
Társadalom

Változások a háziorvos-
szolgálatban

A háziorvosi praxis degradálására, a háziorvosok
megalázására, a szakma teljes ellehetetleníté-
sére hivatkozva a családorvosok nem hajlandók
szerződést kötni az Egészségbiztosító Pénztárral.
A módosított egészségügyi ellátásra vonatkozó
keretszerződéssel változik a finanszírozás össze-
tétele, kötelezővé válik a háziorvosi ügyelet. 

Zöldek

Örökzöld problémák 
a fairtások ügyében

Nem csitulnak a kedélyek a Marosvásárhelyen
végzett fakivágások körül, ugyanis nemrégiben
a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kampuszá-
nak területén mintegy 11 hektárnyi elöregedett,
beteg almafát vágtak ki. Claudiu Maior alpol-
gármester, összehasonlítva a hivatal által vég-
zett fairtásokkal, valódi mészárlásnak nevezte.
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Sport

Wesley duplája 
eldöntötte a mérkőzést

Balul kezdte a tavaszi szezont a marosvá-
sárhelyi FCM A-osztályos labdarúgó-
együttese, miután mindhárom bajnoki
pontot elvesztette hazai pályán az egyik
bajnokjelölt, Vaslui együttese ellen. A ta-
lálkozót, a csereként beállt brazil Wesley
két megvillanása után elért góljai döntöt-
ték el, így joggal nevezhetjük őt a mérkő-
zés legjobbjának.

Interjú

Az autonómia 
macerával jár

Interjúalanyunk: egy színész, egy komikus, az Au-
diovizuális Tanács volt alelnöke, egy blogger és a
Művészeti Egyetem jelenlegi rektora. Mindez egy
személyben. Gáspárik Attilával beszélgettünk. 
„.. Az igaz, hogy szeretem kommentálni a politikát
és roppant módon érdekel. Talán egy kicsit elté-
vesztettem az időpontot, amikor születtem. “

>>> 11. oldal

>>> 15. oldal

Sport

„Mindent elkövetünk 
a siker érdekében”

Exkluzív interjú Sorin Ţerbeával, a maros-
vásárhelyi City’us teremlabdarúgó-csapat
elnökével, a Román Labdarúgó-szövetség
keretén belül működő teremlabdarúgó
szakosztály végrehajtó bizottságának kép-
viselőjével, ismert marosvásárhelyi üzlet-
emberrel, az általa szervezett és
megrendezett rangos és válogatottunk
számára sikeres EB-selejtező után.

>>> 15. oldal

Érvényesült a papírforma:
Kelemen az elnök

Nem hozott meglepetést az RMDSZ X., nagyváradi tisztújító kongresszusa, a Markó által
kijelölt utód fölényesen, kétharmados többséggel nyert. Pedig az ellenjelöltek – meg a
gyógyíthatatlan optimisták, akik még valahogy bíztak az RMDSZ megújíthatóságában –
az utolsó pillanatig reménykedtek, hátha borulhat a papírforma... A történtek után
egyértelmű: az RMDSZ-ben nem ért véget a Markó-éra! >>> 4-5. oldal

Tisztújító RMDSZ-kongresszus
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Névnapok
Március 2. Lujza, Károly, Henrietta, Henrik, Absa, Absolon, Axel
Március 3. Kornélia, Kamilla, Irma, Kornél, Frigyes, Oszkár
Március 4. Kázmér, Adrienn, Adrián, Adriána, Lúciusz
Március 5. Adrián, Adorján, Adrienn, Adriána, Özséb, Olivér
Március 6. Leonóra, Inez, Ágnes, Elvira
Március 7. Tamás, Tomaj
Március 8. Zoltán, Beáta, János, Apollónia, Filemon

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: Rengeteg munka várja a napokban, de ügyesen osztja
be az idejét. Okosan szervezi meg napjait, de még így is
előfordulhat, hogy elúszik a teendőkkel. 

Bika: Olyankor is hajlandó túlórázni, ha nem kap érte plusz
pénzt. Most azonban anyagi szinten is eredménye lehet a
plusz munkának! Könnyen előfordulhat, hogy pénz áll a
házhoz.

Ikrek: Most fontos, hogy mennyire van baráti kapcsolatban
munkatársaival. A jó hangulat pozitív, de a magánéletét
ne beszélje ki a többieknek! Ha hazaér, gondoskodjon
szórakozásról, amit családtagjaival oszthat meg. 

Rák: Jól kommunikál, és ez lehetőséget adhat, hogy
előnyöket harcoljon ki magának a munkahelyén. Gondolja
végig, milyen kérdésekben kell egyeztessen a feletteseivel.
Ha alkalom adódik, ne habozzon kihasználni a lehetőséget!

Oroszlán: Arra vágyik, hogy könnyebb lehessen az élete a
munkahelyén, úgy gondolja, mostanában túlságosan sok
terhet raktak a vállaira. Megengedheti magának, hogy
lazítson egy kicsit, de a feladatait vegye komolyan! 

Szűz: Végre kaphat néhány pozitív visszajelzést a munka-
helyén, ez erőt ad a további munkához. Ha ügyes, akkor a
jövedelme is emelkedhet. A magánéletben fontos lesz,
hogy érezze az összetartozás élményét családtagjaival. 

Mérleg: Mindig jellemző önre, hogy határozottan képviseli
álláspontját, erőteljes egyéniség. Most mindenki hallgat a
szavára, ha ügyes, akkor jó lehetőségeket kaphat az
előrelépésre. 

Skorpió: Minden erőtartalékára szüksége lesz, ha át akarja
vészelni a következő napokat. Annyira fáradt lehet, hogy
minden szabad percét pihenésre kellene fordítania. 

Nyilas: Fontos, hogy a kapcsolatai mindig működőképesek
legyenek, és még inkább, ha üzlettel foglalkozik! Gondozza
kicsit jobban az ismeretségeit, hiszen munkalehetőséget
vagy pénzt jelenthetnek! 

Bak: Semmi kedve most csapatban dolgozni, de 
alkalmazkodnia kell munkatársaihoz! Jobb, ha igyekszik jó
képet vágni a közös feladatokhoz, hiszen a kedvetlenséggel
csak elmérgesíti a helyzetet. Nincs túl optimista hangulat-
ban, leginkább kedvese hiányosságaira figyel oda. 

Vízöntő: Ha komoly célokért küzd a munkahelyén, szük-
sége lesz munkatársai támogatására. Előkelő helye lehet
a csapatban, de valójában vezető pozícióra vágyik. Adjon
időt magának, hogy megvalósítsa az álmait!

Halak: Próbálja meg visszaszerezni az energikusságát,
hiszen naprakésznek kell lennie! Ezen múlhat az
előléptetése, amire már régen áhítozik. Ha otthon van, ne
gondoljon a munkahelyi ügyeire. 

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

www.kozpont.ro
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Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
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Hasznos telefonszámok

Hölgyek és kisasszonyok 
hete a színházban

Március első napjaiban nőnap alkalmá-
ból kedvezményes ajánlattal várja a höl-
gyeket és a kisasszonyokat a
Ma rosvás árhelyi Nemzeti Színház. Ebben
az időszakban a Tompa Miklós Társulat mű-
során a következő előadások szerepelnek:

Március 2-án, szerdán este 7 órától a
nagyteremben Georges Feydeau Bolha a
fülbe című bohózatot játsszák. Március 5-
én, szombaton este 7 órától Anton Pavlo-
vics Csehov Platonovja lesz műsoron.
Március 6-án, vasárnap délután 4 órától a
Pinokkio mesemusicalt, valamint este fél
8-tól a kisteremben Fedák Sári emlékira-
tait, a Börtönnapló című előadást tűzték
műsorra. Az előadásokra hölgyek és kisasz-
szonyok számára a tiszteletjegy ára 5 lej.

Március 4-én, pénteken a Csíki Játékszín
nagy sikernek örvendő Szilágyi László–Zer-
kovitz Béla: Csókos asszony című operett-

jét hozza a marosvásárhelyi közönség elé.
Az élőzenés előadásra a jegyek elővételben
megvásárolhatók a Nemzeti Színház jegy-
pénztárában 20 és 12 lejes áron.

Hangverseny

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
csütörtök esti koncertje ezúttal Itt a kike-
let! címet viseli. A rendkívüli, vokál-szim-
fonikus hangversenyen vezényel Florentin
Mihăiescu, közreműködnek: Péter Béla
(hegedű), Ramona Eremia szoprán, Valen-

tin Racoveanu tenor, Bogdan Baciu bariton.
Kísér a filharmónia zenekara és vegyes
kara, valamint a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum Gyermekkara (vezényel Ko-
vács András). Műsoron: Sibelius – D-moll
hegedűverseny, Orff – Carmina Burana.

Festménykiállítás 
a Philotheában

Március 3-án, csütörtökön este hat órá-
tól, a Philothea Klubban megnyílik Nagy
Katalin festménykiállítása (olaj és textil).
Az egyesület székhelye: Kossuth utca 2.
szám.

Az élet útja, a halál ösvényei 

Új tárlat nyílt a Maros Megyei Múzeum
társszervezésében a Várban, a Történelmi
és Régészeti Múzeum épületében. Az élet
útja, a halál ösvényei című kiállítás a poro-
lissumi római temetőben folytatott kuta-
tások eredményeit mutatja be. 

A székely Munkácsy
Az Ipó László Alapítvány műsoros emlékkiállítást

szervez. Hármas évfordulóra emlékeznek: 
100 éve született Ipó László

képzőművész, muzsikus 
és költő, továbbá idén van halálának 20. évfordulója,

valamint 16 éve működik az Ipó László Alapítvány. 

Az Önarckép című kiállítás megnyitójára 
március 4-én 18 órától kerül sor, amelyre a szervezők

szeretettel várják az érdeklődőket. A Kultúrpalota
földszinti kiállítótermében a tárlat március 20-ig
tekinthető meg. Ugyanezen a napon és helyszínen 

este 19 órától ünnepi záróműsorra kerül sor.

A rendezvénysorozat támogatói: a Maros Megyei
Művelődési, Egyházügyi és Műemlékvédelmi Igazgatóság

valamint a Képzőművészek Szövetségének 
Maros Megyei Fiókja.

Bolha a fülbe
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A kormány által jóváhagyott módo-
sító tervezet értelmében háziorvoson-
ként 2200 fő a megengedett
beteglétszám, továbbá változik a fi-
nanszírozás aránya is. Az eddigi 70–30
arányú „per capita”, valamint ellátás
utáni összetételt fele-felére módosít-
ják a háziorvosok felelősségének nö-
velése érdekében, mellyel a valós
orvosi ellátást szorgalmazzák. A ko-
rábbi egy évről két évre hosszabbított
szerződés aláírása viszont úgy tűnik,
nem lesz kétoldalú, a Családorvosok
Szövetsége a végsőkig elmenne érde-
keik érvényesítésében.

A megítélt összeg 
a költségeket sem fedezi 

„Az elsődleges orvosi ellátást illeti
a legalacsonyabb finanszírozás és a jö-
vedelem legdrasztikusabb visszaesése,
szemben az úgyszintén alulfinanszíro-
zott többi ágazattal. A pénzügyi hely-
zet mellé bürokratikus
kötelezettségekkel terhelik a rend-
szert, semmiféle elképzelés nincs az
Egészségügyi Minisztérium, valamint
az Egészségbiztosító Pénztár részéről
az elsődleges orvosi ellátás helyéről és
szerepéről” – áll a Családorvosok Szer-
vezetének közleményében.

Miközben minden termék és szol-
gáltatás ára egyre drágább, a házior-
vosok rendelőinek jövedelme évek óta
folyamatosan csökken. A rendelők
fenntartásához szükség van az alap-
vető körülmények megteremtésére
(fény, fűtés, víz stb.), efölött pedig ren-
geteg formális kiadásnak kell eleget
tegyenek. Jelenleg a per capita értéke
2,7 lej havonta, a csecsemők és nyug-
díjasok 4,2 lejt érnek. Egy konzultáció
értéke 4,95 lej, miközben bizonyos kró-
nikus betegségeket csak háromha-
vonta lehet elszámolni, illetve az akut
betegségeket csak háromszor egy
évben.

„Ilyen körülmények között elkép-
zelhetünk egy amúgy is túlterhelt, bü-
rokráciától megnyomorított ingázó
főorvost, akitől az új intézkedések vár-
hatóan elveszik a 14% ingázásért járó
pótlékot, ami az üzemanyag-szükség-
letet éppen csak fedezte. Aki 1600 be-
tege után havonta körülbelül 800 km-t
autózik (mert sok a terepmunka, a fél-
reeső falu), de a havi 500–550 konzul-
tációjából legfeljebb 280-at tud
elszámolni, és aki az új törvények sze-
rint egy konzultációért most igaz, hogy
7 lejt kap, de egy betegért 1,5, illetve
2,3 lejt. Könnyen kiszámítható, a jöve-

delme 30 százalékkal visszaesett,
nagyjából annyival, amennyi eddig a
kezében maradt. De azért meg kellene
venni a minisztérium magasröptű ter-
veihez a kártyaolvasót és írót, az elekt-
ronikus aláírást, szélessávú internetet
stb. Abban az országban, ahol még
most is vannak olyan helyek, ahol
nemhogy telefon nincs, de áram is
alig” – nyilatkozta lapunknak dr. Gálfy
Zsuzsanna háziorvos. Mindezek fölött
praxisát sem végezheti lelkiismerete-
sen, minek után kénytelen igazodni a
gyógyszerfelírási plafon szabályozásá-
hoz, és választania kell, kinek írjon ki
és kinek ne orvosságot. 

„Előnytelen a betegeink számára és
az orvosi rendelők számára is, tehát
kénytelenek vagyunk lépni valamilyen
irányba, ami előre láthatóan abba fog
torkollni, hogy nem fogjuk aláírni a
szerződést, ha nem hajlandók egyez-
tetni velünk” – értékelte a fennálló
helyzetet Kovács Beatrix, a Maros Me-
gyei Háziorvosok Egyesületének tit-
kára.

A kötelező ügyelet 
szakszerűtlen 
és törvénytelen is

Az orvosi alapellátás folytonossá-
gát biztosítandó, az egészségügyi
szaktárca a háziorvosi ügyelet újra-
szervezésében látja a megoldást. Az

intézkedéssel a mentőszolgálat mun-
káját tehermentesítenék, valamint
csökkentenék a kórházi sürgősségi
ügyeletek zsúfoltságát.

A háziorvosok szövetsége viszont
alkotmányellenesnek ítéli meg a ter-
vezet kötelezővé tételét, melyben fő-
ként azt sérelmezik, hogy semmi
biztosíték nincs a költségek fedezésére,
sem decens és biztonságos körülmé-
nyek biztosítására. Törvénytelennek
tartják azt a kitételt, mely kimondja,
amennyiben egy orvos nem köt egy
második szerződést az ügyeletre vo-
natkozóan, büntetésképp tíz százalé-
kot vonnak le az első, az elsődleges
orvosi ellátást szabályozó szerződés
összegéből.

„Nem magáról az ügyeletről,
hanem a kötelező ügyeletről nagyon
rossz a véleményem. Valóban vannak
helyek, ahol szükség van rá és reális
haszna van. Én 2008-ig sokat ügyele-
teztem, havi 96 órát nem töltöttem
otthon éjszaka, ünnepnapokon, de
megérte, mert megfizettek. Szerintem
nem nagyon tehermentesítettük a
mentőszolgálatot, mert néhány vágott
sebet és lázas csecsemőt leszámítva a
betegek ugyanazokkal a panaszokkal
fordultak az ügyelethez is, mint a napi
rendeléshez. Például szombaton fel-
íratni a gyógyszereket, vérnyomást
méretni, injekciót beadatni stb. Mind-
ezek mellett biztos vagyok benne,
hogy ilyen körülmények között is len-

nének fiatal kollégák, akik bevállalnák
az ügyeletet, tehát teljesen fölösleges
és arrogáns kötelezővé tenni” – véle-
ményezte a rendeletet dr. Gálfy Zsu-
zsanna.

A háziorvosok több pontban is sé-
relmezik a rendeletet, amit sem szak-
mailag, sem pénzügyileg nem
tartanak megalapozottnak. Mint
mondják, a sürgősségi ellátás nem a
családorvos szakmai hatásköre, ez egy
külön szakterület, az oxiológia tárgya.
Ilyenképp akár a malpraxis ténye is
fennállhat, ha valamit nem tudnak
szakszerűen elvégezni az ügyelet ideje
alatt. Az ügyeleti szobák nincsenek
kellőképp felszerelve, a költségeket az
orvosok fizetik, és sok esetben nincs
megoldva a szállítás sem. Az ügyeletes
orvosnak nem szabad elhagynia a ren-
delőt, így a területen bármi történhet.
A rendelőben viszont legtöbb esetben
nem a sürgősségi esetek fordulnak
meg, hanem azok a betegek, akiknek
nincs biztosításuk, mert ott kötelező
ellátni őket is. Az orvosi ügyelet díja
megegyezik a kórházi ügyeletével, a
kórházban viszont az orvos nem a saját
költségén kell utazzon, valamint az
ügyeleti szoba felszerelését és az üze-
meltetéséhez szükséges költségeket
sem kell állnia. 

„Az már csak hab a tortán, hogy ál-
lítólag „csak” azokat a kollégákat akar-
ják majd kötelezni, akik egy bizonyos
ügyeleti központ körzetébe tartoznak.

Amiben lenne logika, mert az én kört-
vélyfáji betegeim biztos nem mennek
Dédára, de akkor ez azt jelenti, hogy
ők kerülnek hátrányos megkülönböz-
tetésbe, teljesen véletlenszerűen. És
mi van a városokban? A kórházi ügye-
leten és a SMURD-on kívül, majd a
szürke mezei háziorvosok is ügyeletez-
nek? Vagy mennek ők is vidékre? Ily
módon kiszámítottam, hogy körülbe-
lül 2–3 havonta esne rám egy ügyelet,
amit ki lehet bírni, de nincs semmi ér-
telme és értéke. Ha levonom a benzint,
egyéb költségeket és az adót, nem
marad sok belőle. Miért ne adhatnám
oda valakinek, aki ott van közelebb,
esetleg jobban rá van szorulva? De
akkor nem lehet kötelezővé tenni...” –
mutatott rá a határozatban szereplő
disszonanciákra Gálfy doktornő. 

Az ellehetetlenülést eredményező
intézkedések mellett a családorvosok
szövetsége a kommunikáció teljes hi-
ányát kifogásolja a szaktárca részéről,
akik nem egyenlő partnerként kezelik
őket, hanem kényük-kedvük szerinti,
légből kapott ötleteikhez bábként
használják őket. Ilyen körülmények kö-
zött a jövőt illetően a szövetség hiva-
talos álláspontja egybecseng az egyes
háziorvosok véleményével: a szerződés
aláírása az öngyilkossággal ér fel. Így
jobb esetben vagy beállnak valamelyik
magánpoliklinikai láncba, és  alkalma-
zottként keresnek megélhetést, vagy a
kalandvágyók külföldön keresnek
munkát és megbecsülést.

Balogh Erzsébet 

A háziorvosi praxis degradálására, a háziorvosok megalázására, a szakma teljes ellehetetlenítésére hivatkozva a családorvosok nem hajlandók 
szerződést kötni az Egészségbiztosító Pénztárral. A módosított egészségügyi ellátásra vonatkozó keretszerződéssel változik a finanszírozás összetétele,
kötelezővé válik a háziorvosi ügyelet. A kilátástalan helyzetben a háziorvosok azzal fenyegetőznek, április elsejétől bezárják kabinetjeiket. 

Nem magáról az
ügyeletről, hanem a
kötelező ügyeletről
nagyon rossz a
véleményem. (...) 
Szerintem nem nagyon
tehermentesítettük a
mentőszolgálatot, mert
néhány vágott sebet és
lázas csecsemőt
leszámítva a betegek
ugyanazokkal a 
panaszokkal fordultak 
az ügyelethez is, mint 
a napi rendeléshez 
– véleményezte 

a rendeletet  
dr. Gálfy Zsuzsanna.

Változások a háziorvos-szolgálatban

„Kártyákat adunk, miközben nincs
pénzünk egy vérvizsgálatra”



Márciuska helyett

Nyugodtan kijelenthetjük, mindennapjaink nem
méltóak a tavasz köszöntéséhez. Hiába vártuk és vár-
juk a hideg nappalok és a fagyos éjszakák elmúlását,
hiába gondolunk nagy áhítattal a kellemes tavaszi
szél simogatására, az életünket mindegyre csak a
munka, a rohanás és az idegeskedés hatja át. A saját
habitusunkban eluralkodó és fokozódó stresszhelyzet
mellé további súlyosbító tényezőként hat az erdélyi
magyar közéletben tapasztalható acsarkodás és a ro-
mániai gazdaságban állandósuló válságállapot, az
egymást követő drágulások és megszorítások. Való-
színűleg ezeknek a marcangoló gondolatoknak a fe-
ledtetésére vezették be a tavasz kezdetén szokásos,
nőkkel kapcsolatos ünnepeket. Néhány hét leforgása
alatt több olyan ünnepnapunk van, amelyen virágot,
„márciuskát”, vagy más figyelmességet ajándékoz-
hatunk a körülöttünk élő lányoknak-asszonyoknak
és édesanyáknak. 
A társadalom modernkori változásai új alapokra he-
lyezték a nemek közti viszonyt, és ezáltal nem csak
újabb kötelességeket és nehézségeket, hanem jogo-
kat is adtak a „modern” nő részére. A családdal kap-
csolatos gondoskodói és nevelői szerepek mellett
egyre nagyobb felelősség jut a nő részére is az anyagi
jólét megteremtésében. Emellett nagyobb szabad-
ság és önállóság jár neki, amellyel nagyon sokan tud-
nak élni, esetleg visszaélni. A pénzszerzésben
továbbra is a férfiaknak jut (vagy jutna) a fontosabb
szerep, de az adott gazdasági-társadalmi körülmé-
nyek nem teszik mindig lehetővé ennek a feladatnak
a méltó felvállalását. Emiatt aztán a rend felborul, a
nő kerül a családfenntartói szerepbe, vagy úgy is
mondhatnánk, „a ló kerül előbbre, mint a szekér”. A
hagyományos értékek beidegződése nem teszi elfo-
gadhatóvá ezt a helyzetet, és belső konfliktusokat
idéz elő, mind a két félben. Ezt a fajta evolúciót nem
lehet megállítani vagy megkérdőjelezni, viszont tö-
rekednünk kellene a felnőtt- és gyermeki lelkekben
keletkező károk enyhítésére. 
A környezetünk hangulatát nagymértékben befolyá-
solja az épületek és a zöldövezetek állaga, gondo-
zottsága, tisztasága, ám ennél sokkal nagyobb
mértékben befolyásol minket a körülöttünk élők, az
emberek hangulata, vidámsága, jó közérzete. Bár-
mennyire is szeretnénk egyenlőségjelet tenni a
nemek közé, el kell ismernünk, hogy a társadalmat
gyönyörködtető virágok a nők, és csakis ők tudják
mindannyiunk életét szebbé, kedvesebbé, hangula-
tosabbá tenni. Gyönyörködtető jelenlétük nélkül csak
egy kaszárnyához hasonlítana az életünk, és hadd
ne részletezzem, milyen ott a hangulat. A minden-
napos megpróbáltatások közepette egyre nagyobb
szükség lenne a szebbik nemtől kapott gyöngéd-
ségre, megértésre és nőiességre. A tapasztalat azon-
ban pont azt mutatja, hogy egyre inkább
kihalófélben van ez a fajta magatartás. Pedig milyen
sokat számítana egy kedves szó, egy biztató mosoly,
egy tartalmas beszélgetés, vagy ne adj’ Isten, egy kis
ártatlan flört, ami valóban meghozná a tavaszt a szí-
vekbe! Hölgyeim, kérjük, tegyék szebbé a környeze-
tünket!

Ferencz Zsombor
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Előbb Tunézia, aztán Egyiptom, majd Jemen,
Bahrein, Algír, Marokkó és most Líbia erőszakra
és elnyomásra épülő hatalmasságai szűnnek
meg, dőlnek össze, mint a kártyavár. Az arab or-
szágok népei szinte egymástól kóstolták meg a
tömeges lázadás és az utcai harcok ízét, szeret-
nék lerázni az évtizedes önkényuralmat. Belhá-
borúk, katonai összecsapások, véres konfliktusok
jellemzik világunkat, szinte állandóan. Térsé-
günkben a második világháború óta alig volt
ilyen természetű „földindulás”, hacsak a délszláv
háborút, vagy a ’89-es eseményeket és az ’56-
os forradalmat nem vesszük hozzá.

Szakemberek szerint a közel-keleti országok
háborús gócpontja az olaj feletti uralom, ame-
lyet egy kis réteg magának akar fenntartani. Mi-
közben nyomorgó emberek milliói az
információrobbanás következtében öntudatra
ébredtek, a média segítségével pedig egyre bát-
rabban élnek a tömeges ellenkezés és a szabad-
ság, a változás utáni vágy jogával.

Vajon kiterjed-e ez a háborús hullám Euró-
pára? Ez a kérdés foglalkoztatja most a politiku-
sokat.  De minket, gyaloghívőket inkább az a
kérdés aggaszt: vajon erőszakosan ki lehet-e
harcolni a békét? Ha az erőszakkal egymás életét
oltjuk ki, akkor miért is harcolunk? Talán nem is
olyan nehéz megdönteni egy kormányt, törni-
zúzni, forradalmat ’csinálni’, felmutatni a véres
kardot, és tűzbe hozni az elégedetlen embertö-
meget… De vajon nem kellene inkább megbé-
kélni a békével? Azt hiszem, ez a nehezebb.

Talán ott a gond, hogy nem tudjuk értékelni
a békét. A rossz, a gonoszság – egyéni és közös-

ségi, akár szerkezeti formában – mintha újból
és újból kitermelné a maga hazug logikáját, mi-
szerint kell a háború, hogy a fegyvergyárak mun-
kásai ne legyenek munkanélküliek… A háború
jó üzlet. Lehet, hogy a legnagyobb. Sok pénzt hoz
a konyhára. De a békéhez nem kell pénz. Vagy
mégis?

Jézus egyértelműen rászól Péterre: aki kardot

ránt, kard által vész el! De ugyanő mondja: nem
békét hozni jöttem, hanem kardot… A hegyi
beszédben egyenesen boldognak mondja azo-
kat, akik békességszerzők, mert Isten fiainak hív-
ják őket. Az utolsó vacsorai végrendeletében
pedig: Békességet hagyok rátok, az én békémet
adom nektek. Feltámadásakor ugyancsak így
köszönti meglepődött tanítványait: Békesség
nektek!… Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.

Pax et bonum! – így kezdte prédikációit, így
üdvözölte vendégeit, így zárta leveleit Assisi
Szent Ferenc. Béke és áldás! Békét és minden jót!
Békét és Jóakaratot! Áldást, békességet, aho-
gyan protestáns testvéreink ma is köszöntik egy-
mást!

Békében élni jó. Békében saját lelkiismere-
tünkkel, szeretteinkkel, a szomszéddal, az ide-
gennel. És minden nézeteltérés, egymásnak
feszülés idején a béke útját keresni. A hívő ember
békéje nem béketárgyalások árán születik, nem

kellenek hozzá békefenntartó erők, nem olyan
törékeny, mint a fegyverszünetre épülő diplomá-
ciai sakkozások. A krisztusi ember azt a fajta bé-
kefolyamatot ápolja, készíti elő és tartja meg,
amely a szeretetre, a másik elfogadására, a test-
véri együttműködésre épül. Krisztusi békét krisz-
tusi eszközökkel. Ezt a békét Isten ajándékaként
fogadja, ennek meglétén fáradozik, és ennek ér-
dekében kész kilépni önzéséből, engedni a ke-
vésbé fontos dolgokban, hogy Isten uralma,
országa, békéje egyre nyilvánvalóbb legyen a föl-
dön.

Nekünk erdélyi, európai keresztényeknek,
magyaroknak és nem magyaroknak, vezetőknek
és alattvalóknak egyaránt, meg kellene tanul-
nunk értékelni a békét, mint Isten ajándékát.
Immár 50 éve békében élünk, s mégis állandóan
marjuk egymást. Holott már a családban meg
kellene tanulnunk, hogy a béke alapja a rend és
az egyetértés. Hát akkor ne engedjük egyhamar
kibillenteni magunkat a béketűrésből! Ez nem
hamis tolerancia, nem a bűnnel való összeka-
csintás. A hamis szabadság könnyen elvakíthat,
és szabadjára engedett indulatainkkal csak rom-
bolni tudunk. A háború, a vérontás, de az acsar-
kodás, a gyűlölködés is: zsákutca, életellenes
bűn! Ha a békétlenséget választjuk, nem va-
gyunk Isten fiai. És boldogok sem. Ha a béke és
jóság lobog életünk zászlaján, ha a Béke Feje-
delméhez ragaszkodunk, mint szőlővesszők a
szőlőtőkéhez, nagyobb az esélyünk, hogy mi örö-
köljük a Földet. Akárcsak a szelídek, a nyolc bol-
dogságban.

Sebestyén Péter

Más-lap

Pax et bonum

Hétvégén, február 26–27. között tartotta X. kongresszusát az RMDSZ, melynek elsődleges
napirendi pontja az elnökválasztás volt. A nagyváradi rendezvényen 538 küldött vett részt,
közülük 371-en Kelemen Hunor személyében látták Markó Béla utódját. Eckstein-Kovács Péter
117 voksot kapott, míg Olosz Gergelyre mindössze 47-en szavaztak.

A kongresszusra érkező meghívottak lis-
tája igen széles volt, a román politikusok
(Emil Boc miniszterelnök, Victor Ponta szoci-
áldemokrata, Crin Antonescu nemzeti liberá-
lis, Daniel Constantin konzervatív
pártelnökök) felszólalásukban méltatták a
szövetség eddigi munkáját, és kilátásba he-
lyezték a jövőbeli együttműködés alternatí-
váját, melyet a magyar demokraták
vastapssal jutalmaztak.

Semjén Zsolt KDNP-elnök kihangsú-
lyozta, hogy nem lesz A és B kategóriás ál-
lampolgárság, valamint szót ejtett az
összefogás, a magyar–magyar és a magyar–
román kapcsolatok fontosságáról. Pelczné
Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke felszólította a
kongresszus küldötteit, hogy a változásra sza-
vazzanak, és a szövetségesekkel való viszony
újraértelmezésére biztatta a küldötteket,
mely az egyetlen lehetőség az összmagyar-
ság ügyét szolgálni. A jelenlévők halvány
tapssal és méltatlankodó beszólásokkal je-
lezték álláspontjukat.

A meghívottak beszéde után Markó Béla
tartotta meg elnöki beszámolóját, majd a
hozzászólásokra került sor. Ezután tíz-tíz perc
jutott az elnökjelöltek bemutatkozására és
programjuk részletezésére, majd három-

három percben reagálhattak az elhangzot-
takra. A szavazást követően megvitatták az
RMDSZ alapszabályzatára vonatkozó válto-
zásokat és javaslatokat.

A kongresszus második napja mindössze
egy órásra zsugorodott, mely idő alatt elfo-
gadták az RMDSZ programját, valamint egy
határozatot a 2011. évi népszámlálás tárgyá-
ban, a magyar szórvány napjáról, valamint
állást foglaltak a kedvezményes honosítás
kérdésében és a romániai gazdaságpolitikai
reform alapelveiről.

A szavazást követően az RMDSZ új elnöke,
Kelemen Hunor sajtótájékoztató keretében
párbeszédre hívta az erdélyi kisebbség érde-

keit képviselni kívánókat, a kéznyújtásra
pedig hasonlóképp kinyújtott kezeket vár:
„Kezet akarok nyújtani azon alakulatok felé,
amelyek léteznek a politikai porondon, vagy
amelyek képviselni szeretnék a közösség ér-
dekeit, és részükről is várom a kéznyújtást.
Azt hiszem, a mi felelősségünk, hogy 2012-
ben erős képviseletünk legyen a helyi taná-
csokban és a parlamentben. Nyitottak
maradunk az együttműködésre a demokra-
tikus romániai parlamenti pártokkal. Ha az
RMDSZ párbeszéd révén ért el eredményeket,
meg szeretném őrizni párbeszédre való ké-
pességünket az összes demokratikus alaku-
lattal” – fejtette ki Kelemen.

Az új elnök megválasztása után Eckstein-
Kovács Péter és Olosz Gergely gratuláltak Ke-
lemennek, viszont mindketten számítottak
egy második fordulóra: „Nyilván reményked-
tem egy második fordulóban is, mert akkor
talán más lett volna az eredmény” – nyilat-
kozta a sajtónak Eckstein. Olosz Gergely kie-
melte, az elkövetkezendőkben programja
megvalósításán dolgozik majd, ugyanis vé-
leménye szerint az erdélyi magyarságnak
mindenképp meg kell erősödnie.

B. E., F. T.

Az eddig kijelölt úton halad tovább az RMDSZ

Markó Béla „örökös elnök”,
Kelemen Hunor elnök-örökös
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Folytatódik a Markó-éra!
Nem hozott meglepetést az RMDSZ tizedik, nagy-

váradi tisztújító kongresszusa, a Markó által kijelölt
utód fölényesen, kétharmados többséggel nyert.
Pedig az ellenjelöltek – meg a gyógyíthatatlan op-
timisták, akik még valahogy bíztak az RMDSZ meg-
újíthatóságában – az utolsó pillanatig
reménykedtek, hátha borulhat a papírforma... A tör-
téntek után egyértelmű: az RMDSZ-ben nem ért
véget a Markó-éra! 

Az már az elején kitűnt, hogy ha konjunkturálisan
is, de igencsak felértékelődött az RMDSZ szerepe,
legalábbis a román pártok – kormányoldaliak és el-
lenzékiek – számára. Ilyen ízléstelen körüludvarlást,
amilyenben Markóéknak volt részük, csak ritkán látni
még a Dîmboviţa partján is. Ott voltak a magyaror-
szági parlamenti pártok képviselői, az egy Jobbikot
kivéve, valamint a Kárpát-medence más kisebbségi
magyar szervezetei is képviseltették magukat. Hiá-
nyoztak viszont az RMDSZ-en kívüli erdélyi magyar
politikai erők, sem Tőkés Lászlót, sem az MPP-t nem
hívták meg a kongresszusra. Ezek szerint az RMDSZ
könnyebben leül tárgyalni a román pártokkal, de a
magyarországiakkal is, mint az erdélyi, mondjuk így,
ellenzékiekkel. Ezek után vajon hogyan képzelik el a
fennen hangoztatott összefogást? 

Volt a kongresszus első napjának még egy igen
jellemző, az RMDSZ sorsának további alakulását a jö-
vőben minden bizonnyal jelentősen befolyásoló
mozzanata: ahogyan a Fidesz alelnökének, Pelczné
Gáll Ildikónak a beszédére reagáltak a jelenlévők. A
terem mondhatni ellenszenves reakciójának, egye-
sek hurrogásának nem tulajdonítunk különösebb je-
lentőséget: ők azt adták, ami lényegük. Róluk annyit:
már az „elektorok” kiválasztásakor világos volt – tisz-
telet az igen ritka kivételnek –, hogy szolgalelkűsé-
gük garantált. Amit viszont Borbély László művelt,
az bizony túllépett a politikai jó ízlés minden ha-
tárán. Nevezhetném akár pökhendiségnek, de in-
kább a hamis helyzettudatból fakadó túlzott
önbizalom, a fennhéjázó kivagyiság visszataszító
példájának. Ha ő lesz az RMDSZ második embere –
márpedig ő lesz! –, akkor már most borítékolható,
hogy igen nehezen kivitelezhető a Fideszhez fűződő
kapcsolatok normalizálása. Amire egyébként Kele-
men Hunor ígéretet tett. De lehet, hogy valójában
nem is ez a szándék. Az is lehet, Borbélyéknak inkább
tetszik a Tabajdi Csaba – a csúfosan megbukott ma-
gyarországi balliberális hatalom egyik alappillére –
megnyilvánulása, aki szintén Fidesz-ellenes hangu-
latkeltésre használta a kongresszusi alkalmat. 

Mit is mondott tulajdonképpen a Fidesz alelnöke,
ami kiverte a biztosítékot mind a kongresszusi kül-
döttek java részénél, mind Borbélynál? 

Hát azt, hogy az RMDSZ előtt álló változás nem-
csak a fiatalításról szól, hanem a helyes út megtalá-
lásáról is. Valamint azt, hogy a szervezetnek
választania kell a sodródás és alkalmazkodás, illetve
a tudatos jövőépítés között. Továbbá: rögzíteni kell,
kik a szövetségesek és a hozzájuk főződő viszonyt is,
közöttük az RMDSZ-nek a Fideszhez fűződő viszo-
nyát, amit szükség esetén újra lehet értelmezni. Ha
az RMDSZ a hosszú távú építkezést választja, a Fi-
deszben biztos partnerre talál. „Biztosítom önöket:
ha ma a változás mellett döntenek, mi segítő kezet
nyújtunk.” 

Nos, a kongresszus láthatóan nem a változás mel-
lett döntött! 

Ami pedig a frissen felkent RMDSZ-elnököt, Ke-
lemen Hunort illeti, azt mondom, adjuk meg neki is
a legalább száz napnyi türelmi időt. Ennyi neki is jár.
Aztán majd meglátjuk.

Szentgyörgyi László  

„Megvan az elnök, éljen az elnök!”, adaptálhatnánk a középkori Franciaország királyválasztá-
sokkor elhangzott felkiáltást, a tisztújító kongresszus végén. Talán akkor normalitásról, netán
nemzeti egységről is beszélhettek. Most viszont még érezni a keserű pirulát. Az eredmény ismert.
Írtak és írni fognak még sokat a X. kongresszusról, ezért következzen inkább néhány olyan moz-
zanat, amire kevesebb hangsúlyt fektettek az eddig napvilágot látott összefoglalók, elemzések. 

MORGÓ

Sok szó esett a kampányban esélyegyen-
lőségről, kedvezményezett és gáncsolt jelöl-
tekről. Volt, akit nem csak a leköszönő elnök
favorizált, de egy egész pártapparátus dol-
gozott győzelméért. Meglepetések azért le-
hetnek! – reménykedtek mégis az
RMDSZ-ből még nem, csak a szervezet ve-
zérkarából kiábrándult örök optimisták.
Meglepetések márpedig nem lesznek! – ez
viszont a megélhetési politikusok köré tö-
mörülő csapat jelmondatának tekinthető.
Ők pedig meg is tettek mindent ezen cél tel-
jesítése érdekében. A küldöttek kiválasztá-
sakor igencsak követték a foghatóság elvét,
ami meg is látszott a szavazáskor. Azt senki
sem állíthatja, hogy az ötszázötven embert
mind ismeri, de feltűnő volt azok aránya,
akik RMDSZ-kenyeret esznek, illetve egzisz-
tenciálisan így, vagy úgy függnek a szövet-
ségtől. Ezek után badarság azt gondolni,
hogy számukra nem a status quo fenntar-
tása a cél. Márpedig Markó megmondta: Ke-
lemen a kiválasztott. Még akkor is, ha feje
csupán körül akkora mint az övé. Belül
semmiképpen sem! Ezen rosszul sikerült
deáki adomával árulta el a leköszönő elnök,
hogy támogatott utódját mennyire tartja
valójában. (Az anekdota arról szól, hogy a
magyar parlamentben egy iú véletlenül
feltette a fejére Deák Ferenc kalapját, amikor
rájött, visszaadta azzal, hogy „Deák úr a mi
fejünk körülbelül egyforma.” A válasz: „Fi-
atalúr, lehet, hogy kívül igen, de belül
nem!”). A Kelemen szellemi képességeire
tett utalás nem szegte kedvét szavazótábo-
rának, mint ahogy szemlátomást a jelöltek
bemutatkozása sem befolyásolta a téteket.
Olosz Gergely Széchenyi-idézettel kezdett és
azzal is zárt, majd a „vitában” megismételte:
„Magyarok, tőlünk függ minden, csak akar-
juk!” A többi inkább konkrétum nélküli köz-
hely, minek következtében a küldöttek
aztán valahogy nem nagyon akarták. Tíz

százalékra sem futotta. Hogy mennyit tett
hozzá vagy éppen vett ki ebből a Pelczné
Gáll Ildikó vitatott beszéde, nem valószínű,
hogy valaha is megtudjuk. Azt viszont meg-
tudtuk, hogy Budapest mit szeretne. Aztán
azt is megtudtuk, ha már kiugratta a nyulat
Pelczné, hogy autonómiánk már van: leg-
alábbis borbélyi értelmezésben. Ma már Bu-
karesttől és Budapesttől is független, azaz
autonóm az RMDSZ. „Ne utasítgasson ben-
nünket senki – sem Bukarestből, sem Bu-
dapestről –, még akkor sem, ha
kétharmados többsége van!” – kérte ki a po-
litikai alelnöki tisztség várományosa, aki az
új szerkezeti felépítésben feladatának tud-
hatja a külkapcsolatok egyengetését is.
Mintha Tabajdinak emelt volna a teniszben
is jártas képviselő. (A Fidesz üzenetére rea-
gáló közleményében Tabajdi Csaba MSZP-s
politikus egyenesen nemzetpolitikai bot-
rányt emleget). Végül a dakota közmondá-
sairól elhíresült Szabó Ödön, bihari küldött
rántotta vissza az LMP-s Schiffer András
(„Budapest ne mondja meg a tutit!”) lelke-
sítő szavaitól megbódult társait. „A kéthar-
mad az kétharmad” – mondta, és este már
Kelemen Hunor is fátylat borított volna az
egészre. A nyomatékosítás kedvéért pedig,
egy előre be nem tervezett, a kettős állam-
polgárságot méltató állásfoglalás is napvi-
lágot látott az igen kurtán-furcsán
összecsapott második napra. A szervezők
éberségét viszont dicséri, hogy időben rá-
eszméltek: a küldöttek egy része már az éj
leple alatt elhagyta a Pece-partot. Tudták ők
jól: az új elnök megválasztásával minden el-
dőlt. A Kelemen–Eckstein vita is a program-
és az alapszabályzat-módosítások kapcsán
tapasztalható nézetkülönbségekre volt kié-
lezve. Eckstein programját három szóval
foglalta össze: demokrácia, autonómia és
szolidaritás. Kelemen óvatosabb és kiszá-
mítható változást ígért. A strukturális válto-

zások terén az új elnök létrehozza a politikai
elnöki funkciót és főtitkárság intézményét.
Fő támogatójához és mentorához is hű.
Markó Bélának nem kell kiköltöznie a Kö-
csög utcából sem, hiszen megteremtik a volt
elnöknek járó irodát. Eckstein-Kovács Péter
szerint az új felépítés a pártosodás irányába
hat, ami pedig az új irodákat illeti, azok fö-
löslegesek, mint fogalmazott: „Markó Béla
szenátor, irodát tarthat fenn, és miniszter-
elnök-helyettesként egy egész emelete van
a Victoria-palotában. Borbély László pedig
képviselői irodája mellett, miniszteri kabi-
nettel rendelkezik.” Érvek és ellenérvek,
fenntartott módosító indítványok. Szavazás.
„Látható többség”, szól az ülésvezető, jöhet
a következő cikkely és a szavazatszámlálás
alatt zajló alapszabályzat-módosítás vitája,
pontosan vetíti előre az elnökválasztás ered-
ményét. Mindeközben eltöprengek 550 kül-
dött, 750 férőhelyes a terem, zsúfolásig
megtelt. Szép szám, igaz a meghívottak és
a sajtó egy része is a teremben ül. Akár sza-
vazhatna is. A cédulák is egyszínűek. Ja,
hogy az egy másik párt, másik kongresszusa
volt? Csak eszembe jutott. Aztán megakad
a szemem Tempfli József nyugalmazott vá-
radi püspökön. Valamikor meghívták az
egyházi főméltóságokat is. Most nincsenek
jelen, mint ahogy az erdélyi magyar szerve-
zetek egyike sem kapott meghívást, igaz
van, aki anélkül is jöhetne. Tőkés László
RMDSZ-tag, ráadásul a szövetség színeiben
EP-képviselő, vagyis hivatalból SZKT-tag, így
a korporatív képviselet tagja a kongresszu-
son. Üzenetrögzítő hangjára eszmélek. Ma-
roktelefonomon olvasom: „bemondta a
televízió: Kelemen nyert”. A teremben még
várni kell az eredményre......, aztán Markó
Béla „örökös elnök” (megfogalmazás Veres-
tóy Attilától származik) meghatottan ölel-
hette át dédelgetett kedvencét. 

Biró Zsolt

Elmaradt a 
„fülkeforradalom”

Nagyváradon
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Nem meglepő, hogy napjainkban egyre
többen mondanak nemet a gyógyszereknek,
elsősorban kémiai és szintetikus összetevői
miatt, ugyanis komoly klinikai vizsgálatok
során neves szakembereknek sikerült bebi-
zonyítaniuk, hogy évszázadok óta a népi gyó-
gyászatban nagy erőszeretettel használt
gombák több csoportja is termel gyógy-
hatású anyagokat. 

GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

Telefonszám: 0771-170.818
Cím: Prut utca 24. szám 

(a Városi Virágkertészet melle)

,,

>> Zöldek–Közlemények

Gyógyító gombák
környezetünkben

Dr. Kovács Enikő, a marosvá-
sárhelyi Málnássy László Gom-
bászegyesület alelnöke
előadásán számolt be a szép
számban összegyűlt érdeklő-
dőknek a gombák gyógyító ha-
tásáról. Hangsúlyozta, a
gombák jelentős vitaminforrás-
ként (B és D vitamin) szolgál-
nak, emellett magas a kálium-
és foszfortartalmuk, valamint
immunrendszer-erősítőként is
működnek, így a megfelelő
gombák fogyasztása minden
esetben az emberi szervezet
előnyére válhat. Érdekesség-
képp megemlítette, hogy
1928-ban, Alexander Fleming
penészgombából izolálta a pe-
nicillint, az első antibiotikumot,
amellyel forradalmasította a
gyógyszeripart.

Júdásfüle gomba 
Egész évben megtalálható,

főleg öreg bodzafákon, de juha-
ron, kőrisen és akácon is. 

A magyar népi gyógyászat-
ban is használták szemgyulladás
csökkentésére, valamint daga-
natos betegek kezelésére. Nap-
jainkban gyulladáscsökkentő
anyagokat vonnak ki belőle,
ugyanakkor véralvadásgátló és
rákellenes hatású.

Téli fülőke
Fagy és hideg szükséges

ahhoz, hogy megteremjen. Ál-
talában akácfákon, de fűzfán és
egyéb lombos fákon is megta-
lálható. Halszagú és hal ízű, de
sütéssel-főzéssel eltűnik, és
majonézesen elkészítve na-
gyon ízletes. 

Anitbakteriális, tumorgátló,

antiallergén, antioxidáns ha-
tású anyagot vonnak ki a téli
fülőkéből, de  véralvadás
gátló is.

Bükkfatapló
Taplótáskákat, taplósapká-

kat és terítőket készítenek be-
lőle, de érdemes figyelni
vérzéscsillapító, antibakteriális
hatásaira is.

Gyapjas tintagomba
Tavasztól késő őszig terem,

főleg bolygatott területeken,
parkokban. Leszedés után
azonnal szükséges elhasználni,
különben sötét színűvé válik és
már nem fogyasztható. A gyap-
jas tintagomba a vércukorszin-
tet szabályozza. 

Bokros gomba
Marosvásárhely környékén

is megtalálható, és minden-
képp fiatalon fogyasztandó,
ugyanis később szívóssá válik a
húsa. A bokros gomba vérnyo-
máscsökkentő és rákellenes ha-
tású.

A bemutatást követően a kí-
váncsiskodók kérdezhettek az
előadótól. Legtöbben afelől ér-
deklődtek, hogy hol lehet besze-
rezni az említett gyógyhatású
gombákat, ám sokan receptek,
elkészítési módokat jegyeztek le.

Akik lemaradtak az érdekes
és egyben tanulságos előadás-
ról, azok március folyamán
meghallgathatják azt, egybe-
kötve a gyógyhatású gombák
kiállításával.

Fodor Tekla

Két kategóriában hirdet fotópályázatot idén a Milvus
Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület: az első,
A kategóriában szabad témájú, azaz bármilyen
természetfotóval lehet jelentkezni (táj, állat, növény,
makro, stb.), a második, B kategória témája a vízi élővilág.
Ez utóbbiba bármilyen vízi növényekről és állatokról készült
fotóval lehet nevezni. A pályázat nyilvános, hivatásos és
amatőr fotósok a világ bármely részéről egyaránt
nevezhetnek, digitálisan készített felvételekkel. 

A pályamunkák beküldési határideje 2011. június 20. 
A zsűrizés: 2011. július 9-én lesz. 

A zsűri által legjobbnak ítélt fénykép a verseny nagydíját kapja:
500 euró készpénz, és oklevél. Továbbá mindkét kategóriában
kiosztandó első, második és harmadik díj: I. díj: 200 euró készpénz
és oklevél, II. díj: 100 euró készpénz, oklevél, illetve III. díj: oklevél és
a Milvus csoport által felajánlott jutalomcsomag. 

A támogatók felajánlásainak függvényében, a szervezők
további díjakat is kioszthatnak.

A pályázat részleteiről további információkat a http://milvus.ro/
honlapon olvashatnak. 

(közlemény)

III. Milvus Nemzetközi Természetfotó pályázat

Örökzöld problémák
a fairtások ügyében

Annak ellenére, hogy a Mezőgazdasági
Igazgatóság részéről az illetékesek kifejtették,
az egyetem gyümölcsfái közel egy évtizede el-
hanyagoltak voltak, és akár különféle fertőzé-
seket is terjeszthettek volna, Claudiu Maior
alpolgármester mégsem ért egyet a gyümöl-
csös irtásával: „A Sapientia Egyetemen barbár
módon jártak el, ám érdekes, hogy mégsem
büntették meg őket. Kérdem én, mennyi oxi-
gént termel három fa, és mennyit 11 hektár-
nyi?” – méltatlankodott Maior, aki a
környezetvédő szervezeteket is kérdőre vonta:
míg néhány nappal ezelőtt agresszív módon
támadták a hivatalt a fakivágásokat illetően,
most néma cinkosokként meghúzódnak.  

Nyilvános vita 
maréknyi vásárhelyivel

Február utolsó napján szervezett nyilvános
vitát a polgármesteri hivatal, a tulajdonosi tár-
sulások, magán- és jogi személyek által igé-
nyelt fakivágásokról, valamint a közterületen
szervezett idei tavaszi növény- és faültetési
programról. Figyelembe véve az elmúlt idő-
szakban történteket (törvénytelen fakivágá-
sok, tüntetés), mind a hivatal képviselői, mind
a környezetvédő szervezetek tagjai teltházra
számítottak. Ezzel ellentétben, a vitázó felek-
kel közösen mindössze kéttucatnyian gyűltek
össze a városi tanácsteremben meghirdetett
vitára. A megbeszélésen jelen volt Anca Teban,
a polgármesteri hivatal közterület-fenntartó
osztályának felügyelője, Claudiu Maior alpol-
gármester, Bálint István helyi tanácsos, né-
hány lakótársulási egyesület elnöke, valamint

a környezetvédő szervezetek (Civitas Nostra,
Rhododendron) munkatársai.

Anca Teban röviden bemutatta, hogy a ter-
vek szerint 547 cserjét, valamint közel 1000
bokrot ültetnek az elkövetkezendő fél évben,
viszont több száz fa kivágására is sor kerül. 

A felszólalók közül Varga István, a Civitas
Nostra Városvédő Egyesület tagja felkérte az
alpolgármestert, keressék meg a módját, hogy
a témát hosszabban és egyenlő esélyekkel
fejtsék ki a marosvásárhelyi lakók számára,
ugyanis a hivatal részéről több hazugság is el-
hangzott, melyek sikeresen félretájékoztatták
a polgárokat. Claudiu Maior, néhányszor fél-
beszakítva Varga Istvánt elfogadta a meghí-
vást, majd kiviharzott a teremből. 

„Mi soha nem azt nehezményeztük, hogy
nem tudunk beszélgetni. A problémát az je-
lentette, hogy folyamatos ígérgetések után
sem az történt, amiben megegyeztünk. Véle-
ményem szerint a ma elhangzottak alapját je-
lenthetnék az együttműködésnek, viszont
ismerve a hátterét az ügynek, valamint az el-
múlt években szerzett tapasztalatokra hivat-

kozva, sajnos, csak reménykedni tudok, hogy
az elkövetkezendőkben változni fog a helyzet”
– mondta el lapunknak Szakács László, a Rho-
dodendron környezetvédelmi egyesület mun-
katársa. Hozzátette, véleménye szerint a
hivatal illetékesei számára a zöldövezet egy
díszteret jelent, amelyet megfelelő mérnöki
beavatkozással lehet kezelni. „Ez egy nagyon
rossz felfogás, ugyanis a zöld övezeteket első-
sorban ökológiai szempontból szükséges ke-
zelni. Természetesen az esztétikai szempont is
nagyon fontos, de nem lehet fontosabb az
ökológiainál. Ezt a szemléletmódot kellene
megváltoztatni, és egyelőre nem számítok ér-
dembeli nagy előrelépésekre” – fogalmazott.
Kérdésünkre, hogyan vélekedik az alpolgár-
mester felszólítására, miszerint a civil szerve-
zeteknek a Sapientia gyümölcsösében történt
kivágások esetében is lépniük kellett volna,
Szakács kifejtette, mivel a fairtások magánte-
rületen történtek, a környezetvédelmi civil
szervezeteknek nincs sem jogi, sem pedig
szakmai alapjuk, hogy megkérdőjelezzék a tu-
lajdonosok cselekedetét: „A gyümölcsös ter-
melési, mezőgazdasági egység, melyet a
birtokos úgy kezel, ahogy azt jónak látja. Az il-
lető szaktárcák felé tartozik beszámolással,
nem pedig nekünk” – magyarázta. 

Bálint István összegzésképp elmondta,
mindenképp hasznosak az ilyen és ehhez ha-
sonló párbeszédek, és arra biztatta a közterü-
let-fenntartó osztály szakemberét, hogy a
jövőben is indítványozzon nyilvános vitákat,
beszélgetéseket. 

Fodor Tekla

Nem csitulnak a kedélyek a Marosvásárhelyen végzett fakivágások körül, ugyanis nemrégiben a
Sapientia EMTE marosvásárhelyi kampuszának területén mintegy 11 hektárnyi elöregedett, beteg
almafát vágtak ki. Bár a Maros megyei Mezőgazdasági Igazgatóság múlt év októberben kibocsá-
totta az erre vonatkozó engedélyt, Claudiu Maior alpolgármester, összehasonlítva a hivatal által
végzett fairtásokkal, valódi mészárlásnak nevezte az egyetem gyümölcsösében történteket. 
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Sepsiszentgyörgyi barátai azt tartják róla, az egyetlen „őrült” Erdélyben, aki sirdakkészítéssel foglalkozik. A kirgiz technikával születő nemezszőnyegek
ugyanis rendkívül hosszas és bonyolult munkát igényelnek. Ennek ellenére Örtel Zsuzsa családjából már mindenkinek nemezelt egy sirdakot és esze
ágában sincs abbahagyni ezt az egyik legősibb textilkészítési technikát. 

De otthonukat nemcsak sirdakok dí-
szítik, hanem az ember lépten-nyomon
felfedez egy-egy hímzett-nemezelt szí-
nes tolltartót, tarka vagy drapp-szürke
székpárnát vagy éppenséggel egy saját
kezűleg nemezelt kisebb szőnyeget, láb-
törlőt. 

Örtel Zsuzsa Klára a sepsiszentgyörgyi
Guzsalyas Alapítvány előpataki nyári tá-
boraiban kezdett el nemezelni. A sepsi-
szentgyörgyiekkel a mai napig baráti
kapcsolatot ápol, ezért, amikor a Guzsa-
lyas Alapítvány kiállít, munkáiból is kér-
nek. A táborban elsajátított technikákat
hobbi szinten otthon is elkezdte űzni, és
ez késztette arra, hogy beiratkozzon a
Népi Egyetem néprajzkutató szakára,
Asztalos Enikő csoportjába. Néhány cso-
porttársa kiállítást tervezett a Bolyai téri
Unitárius Egyházközség Dersi János ter-
mébe, ahova, látva munkáit, Zsuzsát is
meghívták. Zsuzsa a vasárnap megnyílt
tárlatra öt kész sirdakjával, két belehen-
gergetett mintájú szőnyegével és néhány
apróbb tárggyal jelentkezett. 

Zsuzsa, miközben sirdakjait muto-
gatta, elmesélte, hogy az első szabott-

varrott szőnyege kilenc hónap alatt ké-
szült el. Ez nem napi nyolcórás munkát
jelent, hanem amikor éppen ideje volt,
leült és a szőnyegén dolgozott. Nyáron a
nagycsalád segítségével az udvarukon
készítették fésült gyapjúból a nemezla-
pokat, amelyet szappanos vízzel öntöz-
tek, majd tapostak, gyúrtak, simogattak,
és a három embert igénylő kötélverésről
is említést tett. Azt is elmesélte, hogy mi-
után már valamennyire gyakorlott volt a
sirdakkészítésben, a következő szőnye-
gek, különösen ha az idő is szorította, ha-
marabb készültek; volt olyan, hogy két
hónap alatt sikerült befejeznie egy sza-
bott-varrottat. Majd a kirgizekre terelő-
dött a szó, akik magukat a magyarok
rokonainak tartják, és akik ezeket a sző-
nyegeket egy életre készítik. A fiatal kirgiz
lány hozományként egy sirdakot és egy
másik technikával készült, belehenger-
getett mintájú szőnyeget visz, amit az
édesanyjával közösen készít el. 

Szőnyegei mintavilágáról Zsuzsa el-
mondta, nem sajátjai, kirgiz és kazah
szimbólumvilágból ihletett minták, na-
gyon kis átalakításokkal. „Még annyira

nem vagyok bátor, hogy egy ennyire ősi
mintavilágba belenyúljak és átköltsem”
– vallotta be Zsuzsa. 

A kérdésre, hogy másnak is szívesen
átadná-e tudását, Zsuzsa elmondta,
ennek kereteiről még gondolkodik. Saját

műhelye túl kicsinek bizonyulna egy na-
gyobb méretű tanfolyam szervezésére, de
azon már gondolkodott, hogy hétközna-
ponként megnyissa műhelyét az érdeklő-
dők előtt, felnőttfoglalkozás gyanánt.

Vass Gyopár

Ősi motívumok kelnek életre keze alatt

A sirdakot két, eltérő színű, véko-
nyabb nemezlapból készítik, általá-
ban párban: kivágják mindkét
anyagból ugyanazt a mintát, majd
egymásba forgatják, és rávarrják két
vastagabb nemezlapra. A mintákat
jó szorosan és sűrűn levarrják a hátsó
nemezlapra, az illesztéseknél vert kö-
téllel díszítik.

„Az élet útja, a halál ösvényei” a címe a Marosvásárhelyi Vár Történelmi és Régészeti Múzeumában múlt hét elején nyílt kiállításnak. A tárlat főkurátora,
Pánczél Szilamér Péter kalauzolt teremről-teremre és avatott be a porolissumiak római kori világába.

A kiállítás koncepciója kiváló, egyedül
a tartalomhoz illő tér szűkösségét kifogá-
solnánk, és időnként az az érzésünk, hogy
a falon lógó szemléltető eszközök egy
poszterszekció-bemutatóra készültek. Ám
múzeumpedagógiai érdemei vitathatat-
lanok, ezért minden szakterület és életkor
pedagógusainak melegen ajánljuk. És
nemcsak nekik.

Kétsíkú szándékoltság
Látogatásunkkor megtudtuk, a ki-

állítás középpontjában, a hagyomá-
nyos régészeti kiállításokkal
ellentétben, nem a tárgyak, hanem az
emberek állnak: azok az emberek, akik
Porolissumban éltek, illetve azok a ré-
gészek, akik a feltárásokat végezték. 

Porolissum
A település Szilágy megyében, Mojg-

rád és Zsákfalva területén a Pomet dom-
bon található. Az akkor már több mint
száz éve létező település valamikor a III.
század elején városi rangot kap. Azelőtt
egy katonai tábor mellett kialakult civil te-
lepülés (vicus) volt. A municípiumi rang
császári ajándék volt a közösség számára,
mert Septimius Severus a dáciai és a pan-
nóniai hadsereg segítségével nyerte el a
császári címet. Porolissum régészeti szem-
pontból azért jelentős, mert utólag nem
volt beépítve, ahogy ez a mai Kolozsvár,
Torda vagy Gyulafehérvár esetében tör-
tént. A településen már a ’70-es években

elkezdődött egy régészeti park létreho-
zása, ennek kiépítése ma is folyamatban
van. A kiállítás a Porolissum római teme-
tőjében 2006–2010 között folytatott ku-
tatások eredményeit szeretné bemutatni,
mindezt egy tágabb kontextusba integ-
rálva: egyrészt az 1949-ben és 1958-ban
végzett feltárások sorába, illetve a Római
Birodalomról rendelkezésünkre álló régé-
szeti-történeti tudásba. 

A római kori település
Az első teremben bemutatásra kerül,

hol és hogyan éltek a porolissumiak. To-
pográfiai, kronológiai, életmódbeli érde-
kességek informálnak a korról, ahol
többek között viselet-rekonstrukciókkal
hozták közelebb a mai emberhez az akkori
világot, de az érdeklődők egy máglya-re-
konstrukcióval is találkozhatnak. A terem
közepén található egy emelvény, mely vé-
leményünk szerint egyszerű megoldásán
túl, a kiállítás legkreatívabb és gyerekeket
legmegkapóbb eleme. Tulajdonképpen az
interaktív kiállítás is innen indul. A bejá-
rattól startol az az emelkedő, mellyel a
szintkülönbségeket szerették volna érzé-
keltetni. Porolissum egy katonai tábor
körül alakult ki, egy dombon, a Római Bi-
rodalom határán. Tehát aki a barbaricum
felől közelíti meg, annak fel kell mennie
Porolissumra és le kell ereszkednie a te-
metője és a tartomány belseje felé. Fent-
ről, az emelvényről is szét lehet nézni a
katonai táborban, fényképek segítenek a

látvány rekonstruálásában, melyek a ka-
tonai tábor és a település konzervált és új-
jáépült elemeit illusztrálják. Az
emelvényről – jelképesen a katonai tábor-
ból – leereszkedünk a völgybe, a tarto-
mány belseje és a temető felé.

Amire a kutatócsoport
büszke

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem oktatóiból és kutatóiból, illetve
romániai, nagy-britanniai és magyaror-
szági szakemberekből, hallgatókból és ön-
kéntesekből álló kutatócsoport feltárásai
nyomán egy ritkaságszámba menő orosz-
lán és egy síroltár került elő.

Az oroszlán kisázsiai elemeket tartal-
maz és ez az eddig feltárt legszebb sírőrző
oroszlán a tartományból kidolgozottsága,
művészi színvonala és szimbolisztikája
miatt is. A kőszobor feladata, hogy meg-

védje a sírt a betolakodóktól. Már a kőszo-
bor ülő helyzete is ritkaságszámba megy,
amit a hátán található szőlőlevél és szőlő-
fürt ábrázolások tetéznek. Ezek
Bacchus/Dionüszosz/Liber Pater kultuszá-
hoz kapcsolhatók, akinek ugyancsak erős
a túlvilági szimbolisztikája. Tehát az alko-
tók kettős szimbolikát ábrázolnak: a dio-
nüszikus kultuszvilágot az oroszlán
szimbolisztikájával kombinálják.

A másik tárgy egy síremlék, aminek
oltár alakja van, és amit egy Cleopatra
nevű hétéves kislánynak állíttatott Marti-
nus nevű édesapja. A kutatócsoport feltá-
rásai során került elő a síroltár felső része,
az ezt koronázó dísz. A felfedezést az teszi
különlegessé, hogy a térségben eddig
nem volt olyan régészeti leletre példa,
ahol síroltár és koronázó elem egyszerre,
egy helyen kerüljön elő. Ezen kívül más le-
letekkel is találkozhatnak az érdeklődők,
illetve egy Porolissumról készült kisfilm is
megtekinthető.

A ma régészei
Ha az előző termek inkább azokról

szóltak, akik Porolissumon éltek-haltak, a
következő két terem inkább azok munká-
ját mutatja be, akik feltárják a régmúlt tit-
kait. A kutatás interdiszciplináris jellegét
emelik ki az ebben a teremben található
geofizikai mérésekről készített poszter, a
számítógépes rekonstrukciók, de azt is il-
lusztrálni hivatott a teremben kiállított
anyag, hogy mi történik a terepen, mun-

kája folyamán milyen szerszámokat hasz-
nál a régész. Pánczél Szilamér Pétertől
megtudtuk, hogy a kutatás nemzetközi
projekt volt, számos külföldi szakemberrel
és önkéntessel, és ezért az ásatások során
a Museum of London által kidolgozott
űrlap- és dokumentációs rendszert hasz-
nálták. 

Azzal, hogy valakit eltemetnek, a ró-
maiaknál nem ér véget a halottkultusz,
ezt hivatott bemutatni az utolsó teremben
található tárgyak egy része: poharak, mé-
csesek, füstölő edények, illatszeres üvegek
és mindennapi használati tárgyak, melye-
ket a halott hamvai mellé tettek a sírba,
vagy a későbbi áldozatbemutatások során
a sír mellé helyeztek. Az ásatások során
olyan leletek is előkerültek, amelyek
egyértelműen középkorinak datálnak egy
korábban későrómainak tartott temetőt,
mely a római város területén helyezkedik
el. A tárlat megpróbálja a rómaitól levá-
lasztva, ezt az új kronológiai spektrumot
is bemutatni, mely egy nagyon izgalmas
lelőhelynek ígérkezik, és ami a feltétele-
zések szerint egy hercegi alapítású mo-
nostorhoz tartozik, melyet az oklevelek
ugyan említenek, ellenben régészetileg
senkinek nem sikerült eddig lokalizálnia.

A várban június 5-ig állomásozó ván-
dorkiállítás a legkisebbekre is gondolt, a
tárlattal kapcsolatos játszósarkot rendez-
tek be, és terveik szerint havonta gyerek-
foglalkozásokat is tartanak majd.

V. Gy.

Porolissum hagyatéka a Várban
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CARIT-SAN
Poliklinika

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10. 
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 0265-269140

a következő orvosi szakellátással áll 

az Önök rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyógyászat - 
tüdőgyógyászat - endokrinológia - ideggyógyászat - 

idegsebészet - felnőtt- gyerekpszichiátria - echográfia - 
sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet - szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia - fogászat - 
felnőtt és gyerek általános orvosi rendelés -

grippe elleni védőoltás - immunológia - munkaegészségtan - 
általános laborvizsgálatok - parazitológia - EKG - háziorvosi 

ellátás - hepatitis elleni védőoltás (A és B) - 
HCV - HBS Ag-szűrés - hajtási jogosítványokhoz szükséges 
orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és reumatológia - 

vércsoport megállapítás - AIDS-szűrés - 
Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

Ez ITT az ÖN reklámjának a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon 
vagy a kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Maros megyei hetilap

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

1 hónapra .................... 4.8 RON
3 hónapra .................... 13 RON
6 hónapra .................... 25 RON
12 hónapra ................... 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
Részletek a 16. oldalon.
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Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Rózsák tere 16.

Ők megalkották, mi közvetítjük.
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Sok mindenről szó esett a hét végén Nagyváradon, de erre a kérdésre elfelejtettek válaszolni a szavazási arányok szerint több mint kilencven száza-
lékban baloldali-liberális vagy legalábbis neutrális küldöttek. Jó lett volna pedig néhány szót vesztegetni arra, hogyan jutott el a ’90-es évek elején
még néppárti RMDSZ a román politikában is példátlan parlamenti sasszézásig.

„Romániában is fennáll annak a ve-
szélye, hogy etnikumközi konfliktusok
jönnek létre, amennyiben az RMDSZ
nem kerül kormányra. A képviselő el-
mondta, a PSD-nek figyelembe kell
vennie, hogy az RMDSZ egy népes
nemzeti kisebbség képviselője, amely-
nek sajátos szükségletei vannak,
ugyanakkor stabilizáló szerepét sem
kell alábecsülni" – idézte Borbély
László RMDSZ-vezető szavait a transin-
dex.ro erdélyi internetes portál.

Bár a román nacionalizmus termé-
szetével kapcsolatban nincsenek illú-
zióink, azért ez a nyilatkozat a bicikli
túltolásának minősített esetének
tűnik. Mert persze akár az is előfordul-
hat, hogy a szlovák forgatókönyv érvé-
nyesül, és miután a magyar párt
kiesett a hatalomból, Bukarestben is
lábtörlőnek használják a mind mé-
lyebb válságba süllyedő anyaországára
nem számítható kisebbséget. Ám Bor-
bély szavai egyelőre egyszerű pozíció-

féltésről árulkodnak.
Az RMDSZ hiába szerepelt jól, s

őrizte meg korábbi szenátusi és képvi-
selőházi súlyát a parlamenti választá-
sokon a senki által nem értett új
választási rendszerben, a posztkom-
munista szociáldemokraták (PSD) –
úgy tűnik – összebútoroznak Băsescu
elnök pártjával, a PDL-vel. S miután a
PSD korábban bejelentette, hallani
sem akar a magyar pártról, a két nagy
formációnak pedig kényelmes több-
sége lenne a parlamentben, könnyen
kipottyanhat a hatalomból az RMDSZ.
A végkifejlettel persze még várni kell,
a bukaresti politikai mesevilág helyes
értelmezésével a legszöszösebb kardi-
gánnal rendelkező politológusok is ku-
darcot vallanak néha, így mi sem
merünk végleges állításokat megfo-

galmazni.
Néhány gondolatunk azonban

lenne.
Először is: az RMDSZ-elittel ellen-

tétben egyáltalán nem tartanánk a
világ végének, ha az érdekvédelmi szö-
vetség nem lenne része az új koalíció-
nak. A párt lényegében 1996 óta
hatalmon van: 1996–2000 között
jobbközép koalíció tagjaként, a 2000–
2004-es ciklusban a posztkommunista
kabinet külső támogatójaként, majd
2004-től ismét koalíció tagjaként, a
végén egyedül kormányozva a liberá-
lisokkal. Ez még a romániainál khm,
csiszoltabb politikai kultúrájú demok-
ráciákban is meglehetősen koptató ha-
tású.

Nem véletlen, hogy a korábban a
román sajtó által is elismerten is
többé-kevésbé tiszta RMDSZ körül az
elmúlt években megszaporodtak a
korrupciós ügyek. S bár nyilván min-
den tulipános politikusnak nehéz lehet

leadni a szolgálati Audit, ennek már
középtávon is meglehet a pozitív ha-
tása. Az egyik legnagyobb politikai mí-
toszban, az „öntisztulásban” ugyan
nem hiszünk, de abban igen, hogy a
hatalom varázsától megfosztott poli-
tikusnak előbb-utóbb felteszik a ké-
nyes kérdéseket. És saját közössége
előtt kell elmagyaráznia, hogy mit tett,
vagy mit nem tett a tűz mellett üldö-
gélve.

Ebből következik a második gondo-
latunk. A hatalom körein való kívülma-
radás változást hozhat a személyi
állományban is – erre pedig még az
RMDSZ-elit szerint is nagy szükség
van. A másik legkedveltebb mítosz-
ban, a mindent elsöprő „fiatalításban”
úgyszintén nem hiszünk. De abban
igen, hogy a kormányzati munkában

nem elkopott, vagy éppen egy szak-
tárca élén jól teljesítő fiatalok előtt
megnyílhat az út a komolyabb párt-
tisztség, megbízatás felé – erre koráb-
ban az idősek gyakran hangsúlyozott
„győzts csapaton ne változtass" elve
miatt aligha nyílt lehetőség.

A harmadik szempont: talán több
idő marad a helyi önkormányzati apró-
munkára, a civil világgal, az egyházak-
kal, s nem utolsósorban az RMDSZ-szel
szemben állókkal folytatott párbe-
szédre, ha már nem lehet zsúfolt 
miniszteri és államtitkári határidőnap-
lókra hivatkozva elkerülni a kínos ta-
lálkozókat.

Talán apróságnak tűnik mindez, de
az erdélyi magyar közélet felfrissülése
megér néhány miniszteri slusszkulcsot.

Ablonczy Bálint

Publicisztika

Ki nyer ma?
Nem érdemes ragaszkodni a bukaresti kormánytagsághoz: az erdélyi magyar közélet
felfrissülése megér néhány miniszteri slusszkulcsot.

Csíkszépvízen nagyot néznek

Mit ér az ember, ha RMDSZ-es?

Most komolyan: meg tudná mon-
dani valaki, hogy baloldali, jobboldali,
Erdély-központú vagy Regátban sef-
telő, szóval miféle is éppen most a
Markótól megörökölt szervezet? Az vi-
lágos, hogy a küldöttek valahol a ’70-
es években járnak: a jó gazda távozik,
itt az új gazda, hatalmas taps, kacsint-
sunk össze a legrosszabb fanarióta ha-
gyományok szellemében, és feküdjünk
keresztbe, lehetőleg a lábtörlő alá, ne-
hogy a magyar sorskérdésekről egy
szót is szólni kelljen. És akkor most a
csíkszépvízi bácsiról néhány szót. Ami-
kor Borbély László, az RMDSZ öregfiúk-
válogatottjának ma is aktív balszélsője
így fogalmaz, idézem, „a Fidesz kéthar-
mados többsége sem jogosítja fel a
magyar kormányt, hogy tanácsokat
osztogasson Erdélyben”, egy cseppet
igazságtalan. Ebből a mondatból
ugyanis nyilvánvalóan az következik,
hogy az RMDSZ-nek ellenben joga van
otthon tanácsokat osztogatni, mert
lelkes hazafiak és roppant korszerű eu-
rópaiak lévén ők minden erdélyi rez-
dülést ismernek. Nem mindig voltak
Borbély Lászlóék ilyen bátrak és önál-
lóak. Ez a hang a húsz éve hatalommal,
pénzzel, szenátorsággal, képviselőség-
gel jóllakott bukaresti magyarok
hangja. Aki ezt üzeni a magyar kor-
mánynak, az elfelejtette már azokat az

időket, amikor ösztöndíjért, napidíjért,
kapcsolatokért kilincselt a budapesti
jobboldalnál (igaz, ezt a románoknál
is habozás nélkül megtette, ismétlem,
jó fanarióta módra). Aki ilyeneket
mond, talán vállvonogatva emlékszik
vissza a ’90-es évek elejére, amikor jó
magyarok kézen fogták és körbevezet-
ték őt Budapesten. (Mellesleg az anya-
országi magyarságnak nemcsak a
decemberi népszavazás a bűne,
hanem az is, hogy hosszú időn át ér-
demtelenül dédelgetett erdélyi ma-
gyar politikusokat pusztán azért, mert

erdélyiek…) Aki ilyen pökhendi han-
gon üzen Budapestre, azt a csíkszépvízi
bácsi nem érdekli. Aki így fogalmaz, az
a saját politikai mítoszába és lejektől
duzzadó bankszámlájába szerelmes, és
elvitatja a mindenkori magyar kor-
mány erkölcsi jogát az egyetemes ma-
gyarság vezetésére. Való igaz, a
csíkszépvízi bácsi nem a magyar kor-
mány alattvalója. De nem is az RMDSZ-
é. Markó Béláéknak egyszerűen nincs
joguk önálló erdélyi politikáról be-
szélni, mert adósak azzal a csekélység-
gel, hogy voltaképpen mit is jelent az.

A magyar embernek, bárhol éljen is a
világon, Budapest a fővárosa. Nem Ko-
lozsvár, nem Bukarest, nem Komárom
és nem Belgrád. Ősei ezer esztendőn
át abban az országban éltek, amelynek
királyai a budai várban székeltek. Ezer
éven át erdélyi, délvidéki, dunántúli és
alföldi magyar egyazon nemzeti célo-
kért küzdött. A magyar irodalomból is
– bár dialektusokban él – mégiscsak
egy van, az erdélyi író szellemi hazája
és hátországa éppen úgy Budapest és
a jelenleg Magyar Köztársaságnak ne-
vezett állam, mint mondjuk az Urugu-

ayban élő magyar tollforgatóé.Én Csík-
szépvízen csak annyira vagyok vendég,
mint Borbély László. Ha pedig ő Szol-
nokra látogat, pontosan annyira érez-
heti otthon magát, mint én. Ezt hívják
összmagyar gondolatnak. Azt pedig
buta provincializmusnak hívják, ha az
ember századmagával nevetve meg-
tapsolja a bukaresti magyar politikust,
hogy ez az, komám, jól kiosztottad a
magyar kormányt…Ugyanezek az
emberek lelkesen kvaterkáztak a
Nagyváradon sütkérező magyar szo-
cialistákkal, akiknek a miniszterelnöke
a magyar történelem legszégyenlete-
sebb árulását követte el ellenük. Ehhez
már gumigerinc kell, tényleg. Lehet,
hogy a csíkszépvízi bácsi kényszerű-
ségből az RMDSZ-re szavaz – bár aho-
gyan látom, már ez sem biztos –, de
hogy bonyolult történelmi, néplélek-
tani okok folytán az ő nem tényleges,
de valódi miniszterelnöke a budapesti
magyar miniszterelnök, nos, ezt a cso-
damód egységes RMDSZ-kongresszus
sem vitathatja el. Esetleg tessék a csík-
szépvízi bácsit is leváltani, ha már eny-
nyire nem érti a tulipános verdiktet. 

Kelemen Hunornak sok sikert kívá-
nunk! 

Szentesi Zöldi László 
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Az autonómia macerával jár
– Közszereplőként három fontos, ám

eléggé különböző területen fordult meg
az elmúlt 20 évben: a ’90-es évek elején
Pityuként ismerhette az erdélyi magyar-
ság. Ezt követően körülbelül egy évtized
múlva az Országos Audiovizuális Tanács
aligazgatójaként hallhattunk ismét Gás-
párik Atilláról, aki jelenleg a Művészeti
Egyetem rektora. Hogyan férnek meg
egymás mellett ezek az olyannyira kü-
lönböző szerepek?

– A felsorolást annyival egészíte-
ném ki, hogy 1987-től a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház tagja voltam.
Negyedéves egyetemistaként már át-
vittek a színházba játszani és a ’90-es
fordulatig igen sok főszerepet játszot-
tam.

De valóban, ennek az időszaknak
Pityu volt a látványosabb része. Ez
akkor történt, amikor az erdélyi magyar
társadalom egyik része elkezdett poli-
tizálni, másik része farmernadrágokat
szállított Törökországból. Nekem ezek
közül egyikhez sem volt kedvem, a hu-
morhoz fordultam. De a pityuzás 3–4
évig tartott. Máig emlékezetes sikeré-
nek kulcsa szerintem abban rejlett,
hogy időben abba tudtuk hagyni. Egy
adott pillanatban a színház feltette a
kérdést: bohóckodunk vagy színházat
csinálunk? Én a színházat választottam.
Ezt nem minden kollegám gondolta
így, és az, hogy ez a színház ma így néz
ki, annak ez is az oka. Nem tudom el-
ítélni a kollegáimat, de egy határozot-
tabb kiállással ma ez a színház nem így
nézne ki. Ha a színházban lett volna
hajlandóság a mobilitásra és a hatéko-
nyabb szervezőkészségre, lehet, hogy a
kettőt egyszerre művelhették volna.

A színház mellett elkezdtem rádióz -
ni, évekig volt egy rovatom a Bukaresti
Rádió magyar adásában és ebben a pe-
riódusban alapítottuk Nagy Istvánnal a
Rádiókabarét is. Ezt a rádióműfajt Er-
délyben mi honosítottuk meg, és lassan
a 20. kiadását éri meg. Aztán ’99-ben
kiléptem a színházból, mert nem bír-
tam sokáig tűrni az ott uralkodó han-
gulatot, amely a mai napig sem sokat
változott. A színházművészet szerintem
az egyetlen olyan művészeti ág Romá-
niában, amelyik az állam testéről nem
tudott leválni és nem tudta a saját ma-
gánstruktúráit felépíteni, az irodalom-
mal, festészettel, iparművészettel
ellentétben. És ebből az államra rákap-
csolódott színházból szívták a vért a kü-
lönböző úgynevezett magántársulatok,
amelyek azért a színház kellékeit, tele-
fonját, ruhatárát használták. Nem tud-
tam sokáig nézni, ami ott történt. Egy
másik szakmai problémám az volt,
hogy nekem nincs generációm, légüres
térben voltam a színházban, ugyanis az
én korosztályom körülbelül 80%-a el-
vándorolt. ’90-től kezdődően, a színé-

szettel szinte párhuzamosan, több mint
tíz évig tanítottam a Művészeti Egyete-
men, majd kisebb-nagyobb kimaradá-
sokkal, vargabetűkkel (a Sapientián is
tanítottam) visszatértem az egyetemre,
az oktatáshoz.  

Az Audiovizuális Tanács alelnöksé-
gére az RMDSZ kért fel. Soha nem vol-
tam az RMDSZ tagja, többször
gondolkodtam azon, hogy be kellene
lépnem, de amikor láttam, hogy kik
vannak ott, mégis visszaléptem. Meg-
jegyzem, nekem nem elsősorban a
felső vezetéssel volt problémám. Az Au-
diovizuális Tanácsban jó volt, megta-
nultam románul és a tárgyalás
technikáját is ott sajátítottam el. Ké-
sőbb, amikor a volt egyetememen rek-
tor lettem, lemondtam arról a
mandátumomról, ami jövőre járna le.
Úgy gondoltam, ha hívják, az ember
tartozik ennyivel a volt iskolájának, ami
embert próbált faragni belőle.

– Hogyan tekint magára: mint a Mű-
vészeti Egyetem rektorára, médiaszak-
emberre, színészre vagy éppenséggel,
mint politikusra?

– Á, nem vagyok politikus. Az igaz,
hogy szeretem kommentálni a politikát
és roppant módon érdekel. Talán egy ki-
csit eltévesztettem az időpontot, ami-
kor születtem. A reneszánszban nagyon
jó dolgom lett volna és jól is éreztem
volna magam abban a korban. A mai
társadalom nehezebben fogadja el az
ilyen többlövetű embereket. De azt hi-
szem, ha az ember teljes odaadással
csinálja azt, amit csinál, és nemcsak a
szívét, hanem az agyát is beleadja, fo-
lyamatosan fejleszti magát, jó kapcso-
latokat ápol, akkor lehet ezt akár sok
fronton is művelni. Nekem megfelel ez
a munkatempó és stílus. Mondok egy
példát: két évig nagyon keményen dol-
goztunk az egyetem infrastruktúrájá-
nak fejlesztésén. Ez eredményekben azt
jelenti, hogy felhúztunk két épületet, új
könyvtárat és új bábszínházat építet-
tünk. Miután rendben levőnek gondol-
tam a struktúrát, akkor azt mondtam,
ezek után magamra is szakítok időt, és
akkor eljátszottam két szerepet. Most
ismét a színészet háttérbe szorítása kö-
vetkezik. Itt van ugyanis az új tanügyi
törvény gyakorlati megvalósításának
kérdése, ami elég sok energiáját fel-
emészti az embernek.

– Hogyan vélekedik munkásságáról,
személyes megvalósításai vagy pedig
egy előző vezetés hatékonyságának a
folytatása?

– Előttem nagyon szépen előkészí-
tették az utat. ’89-ben az egyetem in-
tézményként szinte egyenlő volt a
semmivel. Több mint másfél évtizednyi

időre volt szükség ahhoz, hogy ezt a
struktúrát, ami most virágzásnak in-
dult, elő lehessen készíteni. Én pont
ennek a folyamatnak a látványossá vá-
lásakor érkeztem. Az én nagy hozzájá-
rulásom, és ezt szerénytelenség nélkül
mondom, az, hogy egy gazdasági vál-
ság kellős közepén tudtuk ezeket a pro-
jektjeinket megvalósítani, befejezni.
Ebben a kellemes politikai hátszél na-
gyon fontos volt. A kollegáim kérdezték
rektorrá választásom előtt, hogy mit
tudok. Azt válaszoltam nekik, hogy
nyolc év Bukarest után jövök és még
van néhány névjegykártya a zsebem-
ben. Én büszke vagyok arra, hogy azt a
kapcsolatrendszert, amit Bukarestben
ki tudtam építeni, az egyetem érdeké-
ben is fel tudtam használni. Az oktatás-
ügyi minisztériumba bármikor
mehettem, és az sem titok, hogy az
RMDSZ kormányzati szerepvállalása azt
jelentette, hogy folyamatosan minden
szinten volt egy kapcsolattartó ember,
akit fel lehetett hívni, aki ismerte az er-
délyi magyarság, az egyetem helyzetét.
Annak a román kollegáim is mélysége-
sen tudatában vannak, hogy az RMDSZ
nélkül ezeket az eredményeket nagyon
nehéz lett volna megvalósítani. Ebből
szerintem az egész közösség nyert. 

– Beszélgetésekkor gyakran hangzik
el: a Stúdióban jobb előadásokat játsza-
nak, mint a Nemzeti Színházban. Önnek
erről mi a véleménye?

– Én a diákjaimat és azokat, akikkel
tudományos munkát folytatunk, min-
dig próbálom megóvni attól, hogy mi-
nősítsenek. Legyen véleményünk, de
ne minősítsünk. Én egyet tudok: ez az
egyetem egy meleg, barátságos kicsi

fészek. Az épülete is korszerűbb, mint a
színház tapsolós terme, amely kong-
resszusokra ugyan kiváló, de nagyon
érezni a közönség padjaiból a kompakt
tömeget és ilyen körülmények között
nehéz felszabadulni. Tény, hogy a né-
zőnek a Stúdióban a kényelmi kom-
fortja nagyobb. És az sem mellékes
tényező, hogy az épületben a mosdó
tiszta vagy sem, vagy az, hogy hideg
van vagy meleg. 

– Ön az országban az elsők között
kezdett el blogolni. Milyen motivációk
álltak e mögött?

– Akkor ez egy nagyon új dolog
volt. Én kerestem azokat a csatorná-
kat, melyeken keresztül hasznos, köz-
érdekű információkkal tudtam ellátni
azokat, akiket érdekelt, amit mond-
tam. Úgy gondoltam, nem lett volna
fair vagy elegáns részemről, aki a
média szabályozásával foglalkozom,
hogy felhívjam a médiát, hogy nyilat-
kozni szeretnék. Az ebből fakadó di-
lemmát plasztikusan azzal a kérdéssel
is illusztrálhatnám, hogy melyik rab
utasítaná el a fegyőr parancsait? Akkor
kezdődött Nyugaton a blogolás és
nekem tetszett. Főleg az, hogy általa
egy aktív lakosságot lehet megszólí-
tani. Különben a blogolás virágkorát
éltem meg, nyertem is egy romániai
blogversenyt. Azt gondolom, hogy aki
közpénzeket költ el és az adófizetők
pénzének egy része fölött rendelkezik,
annak kutya kötelessége folyamato-
san informálni az embereket arról, mit
csinál.

– A blogjában egyszer ezt válaszolta
az egyik kommentelőnek: „Az autonó-

miától nem kell félni. Élni kell vele. Elég
jól működik a marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen. Teljes paritáson alapuló au-
tonómiája van a román és a magyar ta-
gozatnak. Működik.” Valóban azt
gondolja, hogy az egyenlőség elve az,
ami hatékonyan működővé teszi a két-
nyelvű intézményeket?

– Ebben az intézményben igen.
Szerintem minden intézménynek meg
kell vívnia a saját autonómia-, illetve
szabadságharcát. Persze tudomásul
kell venni, hogy az intézményi auto-
nómia rengeteg időbe, energiába
kerül és egyáltalán nem olcsó. Küsz-
ködöm a munkatársainkkal, akik kifo-
gásolják, ha kérem, hogy egy
hivatalos dokumentumot fordítsunk
le magyarra. Érvük az, hogy mindenki
érti. És valóban, a fordítás következté-
ben két internetes felület lesz, két
nyelven megfogalmazott határozatok
születnek, minden megkétszereződik.
Hogy is mondjam... Macerával jár az
autonómia. Ez az egyetem belülről
meg tudta valósítani az autonómiát,
de ehhez kellett az is, hogy mind a
magyar, mind a román tagozat művé-
szileg a helyzet magaslatán álljon.
Abban a pillanatban, amikor az egyik
gyengébb a másiknál, vége van, az
egyik begyűri maga alá a másikat. Az
autonómia jó, mert a legjobban az
anyanyelveden tudod kifejezni
magad, és ezeket a művészeti kérdé-
seket nem lehet elválasztani a nyelv-
től. Azt gondolom, hogy a jogainknak
biztosítottnak kell lenniük egy magyar
egyetem létrehozásához, de lehet,
hogy túl vagyunk már ezen. 

Vass Gyopár

Interjúalanyunk: egy színész, egy komikus, az Audiovizuális Tanács volt alelnöke, egy blogger és a Művészeti Egyetem jelenlegi rektora. Mindez egy
személyben. Gáspárik Attilával beszélgettünk.

Én a diákjaimat és
azokat, akikkel tu-
dományos munkát foly-
tatunk, mindig próbálom
megóvni attól, hogy
minősítsenek. Legyen
véleményünk, de ne
minősítsünk. Én egyet
tudok: ez az egyetem egy
meleg, barátságos kicsi
fészek. Az épülete is kor -
szerűbb, mint a színház
tapsolós terme, amely
kongresszusokra ugyan
kiváló, de nagyon érezni
a közönség padjaiból a
kompakt tömeget és
ilyen körülmények között
nehéz felszabadulni. 
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Nem írják alá a háziorvosok azt a keretszerződés-tervezetet, melynek értelmében kevesebb pénzt kapnának a listájukon szereplő
betegek után, miközben kiadásaik növekednek. A családorvosok kifogásolják, hogy ügyeletre is köteleznék őket, holott már így is

megterhelő a munkájuk. Abban az esetben, ha az érintettek nem fogadják el az előírásokat, megtőrtánhet, hogy április 1-jétől 
bezárnak a háziorvosi kabinetek kapui. 

Lakatos István, nyugdíjas

Elég sokszor hallottam a televízióban, hogy a há-
ziorvosok tüntetni készülnek, de őszintén meg-
mondom, hogy mai napig nem értem az okát.
Talán kevesebb betegük lehet, és éppen ezért ke-
vesebb fizetést kapnak, de nem hinném, hogy a
pácienseknek ez valamiféle hátrányt jelentene.
Legfennebb csak abban az esetben, ha sztrájkolni
fognak és nem gyógyítanak, de reméljük, hogy
arra nem kerül sor, és sikerül megegyezniük a mi-
nisztériummal.

Balogh Tibor, nyugdíjas

Egyáltalán nem tartom helyesnek ezt a törvény-
tervezetet, de az sem megoldás, hogy a házior-
vosok többet nem rendelnek. Mi lesz a sok
beteggel, hova fordulhatunk majd? Más megol-
dást kellene találni, jobban megfizetni az orvo-
sokat, így többet ilyesmi nem fordulhat elő.

Oláh Ibolya, nyugdíjas

Természetesen nem tartom jó ötletnek, ha bezár-
nák a rendelőket, hiszen nekünk a háziorvosaink
írják ki a gyógyszereinket, ám fontos lenne, hogy
őket is kellőképpen megbecsüljék, mert mint is-
meretes, tavaly is tüntettek valamilyen oknál
fogva, sőt ha jól emlékszem, két éve is. Meg va-
gyok győződve afelől, hogy ők is szívesebben gyó-
gyítanának, mintsem tüntessenek. Minél előbb
meg kellene találni az arany középutat. 

Ogrean Dumitru, nyugdíjas

Ilyen esetben felmerül a kérdés: mi lesz a nyug-
díjasok sorsa? Bármiféle cselekedet előtt ránk is
kell gondolni, mert a végén úgy járunk, mint Len-
gyelországban, ahol fél évig nem utalták ki a
nyugdíjakat és éppen ezért nagyon sok idős
ember életét vesztette. Megoldást kell találni, oly
módon, hogy mindenkinek jó legyen: a minisz-
tériumnak is, a családorvosoknak is és nekünk is.

Véleményem szerint...

A Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. működési bázist hoz létre Marosvásárhelyen, jelentette be Ábrán György, a Wizz Air kereskedelmi igaz-
gatója. Június 18-tól az A320-as Airbus repülőgép összesen hét járatot fog lefedni, mindeniket helyi indulással és érkezéssel.

„Az említett repülőgép a marosvásárhelyi re-
pülőtéren fog aludni, ami többek között annyit
jelent, hogy a gépnek a személyzete, mind a pi-
lóták, mind a légiutas-kísérők főképp a régióból
kerülnek majd ki” – magyarázta Ábrán.

A Wizz Air jelenleg 14 országban üzemel
szerte Európában, és egyike a legalacsonyabb
költségekkel, jegyárakkal operáló légitársaságok-
nak. A járatok elsősorban másodlagos repülőte-
rekre érkeznek, melyek olcsóbbak, viszont gyors
és barátságos szolgáltatást kínálnak az utasok
számára. A társaság modern, legújabb technoló-
giát képviselő repülőgépeket üzemeltet, melye-
ket a Lufthansa Technik, a világ egyik vezető
karbantartó cége adminisztrál. A légitársaság el-
indításának ötlete 2003 júniusában született, és
alig három hónappal később a Wizz Air készen állt
a repülésre. 2004-ben mindössze 700.000 utast
szállított, viszont az új, marosvásárhelyi kiren-
deltségű működési bázis megnyitásával 2011-
ben az utasok száma elérheti a 11 milliót.  

„A 40.000 dollár értékű A320-as Airbus repü-
lőgép külön a vásárhelyi bázisnak lesz „dedikálva”.
Ez jelenti a beruházások legnagyobb részét, de
ugyanakkor beruházásnak tekinthető az is, hogy
az első években a hét útvonal veszteséget fog ter-
melni és így szükséges lesz azok finanszírozása.
Természetesen abban reménykedünk, hogy hosz-
szú távon mindez megtérül és akkor ezeknek a
profitjából fedezni lehet mindezt” – taglalta

Ábrán György. 
A bázis létrehozásával új munkahelyeket te-

remtenek. Mivel egy gép üzemeltetéséről van szó,
körülbelül 40 új állás meghirdetésére lehet szá-
mítani, de esély nyílik másod-, vagy akár har-
madlagos munkahely-lehetőségre is, például a
repülőtéren, a turizmusban.

Ábrán azt is elmondta, hogy az intézkedések

előtt áttekintettek egy bizonyos utasforgalmi sta-
tisztikát, felmérték, hogy a Romániában működő
járatok milyen paramétereket mutatnak, vala-
mint azt is, hogy milyen utasforgalomra számít-
hatnak Marosvásárhelyről: „Nyilván figyelembe
vettük a kolozsvári útvonalakat is, melyek segít-
ségével meg tudtuk vizsgálni, hogy azon szemé-
lyek, akik a Kolozs megyei járatokon utaznak,

milyen megyéből származnak, azt, hogy a kör-
nyékbeli megyék, Hargita, Kovászna, Brassó,
mennyire vannak reprezentálva” – nyilatkozta a
kereskedelmi igazgató. Kifejtette, figyelembe
vették a busz-, vonat- és gépkocsiforgalmat is,
ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy sok utas
szívesebben használja a légi közlekedést, hiszen
az árak versenyképesek.

Szó esett az utasforgalomról, melyben az el-
képzelések szerint minden szegmens reprezen-
táltatja magát. „Szándékunk az, hogy a régióból
az emberek el tudjanak utazni ezekbe az orszá-
gokba, városlátogatásra vagy vakációra, valamint
lehetőséget nyújtani azon külföldi turistáknak,
akik Erdélybe szeretnének látogatni. Természete-
sen gondoltunk a munkavállalókra is, hiszen mint
ismeretes, ebből a térségből sokan külföldön vál-
lalnak munkát. Nem utolsósorban pedig a nyu-
gati befektetők számára  rendkívüli alkalom lesz,
hogy ide utazzanak és üzletet kössenek” – fog-
lalta össze Ábrán. Mint kiderült, a légitársaság és
a repülőterek közötti szerződések gazdasági fel-
tételeken alapszanak, ezért egy olyan helyzet lét-
rehozását követeli, amely hosszú távon
fenntartható. Ezenkívül a működési elvárások is
igencsak fontosak, mint például a kifutópálya
hossza, minősége, a világítás, a navigációs rend-
szerek üzemeltetése.

Fodor Tekla

Hét új járattal bővül a Wizz Air marosvásárhelyi bázisa

Járat Gyakoriság Indulás időpontja
Barcelona (Spanyolország) 3 járat/hetente Június 18.
Róma Fiumicino (Olaszország) 2 járat/hetente Június 20.
Párizs Beauvais (Franciaország) 2 járat/hetente Június 19.
Milánó Bergamo (Olaszország) 2 járat/hetente Június 18.
Madrid (Spanyolország) 2 járat/hetente Június 19.
Dortmund (Németország) 3 járat/hetente Június 18.
Bologna Forli (Olaszország) 2 járat/hetente Június 20.
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élet-módi

amelyben aromaterápiát
alkalmazunk

Dzsesszika az utóbbi időben sokat gyalogol. Mostani
hóbortja abból a magazinokból jól ismert nagy igaz-
ságnak tudható be, hogy ti. a mozgás javítja a köz-
érzetet. Dzsesszika lassan gyaloglóbajnok lesz, s
talán, mintha, esetleg..., de az eredmény még nem
százszázalékos, mint az orvosi zsálya illóolaja, amely-
ről még szó lesz. 
A közérzet javulásánál maradva: hősnőnk eleddig ko-
molyabb belső sérülések nélkül meg szokta úszni a
búskomorság szürke periódusait. A mostani – fogjuk
a tavaszra – volt az eddigi legnehezebb kókadós idő-
szak, amire emlékszik. Mégis – és ismételten – a dol-
gok kezdenek élesedni. Minek köszönhetően?
Először is – mintha az olyan könnyű lenne! – meg-
beszélte magával, hogy mostantól jó nő lesz, bármit
is jelentsen a tág fogalom. Rövid gondolkodás után
úgy értékelte, igaz nő az, aki igazi női dolgokat csi-
nál: varr, hímez, kertészkedik, konyhatündérkedik. A
varrásról annyit, hogy nem tudja, és mindig elfelejti
megkérdezni a szakavatottaktól, hogy hol lehet var-
rócérnát (kézit, nem gépit) kapni. (A múltkori, a Zb-
kabát gombfelvarrásához szerzett cérna sajnos nem
vált be.) A hímzéstől, sajnos, fényévekre pozícioná-
lódik, és már a tavaly kicsírázott „jó nő leszek” gon-
dolatnak az előgondolata az az Angyaltól kért
horgolótű volt, amit az, fájdalom, de nem hozott el.
Továbbá a Zöld Pikkelyes Palota sajnos nem a legi-
deálisabb hely a kertészkedésre, és jaj!, nem fog
tudni habos-fodros süteményeket sütni, mert nincs
mixere. (A sort a következő oldal aljáig lehetne foly-
tatni.)
Na, de konkrét lépések is történtek a kókadás felszá-
molására. Például megvette az ajánlott homoktövis
gyógyteát. S mellé a mentát és kasvirágot is. S még
azt a jó kis százszázalék orvosi zsálya illóolajat is,
mert: 1. a Zöld Pikkelyes Palotából kihajíttatott az
összes vegyi illatosító. 2. Ezek helyett ezentúl csak il-
lóolajakat párologtatnak. 3. Aminek dupla örömbeli
következményei vannak: illatos lesz náluk minden
egy több évezredes alternatív gyógymódot alkal-
mazva, az aromaterápiát. 4. Dzsesszika nem zizi!,
legalábbis hősnőnk így gondolja magáról. Hogy Zb
minek gondolja, arra gondolni sem mert. Amikor a
gyógynövényes boltból kijöttek (csak jelezzük az –
esetleg – ismerős financiáris állapotokat: fizetés
előtt!), akkor Dzsesszika úgy érezte, hogy meg kell
indokolnia Zb számára az indokolatlanul elköltött
sok pénzt. De Zb, ez mind az én hangulatom javítását
szolgálja, hangzott az érv. Mire Zb a szemüveg alatt
lehunyta a szemét és azt mormogta maga elé, hogy
ugyanakkor mindez az ő hangulatának a romlását
szolgálja, de lehet, hogy csak Dzsesszika nem hal-
lotta jól, mert Zb halkan mondta. Az illóolajról, mely
illanás közben fűszeres és kámforos felhangokkal is
rendelkezik, a saját illata mellett, hősnőnk is beis-
meri, hogy időnként intenzív húgyszagot áraszt, de
egyelőre ennek az okait nem sikerült felfednie sze-
replőinknek. 
Különben is csak ritkán, és az aromaterápiáért min-
dent!

(vassgyopi)

A történelmi és a mai Maros megyében
Marosvásárhely–Parajd, Marosvásárhely–
Mezőbánd–Szászlekence, illetőleg Mező-
méhes, Segesvár–Nagyszeben, Szász  régen
–Laposnya között az áru- és a személyszál-
lítást a vicinálisok bonyolították le. Számos
erdei kisnyomtávú vasutat is építettek az
erdőkitermelés érdekében a Marosba ömlő
Görgény, Bisztra, Szalárd, Ratosnya, Szék,
Ilva, valamint a Szováta határában levő
Sebes patakok völgyében. 

Ma már ezeket a vasutakat szanálták,
csak két vasútvonal – a nyárádmenti és a
mezőségi – érintetlen, amin egy előzetes
ellenőrzés után a vonatok is végigszáguld-
hatnának.

Nem akarjuk megállítani az időt, támo-
gatjuk azokat az intézkedéseket, melyeket
a közlekedés korszerűsítéséért tesznek, de
az illetékeseknek vigyázniuk kell, hogy a
fürdővízzel ne öntsék ki a gyermeket is. Ál-
lítsák vissza a vasúti közlekedést legalább
a Nyárádmentén, míg nem tudunk jobb le-
hetőséget biztosítani a személy- és áruszál-
lításra, valamint a nosztalgia-utazásra. 

Ne küldjék a vagonokat a rozsdateme-
tőbe, ne engedjék széthordani az állomá-
sok épületeit, ne engedjék felszedni a
vasúti síneket, hogy később bánkódjunk
érte, mint ahogy történt a Segesvár–Nagy-
szeben, Szászrégen–Laposnya vasutak
megszüntetése és felszámolása után.

A modern, gyorsjárati vonatok ne zárják
ki majdan a nosztalgia-vonatok működését
a Nyárádmentén, melyek vonzani fogják a
külföldi turistákat e csodálatos táj megis-
merésére, valamint a szovátai és parajdi
gyógykezelésre.

A nyárádmenti vicinális keskenyvágá-
nyú pályája 1912–1915 között épült áru-
és személyforgalom biztosítására. Abban

az időben még szekéren utaztak, az em-
berek többsége gyalog és szekéren közelí-
tette meg a marosvásárhelyi piacot. Később
egyre többen vették igénybe a tüzesgép
olcsó szolgáltatását. Érdekes, akkor nem
volt ráfizetéses a vasút – de az állam is hoz-
zájárult ahhoz, hogy a civilizáció e vívmá-
nyát fenntartsa.

A nyárádmenti vicinálist nagy ünnepsé-
gek közepette indították útnak, mely akkor
5–6 óra alatt tette meg az utat Marosvá-
sárhely és Parajd között. Sebességéről,
gyorsaságáról mondák is keletkeztek, mi-
szerint a vonatról a vármezői kitérőnél töb-
ben leszálltak virágot szedni
imádottjaiknak, míg a gőzös a faluból visz-
szatért. 

Tény, hogy a gőzös sokat prüsszögött,
egy-egy emelkedő előtt, de végül a „vezér
úr” biztatására, a fűtő állandó szénadago-
lására csak átlépték az eléjük tornyosuló
akadályt és célba érkeztek – Parajdra.

Visszafele a fával, kővel, sóval megrakott
vagonokkal pöfögött a kis gőzös a szovátai
viadukton felfelé, ahol már várták a kisis-
kolások a következő versikével:

„So-kat vi-szek, a-lig bí-rom 

csak egy ki-csit se-gít-se-tek!”, de a
gőzös a híd végére érve már így büszkélke-
dett:

„Ha se-gí-tesz, ha nem is,
El-bí-rom már ma-gam is!”
A vonat érkezése vasárnaponként és ün-

nepnapokon minden állomáson esemény-
számba ment. Sokan, főleg a fiatalok, már
órákkal a vonat érkezése előtt kisétáltak a
délutáni és az esti vonatok fogadásához. 

Ma lesújtó a helyzet. A minap a maros-
vásárhelyi pályaudvaron barangoltam és
lehangoló látványban volt részem. Itt vesz-
tegelnek a nyárádmenti és a mezőségi vo-
natok roncsai, kitört ablakokkal és
szétzúzott belső berendezésekkel. Az volt
az érzésem, hogy ismeretlen kezek így
akarják végképp meggátolni a nosztalgia-
vonatok beindítását, valamint a személy-
és áruforgalom újraindítását.

Reméljük, hogy győz a józan ész, s az il-
letékesek mérlegelni fogják a kisnyomtávú
vasúttal kapcsolatos állásfoglalásukat és új-
raindítják legalább Szováta, később pedig
Mezőbánd irányába a vasúti forgalmat.

Fodor Sándor (S.)

A Maros megyei vicinálisokról
A XIX. században elkezdett vasútépítések az ország gazdasági felemelkedését eredményezték.
A fő- és szárnyvonalak mellett felépültek a keskenyvágányú vasutak is, melyek a személy- és a
teherforgalom lebonyolításában jelentős szerepet töltöttek be.

Reklám
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Kivételes és bensőséges örömünnepre kaptam meghívást az Alpha Transilvană Alapítványtól, amikor felkértek, zsűrizzek az Atrium délutáni foglalkoz-
tató programjának álarcos bálján. A különleges varázst az önfeledt boldogság és lelkesedés adta, melynek egyre ritkábban lehetünk részesei. Míg
sokszor szánalommal és sajnálkozással beszélünk a fogyatékkal élőkről, a pár órára tündérré, bohóccá változó atriumosok bebizonyították, az őszinte
öröm nekik is ugyanúgy (vagy még inkább) osztályrészük.

Nagy volt a sürgés-forgás múlt szerda
délután az Alpha Transilvană háza táján,
farsangi álarcos bálra készültek a sérült
személyek információs, tanácsadó és
munkahely-közvetítő központjában,
ahol húsznál is több fiatal mutatta be
farsangi énjét, majd táncolt és énekelt
az élőzene szólamaira.

Királylány és tigris 
együtt táncolt 

A mulatság egyből a tetőfokára há-
gott, amikor a fiatalok a péntek délutáni
táncórákon elsajátított tudásukat mu-
tatták be a szülőkből és az alapítvány
munkatársaiból, önkénteseiből álló kö-
zönségnek. Volt, akit a ritmus vezényelt,
és igazi táncoshoz illő mozdulatokkal
ajándékozott meg, és olyan is, akit a dal
sorai is magával ragadtak, és lelkes
éneklésbe kezdett. A táncbemutató után
nem maradt el a vastaps, melyet a fiata-
lok ragyogó mosollyal háláltak meg. 

Az igazi móka ez után következett,
mesefigurák és alakoskodók lepték el a
bálteremmé varázsolt helyiséget: kis
herceg és cowboy, tigris és arab úrilány,
doktor, apáca, de még a Simpson család
tagjai is a szemünk előtt elevenedtek
meg. Míg egyesek a nyilvánosság min-
den percét kihasználva tetszelegtek a
zsűri előtt, volt aki szégyenlősen, alig pár
perc erejéig állta az ötletes maskuráját
pásztázó tekinteteket, de a baráti bizta-
tás feloldotta a gátlásokat. És bár min-
den egyes zsűritag ezt állítja, én is
megerősíthetem, ezúttal sem állították
könnyű döntés elé a bíráló bizottságot.
Noha volt olyan jelmez, ami egyből
megragadta a zsűri minden tagját, hosz-
szú percek mérlegelése után tudta csak
kiosztani a legjobb, a legeredetibb, a leg-
szebb és a legötletesebb jelmezért járó
díjat. A saját lelkiismeretem nyugtatá-
sára pedig: szerencsére a fiatalok ugyan-
olyan örömmel fogadták a minden
résztvevőnek kijáró oklevelet, és jöhetett
az igazi, élőzenés mulatság.

„A farsangi bált, ahogyan a minden
hónap soron következő buliját, a fiata-
lokkal közösen szerveztük. Miután meg-
beszéltük, hogy ki milyen jelmezbe
szeretne bújni, ismerősöktől, barátoktól,

az alapítványtól próbáltuk beszerezni a
szükséges kellékeket. De a legapróbb
munkálatokig minden egyes részletet
együtt dolgoztunk ki, például a terem-
díszítés is a közös munka gyümölcse.
Ezek az alkalmak számunkra is ünnepet
jelentenek, a mindennapos délutáni cso-
portfoglalkozások – kézműves tevé-
kenységek, tánc, angol- és
informatikaóra – mellett ezek különle-
ges pillanatok” – tudtuk meg a szervezés
részleteit Gyárfási Erzsébettől, az Atrium
program szociális munkásától.

A fogyatékkal élők munkába
állását segíti

Az álarcosbál résztvevői azon fiatalok
voltak, akik az Alpha Transilvană Alapít-
vány Atrium programjának délutáni fog-
lalkoztatóin vesznek részt. Kapva az
alkalmon, Banga Erzsébettel, a projekt
koordinátorával beszélgettünk a prog-
ram sikeréről, a nehézségekről. Az At-
rium fő tevékenységi köre a
munkahelykeresés és integráció, vala-
mint a betanítás. A 18. életévüket be-
töltő fogyatékkal élő fiatalokat segítik a
munkakeresésben és egy adott munka-
körbe való beilleszkedésbe a szabadpia-
con vagy védett műhelyekben. A minél
biztosabb siker érdekében a jelentkező-
ket képességük szerint különböző cso-
portokban készítik fel a munkába állásra.
Az egyik csoport a nappali fejlesztő, ide
azok kerülnek, akik a legtöbb segítségre
szorulnak, többféle tevékenységet kell
velük folytatni, több szakember együttes
munkájával gyógypedagógiai és mun-
kaköri fejlesztésben vesznek részt. Egy
nappali csoportban egyszerre 9–10 fia-
talt tudnak fogadni. 

Azon személyeknek, akiknek nincs
szükségük a mindennapos tevékenysé-
gekre, hetente szerveznek programokat,
úgynevezett munkahelyi felkészítőt,
ahol különféle szakmákat sajátítanak el,
fejlesztik a kommunikációjukat, többféle
ismeret megtanulásában, fejlesztésében
segítik őket, hogy majd az alkalmazóval
szemben is megállják a helyüket. Emel-
lett kéthetente szerveznek állásbörzét,
ahol bemutatják a meglévő munkahe-
lyeket, amelyekből mindenki saját maga

válogathat. „Amikor jelentkeznek a prog-
ramunkba, átmennek egy felmérési pe-
rióduson, ahol pszichológiai
képességfelméréseket végzünk, és
ennek alapján állítunk ki egy szakmai
profilt. Akkor ajánljuk egyik vagy másik
munkahelyet egy személynek, ha a
szakmai profilja megfelel a követelmé-
nyeknek. Ezáltal a megfelelő embernek
a megfelelő munkát ajánljuk, és keve-
sebb sikertelenség elé állítjuk a fiatalo-
kat. És ez nagyon fontos, mert amíg más
fiatal jobban el tudja fogadni ezeket a si-
kertelenségeket és visszautasításokat,
náluk ez nehezebb, és hosszabb távú kö-
vetkezményekkel is járhat, például eluta-
sítja és nem akar többet munkahelyről
hallani, csak egy nappali központban
képzeli el az életét” – részletezte a
gyógypedagógiai munka lényegét
Banga Erzsébet.

A minél jobb integráció érdekében az
Atrium egy közbeékelődő programot is
kínál a résztvevőknek, munkahelyi gyakor-
lat által méri fel az egyes személyek képes-
ségeit és igényeit. Azoknak a fiataloknak,
akiknek munkahelyet keresnek, partneri
szerződés alapján egy-egy cégvezető meg-
engedi, hogy egy, másfél órát gyakorolhas-
sanak egy adott tevékenységet.

A társadalmi felelősségvál-
lalás kölcsönös előnyökkel jár

A cégek bevonásának törvényes
alapja van, a 448-as törvény értelmében
minden olyan cég, ahol ötvennél több
alkalmazottat foglalkoztatnak, köteles
egy sérült személyt felvenni, vagy az
állam által megítélt összegből szolgál-
tatást vásárolni egy védett műhelyből,
ezek olyan helyek, ahol az alkalmazottak
minimum harminc százalékát sérült sze-
mélyek alkotják. „Ez viszont egy nagyon
kényes téma, mivel vannak olyan cégek,
amelyek tényleg nyitottak erre, de van-
nak olyanok is, amelyek inkább kifizetik
a fél minimálbért kitevő büntetést az ál-
lamnak, és nem veszik igénybe ezt a le-
hetőséget. Külföldön ez teljesen
természetes tényező, úgy nevezik, hogy
társadalmi felelősségvállalás. Nálunk is
vannak olyan cégek, amelyeknek ez sze-
repel a menedzsmentpolitikájában,
tehát nem egy idegen dologról van szó,
de itt még igen gyerekcipőben jár. Na-
gyon sok információs munkát kell végez-
nünk ahhoz, hogy a cégvezetők is
belássák mindennek az előnyét” –
mondja a projektvezető szakember. 

Évente körülbelül 15–20 személynek
találnak munkát, tudtuk meg, ami a ké-
résekhez képest nagyon kevés. Figye-
lembe véve azonban az erre a munkára
fordított humánerőforrást, szép ered-
ményként értékelhetjük.

A fiatalok cégtől függően többféle

munkát végeznek, vannak vállalatok,
amelyek összeszereléssel foglalkoznak,
itt kis részecskéket kell összeállítani, mely
kézügyességet igénylő, normatív
munka. Azok, akiknek munkát találnak,
továbbra sem esnek ki a programból,
mert a gyógypedagógus folyamatosan
konzultál a munkáltatóval, a csoportve-
zetővel vagy a mérnökkel, és figyelem-
mel követi a fiatalok munkahelyi
fejlődését is.

A cégek, amelyek elfogadják a sérült
személyeket és munkát kínálnak nekik,
pozitív tapasztalatokról számolnak be a
szakembereknek, közvetlen kapcsolat
alakult ki a cégvezetők és az Atrium
munkatársai között, akik segítenek a
munkáltató gondjait is megoldani. „Sok-
szor nem csak a sérültek gondjaival jön-
nek hozzánk, hanem más
alkalmazottakkal kapcsolatos problé-
mákkal is. Ha egy menedzser ezzel is for-
dulhat hozzánk, akkor mondhatjuk,
hogy hasznos munkát végzünk. És ha
mindezt a fiatalok szemszögéből nézzük,
csak pozitívumokról lehet beszélni, mert
a nappali foglalkoztatók hosszú távon
nem oldják meg a sérült személyek
gondjait, és nem nyújtanak megnyug-
vást a hozzátartozók számára. Szükség
van egy munkahelyi integrációs prog-
ramra, ami valamilyen formában önál-
lósulást ad a fiataloknak” – összegezte a
program kétirányú hasznát a gyógype-
dagógus.

Balogh Erzsébet

Maszkabál az Atriumnál

w w w . k o z p o n t . r o

A világhálón is

Varázslók és királylányok
a délutáni foglalkoztatón
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Balul kezdte a tavaszi szezont a marosvásárhelyi FCM A-osztályos labdarúgó-együttese, miután mindhárom bajnoki pontot elvesztette hazai pályán
az egyik bajnokjelölt, Vaslui együttese ellen. A találkozót, a csereként beállt brazil Wesley két megvillanása után elért góljai döntötték el, így joggal
nevezhetjük őt a mérkőzés legjobbjának.

Románia teremlabdarúgó válogatottja a második helyen zárta a marosvásárhelyi Sportcsarnokban megrendezett Eb-selejtező csoportküzdelmet,
miután 1–0-ra legyőzte Csehországot, s ezzel hat ponttal a második helyen végzett, így kijutott a 2012 februárjában, Horvátországban megren-
dezendő Európa-bajnokságra. 

Az első mérkőzésen mini-
mális, egygólos vereséget
szenvedett Szlovákiától, majd
ha nehezen is, de sikerült di-
adalmaskodnia Norvégia
ellen, így, miután a tavalyi
magyarországi Eb-ről drámai
körülmények között lema-
radt, ott lehet jövőben, Eu-
rópa legjobb 12 együttese
között.

Románia–Csehország 
1–0 (0–0)
Vezették: Kovács Gábor
(magyar), Sasa Tomic (horvát)
Románia: Klein – Matei,
Dobre, Lupu, Gherman (Radu,
Răducu, Şotârcă, Al-Ioani,
Stoica, Ignat).
Csehország: Gercák –
Roman Mares, Fric, Michal
Mares, Sláma (Oliva, Havel,
Dlouhy, Resetar, Janovsky,
Belej). Gól: Gherman (27.)

A mérkőzést Ovidiu Sabău fiai véde-
kező felállásban kezdték öt hátvéddel,
négy középpályással és egy előretolt csa-
tárral, a téli szezonban a FCM-hez került
Dorel Zahariával, aki már a 8. percben
kapu fölé fejelt. Kis idő múlva a balhátvéd
Topics előtt adódott nagy lehetőség, de
nem élt vele, ballábas bombáját Kuciak a
léc alól hárította a kapu fölé. Az első játék-
részben a vásárhelyiek többet támadtak,
próbáltak beívelt labdákkal veszélyeztetni
a vaslui-i kaput, de Cânu vezérletével a
moldovai hátvédek jól állták a sarat. A má-
sodik játékrészben Viorel Hizo vezetőedző
becserélte együttese egyik brazil vendég-
munkását, a tavalyi szezonban is jelest
mutató Wesley-t. Az addig nem sokat bi-
zonyított Vaslui jobban átvette a játék irá-
nyítását, Wesley vezetésével megváltozott
a játék képe, többet birtokolták a labdát a
vendégek. A 63. percben a kemény izom-
zatú, de technikás Wesley három hazai te-
hetetlen védő mellett úgy vette át jobbal
a labdát a tizenhatos vonalánál, hogy azt
egy jól eltalált ballábas lövéssel a kapu bal
oldalába helyezte. 0–1. Sabău kényszer-
megoldásként két csatárt küldött be (Didi
és Răduţă) Iencsi meg Issa Ba helyére, így
próbálta megszerezni az egyenlítő gólt.

Sajnos, arra nem került sor, hiszen a 86.
percben egy vaslui-i szabadrúgás után a
labda ugyancsak Wesley-hez került, aki
két hátvéd mellett a kimozduló Şteţca ka-
puson átemelve, a hálóba juttatta a lab-
dát. 0–2. Ezzel a vereséggel a FCM a 14.
helyen maradt, 20 ponttal akár a craiovai
Universitatea meg a besztercei Gloria. Ne-
héznek ígérkezik a tavaszi idény, habár a
hétfői mérkőzés után összeforrottabbnak

látszik az együttes az őszi szezonban
mutatott játékához képest, sőt a játék
alapján helyünk van az első vonalban.
A következő fordulóban a korábban a
felszámolás szélén állt urziceni-i Uni-
rea otthonába utazik a csapat, ahhoz
az együtteshez, amelyet az ősszel 1–0
arányban győzött le. A mérkőzésre
pénteken, március 4-én 18 órától kerül
sor, amit a GSP TV élőben közvetít. 

FCM–Vaslui 0–2 (0–0)

Wesley duplája eldöntötte a mérkőzést

Exkluzív interjú Sorin Ţerbeával, a marosvásárhe-
lyi City’us teremlabdarúgó-csapat elnökével, a Román
Labdarúgó-szövetség keretén belül működő teremlab-
darúg szakosztály végrehajtó bizottságának képviselő-
jével, ismert marosvásárhelyi üzletemberrel, az általa
szervezett és megrendezett rangos és válogatottunk
számára sikeres EB-selejtező után.

– Marosvásárhely újra rangos teremlabdarúgó-mér-
kőzéseket szervezhetett, ezúttal a 2012-es horvátországi
teremlabdarúgó Európa-bajnokság selejtező egyik cso-
portjának küzdelmeit, melyben önnek nagy érdeme
volt…

– Valóban, egy négyescsapatos selejtező csoport-
küzdelmeit láthatta a három mérkőzésen szép számban
jelenlévő vásárhelyi közönség. Három kiváló játékerőt
képviselő ország – Csehország, Szlovákia és Norvégia
– csapatai ellen mérkőzhetett meg a jó játékerőt kép-
viselő román együttes. A lelkes marosvásárhelyi közön-
ség számára nem ez volt az első, sőt nem is az utolsó
nemzetközi sportesemény, amit itt rendezhettünk
meg, sőt, ami a legfontosabb, sikerült egy ütőképes
román teremlabdarúgó-válogatottat összekovácsolni,

amely felveheti a versenyt a hasonló jó játékerőt kép-
viselő európai együttesek ellen. Meg kell említsem,
hogy kellő támogatást kaptunk a Román Labdarúgó-
szövetségtől is, főleg Mircea Sandu elnök és Ionuţ Lu-
pescu vezérigazgató részéről, akik támogattak
bennünket a négyes selejtező torna megrendezésében.

– S ami a legfontosabb, hogy sikerült továbbjutnunk
a csoportból.

– Persze, Csehországgal közösen továbbjutottunk a
csoportból. Mindent elkövettünk, hogy mind a játéko-
sok, mind a szakmai stáb képviselői a lehető legjobb
körülmények között készülhessenek fel a mérkőzésekre,

kellőképpen kipihenhessék a torna előtti edzések, a se-
lejtező csoport mérkőzései alatt felgyűlt fáradságukat.
A fontos az, hogy a helyi City’us gerincére tudtuk ráhe-
lyezni a válogatottat, s büszkék vagyunk arra, hogy je-
lenleg 7 marosvásárhelyi teremlabdarúgó tagja az
EB-re kijutott Románia együttesének. 

– Mennyire befolyásolja a játék minőségét, hogy
szinte minden marosvásárhelyi teremfoci meccsen teltház
van? 

– Nagyon sokat számít. Odaadó szurkolásuknak kö-
szönhetően a csapat játékosai is jobban maguk mellett
érzik a közönség szeretetét, ami nagy önbizalmat ad a
játékban. Ezt úgy kell felfognunk, hogy ha mindent el-
követünk annak érdekében, hogy a maximális feltéte-
leket megteremtsük a játékosoknak, szakmai stábnak,
akkor nekik is mindent el kell követniük a siker érdeké-
ben. Ha siker van, akkor a közönség és azon tovább a
vezetők is elégedettek és büszkék. És büszkék lehetünk,
hiszen román bajnok, kupa- és szuperkupa-győztes
együttesünk van, válogatottunk meg elindult egy olyan
úton, ahol Európa legjobb teremlabdarúgó együttese-
ivel veszi fel a versenyt.

„Mindent elkövetünk a siker érdekében”

Ovidiu Sabău: Az első
félidőben csapatomnak
három nagy helyzete volt,
irányítottuk a játékot, majd a
kapott gól után mintha
elvesztettük az önbizalmunk.
Bajnokesélyes csapattól kap-
tunk ki, habár elégedett
vagyok a játékosaim
küzdőszellemével, s biztos
vagyok benne, hogy tel-
jesítjük a célkitűzésünket.

Viorel Hizo: Nagy nyomást
éreztünk, amikor láttuk, hogy
a Rapid, a Dinamo meg a
Steaua is győzött ebben a for-
dulóban. Három nagy
helyzete volt a Vásárhelynek,
de Wesley villanásai, s abból
megszerzett góljai eldöntöt-
ték a mérkőzést. Jobb FCM-t
láttam játszani, mint a tavaly
és erdélyi születésű lévén
remélem, hogy benn marad-
nak az első osztályban.

Románia kijutott a jövő évi teremlabdarúgó Európa-bajnokságra

FCM Marosvásárhely–
Vaslui 0–2 (0–0)
Vezették: Ovidiu Haţegan (Arad)
– Eduard Dumitrescu (Piteşti), Vla-
dimir Urzică (Piatra Neamţ).
FCM: Şteţca – Vagner, Iencsi (68.
Didi), Munteanu, B. Fernandes, To-
pics, Rus (61. Lavecchia), Vasilache,
Issa Ba (76. Răduţă), Fl. Dan, Zaha-
ria. Edző: Ovidiu Sabău
Sporting Vaslui: Kuciak – Papp,
Gencsev (59. Miliszavljevics), Rivas,
Adailton (90. Campano), Sânmăr-
tean, Milanov, Bello, Cânu, Costin,
Gheorghiu (46. Wesley). 
Edző: Viorel Hizo. 
Gólok: Wesley (63., 86.).
Sárga lapok: Rus (22.), Iencsi
(66.), Fl. Dan (86.), illetve Cânu
(45.), Costin (52.), Wesley (82.)
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Vízszintes: 1. A vicc poénja, első
sor (zárt betűk: R, Y, M, Z). 13.
Puszit váró (női ajkak). 14. …,
tekel, ufarszin (fenyegető értelmű
bibliai írás). 15. Széthint. 16. … de
Matteo, amerikai filmszínésznő. 17.
Almafajta. 18. Osztrák, francia és
svéd gk-jelek. 19. … Beer, gyökér
sör (ROOT). 20. Csendjelző. 21. Ki-
csinyítő képző. 22. Farsangi süte-
mény. 23. Andrej Voz nyeszenszkij
műve. 24. Ulan …, a burját fővá-
ros. 26. Gyümölcsös palacsinta jel-
zője lehet. 28. Dennis …,
hamburgi labdarúgó (AOGO). 30.
Zuhan. 31. Zalaegerszegi Tornaegy-

let. 32. Félig zord! 34. Valamibe
nyomul. 36. Latin csont. 39. Dá-
tumrag. 41. Egyiptomi gázlómadár.
42. Indulatszó. 43. Imola rövid
alakja. 45. Meleg évszak. 47. A srác
párja. 49. Az egyik apostol. 51.
Angol háló! 52. Ráskai …, kódex-
másoló apáca. 53. Csen. 55. Közép-
szám! 56. München folyója. 58.
Több bécsi szórakozóhely közös neve
(RHIZ). 59. Található. 60. Módi. 62.
Könyvet megjelentet. 63. …, …,
hajrá! 64. Felhasználó, alkalmazó,
angol szóval (USER). 65. Súlyt
növel.
Függőleges: 1. Útburkolat. 2.
1937-ben, Gyergyószárhegyen szü-
letett, ismert magyar énekes
(János). 3. A kálium és a kripton

vegyjele. 4. Francia arany. 5. Ne-
mesgáz. 6. Kisbabák „közlekedési
eszköze”. 7. Pecunia non … = a
pénznek nincs szaga. 8. Kettőzve:
halandzsa. 9. Északi férfinév. 10.
Orvosi keserű. 11. Hírhedt római
hadvezér, a catalaunumi csatában
visszavonulásra kényszerítette Attila
hun seregét. 12. Afrikai kérődző.
13. A poén második sora (zárt
betűk: T, E, D, O). 17. Bianka, rö-
viden. 19. Büntetést ró fejére. 20. A
nyelvtan ága. 22. Kezdetben fázik!
23. Óír rovásírás. 25. Csonthéjas
gyümölcs. 27. A poén harmadik,
befejező sora (zárt betűk: R, Z).
29. Őshon. 30. Össze-vissza les! 33.
Katonatiszt, német eredetű szóval.
35. Gépet karbantart. 37. Kamion-

jelzés. 38. … Kagabo, ruandai
nemzetközi focibíró (ISSA). 40. Igás -
állatot biztató szó. 44. Hírhedt bí-
boros XIV. Lajos francia király
idejében. 46. Labdát a sorfal mögé
rúg. 48. Az egyik Strauss. 50. Név -
elő. 52. Elavult súlymérték. 54. Ba-
rátságtalan. 57. Fiatal hajtás. 58.
Balti főváros. 59. Virágtartó. 61.
Régi szavunk. 62. Lóbetegség. 63.
Latin dolgok. 65. Páratlanul ment!
66. Téli csapadék.

(A helyes megfejtést következő
számunkban közöljük!)
Plasztika c. rejtvényünk helyes
megfejtése: – Mancika, drága,
lesz olyan szíves megmutatni a
számlát a hölgynek! 

Karikatúra:  

Nyugvópont
Egy autós nagy robajjal ront be egy
útszéli házba, és épp egy család
asztalánál áll meg.
–Hová, hová? ─ kérdi a gazda.
– Kolozsvárra.
–… (folyt. a rejtvény vízsz. 1-es,
valamint függ. 13-as és 27-es sz.
soraiban)

Két szauna beszélget: 
– Téged miért zártak be? 
– Gőzöm sincs. 

Ül a nyuszika az árokpartnál és egyre csak azt mondogatja:
– Bocika, Bocika...
Arra megy a medve, megsajnálja a nyulat, és az árok fölé

hajol, mire a nyuszika egyetlen mozdulattal az árokba löki:
– Macika, Macika...

– Mit veszel?
– Valami szép karórát a férjemnek. Hiszen tudod, pont tíz

év van közöttünk. Holnap lesz ötvenéves.
– Hihetetlen. Nem is látszol hatvannak.

Miért van a szőkéknek nagy karika fülbevalója?
– Hogy legyen hova kapaszkodni a buszon.

Ádám heverészik a paradicsomban, egyszer csak megkérdi:
– Uram! Mi a szeretkezés?
– Eredj Évához, majd tőle megtudod! – hangzik a válasz.

Ádám elmegy, hogy megkeresse Évát, majd kisvártatva vissza-
jön.

– Uram, mi az a migrén?

Két ember bemegy a bordélyházba, amikor kijönnek, az
egyik megszólal:

– Hát ennél még a feleségemmel is jobb.
Mire a másik:
– De még mennyivel!

Viccek

A 20. század első évtizedeiben valaki megmentette a brit
királyi családot – nem a miniszterelnök és nem is a
canterburyi érsek, hanem egy Lionel Logue nevű, szinte
ismeretlen, autodidakta beszédtanár, akit a harmincas
években az egyik újság elhíresült cikke úgy nevezett, hogy
„a sarlatán, aki megmentett egy királyt”. Logue nem
született brit arisztokratának, de még csak angolnak sem
– tősgyökeres ausztrál közember volt. Mégis ennek a
barátságos társasági embernek sikerült minden külső
segítség nélkül az egyik legnagyszerűbb brit királyt
faragnia az ideges, kevés beszédű yorki hercegből, miután

annak fivére, VIII. Edward 1936-ban leköszönt a trónról,
mert beleszeretett Mrs. Simpsonba. Lionel Logue és a
leendő VI. György király nem mindennapi kapcsolatának
mindeddig ismeretlen történetét Logue unokája írta
meg, kizárólag nagyapja, Lionel naplójegyzetei és archív
dokumentumok alapján. Rendkívüli megvilágításban
tárul elénk a két férfi meghitt barátsága és az a
kulcsszerep, melyet a király felesége, a néhai
anyakirálynő, Erzsébet királyné játszott kettejük
összeboronálásában, aminek az volt a célja, hogy
megmentse férje hírnevét és trónját.

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ a következő előfizetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:
1 hónapra  .................... 4.8 RON
3 hónapra  .................... 13  RON
6 hónapra  .................... 25 RON
12 hónapra  ................... 50 RON

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

Lapunk előfizethető Maros megye
összes postahivatalában 
(katalógusszám: 15429 ).
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Játsszon velünk!
Megfejtését küldje el a Rózsák tere 16. szám

alá hétfőig. A helyes megfejtők között a Kobak
könyvesbolt jóvoltából hetente könyvjutalmat

sorsolunk ki.

Név:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cím:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Megfejtés:_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

REJTVÉNY

Logue Mark – Conradi Peter: A király beszéde

Múlt heti nyertesünk:

Kerekes Ibolya
Nyereményét  szerkesztőségünkben a
Rózsák tere 16. szám alatt veheti át két
héten belül, naponta 9–13 óra között.

Nyerőszelvény
9.

REJTVÉNY

Töltse ki a szelvényt, és küldje el a szerkesztőség címére / Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám / vagy hívjon telefonon / 0265-250.994 / és ügynökünk házhoz megy.

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

C M

Y B

C M

Y B

Nyerőszelvény



Küldjön be négy heti
megfejtést, és nyerjen!

A helyes megfejtők között minden
hónap utolsó hétfőjén egy 

hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, 

Rózsák tere 16. szám
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Tv-műsorfüzet

A tűzvész összetett, romboló jelenség, mely adott
esetben katasztrófához vezethet, bajt és szenvedést
okozva.

A tűzvészekkel kapcsolatos statisztikák szerint a
Romániában lakóházakban vagy háztartásokon
bekövetkezett tűzesetek 20 százalékát meghibá-
sodott, vagy improvizált elektromos berendezések
okozták.

A lakóházakban és háztartásokban megelőzhetők
a tűzesetek, amennyiben betartjuk a tűzvédelmi 
szabályokat.

Az alábbiakban az elektromos berendezésekkel
kapcsolatos néhány tűzvédelmi szabályt ismertetünk:

lBármely , villamos hálózatra csatlakoztatott
elektromos készülék veszélybe sodorhatja a fel-
használó életét, ha az adott készüléket nem a
gyártó használati utasításainak megfelelően
használják, vagy ha a készüléket meghibásodott
hálózatra csatlakoztatják.
l A meghibásodott elektromos készülékek és

berendezések javítását szakemberekre kell bízni.
lNe használják az elektromos készülékeket vizes

kézzel. Ez áramütés és égési sebek kockázatával jár.
lNe a kábel rángatásával csatlakoztassuk le az

elektromos készüléket a hálózatról. A kábel
rongálódhat, és ezáltal tűzveszélyessé válhat.
l Ne csatlakoztassunk több elektromos fo-

gyasztót (hősugárzót, forralólapot, vízmelegítőt,
fűtőtestet stb.) ugyanarra a hosszabbítóra vagy
dugaszra egy időben. A vezetékek felmelegednek
(főleg a csatlakozódugasz – hosszabbító
környékén), a szigetelésük megolvadhat, ami
rövidzárlatot idézhet elő.

l Ne helyezzük a hősugárzókat függönyök vagy
bútorok mellé, és ne használjuk ruhák szárítására, mert
az könnyen tüzet okozhat. A fűtőberendezéseket
mindig háttal a falnak, a hősugárzó felületet a szoba
felé irányítva helyezzük el. Figyelni kell, hogy a
hősugár zót milyen távol helyezzük az ágytól. Ha nem
tartózkodunk a szobában, vagy lefekvéskor állítsuk le

a fűtőberendezést.
l Ne hagyjuk feszültség alatt az elektromos

készülékeket használaton kívül. Bármikor tüzet
idézhetnek elő. Ha hosszabb időre elhagyjuk a
lakást, minden elektromos készülék csatlakozó-
dugaszát húzzuk ki a konnektorból.

lNe helyezzünk feszültség alatt levő elektro-
mos vezetéket szőnyegek alá. A vezetékben
keletkezhető rövidzárlat esetén felgyúlhat a
berendezés, és a fölötte levő tárgyak is.
l Ne használjunk olyan elektromos készüléket,

amelyeknek elhasználódott, megrongálódott a táp-
kábele, vagy azon már nincs csatlakozódugasz. A
közvetlenül a konnektorba dugott szálak az áramütés
veszélye mellett nem biztosítnak megfelelő kontak-
tot, ami a tápkábel túlhevüléséhez vezet.
l Ne állítsunk fel hosszú fémtárgyat (létrát,

csövet, antennát stb.) légi elektromos vezeték
közelében: ez gyakran vezet halálos balesetekhez.

l Rövidzárlat esetén a biztosíték kicserélésekor

tilos a megengedettnél nagyobb átmérőjű olvadót
használni. Ha az olvadó vastagabb, vagy azt egyéb
szállal, szeggel, pénzérmével helyettesítik, a villamos
hálózat túlterhelődése vagy rövidzárlat esetén képte-
len elolvadni, de a tápkábel vagy a konnektor túl-
hevüléséhez vezet, ami tűzveszélyes.
l Ne hagyjunk magára gyereket a lakásban

használatban levő forralólap, rezsó, hősugárzó
vagy egyéb elektromos készülék közelében.

l Ne vásároljunk olyan játékot, amelyet
közvetlenül a hálózatra kell csatlakoztatni: ez olyan
játék, amely 220 voltos feszültség alatt van, veszé-
lyt jelenthet a gyerekre. olyan játékok használata
ajánlott, melyeket védőtranszformátorral is felsz-
ereltek, amely a feszültséget ártalmatlan szintre,
általában 12 voltra csökkenti.
l A gyerekeket növekedésük során meg kell

tanítani az elektromos készülékek használatára,
és a vészhelyzetben követendő
szabályokra.

Tűzvédelmi szabályok a lakóházakban és háztartásokban

Tűz esetén őrizze meg nyugalmát, és hívja a 112-es egységes vészhelyzeti hívószámot

Közlemény

Önkéntes 
Vészhelyzeti Szolgálat



II. oldal március 2-8.>> TV műsor

M1

10:00 Önök kérték! (ism.)
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
15:30 Kishalak... Nagyhalak...

(dokumentumf., 2008) 
16:00 Halászat hal nélkül  
16:25 Optika
16:55 Szomszédok (filmsor.)
18:25 India - Álmok útján (filmsor.) 
19:15 A királyi ház titkai 

(filmsor.) 
20:30 Híradó
21:05 Fonogram
23:15 Az Este
23:50 Múlt-kor
00:15 Hírek

M2

12:10 Magyar vasutak
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:45 Magyar évszázadok
15:05 Szép otthonok
15:30 Aranymetszés
16:25 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.) 
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar válogatott
19:20 Átjáró
19:50 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.) 
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:20 Hajónapló (filmsor.)

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:15 Kikötő - Friss
15:25 Szerelmes földrajz
16:05 Magyar elsők
16:20 Tér-Hatás (ism.)
16:50 Aqua 
17:45 Nyelvőrző
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Széchenyi napjai (filmsor.)
20:45 Kisenciklopédia
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Született kémek (rajzfilm)
12:35 Árva angyal (filmsor.)
13:25 Old Shatterhand (western)
15:35 EZO.TV
16:40 Rex felügyelő (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:25 Doktor House (filmsor.)
23:25 Született feleségek (filmsor.)

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő 
15:20 Kilenc túsz (filmsor.) 
16:10 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:15 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:15 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Ádám és Éva (am. vígj., 2005) 
00:30 Sziriana (am. dráma)

Hír Tv

11:05 Panaszkönyv (ism.)
11:30 Riasztás (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Különkiadás (ism.)
17:05 Ősök tere (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Iskolapélda
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta
23:05 Negyedik (ism.)

TVR 1

10:00 Profik... (ism.)
11:00 Ízletes (ism.)
11:15 A calád csillaga (ism.)
12:15 Rajzfilmek 
12:50 Jumong (filmsor.) (ism.)
14:50 Emlékek 
15:30 Emberek, mint mi (rip.)
16:00 Együttéjés (dok.)
17:00 Ellengeneráció 
17:30 ONG Blitz
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Varázsszem
22:10 Nézz az égre! (am. dráma.) 
0:15 Bob Dylan életei (am. dráma)

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai 

(filmsor.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek
14:00 Átkozott gyémant 

(kalandf.)(ism.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Kikezdesz a szőkékkel?
21:50 Vad nárcisz (fimsor.) 
23:00 Hírek
23:45 Capatos Show 
01:00 Esküdt ellenségek

Pro Tv

06:00 Happy Hour (ism.)
07:00 Hírek 
10:00 Szegény ember,

gazdag ember (filmsor.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.) (ism.)
13:00 Hírek 
14:00 Füves Daltry (vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 A gyűlölet ára (akcióf.)
22:15 Az örökség (filmsor.)
23:30 A gyűlölet ára (akcióf.)

Prima TV

09:00 Lépéselőnyben (filmsor.)
10:00 Teleshop
10:30 Holtponton (ism.)
11:30 Újabb esély (ism.)
13:00 Kacsmesék (anim. sor.)
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 NCIS (filmsor.) (ism.)
16:00 Cseresznye a tortán (ism.)
17:00 Ütődöttek (vígjsor.) (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Mennydörgés (vígj.) 
22:15 Ütődöttek (vígjsor.)
23:00 Bulvárságok 

AXN

09:00 Sötét angyal
10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i

helyszínelők
22:55 ZOOM
23:00 Gyilkos elmék
23:55 ZOOM

ATV

11:50 Egyenlítő
12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Híradó
13:25 Tempó
15:55 PénzTV
16:30 700-as klub
17:15 Kaschmir Gold
17:45 Egyenlítő
17:55 Híradó
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 A tét
22:55 Híradó
23:25 Hazai turizmus

Viasat 3

09:20 Smallville
10:15 Gyilkos sorok
11:15 Egy kórház

magánélete
12:15 Greek, a szövetség 
13:10 Columbo
14:45 Nyomtalanul
16:35 CSI: A helyszínelők
17:30 Gyilkos számok
18:20 A pokol konyhája
19:15 A dadus
19:50 Jóbarátok
20:20 Két pasi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Esküdt ellenségek
00:05 Nyomtalanul
01:05 Top Gear

Eurosport 

09:30 Sífutás (ism.)
10:30 Északi összetett síelés (ism.)
11:30 Téli sportok (ism.)
11:45 Északi összetett síelés (élő)
13:00 Sífutás (élő)
16:15 Északi összetett síelés (ism.)
17:45 Síugrás (ism.)
20:00 Sífutás (ism.)
21:00 Északi összetett síelés (ism.)
21:30 Olimpia magazin
22:05 Szerdai válogatás
22:10 Lovaglás
23:10 Lovas klub
23:15 Golf
00:15 Golf klub
00:20 Yacht klub
00:30 Síugrás (ism.)

Minimax (kábel)

14:30 Leon 
14:35 Szirénázó szupercsapat 
14:45 Duda és Pocsolya 
14:55 A dzsungel könyve 
15:10 Sün Alfréd forró nyomon 
15:35 Zigby
15:45 Őslények országa
16:55 Akcióban Mary-Kate és

Ashley
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Tappancsmesék
18:50 A dzsungel könyve
19:05 Én kicsi pónim
19:25 Sün Alfréd forró nyomon 

Columbo: Rövid szivar - 13:10 / Viasat 3
A még fiatal, ámde briliáns elméjű kutatótudós, Roger Stanford -
édesapja nyomdokait követve - fejlesztéseket végez a Stanford
Chemical vállalatnál. Nagybátyja azonban, aki a cég feje, ki akarja
őt rúgni, hogy a vállalatot eladhassa. Persze kapóra jön David
nagybácsinak, hogy a srác múltjában különös dolgokat talál.

Esküdt ellenségek - 22:15 / Viasat 3
Az új, izgalmas filmsorozat a bűnügyeket szokatlan,
egyedi perspektívából mutatja be: a bűnözőkéből. A
nézők bepillanthatnak a legveszélyesebb bűnözők gon-
dolataiba és motivációiba. 

Szerda / március 2.

16:55
Szomszédok

11:00
Isteni sugallat

20:25
Egyenes beszéd

21:30
Színészpalánták

17:45
Nyelvőrző

16:40
Rex felügyelő

21:45
Barátok közt

22:15
Esküdt ellenségek

22:10
Lovaglás

17:55
Elmo világa

17:05
Ősök tere 

22:10
Nézz az égre! 

23:45
Capatos Show 

14:00
Füves Daltry

20:30
Mennydörgés



M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
15:00 Együtt
15:30 Összhang
16:25 Van öt perce?
16:30 Emberek a természetben
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:30 India - Álmok útján

(filmsor.) 
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Idegen közöttünk (am.-

kan. filmdráma, 2004) 

M2

13:01 Híradó
13:55 Záróra
14:45 Jelenetek a szobrok

életéből
15:00 Sírjaik hol domborulnak... 
15:30 Az Örök Szövetség
15:50 Mérföldkövek
16:25 Afrika gyöngyszeme 
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:25 Átjáró
19:50 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.) 
22:25 Biszku és a többiek

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:30 Északi történetek
16:20 Egy kis művészet
16:30 A malegaon-i Superman
17:20 Kézjegy 
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Virágzó városok
20:45 Kisenciklopédia
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 A repülés története
22:00 Túlparton (grúz-kazah

filmdráma, 2009) 

TV2

10:00 Mokka habbal 
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Született kémek (rajzfilm)
12:40 Árva angyal (filmsor.)
13:30 Hotel Plaza (am. vígj., 1971)
15:35 EZO.TV
16:40 Rex felügyelő (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:10 Aktív 
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:25 Agyő, nagy Ő! 

(am. vígj., 2007)

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Kilenc túsz (filmsor.)
16:10 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:15 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:15 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Két túsz között 

(am. akció-vígj., 1997)

Hír Tv

10:05 Keresztmetszet (ism.)
11:05 BBC Click (ism.)
11:30 Negyedik (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Befutó (ism.)
15:30 GyógyHír (ism.)
16:06 Ezotérben 
17:05 Arcok a liftben (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Soroló
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás

TVR 1

10:00 100% (ism.)
11:00 Ízletes (ism.)
11:15 50 perc (ism.)
12:15 Rajzfilmek 
12:50 Jumong (filmsor.) (ism.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
15:30 Akzente 
17:00 Közérdek (live)
17:45 Lottó 
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Döntsd el te! 
22:00 CSI - Helyszinelők (filmsor.)
22:55 Eurovision 2011
23:10 Jasira (am. dráma)

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai (filmsor.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Egy rémrendes család 
14:30 Kikezdesz a szőkékkel? (ism.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Next Top Model
22:00 Vad nárcisz (fimsor.) 
23:00 Hírek 
23:45 Capatos Show 
01:00 Egy rémrendes család (ism.)
01:45 C.I.A.: Alexa célpont (akcióf.)

Pro Tv

06:00 Happy Hour (ism.)
07:00 Hírek 
10:00 Füves Daltry (vígj.) (ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Fejjel a falnak (vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Úszó erőd (akcióf.)
22:15 Az örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Elit egység (filmsor.)
01:00 Apropó TV

Prima Tv

10:00 Teleshop
10:30 I.Q. (vívj.)
13:00 Kacsmesék (anim. sor.)
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 NCIS (filmsor.)
16:00 Cseresznye a tortán (ism.)
17:00 Ütődöttek (vígjsor.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Újabb esély 
22:15 Ütődöttek (vígjsor.)
23:00 Bulvárságok 
23:30 NCIS (filmsor.)

AXN

08:00 Ügyvédek
09:00 Sötét angyal
10:00 Csillagkapu
11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 Jog/Ászok
22:55 ZOOM
23:00 Doktor House

ATV

12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Híradó
13:25 OtthonTV
16:30 700-as klub
17:20 Madárkórház (ism.)
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
19:15 Sporthíradó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Civil a pályán
22:55 Híradó
23:15 Világhíradó
23:25 Hazai turizmus

Viasat 3

10:10 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház

magánélete
12:05 Greek, a szövetség
13:00 Ace Ventura 2. - Hív a ter-

mészet (am. vígj., 1995)
14:45 Nyomtalanul
16:35 CSI: A helyszínelők
17:30 Gyilkos számok
18:20 A pokol konyhája
19:15 A dadus
19:50 Jóbarátok
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 CSI: A helyszínelők
23:10 Nyomtalanul
01:05 Top Gear

Eurosport 

09:30 Síugrás (ism.)
10:30 Sífutás (ism.)
11:15 Északi összetett 

síelés (ism.)
12:15 Síugrás (ism.)
13:15 Biatlon (élő)
15:00 Sífutás (élő)
16:00 Északi összetett 

síelés (ism.)
17:00 Síugrás (ism.)
19:45 Biatlon (ism.)
21:00 Harcosok klubja (ism.)
22:45 Síugrás (ism.)
00:15 Biatlon (ism.)
01:30 Sífutás (ism.)

Minimax (kábel)

14:20 Sid, a kis tudós 
14:45 Babar és Badou kalandjai 
15:10 Pat és Stan 
15:20 Viva Pinata 
15:45 Ez Kész! Pénz! 
15:50 Eperke és barátai 
16:35 Shelldon 
17:00 Koboldok és tündérek

földjén
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Locsi-fecsi Márta
18:50 A dzsungel könyve
19:05 Én kicsi pónim

16:30
Emberek a természetben

20:10
Mindig zöldebb 

22:00
Túlparton

22:25
Agyő, nagy Ő! 

22:25
Két túsz között 

17:00
Largo Winch

16:30
700-as klub

20:20
Két pasi - meg egy kicsi

21:00
Harcosok klubja

16:35
Shelldon 

15:30
GyógyHír

18:30
Jumong 

20:20
Next Top Model

20:30
Úszó erőd 

22:15
Ütődöttek

III. oldalTV műsor <<március 2-8.
Csütörtök / március 3.

Egy kórház magánélet   - 11:05 / Viasat 3
A nyolcvanas évek legendás kórházsorozatában nyomon
követhetjük St. Eligius Kórház orvosait és mindennapjait. A
12 Emmy-díjas sorozatban bukkant fel Denzel Washington,
Ed Begley Jr., Mark Harmon, Bruce Greenwood és David
Morse is.

CSI: A helyszínelők - 22:15 / VIASAT 3
A történetek szereplői nem riadnak vissza a lőtt sebek, az
ömlő vér és az anatómiai kuriózumok látványától sem. A CSI
olyan törvényszéki nyomozókról szól, akik a bűntények szín-
helyén dolgoznak és munkájuk igen kevéssé ismert az át-
lagember számára.



IV. oldal március 2-8.>> TV műsor

M1

10:00 Jelfogó (ism.)
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Körzeti magazinok
15:20 Közlekedő
15:55 Sírjaik hol domborulnak...
16:25 Bárka
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Üdítő
22:05 Az Este

M2

11:55 Monda és történelem
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:45 Mesélő cégtáblák
15:05 Operatőrmesék
15:35 Jelfogó (ism.)
16:25 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.)
17:40 Asszisztensek (filmsor.)
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:30 Fedett pályás atlétikai Eb.
20:00 Esti mese
20:30 Átjáró
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 A csodálatos Mrs.

Pritchard (filmsor.)

Duna TV

10:20 Kisenciklopédia
10:30 Lélek Boulevard
11:00 Család-barát
11:55 Carlo és vendégei
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő - Friss
15:25 Gyógyító növények
15:55 Máramaros 
16:40 "...filléres emlékeim..."
17:30 TÉRkép ráadás
18:00 Beavatás
18:15 Térkép
19:35 Mese
19:55 Labdarúgó-mérkőzés
22:00 Híradó
22:15 Alex Csodaországban

(am. vígj., 1970) 

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
12:20 Született kémek (rajzfilm)
12:45 Árva angyal (filmsor.)
13:35 Hol van Fred? 

(német vígj., 2006)
15:35 EZO.TV
16:40 Rex felügyelő (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:25 Hawaii Five-0 (filmsor.)
23:25 Zsaruvér (filmsor.) 
00:25 Hősök (filmsor.)

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Kilenc túsz (filmsor.)
16:10 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:15 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:15 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 CSI: A helyszínelők

(filmsor.)

Hír Tv

13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Zöld övezet (ism.)
15:30 Iskolapélda (ism.)
16:05 BBC Reporters
16:30 Panaszkönyv (ism.)
17:05 Keresztmetszet (ism.)
18:00 Híradó
18:35 Európai híradó (ism.)
19:05 Értékmentés másként
19:30 BBC Hard Talk
20:00 Híradó
21:05 Péntek 8
22:00 Híradó 21
22:30 Célpont
23:05 Civil kaszinó

TVR 1

10:10 Generációk vetélkedő-
je (ism.)

12:50 Jumong (filmsor.)
14:50 Emlékek 
15:00 Parlamenti pártok műsora
16:30 Európánk (ism.)
17:00 Mesterségek (ism.)
17:30 Bulvárfigyelő (ism.)
18:00 Hírek
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek
20:40 A nap témája 
21:00 Márciuska 
23:10 Az ismeretlen 

(olasz. dráma)

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai (filmsor.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Benny Hill
14:15 Next Top Model
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Labdarúgás: 

Dinamo - Pandurii Tg. Jiu
22:30 Retrográd (am. akcióf.)
00:15 Az utca bajnokai (akcióf.)
02:15 Xena (filmsor.)(ism.)
03:00 Retrográd (am. akcióf.) 

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Fejjel a falnak

(vígj.)(ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Apropó TV
15:00 Land of Jokes
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Románia csillagai 
22:30 Ocean’s Twelve 

- Eggyel nő a tét (akcióf.)
01:15 Hírek (ism.)

Prima TV

08:30 Levintza bemutatja (ism.)
09:00 Lépéselőnyben (filmsor.)
10:00 Teleshop 
10:30 Sport, kaja, híresség (ism.)
11:00 Farmer. Feleséget keres! 
13:00 Kacsmesék (anim. sor.)
13:30 Teleshop 
14:00 Szívek találkozása 

(filmsor.)
15:00 NCIS (filmsor.)
16:00 Gyanús ügy (kalandf.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 A tét az életed (akcióf.)
23:30 A pók hálójában (krimi.)

AXN

11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 NCIS: Los Angeles
22:55 ZOOM
23:00 NCIS: Los Angeles
23:55 ZOOM
00:00 Gyilkos elmék
01:00 Szellemekkel suttogó

ATV

10:10 Civil a pályán (ism.)
11:20 Hazai turizmus
11:50 Egyenlítő
12:30 Laci bácsi konyhája
13:25 Új Mezőgazdasági

magazin
13:55 Televíziós vásárlási 

műsorablak
16:30 700-as klub
17:20 Együtt a biztonságért
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Magánbeszélgetés
23:15 Világhíradó

Viasat 3

10:05 Gyilkos sorok
11:00 Egy kórház

magánélete
12:00 Greek, a szövetség
13:50 Anna - Az új kezdet

(kan. filmdráma, 2008)
14:45 Nyomtalanul
16:35 CSI: A helyszínelők
17:30 Gyilkos számok
18:20 A pokol konyhája
19:15 A dadus 
19:50 Jóbarátok
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Tökéletes gyilkosság
00:20 Kés/alatt
01:15 Las Vegas

Eurosport 

09:30 Atletika
10:00 Atletika (élő)
12:30 Északi összetett 

síelés (élő)
13:30 Sífutás (élő)
15:15 Alpesi síelés (élő)
16:15 Síugrás (ism.)
16:45 Északi összetett 

síelés (élő)
17:45 Atletika (élő)
20:00 Sífutás (ism.)
21:00 Északi összetett 

síelés (ism.)
22:00 Legerősebb ember
23:00 Favágóverseny (ism.)
00:00 Sífutás (ism.)
00:45 Északi összetett síelés

Minimax (kábel)

14:10 Bob és Bobek 
14:20 Szárnyas szakasz
14:35 Sid, a kis tudós
15:05 Babar és Badou kalandjai
15:25 Pat és Stan
15:35 Viva Pinata
15:50 Eperke és barátai
16:35 Viva Pinata
16:50 Ez Kész! Pénz!
16:55 Koboldok és 

tündérek földjén
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Locsi-fecsi Márta
18:50 A dzsungel könyve

Két pasi - meg egy kicsi- 20:20 / Viasat 3
Charlie egy megrögzött agglegény a hozzá tartozó életvitellel;
egy házzal a tengerparton, egy Jaguarral a garázsban és
folytonos csajozással. A jól megszokott laza malibui életmódja
azonban félbeszakad, mikor bátyja, Alan, aki épp válni készül
és Alan fia, Jake beköltöznek hozzá.

Tökéletes gyilkosság - 22:15 / Viasat 3
Emily előkelő, okos, elhanyagolt feleség, aki egy festő kar-
jaiban keres vigaszt. Férje, Steven (Michael Douglas) azonban
rájön, mi az oka a nő hűvös viselkedésének és végzetes
lépésre szánja el magát.

Péntek / március 4.

18:25
India - Álmok útján 

18:30
Fedett pályás atlétikai Eb.

15:25
Gyógyító növények

23:25
Zsaruvér

17:15
Mindörökké szerelem

14:00
Sötét angyal

13:25
Új Mezőgazdasági magazin

21:15
Gyilkos számok

23:00
Favágóverseny

16:55
Koboldok és  tündérek földjén

19:30
BBC Hard Talk

23:10
Az ismeretlen 

20:20
Labdarúgás

22:30
Ocean’s Twelve 

20:30
A tét az életed



M1

10:00 Gyerek műsor
12:30 Most a Buday!
13:05 Sztársáv
14:00 MotorVízió
14:30 Egészség ABC
14:55 Gyerekjáték a számítógép
15:05 Kincskereső
15:35 Magyarország
16:05 Zegzugos történetek 
16:35 Aranymetszés
17:30 Magyarország története
18:00 Hogy volt!?
19:20 Drágakövek (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 SzerencseSzombat
22:00 A remény rabjai 

(am. filmdráma, 1994)

M2

11:20 Körzeti magazin
12:10 M I É R T ?
13:01 Nóta
13:25 Kézfogás
13:50 Pann-unikum
14:20 Giotto és Assisi Szent

Ferenc (dokf.)
15:20 Caterina és a lányok 
16:55 Parasztok (filmsor.) 
17:40 Volt egyszer egy

Slágertévé
18:35 Fedett pályás atlétikai Eb.
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Maupassant

történeteiből (filmsor.) 
22:05 Az Ügynökség (filmsor.) 

Duna TV

10:20 Fülemüle (szovj. dráma)
11:45 Univerzum
12:45 Híradó
13:30 EtnoKlub
14:45 Daktari (filmsor.)
16:40 Latin Táncok Országos

Ranglista Versenye
16:40 Egy kis művészet
16:45 Balatoni utazás
17:15 Talpalatnyi zöld
17:45 Pannonia 3 keréken
18:30 Kirakat
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 "A zene az kell"
20:30 Casablanca (ff., am.

rom. dráma, 1942)

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:25 Afrikai kaland (filmsor.) 
12:10 Bajnokok Ligája magazin 
12:40 Két TestŐr (ism.)
13:10 Babavilág
13:40 Dok (filmsor.)
14:40 Sliders (filmsor.) 
15:35 Az Ügynökség (filmsor.)
16:35 Álomgyári feleség 
17:30 Duval és Moretti (filmsor.)
18:35 Luxus Doki (filmsor.)
19:30 Tények
20:00 Magellán
20:35 Lopakodó 

(am. akcióthriller, 2005)
22:50 München 

(am. filmdráma, 2005)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:05 A fantasztikus négyes 
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül (ism.)
13:10 Autómánia
13:45 Így készült - Jézus Krisz-

tus Szupersztár
14:25 Sue Thomas - FBI (filmsor.)
15:25 Édes, drága titkaink
16:25 Őslények kalandorai
17:25 Micsoda srác ez a lány!

(rom. vígj., 2006) 
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág
22:45 A bűn rendje 

(am.-német thriller)

Hír Tv

10:30 Arcok a liftben
11:05 Különkiadás
13:30 Hungarorama
14:05 BBC Click (ism.)
14:30 Negyedik (ism.)
15:05 Garázs
15:30 BBC Hard Talk (ism.)
16:05 Ősök tere (ism.)
16:30 Ingatlanpiac (ism.)
17:05 Értékmentés másként (ism.)
17:30 Európai híradó (ism.)
18:30 Célpont (ism.)
19:05 Sziluett
20:30 Riasztás (ism.)
21:05 Civil kaszinó (ism.)
22:00 Híradó 21
22:30 BBC Hard Talk (ism.)

TVR 1

09:00 Babamágia
09:30 Gyerekműsor
10:55 UEFA Magazin
11:25 Turisztika
12:00 Bulvárfigyelő (ism.)
13:00 Határok nélkül (talkshow)
14:20 Életfogytig utazó 
14:45 Cirkusz 
15:15 Találkozunk a tévében

(ism.)
16:40 Márciuska (ism.)
18:40 TeleEnciklopédia
19:40 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Az utolsó légió 

(ang. akcióf.)
22:45 Profik ... (ism.)

Antena 1

04:45 Közvetlen hozzáférés (ism.)
07:00 Hírek 
09:00 A krokodil vadász (kalandf.)
11:00 Pucoljunk, fater! (am. akcióf.)
13:00 Hírek 
13:15 Bionic woman (filmsor.)
14:00 Árnyékkommandó

(am. akcióf.)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean
17:00 Extralarge (folmsor.)
19:00 Hírek 
20:20 Rajtaütés (hongk. akcióf.)
22:20 Amerikai pite 4. - A

zenetáborban (am. vífgj.) 
00:20 Rajtaütés 

(hongk. akcióf.) (ism.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Mi történik, doktor úr?
10:30 Egy lépéssel előbbre

(filmsor.) 
12:30 Pro Motor 
13:00 Hírek 
13:05 Szándokán visszatér

(minisor.)
15:00 Marco Polo hihetetlen

kalandjai (kalandf.)
17:00 Románia csillagai (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 Még drágább 

az életed! (akcióf.)
23:45 Bálkirálynő (vígj.)
01:15 Még drágább az 

életed! (akcióf.) (ism.)

Prima TV

08:00 Farmer. Feleséget
keres! (ism.)

10:00 Teleshop 
10:30 Autó fórum
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Kacsmesék (anim. sor.)
12:30 Kincskeresők (kalandf.)
14:30 Holtponton (ism.)
15:30 Újabb esély (ism.)
16:30 Anyacsere
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Neveletlen hercegnő (vígj.)
23:00 Életben maradtak 

(dráma)

AXN

11:00 Ki vagy, Doki?
11:05 Csillagközi romboló
13:05 Ki vagy, Dok (filmsor.)?
14:05 Túléltem egy japán

vetélkedőt!
15:05 Szellemekkel suttogó
16:05 NCIS: Los Angeles
17:00 Ügyvédek
18:00 Largo Winch
19:00 A kiválasztott
20:00 Trinity kórház
21:00 NCIS: Los Angeles
22:00 Helyszíni szemle
23:05 Rush - A hajsza
00:05 Kaliforgia
00:40 Programozott fantáziák

(kan. sci-fi sor., I./1. rész) 
01:20 A Független 

ATV

10:30 Jam Light Best of
11:05 PénzTV
12:35 Új mezőgazdasági

magazin (ism.)
13:05 Hazai turizmus
16:05 Tempó
16:30 A világ arcai
17:05 Egyenlítő extra
17:30 Charme (szór. műsor)
18:05 Hazai turizmus
18:20 Zeneexpressz
19:55 ATV Híradó
20:25 Zeneexpressz
21:10 Sas - Kaberélexikon
22:55 Híradó
23:05 Zeneexpressz
00:05 700-as klub

Viasat 3

10:30 Őslények szigete
11:25 A hihetetlen Hulk
12:15 Oprah ajándéka
13:15 Divatdiktátorok 

modelljei
13:45 Vészhelyzet
14:40 Columbo
16:10 Star Trek 3. - Spock nyo -

mában (am. sci-fi, 1984)
18:15 Zsírégetők
19:10 Smallville
20:10 Sátánka - Pokoli 

poronty (am. vígj., 2000)
22:05 Esküdt ellenségek
23:00 Las Vegas 
23:55 Viszlát, Bajnok! 

(am. filmdráma, 2007)

Eurosport 

09:30 Extrém sportok (ism.)
09:45 Sífutás (ism.)
10:45 Biatlon (élő)
12:15 Északi összetett 

síelés (ism.)
12:45 Sífutás (élő)
14:30 Alpesi síelés
15:45 Biatlon (élő)
16:15 Síugrás (élő)
18:10 Téli sportok
18:15 Atletika (élő)
20:00 Biatlon (ism.)
21:00 Harcosok klubja (ism.)
23:00 Atlétika (ism.)
00:30 Síugrás (ism.)
01:45 Biatlon (ism.)

Minimax (kábel)

11:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon 
11:40 Koboldok és tündérek földjén
12:05 Redwall
12:30 Eperke és barátai 
13:15 Sün Alfréd forró nyomon 
14:30 Miniséf 
13:45 Zigby
14:00 Bibi és Tina
15:20 A dzsungel könyve
15:35 Én kicsi pónim
15:55 Noddy újabb kalandjai

Játékvárosban 
16:05 Bob, a mester
16:20 Leon 
16:25 Szirénázó szupercsapat 
16:35 Duda és Pocsolya 

22:00
A remény rabjai 

17:40
Volt egyszer egy Slágertévé

20:30
Casablanca

20:35
Lopakodó 

22:45
A bűn rendje 

20:00
Trinity kórház

20:25
Zeneexpressz

20:10
Sátánka - Pokoli  poronty

14:30
Alpesi síelés

16:05
Bob, a mester

21:05
Civil kaszinó 

21:10
Az utolsó légió 

22:20
Amerikai pite 4.

01:15
Még drágább az  életed! 

23:00
Életben maradtak 

V. oldalTV műsor <<március 2-8.
Szombat / március 5.

Star Trek 3. - 14:10 / VIASAT 3
Kirk admirális (William Shatner) megpróbál segíteni barátain,
ezért ellopja az U.S.S. Enterprise űrhajót és szembeszáll a
Csillagflotta Genezis bolygót körülvevő vesztegzárával.

Viszlát, Bajnok! - 23:55 / VIASAT 3
Erik Kernan (Josh Hartnett) megment egy csövest az őt épp
összeverni készülő fiatalok bandájától. Ekkor hozza össze a
sors Champpel (Samuel L. Jackson), a halottnak hitt, egykor
nagynevű bokszolóval.



VI. oldal március 2-8.>> TV műsor

M1

12:30 Sztehlo Gábor (ism.)
13:05 Telesport
14:00 Fogadóóra
14:30 Villanófényben
15:00 Divatos tengerpartok
15:50 Beszterce ostroma 

(ff., magyar játékf., 1948) 
17:20 Így készült - az Operagála
17:35 Hogy volt!?
19:20 Drágakövek (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Szempont
22:00 24 (filmsor.)
22:45 Panoráma
23:15 Operagála
00:50 Aranymetszés (ism.)
01:45 Hírek

M2

10:00 Gyerekműsor
11:16 Balett ABC Henriettel 
11:25 Az aranyrózsa barlangja 
13:01 Vallási műsorok
16:00 Elit gimi (filmsor.)
16:55 Vivát Benyovszky!

(filmsor.) 
17:45 Pillér
18:35 Fedett pályás atlétikai

Európa-bajnokság (élő)
20:00 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó
21:30 Volt egyszer egy

Slágertévé - válogatás
22:25 Beszterce ostroma 

(ff., magyar játékf.)

Duna TV

08:45 Gyerekműsor
13:30 Élő népzene 
14:00 Csellengők
14:25 Hétszilvafa 

(ff., magyar vígj., 1940) 
15:50 Dunáról fúj a szél
16:00 Ízőrzők
16:35 Csodavár (dokf.)
17:25 Törzsasztal
18:15 Mese
18:35 Arcélek
19:00 Híradó
19:25 Heti
20:15 Egy kis művészet
20:20 Kikötő - Extra
21:05 A francia kalóz szeretője

(angol kalandf., 1998)

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:25 Született kémek (rajzfilm)
12:20 Stahl konyhája
12:50 Kalandjárat
13:20 Borkultusz
13:50 Sliders (filmsor.)
14:50 Monk (filmsor.)
15:40 Tequila és Bonetti 

legújabb kalandjai
16:50 Sheena (filmsor.)
17:45 Kalifornia királya 

(mex.-am. vígj., 2007)
19:30 Tények
20:00 Napló
21:00 Irigy Hónaljmirigy 
22:05 King Kong (kalandf.)
01:40 Bionic Woman (filmsor.)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Asztro Show
12:30 meneTrend
13:00 Híradó
13:10 Havazin
13:40 Titkok háza (fvígj., 2005) 
15:45 Doktor Addison (filmsor.)
16:40 Eltűntnek nyilvánítva

(filmsor.)
17:40 Gyagyás nyomozás

(am. vígj., 1989) 
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:00 Neveletlen hercegnő 2.:

(am. vígj., 2004)
23:25 Heti hetes

Hír Tv

11:05 Célpont (ism.)
11:30 Napról napra
12:05 Civil kaszinó (ism.)
13:30 Közvetlen ajánlat
14:05 Különkiadás (ism.)
16:05 Arcok a liftben (ism.)
16:30 Széles út (ism.)
17:05 Garázs (ism.)
17:30 GyógyHír
18:30 Hírvilág
19:05 Keresztmetszet
20:30 Napról napra (ism.)
21:05 Kontraszt
22:00 Híradó 21
22:30 Értékmentés másként 
23:06 Kocsma Televízió 

Kisbabot

TVR 1

10:00 Rajzfilmek 
10:55 Emlékek 
11:00 Európánk (ism.)
11:30 Faluműsor
13:00 Utolsó kiadás (élő)
14:00 Hírek
14:20 Cirkusz 
15:20 Folklór 
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc
19:00 Lottó
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Keresztanya (am. vígj.) 
23:00 100% (ism.)
00:00 A hét könyve (ism.)

Antena 1

07:00 Hírek 
09:00 Bukersti titkok (kalandf.)
11:00 Árnyékkommandó

(am. akcióf.)(ism.)
13:00 Hírek 
13:15 Bionic woman (filmsor.)
14:00 A kincses sziget kalózai

(kalandf.)
16:00 Hírek
16:45 007 - Halálos rémület-

ben (ang. akcióf.)
19:00 Hírek 
20:20 A halál nyomában (akcióf.)
22:20 SuperBingo Metropolis 
01:30 Euforia Midnight Sun Tour
02:00 A halál nyomában (ism.)
03:30 Heidi és a barátai

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 20 év után (talkshow)
11:00 Marco Polo hihetetlen

kalandjai (kalandf.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:05 Apropó TV
14:00 Szabadnak született: 

Az új kaland (kalandf.)
16:00 Dumb és Dumber 

- Dilibogyók (vígj.)
18:00 Románia (riportok) 
19:00 Hírek 
20:45 Land of Jokes
21:45 Humorszerzés
22:45 Vadidegen (thriller)
01:15 Apropó TV

Prima TV

07:30 Teleshop 
08:00 Kincskeresők (kalandf.) (ism.)
09:30 Építészet, dizájn 
10:00 Teleshop 
10:30 Nyakamban a világ 
11:00 Levintza bemutatja
11:30 Ismerkedj, álmodj, szeress
12:30 Kacsmesék (anim. sor.)
13:00 Testvérek (filmsor.)
14:00 Apai tikok (dráma) 
16:00 Vidéki szépség
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Anyacsere
22:00 Titkos szerelmek 

(filmsor.)

AXN

10:00 Ki vagy, Doki?
11:05 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, Doki?
14:00 Túléltem egy japán

vetélkedőt!
15:00 Largo Winch
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Ügyvédek
18:00 Largo Winch
19:00 Doktor House
20:00 Trinity kórház
21:00 NCIS: Los Angeles
22:00 Helyszíni szemle
23:05 Erin Brockovich

- Zűrös természet 
(am. életr. drám., 2000)

01:40 A hatalom hálójában

ATV

10:05 Jam Light Best of
10:35 Laci bácsi konyhája
11:00 Favorit
12:00 Vidám vasárnap
13:40 Hazai turizmus (1. rész)
14:40 Hazai turizmus (2. rész)
15:45 Közvetlen ajánlat
16:30 Kaschmir Gold
17:05 Világszám (ism.)
17:30 Versfesztivál
18:05 Hazai turizmus
19:20 Kommentár
20:20 Kommentár
20:55 Bagi - Nacsa
22:55 Híradó
23:05 Csattanó
23:55 Híradó

Viasat 3

09:50 Gigamad
10:20 Amerika csillagai
13:55 Columbo
15:25 Kézilabda Bajnokok

Ligája (sportműsor) (élő)
+ HC Leipzig (GER) - Győri Audi ETO KC
+ AaB Handball (DEN) - PICK Szeged
+ Montpellier (FRA) - MKB Veszprém
20:10 Négy esküvő
21:10 Négy esküvő
22:10 Odaát 
23:10 Robin Hood, a tolvajok

fejedelme 
(am. kalandf., 1991)

01:50 Star Trek 3. 
- Spock nyomában 
(am. sci-fi, 1984)

Eurosport 

09:30 Biatlon (ism.)
10:45 Biatlon (élő)
11:45 Alpesi síelés (élő)
13:15 Biatlon (élő)
14:15 Sífutás (élő)
16:25 Téli sportok
16:30 Atletika (élő)
19:00 Kerékpározás
20:00 Sífutás (ism.)
21:00 Biatlon (ism.)
22:30 Atletika (ism.)
00:00 Kerékpározás (ism.)
01:00 Biatlon (ism.)
02:30 Sífutás (ism.)

Minimax (kábel)

10:50 Viva Pinata 
11:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon
11:40 Koboldok 

és tündérek földjén
12:05 Redwall
12:30 Eperke és barátai 
13:15 Miniséf
13:30 Akcióban Mary-Kate és

Ashley
14:00 Bibi és Tina
15:20 A dzsungel könyve
15:35 Woofy 
15:40 Bob, a mester
15:50 Leon 
15:55 Szirénázó szupercsapat 
16:05 Sün Alfréd forró nyomon 

Amerika csillagai - 10:20 / Viasat 3
Amerikai tehetségkutató műsor, melyben énekesek, táncosok,
komikusok, bűvészek és számtalan reménység verseng a
zsűri és a nézők kegyeiért! A sztárjelöltek mellett már befutott,
igazi sztárfellépőket is láthatnak a nézők, köztük Shakira-t,
Ashley Tisdale-t vagy akár Ozzy Osbourne-t. 

A tolvajok fejedelme - 23:10 / Viasat 3
Robin of Locksley (Kevin Costner) Richárd királlyal keresztes
hadjáratra indul a Szentföldre. Amikor visszatér hazájába,
rossz hírek fogadják: az uralkodó távollététében anarchiába
süllyed az ország.

Vasárnap / március 6.

15:50
Beszterce ostroma 

11:16
Balett ABC Henriettel 

14:25
Hétszilvafa 

17:45
Kalifornia királya 

21:00
Neveletlen hercegnő 2.

23:05
Erin Brockovich

20:55
Bagi - Nacsa

15:25
Kézilabda Bajnokok Ligája

16:25
Téli sportok

13:15
Miniséf

22:00
Híradó 21

21:10
Keresztanya

13:15
Bionic woman

16:00
Dumb és Dumber 

14:00
Apai tikok



M1

11:55 Parlamenti Napló
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
15:55 Tudni illik, hogy mi illik...
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:30 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.) 
20:30 Híradó
21:05 Kékfény
22:05 Az Este
22:40 Éli a szerelmet 

(am. filmdráma, 1994) 
00:10 Tizenkét kőmíves 

- Kerényi József

M2

11:45 Palackposta
12:20 Arborétumok
12:30 Élni tudni kell!
13:01 Híradó
13:55 Napló
14:00 Közv. a parlament üléséről
17:30 József Attila: Elégia
17:35 Bűvölet (filmsor.) 
18:00 Magyar rock
18:55 Átjáró
19:20 Esti mese
19:45 Mindig zöldebb (filmsor.)
20:30 A rejtélyes XX. század 
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 Elisa lánya (filmsor.)
23:20 Záróra

Duna TV

10:00 Daktari (filmsor.)
10:50 Egy kis művészet
11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:25 Nepál: Sokszínűség
16:45 Látni vagy nem látni
17:40 Heuréka! Megtaláltam!
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
19:55 Derrick (filmsor.)
21:00 Híradó
21:40 A hold benned van 

(sp. dokf., 2009)
22:35 Sporthírek
22:40 Váltó

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
12:30 Árva angyal (filmsor.)
13:25 Telitalálat (magyar

játékf., 2003) 
15:15 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (filmsor.) 
17:20 Edina és Joshi (talk show) 
17:25 Marina (filmsor.)
18:25 Update Konyha
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:25 NCIS (filmsor.)
23:25 NCIS: Los Angeles 

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem

(filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Kilenc túsz (filmsor.)
16:15 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:20 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Dr. Csont (filmsor.)

Hír Tv

10:05 Különkiadás (ism.)
12:05 Ingatlanpiac (ism.)
12:30 Hírvilág (ism.)
13:30 Hungarorama
14:05 Soroló (ism.)
14:30 Garázs (ism.)
15:05 Európai híradó (ism.)
15:30 Napról napra (ism.)
16:05 Péntek 8 (ism.)
17:05 Célpont (ism.)
17:30 Paletta
18:30 Panaszkönyv
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta

AXN

10:00 Csillagkapu
11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 A törvény embere
22:55 ZOOM
23:00 A törvény embere
23:55 ZOOM
00:00 Gyilkos elmék

ATV

12:55 Híradó
13:25 OtthonTV
16:30 700-as klub
17:25 Kőbánya híradó
17:45 Egyenlítő
17:55 Híradó
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:15 Sporthíradó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Újságíróklub
22:55 Híradó
23:15 Világhíradó
23:25 Hazai turizmus

Viasat 3

11:25 Egy kórház magánélete
12:25 Greek, a szövetség
13:20 Columbo
14:45 Nyomtalanul
16:35 CSI: A helyszínelők
17:30 Gyilkos számok
18:20 A pokol konyhája
19:15 A dadus
19:50 Jóbarátok
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Éden Hotel
23:05 Szex és New York
00:15 Nyomtalanul
01:10 Jackie nővér 
01:45 Top Gear
02:55 Gyilkos sorok

Eurosport 

09:30 Kerékpározás
10:30 Sífutás
11:30 Síugrás
13:00 Atletika
15:00 Biatlon
15:30 Biatlon
16:00 Kerékpározás
16:45 Kerékpározás (élő)
18:15 Biatlon
19:15 Labdarúgás
21:00 Síugrás
21:45 Csupa sport
22:00 Pankráció
23:25 Csupa sport
23:30 Eurogólok
00:00 Bajnokok klubja
01:15 Kerékpározás

Minimax (kábel)

15:25 A dzsungel könyve 
15:35 Én kicsi pónim
15:55 Sün Alfréd forró nyomon
16:10 Miniséf
16:25 Zigby
16:35 Akcióban 

Mary-Kate és Ashley
17:00 Arthur
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:15 Bert és Ernie kalandjai
19:25 Locsi-fecsi Márta
19:45 A dzsungel könyve
19:00 Én kicsi pónim
19:20 Asha (rajzfilm sor.)
19:35 Miniséf

22:40
Éli a szerelmet 

17:30
József Attila: Elégia

19:55
Derrick

18:25
Update Konyha

22:25
Dr. Csont

22:00
A törvény embere 

18:05
Hazai turizmus

23:05
Szex és New York

16:45
Kerékpározás

19:00
Én kicsi pónim

13:30
Hungarorama

VII. oldalTV műsor <<március 2-8.
Hétfő / március 7.

Gyilkosság tervrajz alapján - 13:20 / VIASAT 3
Goldie, Bo Williamson egykori felesége arra gyanakszik, hogy
volt férjét valaki eltette láb alól. Columbo nyomozásba fog
és a holttest előkerítése érdekében hatalmas költségekbe
veri a várost.

Szex és New York - 23:05 / VIASAT 3
Carrie és Samantha egy kis időkülönbséggel a New York-i tű-
zoltók rajongóivá válnak. Samantha kiszemeltje Ricky. Az
álomtűzoltóhoz a laktanyába meglepetésként betoppanó
Samantha bepillantást nyer a fiúk mindennapos életébe.
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A világhálón is



VIII. oldal március 2-8.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Alma Mater
16:25 Tudástár 2011
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:30 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 A nő kétszer 

(am. rom. film, 1998)

M2

10:00 Közv. a parlament üléséről
17:00 Kodály: Öregek

/Weöres Sándor verse/
17:10 Élő hagyomány
17:35 Nemzet és védelem
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar pop
19:20 Átjáró
19:50 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:20 Elisa lánya (filmsor.)
23:15 Záróra
00:05 India - Álmok útján 
00:50 A királyi ház titkai (filmsor.)

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő - Friss
15:25 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 Magyarország kincsei
16:00 Madártávlatból
16:30 Strauss, a keringőkirály
17:25 Napok, évek, századok
18:15 Térkép
19:00 Híradó
20:00 A Sipsirica (filmsor.)
21:50 Kisenciklopédia
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 ... hogy szaladnak a fák!

(ff., magyar dráma, 1966)

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
12:35 Árva angyal (filmsor.)
13:30 Egyesült Államok kon
15:15 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (filmsor.)
17:20 Edina és Joshi (talk show)
17:25 Marina (filmsor.)
18:25 Update Konyha
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:00 Aktív
21:05 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:35 Bajnokok Ligája (élő)
00:25 A médium (filmsor.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Kilenc túsz (filmsor.)
16:15 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:20 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Vészhelyzet (filmsor.)
23:20 A Grace klinika 

(filmsor.)

Hír Tv

10:30 Soroló (ism.)
11:05 BBC Reporters (ism.)
11:30 Ősök tere (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:00 Déli híradó
13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Keresztmetszet (ism.)
16:05 Civil kaszinó (ism.)
17:05 Pálya (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Zöld övezet
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás

AXN

11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 Trinity kórház
22:55 ZOOM
23:00 Derült égből család
23:55 ZOOM
00:00 Gyilkos elmék
01:00 Szellemekkel suttogó

ATV

11:50 Egyenlítő
12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Híradó
13:25 Kőbánya Híradó
16:30 700-as klub
18:45 Egyenlítő
17:55 Híradó
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:15 Sporthíradó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 A TV ügyvédje
22:55 Híradó
23:15 Világhíradó

Viasat 3

10:05 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház magánélete
12:05 Greek, a szövetség
13:00 Sátánka - Pokoli poronty

(am. vígj., 2000)
14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A pokol konyhája
19:25 Éden Koktél
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
21:15 Éden Hotel
23:05 Szex és New York
00:15 Nyomtalanul
01:10 Top Gear
02:15 Gyilkos sorok

Eurosport

09:30 Eurogólok
10:00 Bajnokok klubja
11:15 Atletika
13:15 Biatlon
15:45 Kerékpározás
18:15 Eurogólok
18:45 Síugrás
20:00 Biatlon
21:00 Boksz
00:00 Extrém sportok
00:30 Biatlon
01:30 Kerékpározás

Minimax (kábel)

15:25 Caillou
15:50 Leon 
15:55 Leo és Fred, avagy igaz

történetek két jó barátról
(magyar rajzf., 1987)

17:00 A dzsungel könyve 
17:15 Miniséf
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:15 Bert és Ernie kalandjai 
18:20 Világjáró Grover
18:30 Locsi-fecsi Márta 
18:55 A dzsungel könyve
19:05 Én kicsi pónim
19:25 Asha

Sátánka - Pokoli poronty - 13:00 / Viasat 3
Az együgyü Nicky (Adam Sandler) a Sátán (Harvey Keitel)
legkisebb fia, aki a pokol szokásaival ellentétben aggódik a
faterért és nem kívánja mielőbbi halálát, mint nagyravágyó
bátyjai, Adrian (Rhys Ifans) és Cassius. Aztán egyszer csak eljön
az a nap, amikor Nickynek kell megmentenie a világot.

Nyomtalanul - 00:15 / Viasat 3
Martin nagynénje, Bonnie egy reggel látogatóba indul az
egyik barátnőjéhez, ám a család nagyon megijed miután
órákkal később kiderül, hogy még mindig nem ért oda. Annál
is inkább mert Bonnie kemoterápiás kezelés alatt áll.

Kedd / március 8.

19:20
A királyi ház titkai

21:00
Szellemekkel suttogó

17:30
Paletta

13:25
Kőbánya Híradó

22:20
Elisa lánya 

21:40
... hogy szaladnak a fák! 

17:20
Edina és Joshi 

15:20
Kilenc túsz

12:05
Greek, a szövetség

00:00
Extrém  sportok

15:55 Leo és Fred, avagy
igaz történetek két jó barátról 

Előfizetési akció!
A Központ a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

1  h ó n a p r a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 8  R O N
3  h ó n a p r a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3   R O N

6  h ó n a p r a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  R O N
1 2  h ó n a p r a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  R O N

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

Ez ITT az ÖN reklámjának a helye!
Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információkért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon 
vagy a kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Maros megyei hetilap
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