:35 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban (s.)
22:20 Égszakadás

(am. akcióf.,
2007) 

00:15 Aktív  (ism.)
00:45 Tények
01:20 EZO.TV
01:55 Glamour (magyar

filmdráma)

22:20
Égszakadás 

Viasat 3

11:20 Beverly Hills-i
nindzsa (am.
akció-vígj.,
1997) 

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 Doktor House (s.)
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)
02:05 Doktor House (s.)
03:00 Dawson és a

haverok (s.)

21:25
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

09:30 Híradó 
09:35 Közbeszéd

(ism.)
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 Zagyva -

Nógrád
(magyar
ismerett. film,
2002) 

17:40 1 könyv
17:50 Maradunk

(román
dokumentumf.,
2011) 

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép 
20:30 Lélek 

Boulevard (s.)
21:00 Kultikon 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Mad Men -

Reklámőrültek (s.)
23:40 Magyar Jazz

Ünnep 2011. 
00:40 A vártemplom

papja (magyar
dokumentumf.)

17:10
Zagyva - Nógrád
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m1

11:05 Magyarország,
szeretlek! 

12:15 Útravaló 
12:30 Átjáró 
13:01 Híradó 
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:45 Marslakók (s.)
15:15 Gasztroangyal  -

Tojás és tészta
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 On the Spot (s.)
23:25 Az Este
00:00 KorTárs 
00:30 Szeptember 11.

- A terror napja
01:30 Zegzugos

történetek

Szerda

22:30
On the Spot

m2

10:30 Rejtélyek Tesz-
Vesz városban (s.)

10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Főtér 
14:55 English 4U
15:20 Magyar

válogatott
16:15 Família Kft. (s.)
16:40 MacGyver (s.)
17:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Tudorok (s.)
00:10 Angyali érintés (s.)

23:20
Tudorok 

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 Trükkös halál (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött akták (s.)
17:20 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 Legyen Ön is

Milliomos!
23:35 Házon kívül 
00:05 XXI. század - a

legendák
velünk élnek 

00:40 Reflektor 
00:55 Ments meg! (s.)

22:20
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

07:00 Babavilág
(magazinműsor)

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

Schut  (NDK-
francia-jug.
kalandf., 1964) 

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 
21:00 Jóban Rosszban (s.)
22:20 Doktor House (s.)
23:20 Született

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok (2012) 
00:50 Aktív  (ism.)
01:20 Tények Este 
01:55 EZO.TV
02:30 Doktor House (s.)
03:20 Született

feleségek (s.)

22:20
Doktor House 

Viasat 3

10:55 Őrjítő szerelem
(am. filmdráma,
1989) 

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

mesterszakács 
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 Szégyentelenek (s.)
00:25 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:20 Esküdt

ellenségek (s.)
02:15 Szégyentelenek (s.)
03:15 Dawson és a

haverok (s.)
04:00 A kifutó (s.)
04:50 A nagy

házalakítás (s.)

18:35
Gyilkos  számok

Duna 

09:35 Közbeszéd 
10:05 Önök kérték!  
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Nyelvőrző  
12:30 Térkép  (ism.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Akadálytalanul 
15:40 Afrika

gyöngyszeme:
Namíbia 

16:05 Sírjaik hol
domborulnak...

16:35 Talpalatnyi zöld  
17:10 Magyar elsők 
17:25 Ázsia apró hősei 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép 
20:30 Vallástörténeti

sorozat
21:00 Kultikon 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Kiálts

szabadságért
(angol filmdráma,
1987) 

21:00
Kultikon 

m1

10:10 A Silla királyság
ékköve(s.)

11:15 Szájhősök (s.)
12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó
13:25 Rondó
14:20 Hungaria,

Európa rejtett
kincse (s.)

14:35 Marslakók (s.)
15:10 Négy szellem 
16:05 Angyali 

érintés (s.)
16:55 Veszélyes

szerelem (s.)
17:35 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók 
21:40 Elcserélt

lányok (s.)
22:30 Fábry 
23:50 Az Este
00:25 Árvaház 

(mex.-sp.
filmdráma,
2007)

Csütörtök

16:05
Angyali  érintés

m2

10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie 

McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:19 Sporthírek
13:29 Főtér 
14:50 English 4U
15:23 Magyar retro
16:15 Família Kft.
16:45 MacGyver (s.)
17:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! (s.)
23:20 Angyali érintés (s.)
00:05 Szeptember 11 -

A terror napja (s.)

16:15
Família Kft.

RTL Klub

06:40 Top Shop
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 Trükkös halál (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött 

akták (s.)
17:20 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 Vezet a ritmus

(am. zenés
dráma, 2006)

00:45 Tudorok (s.)
02:05 Reflektor 
02:20 Infománia 

22:20
Vezet a ritmus

TV2

07:00 Segíts
magadon! (ism.)

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

oroszlán
birodalmában
(sp.-NDK
kalandf., 1965) 

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 
21:00 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Kiscsávó (am.

vígj., 2006) 
00:15 Aktív  (ism.)
00:45 Tények Este 
01:20 EZO.TV
01:55 Kiscsávó 

(am. vígj., 2006)
03:25 Segíts

magadon! 

13:35
Az ezüst oroszlán birodalmában

Viasat 3

10:10 Gyilkos 
számok (s.)

11:05 Columbo
legveszélyeseb
b éjszakája (am.
krimi, 2003) 

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 A célszemély (s.)
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)
02:05 A célszemély (s.)
03:00 Dawson és a

haverok (s.)

20:30
Jóbarátok

Duna 

09:35 Közbeszéd 
10:00 Világ-nézet 
11:00 Család-barát
11:55 1 könyv
12:00 Pannon

expressz 
12:25 Térkép  (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hagyaték 
15:40 Határtalanul

magyar 
16:10 Lyukasóra 
16:40 Hazajáró 
17:10 Virág

virágossága (s.)
17:35 100 éve történt 
17:45 Valóságos

kincsesbánya (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép 
20:30 Székesegyházak (s.)
21:00 Kultikon 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Fekete

gyémántok (s.)
23:25 Csajkovszkij-

maraton 

22:05
Fekete gyémántok



Az elmúlt héten a FCM-vezetősége által összehívott első sajtókonferencián még arról tájékoz-
tatott Anton Helesteanu klubigazgató, hogy minden erőfeszítések ellenére, bár a nemzetközi
sport-döntőbíróság határozata ezt lehetővé tenné, az LPF megtagadta, hogy Sepsi László leiga-
zolását bejegyezze. Négy órával később, a sürgősségileg összehívott sajtótájékoztatón már hi-
vatalosan is bemutatták Sepsit, mint a FCM új játékosát. A labdarúgó, a hajdani híres, szurkolók
által is közkedvelt Bölöni László 11-es mezét fogja használni. A FCM frissen leigazolt
játékosaként, már mosollyal az arcán válaszolt az újságírói kérdésekre. 

15. oldalSport <<március 16–22.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

– Hosszas huzavona, meg-
feszítő tárgyalások után, végre
pozitív döntés született a te
ügyedben, ami azt jelenti, hogy
a marosvásárhelyi FCM játékosa
lehettél. Mennyire viselt meg té-
ged az egész?

– Az igazság az, hogy való-
ban nehéz volt kivárni ezt a
döntést, habár mindig is tud-
tam, hogy számomra pozitív-
nak kell lennie. Miután döntést
hozott a Lausanne-i nemzet-
közi sport-döntőbíróság, a FIFA
is elismerte, de nem határoz-
hatott, mivel nem nemzetközi
probléma, hanem országon be-
lüli döntés kellett szülessen.
Kellemetlen, idegőrlő volt ez a
huzavona, jó, hogy nem jutot-
tunk tovább a bíróságokra, hi-
szen addig nem tudtam volna
játszani. Boldog vagyok, hogy
egy hosszú harc végére értem,
s végül igazságos döntés szü-
letett velem kapcsolatosan, s
ugyanakkor örvendek, hogy

végre játszhatom, hiszen a lab-
darúgás a mindenem. 

– Volt-e valami konfliktusod
a temesvári együttessel az
utóbbi időben?

– Egyáltalán nem. Csak a
jogaimat kértem, azaz a fize-
tésem. Innen indult el a lavina,
sajnálom, hogy ide jutottunk,
de most szeretném minél ha-
marabb feledni az utolsó hetek,
hónapok velem történt negatív
eseményeit.

– Most számodra mi a leg-
fontosabb tennivaló?

– Az elmúlt hetekben is
odaadóan készültem, edztem,
hogy újra futballozhassak. Ör-
vendek, hogy hazajöhettem, s
itthon játszhatok, hiszen ma-
rosbogáti születésűként az ott-
honomnak tekintem Marosvá-
sárhelyt. Ugyanakkor
köszönöm a vezetőségnek,

hogy kiállt mellettem, harcolt
értem.  A legfontosabb most
az, hogy hasznos, jó játékkal
én is segítsem az együttest,
hogy benn maradjon az első
osztályban, ami a vezetőség
célkitűzése is egyben. Folya-
matosan akarok jól játszani, s
visszatérni a válogatottba.
Ahogy alkalmam lesz, bizonyí-
tani akarok mind a vezetőknek,
mind a szurkolóknak, akik
mindig is buzdítottak, velem
éreztek.

– Ha sikerül a bennmaradás
az élvonalban, akkor esély van
arra, hogy szerződést hosszab-
bíts a FCM-vel?

– Igen, erre is gondoltam,
van esély rá. Igaz, hogy a je-
lenlegi szerződésem csak a baj-
nokság végéig köt az együttes-
hez, de a legfontosabb, hogy
A-osztályos együttes marad-
junk.

Még Se (p) sikerült távol 
tartani őt, aki Bölöni László
számával fog játszani

Létfontosságú lesz 
a győzelem a Mioveni otthonában

A kolozsvári CFR elleni, idegenbeli mérkőzés félide-
jében Gica Ciorceri-vel futottam össze a Gépész-utcai
stadion lelátóján, aki hajdanán az egykori ASA-t, majd
a CFR-t is edzte. A szakember megjegyezte, hogy na-
gyon nehéz tavaszi évad előtt áll együttesünk, amely
számára fontos lenne a győzelem a Nagyszeben meg
a Mioveni ellen, akikkel a kiesés elkerüléséért vívunk
könyörtelen harcot. A Vointa elleni gólnélküli mérkő-
zés után Ciorceri szavai jutottak eszembe, hiszen két
fontos pontot veszítettünk hazai pályán.

A gyönyörű téli képbe is beillő, hófödte pályán kínlódva
kaparintottuk meg a vékonyka egy pontot. A hajdani csatár,
Lacatus nem tudta átadni valamikori gólveszélyességét ta-
nítványainak, akik sorra puskázták el helyzeteiket a jól véde-
kező, biztosan adogató vendégekkel kapuja előtt. 

A FCM többet adogatott, de eredménytelenül, mivel a biz-
tosan védekező szebeniek rendre sikeresen szerezték meg a
labdákat kapujuk előterében, ahonnan ellentámadásokkal
próbálkoztak. A mérkőzés alatt sok volt a haszontalan ado-
gatás, elképzelés nélküli taktikázás, eladott labda, nem volt
egy igazi betörés a tizenhatos területére, vagy egy távoli
kapura lövés sem a FCM-részéről, ami kevés ilyen szinten. 

Középpályásaink több alkalommal indították Subotici-ot,
de csatárunkat biztosan fedezte az Apostol-Forika-Tanc hát-
véd-trió, akit elegánsan irányított Miron hálóőr. Először Lu-
kanovici, majd az egykori ASA-s, Romulus Miclea szerezhetett
volna gólt, de Albut résen volt. A 45. percben Fl. Dan szögle-
téből beívelt labdát Ghionea kevéssel fejelte a léc fölé, majd
a 47. percben Celsinho Miron kapussal szemben volt tehetetlen
10 méterről.

A 78. percben a mérkőzés legnagyobb helyzetét sikerült
kihagynia Suboticinak, miután Nicu jobb oldali beadását csa-
tárunk az ötös sarkáról két méterrel a kapu mellé gurította. A
81. percben Nicu átemelte a labdát a kifutó Mironon, de a
laszti elgurult a jobb kapufa mellett…így maradt az egy
pont.  Ezzel a döntetlennel, egyre nehezebb helyzetbe került
együttesünk, mivel az eddig mögöttünk lévő, gyengébb ké-
pességű, szintén a kiesés ellen harcoló közvetlen ellenfelünk,
a Sportul 6 pontot szerzett az utolsó két meccsen, maga mögé
utasítva csapatunkat. Együttesünk az eddigi 20 fordulóból
mindössze hármat nyert meg, 17 gólt lőtt (kevesebbet csak a
Vointa, Chiajna és a Mioveni) és 17 ponttal a 16. helyen áll.
Pénteken, március 16-án a Mioveni otthonában játszik csa-
patunk, ahol létfontosságú lesz a győzelem, hogy tovább re-
ménykedhessünk.  

Kósza hírek bukkantak fel
marosvásárhelyi kispályás
labdarúgó berkekben, mi-
szerint rövidesen megszű-
nik a nagyernyei kispályás
bajnokság. 

Ezzel kapcsolatosan Csíszér
Árpád nagyernyei helyi taná-
csost, a kispálya, s a mellette
működő vendéglő és üzlet egy-
kori tulajdonosát kérdeztem,
aki a következőket válaszolta:

– Valóban új tulajdonosa
van a pályának, de nem igaz
az, miszerint felszámolnák a
pályát, vagy beszüntetnék a
bajnokságot, sőt az sem igaz,
hogy kamionparkolót fognak
oda építeni, amit általában egy

város, vagy község szélére épí-
tenek, nem egy lakott terület
szívébe.

A nagyernyei községköz-
ponti sportcsarnokban a Ma-
gyar Újságírók Romániai Egye-
sülete (MÚRE) által szervezett,
s az elmúlt héten sorra került
önkormányzati képviselők-
sajtó kispályás barátságos lab-
darúgó találkozón, a következő
játékosok léptek pályára: Jánosi
Ferenc, Nagyernye polgármes-
tere, Márkos Pál, községi
RMDSZ-elnök, a Zöld Tó Panzió
tulajdonosa, Kádár Zsolt,
RMDSZ-elnök, Kali Rudolf,
RMDSZ-alelnök, Sükei László,
RMDSZ-alelnök, Csíszér Árpád,
tanácsos, Portik Károly, taná-

csos, Kozma István vállalkozó,
Kolping-titkár, Hajdú Levente,
körzeti felelős, illetve a sajtósok:
Karácsony Zsigmond, Nagy

Miklós Kund, Vajda György,
Nagy Tibor ( Népújság), Szucher
Ervin (Krónika), Farczádi Attila
(GaGa Rádió), Berekméri Ed-

mond Krisztán (Vásárhelyi Hír-
lap, Nagyernyei, Sárpataki Új-
ság), Marius Libeg (Punctul),
Csutor András (Vészi TV), Bö-

gözi Attila (MÚRE etikai bizott-
ságának titkára) és Czimbalmos
Ferenc-Attila (Központ). 

Marad a nagyernyei kispályás bajnokság



16. oldal >> Szórakozás március 16–22.
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Hosszú műszak c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Teljesen kész vagyok, szívem! A robotunk bedöglött, nekünk kellett dolgoznunk!

Labdarúgás, I. Liga, 
XXII-ik forduló

csütörtök, március 22.
Tran-Sil Stadion
Időpont: 21.30

a jegyek a következő helyeken kaphatók
hétfő (03.19.) - 11.00 - 15.00

kedd (03.20.)  szerda (03.21.)- 14.00 - 18.00
csütörtök (03.22.) - 16.00 - 19.30

hétfő - csütörtök  - 11.00 - 18.00

Stadion pénztára

Márkabolt

Jegyek ára 25 lejJegyek ára 25 lej

Hajrá 
Marosvásárhely!

Hajrá FCM!


