
Gazdaság

Gazdasági elemzés –
Marosvásárhely és környéke

A február 9–15-i lapszámunkban több gaz-
dasági területet elemeztünk. Most néhány
további szakterület következik. Mindent egy-
bevetve, józan ésszel és higgadtsággal, elfo-
gadva a saját korlátainkat és környezetünk
korlátait, vegyük kézbe a sorsunkat, tegyünk
meg mindent a gazdasági jólétünkért.

Zöldek

Gáncsolják a 
természetvédelmet

Nem értenek egyet a környezetvédők azzal a ter-
mészetvédelmi területek kezelésére vonatkozó
törvénytervezettel, melyet a közeljövőben hoz-
nának. Az új szabályozás értelmében megenge-
detté válik az építkezések, befektetések
végrehajtása védett területeken, valamint a nem-
zeti parkokban is engedélyeznék a vadászatot. 
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Sport

Végállomás is lehet 
Iencsinek a FCM

A 36 éves, rutinos játékos 30-szoros román
válogatott, 270 A-osztályos mérkőzésen
26 gólt szerzett, játszott a Piatra Neamţi-i
Ceahlăul, a bukaresti Rapid, a moszkvai
Szpartak, a ciprusi Limaszol és az osztrák
Kapfenberger SV színeiben is, jelenleg ő a
FCM legtapasztaltabb játékosa. „Az, hogy
mennyi ideig tarthat el az a bizonyos kar-
riervég, még nem tudhatom, az főleg az
egészségi állapotomtól függ."

Interjú

Egy élet a zene, a színpad 
és a bábok világában

Gyerekként mindannyian elámulva figyeltük a ma-
rionetteket, amint életre keltek a színpadon vagy
épp a paraván mögött. Együtt harcoltunk a gonosz
legyőzéséért, velük énekeltünk, szavaltunk. Ahhoz,
hogy a rongyból készült figurákkal azonosulni le-
hessen, szükség van olyan lelkiismeretes és tehet-
séges bábszínészekre, mint amilyen Nagy László.

>>> 11. oldal

>>> 15. oldal

Sport

Gyakran jár Vásárhelyre 
az olimpiai bajnok tornász

Minden idők talán leghíresebb és legsike-
resebb román tornászának édesanyja, Sa-
bina asszony Marosvásárhelyen, a Tudor
negyedben lakik, akit havonta meglátogat
fia, a Bukarestben élő Marius Urzică. Leg-
utóbbi hazalátogatása alkalmával készsé-
gesen válaszolt a Központ kérdéseire.

>>> 15. oldal

Kiszolgáltatott
munkavállalók

Újabb kedélyeket borzol a kormány felelősségvállalással átvitt módosított
munkatörvénykönyve, melyre az ellenzék bizalmatlansági indítvánnyal, a szak -
szervezetek tüntetésekkel válaszolnak. A kormánypártok a Nemzetközi Valutaalap által
támasztott elvárásokra hivatkoznak, az ellenzék és a szakszervezetek a kormány
önkényes és szakszerűtlen munkáját bírálják, az alkalmazottak jogainak eltiprása miatt
tiltakoznak. >>> 5. oldal

Tiltakozások az új munkatörvénykönyv kapcsán
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Névnapok
Március 9. Franciska, Fanni, Elvira
Március 10. Ildikó, Teofil, Kamilla, Gusztáv
Március 11. Szilárd, Aladár, Tímea
Március 12. Gergely, György, Miksa
Március 13. Krisztián, Ajtony, Zoltán
Március 14. Matild, Méta, Jára
Március 15. Kristóf, Lujza, Lukrécia 

Ajánló

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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Hasznos telefonszámok

Színház

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata szerdán este 7 órától a
Platonov című Csehov drámát játssza a
nagyteremben, míg csütörtökön este fél 8-
tól a kisteremben A legyező van műsoron.

Előadóest

Verébszárnyon – Homage a Piaf cím-
mel játssza újra előadóestjét László Zsuzsa,
a Tompa Miklós Társulat művésznője a
Jazz&Blues Clubban. Közreműködik: Liviu
Matei valamint Zénó Apostolache (zon-
gora, harmonika) és Zonda Attila (gitárok).
Kosztüm: Szabó Annamária. Játékmester:
Kövesdy István. Az előadás megtekinthető
csütörtökön este fél 8-tól. Jegyek előadás
előtt a helyszínen válthatók (Jazz&Blues
Club, Marosvásárhely, Sörház (Sinaia) u. 3.
sz., tel: 0724-400.322).

Hangverseny
Chilf Miklós és Kozma Mátyás zeneszer-
zőkre emlékeznek szerdán délután 5 órakor
a Művészeti Líceum dísztermében. Az em-
lékhangversenyen fellépnek: Madaras Il-
dikó, Szőnyi Mártha, Bejan Maria, Stoica
Andrada tanárnők és a líceum zongora tan-
székének tanulói.

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia heti,
csütörtök esti hangversenyét ezúttal rend-
kívüli, nőnapi koncertként tartja, Édes
szerelmeink mottóval. A Kultúrpalota
nagytermében vezényel Radu Popa, zon-

gorán közreműködik i. Csíky Boldizsár.
Műsoron: J. S. Bach – Ária a 3. D-dúr zene-
kari szvitből, Beethoven – 3. c-moll zon-
goraverseny, Mendelssohn – Szentivánéji
álom (szvit). Az este 7 órakor kezdődő kon-
certre a 20-as számú bérlet érvényes.

Kiállítás

A Marosvásárhelyi Népi Egyetem volt és je-
lenlegi hallgatóinak alkotásaiból nyílt kéz-
műves-kiállítás a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi Mihály
kiállítótermében. A kiállításon nemezmun-
kák, gyöngymunkák, mézeskalács bábok
és faragott ütőformák, fonaltechnikával
készült alkotások láthatók. 

A Maros Megyei Múzeum társszervezésé-
ben a Várban, a Történelmi és Régészeti
Múzeum épületében Az élet útja, a halál
ösvényei című kiállítás látható. A tárlat a
porolissumi római temetőben folytatott
kutatások eredményeit mutatja be.

Az élet útja, a halál ösvényei 

Marosvásárhelyen veszi át a Gábor Áron Díjat Kövér László

Itt a Magyar Polgári Párt és a Vásárhelyi és Ma-
rosszéki Székely Tanácsok közös szervezésében
emlékeznek a Székely vértanúkra. Kövér László a
koszorúzást követően fáklyásmenettel vonul a
Kultúrpalotához, ahol az este hét órától kezdődő
rendezvényen átveszi az SZNT által adományozott
Gábor Áron Díjat. 

Másnap Kolozsváron az Áldás Népesség Társa-
ság és az Erdélyi Magyar Iak szervezete által kez-
deményezett „Harmadik királyfi vagy királylány”
vetélkedő díjátadó ünnepségén Tőkés László EP-
alelnökkel közösen vesznek részt, mint a rendez-
vény védnökei. A továbbiakban Firtosmartonoson
szoboravatás, zabolai látogatás szerepel a házel-

nök programjában, majd hétfőn Csíkszeredában
a Magyar Köztársaság Konzulátusán a kedvezmé-
nyes honosítási törvény első ünnepi eskütételénél
is jelen lesz. Március 14-én a Magyar Polgári Párt
kongresszusának vendége, 15-én pedig a kézdi-
vásárhelyi központi megemlékezés díszvendége
lesz Kövér László. 

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában,  szomba-
ton, 19 órától sorra kerülő ünnepségre,  a helyek
függvényében belépőt lehet igényelni a Magyar
Polgári Párt Iskola utca 28. szám alatti székházá-
ban, vagy a Siculitas Alapítvány székhelyén, a
Márton Áron utca 1. szám alatt. 

B. ZS.

Kövér László Erdélyben tölti a március 15-i ünnepet és az azt megelőző napokat.
Március 12-én, szombaton a Posta-réten kezdődik a házelnök programja.

Kár kihagyni
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Az építőipar a már több mint két
éve húzódó gazdasági válság egyik
legnagyobb vesztese. A ’90-es évek-
ben felfüggesztették vagy minimálisra
csökkentették az építőanyag-gyártó
vállalatok tevékenységét, a nyárádtői
betonelemgyárból sörgyárat hoztak
létre, a kommunizmusban elkezdett
munkálatokat abbahagyták, és egye-
seket közülük mind a mai napig nem
fejeztek be (például a ratosnyai víztá-
rozót, vagy a lovarda környéki beruhá-
zást). Ezután – a válság beálltáig –
néhány cég látványos fellendülésnek
indult. Egyesek az építőanyag-keres-
kedelemből, mások pedig a fő- vagy
alvállalkozásból gazdagodtak meg. A
fővállalkozók viszonylag egyszerű
módon (szerződéskötéssel és az alvál-
lalkozóknak való munkaleosztással)
nagy haszonra tettek szert, főleg akkor,
ha az állami megrendelések helyt
adtak a kellő árrés „beépítésére”
(amelyből néha a megrendelő korrup-
ciós igényeit is fedezni tudták). Az al-
vállalkozók többnyire szaktudásukkal
járultak hozzá a beruházások sikeré-
hez. Ilyen például a villany-, a víz- és
gáz-, vagy a számítógépes hálózatok
kiépítése. Ezek a szakcégek nem nyer-
tek akkora összegeket, mint a fővállal-
kozók, de a válság sem sújtotta olyan
nagy mértékben őket. A nagy beruhá-
zók, amelyek főleg bankhitelre alapoz-
ták ingatlanfejlesztési stratégiájukat,
súlyos veszteségeket könyvelhettek el,
egyesek a csőd szélére (vagy akár
csődbe) jutottak. A kétségbeesett
helyzetet egyes cégek az önkormány-
zatokkal való „kiegyezés” által hidalták
át, de bizonyára mindenkit fájdalmas
pofonként ért a váratlan ingatlanpiaci
összeomlás. Az építőanyag-kereskede-
lemben ma elsősorban a nemzetközi
hálózattal rendelkező üzletek domi-
nálnak, de a betongyártásban is főleg
a multinacionális cégek jelenléte a
meghatározó. Az építőanyag-gyártás
(például tégla, cserép, beton stb.) to-
vábbra is mélyponton van, és nem vár-
ható a közeljövőben látványos javulás.
Ezek a vállalkozók továbbra is a költ-
ségcsökkentés és az elővigyázatos gaz-
dasági tervezés útját kellene kövessék.
A mentőövet a kétségbeesett helyzetre
az állami infrastrukturális vagy önkor-
mányzati beruházások jelenthetnék,
de túl vékony ez a „tortaszelet”, túl
sokan akarnak osztozni rajta és ráadá-
sul a politikum által van vezérelve.

Az ingatlanpiac is hasonlóképpen
az összeomlás sorsára jutott. A gazda-
ság hanyatlása, valamint a bankköl-
csönök „megdrágítása” és

ellehetetlenítése maga után vonta a
kereslet drasztikus csökkenését, és a
valamikor oly értékes és kelendő ingat-
lanokat ma már az enyészet és a ki-
használatlanság jellemzi leginkább. A
túl nagy ingatlan-felhozatal és a világ-
gazdasági problémák a nagy befekte-
tők kivonulását és a magánszemélyek
likviditás-hiányát idézte elő, és mint
egy kártyavár, az egész ingatlanpiac
összeomlott. A mai helyzetben, aki
még „élve maradt” ezen a piacon, arra
kellene törekedjen, hogy a lehető leg-
kisebb befektetéssel és kockázattal be-
fejezze a beruházását, hogy az
értékesíthető (eladható vagy kiadható)
legyen. A lehető legrosszabb választás
a „két szék között pad alatt” lenni, ami-
kor az elkezdett fejlesztések félúton
abbamaradnak, kihasználatlanul ma-
radnak és felmérhetetlen veszteséget
okoznak a beruházónak. A válság miatt
kis mértékben csökkentek az építőipari
termékek és szolgáltatások árai, de
mindemellett a jelenlegi feltételek to-
vábbra is kedvezőtlenek az ingatlan-
beruházásoknak.

A turizmusban valamikor orszá-
gosan és nemzetközi szinten is jeles-
kedett Maros megye. Szováta Románia
egyik kedvenc nyaralási célpontja volt.
A több éve lebonyolított reményteljes
beruházások (a Szováta szálló, a
Medve-tó és más szállodák magán-
kézbe adása) nem hozták meg a várva
várt eredményt. A tavalyig még a ka-

nalizálási munkálatokkal indokolt, há-
ború utáni állapotokat idéző környezet
fogadta a vendégeket, de a fürdőváros
általános rendbetétele még a mai
napig sem fejeződött be. A néhány vélt
vagy valós beruházás mellett a kihasz-
nálatlan potenciál egyik jó példája a
szovátai sípálya, amely néhány évvel
ezelőtt még komoly attrakciónak szá-
mított, ma pedig már egy nemlétező
fogalom. Az utólag létrehozott sípá-
lyák (például a hévízi, a borszéki, a ho-
moródi, a bogdáni vagy a bucsini),
bármilyen messze is legyenek Vásár-
helytől, több sportolót vonzanak, mint
a szovátai. A karbantartási munkálatok
és a hóágyú hiányában mára már tel-
jesen törölték a használható sípályák
térképéről. Marosvásárhely nem ren-
delkezik különösen fontos turisztikai
nevezetességekkel, de a segesvári vár
még mindig komoly vonzerőt jelent
(főleg a külföldi és a bukaresti turisták
járnak oda). A helyi turizmus legna-
gyobb gondja, hogy nagyobb a ki-
utazó, mint a hozzánk látogató,
beutazó turisták száma. Ha valaki va-
kációzni akar, a pénzét más megyében
vagy más országban költi el. Emiatt a
beruházások is elenyészők, és mint egy

ördögi körben, a beutazók száma to-
vább csökken, és kikerül a megyénk a
turisztikai adatbázisokból. Ennek a fo-
lyamatnak az egyik megállítója lehet
például a repülőtér fellendítése (a
nemrég bejelentett új járatok indí-
tása), és újabb beruházók idecsaloga-
tása, de alapvetően a helyi vállalkozók
szemléletváltása lenne a legfontosabb.
Az adott helyzethez alkalmazkodva,
több – kiutaztatással foglalkozó – si-
keres turisztikai iroda működik a váro-
sunkban, bár helyzetük, az internetes
helyfoglalásoknak köszönhetően és a
multinacionális cégek terjeszkedése
miatt egyre nehezebb.

A számítógépes programozás a
vásárhelyi műszaki oktatás hatékony-
ságának köszönheti sikerét. Már a ki-
lencvenes évek közepétől kezdve
létrehoztak olyan vállalkozásokat,
amelyek főként külföldi cégeknek
„gyártották” a programokat. Azokból
a cégekből nagyon sok szakember
nyugati országokba ment munkát vál-
lalni, de sokan cégeket alapítottak, és
újabb vállalkozásokat fejlesztettek ki
az összegyűjtött tapasztalatra, tudásra
és kapcsolatokra alapozva. Természe-

tesen, ennek a vállalkozási formának
(is) a kiemelkedő szaktudás és a vi-
szonylagosan alacsony ár adja meg a
versenyképességét, de még így is, jó
szakmai hozzáállással, következetes-
séggel és komolysággal kiemelkedő si-
kereket lehet elérni. Az egyik
legfontosabb elv itt a szakosodás, va-
gyis egy-egy olyan területnek a kiis-
merése, amely folyamatosan igényli az
újabb és újabb programok megírását,
fejlesztését vagy karbantartását. Az in-
ternet jó lehetőség a helytől független
munkavállalás megteremtésére. Meg-
védhetjük magunkat ezáltal a térség-
beli (kelet-európai) gazdasági
nehézségek kedvezőtlen hatásaitól.

A felsoroltakból kiindulva tudomá-
sul kell vennünk a környék előnyeit és
hátrányait. A legfontosabb az lenne,
hogy mindenki próbáljon meg hatéko-
nyan élni a környezetében, a tudá -
sában és a tapasztalatában rejlő
lehetőségekkel. Fölösleges olyan uta-
kat kipróbálni, amelyek már eleve jár-
hatatlanok az adott, tőlünk független
feltételekből kifolyólag. Ezenkívül
pedig nem szabad szűklátókörűen fel-
mérni a lehetőségeket, mert nagyon
széles a kínálat a felsorolt gazdasági
skálán, de úgyszintén földrajzi érte-
lemben is nagy vállalkozói vagy mun-
kavállalói terület áll a
rendelkezésünkre. Mindent egybe-
vetve, józan ésszel és higgadtsággal,
elfogadva a saját korlátainkat és kör-
nyezetünk korlátait, vegyük kézbe a
sorsunkat, tegyünk meg mindent a
gazdasági jólétünkért.

Ferencz Zsombor

A február 9–15-i lapszámunkban több gazdasági területet elemeztünk. Most néhány további szakterület következik.
A nagy beruházók,
amelyek főleg
bankhitelre alapozták
ingatlanfejlesztési
stratégiájukat, súlyos
veszteségeket
könyvelhettek el,
egyesek a csőd szélére
(vagy akár csődbe)
jutottak. 

Gazdasági elemzés –
Marosvásárhely és környéke

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

A világhálón is



A szomszéd kecskéje
Rosszféleség ide vagy oda, az egyik alapvető em-

beri tulajdonság – az irigység – velejárója, hogy
időnként körülnézünk, mi is van „a szomszéd kertjé-
ben”. Meglessük, milyen sikereket és kudarcokat
élnek át, milyen anyagi gyarapodásban van részük,
milyen családi béke honol odaát, és ezek viszonyla-
gosan meghatározzák a mi egzisztenciális helyze-
tünket is. Főleg az elkeseredettebb pillanatainkban
nagyon jó gyógyírként tudnak hatni azok a megál-
lapítások, amelyek az ottani problémák jelenlétét hi-
vatottak elkönyvelni. Bár nem nyújt megoldást a
gondjainkra, mégis egyfajta lelki megkönnyebbülést
okozhat, ha azt látjuk, hogy náluk is van veszekedés,
náluk is híjával van a pénz, náluk is vannak nézetel-
térések, és hasonlóképpen nehezek az ők minden-
napjaik is.

A „szomszéd kecskéje”, amelyről most szó van,
nem más, mint Marosvásárhely román politikai párt-
jainak a színtere, amely már több évtizede egy össze-
tartó, és – főleg a választások során – a magyarokkal
szembenálló, egységes közösséget alkot. Szinte va-
lamennyi választás alkalmával sikeresen összezárták
soraikat, és hiábavaló volt a nagyszámú és -arányú
magyarság „fegyelmezett” összefogása, mégis sikert
sikerre arattak felettünk. A pénz körül forgó, és egyre
jobban kiéleződő politikai harc a „szomszéd térfelén”
most két nagy ellenséges tábort hozott létre. Ott
vannak a polgármester által vezérelt narancssárga
mezes demokrata-liberálisok (PDL), és a velük ellen-
tétben álló „szociálliberális-uniónak” (USL) keresztelt
„vörös-kék ingesek”. Az eddigi választások során si-
került kiegyezni a grund (azaz Marosvásárhely) „el-
foglalása” érdekében, és talán most érkezett el az a
szakítópróba, amikor nem lesz elég erős kiegyezési
hajlam a felekben, hogy közös frontot hozzanak létre
ellenünk.

Ezalatt az idő alatt persze nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy „az ördög nem alszik” a város magyar poli-
tikai térfelén sem, és mindegyre adódik egy-egy új
párt, egy új probléma vagy egy újabb nézeteltérés,
amely megosztja az eddig még – viszonylagos –
összefogással jellemezhető vásárhelyi magyar vá-
lasztói közösséget. A józan ész logikájával ellentét-
ben, amint közelednek a helyhatósági és parlamenti
választások, egyre inkább gyarapodnak a belső ma-
gyar-magyar konfliktusok, egyre nehezebb hely-
zetbe kerülnek az erdélyi magyar választók, egyre
inkább csak zavarosodik a politikai helyzet. A jóhi-
szemű választó már nem akar hallani sem az RMDSZ-
ről, sem az MPP-ről, sem pedig az EMNT pártjáról.
Nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott politikai közé-
letre vágyik, amely mindent elkövet a jobb általános
anyagi helyzet, a békés együttélés és a megteremt-
hető autonómia megvalósításáért. Tudjuk, minden
egyes mandátum megszerzéséért szükség van meg-
mérettetésre, külső és belső harcra, de nem akarunk
olyan közönséges és ocsmány hangulatot, mint
amely általában a kelet-európai és a balkán közéletet
jellemzi. Nem mindegy, milyen vita és milyen poli-
tikai küzdelem folyik a velünk szemben álló politikai
alakulatokban, de mégis sokkal jobb lenne, ha nem
az maradna az egyetlen vigaszunk – nekünk maros-
vásárhelyieknek és erdélyi magyaroknak –, hogy
esetleg „a szomszéd kecskéje is megdögölhet”.

Ferencz Zsombor
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A test kultuszát istenítő korunkban divatos
lett az egészséges életmód.

Értelmesen szeretnénk élni, kerülni a mérge-
zett élelmiszereket, félünk a fertőzésektől, inkább
megelőznénk a nagyobb bajt.

Fitnesz, testépítés, fiatalító szerek, koplalás,
diéta, fogyókúra – ilyenkor tavasz elején mind-
egyikünk szabadulna a fölösleges zsíroktól. Egyre
többet mozgunk, zöldség- és gyümölcsnapokat
tartunk, hogy megerősödjék az immunrendsze-
rünk, testünkből kitakarodjanak a mérgek, s így
a böjtölés után néhány kilóval könnyebbek le-
gyünk, egyszóval jobban érezzük magunkat.

Az ókorban még híre sem volt az ún. egész-
séges táplálkozásnak, jóllehet sokszor csak azért
böjtöltek, hogy kiűzzék testükből a démonokat. A
böjtöt egyfajta méregtelenítésre használták,
hogy leküzdjék a fertőzéseket, s megtanulják,
hogy nem kell naponta háromszor jóllakni. Elég
egyszer.

De vajon csak ennyiből állna a böjt? Pusztán
ennyi az értelme? Mi van a böjt két végén? Mi az
indíték, és mi a cél?

Amikor a nagyböjti időszak évente visszatérő
aszkétikus eszköze, a vallásos böjt kerül szóba,
akkor azt el kell választani a fogyókúrától, de még
a méregtelenítéstől is. Nem vitathatók ugyan az
élettani hatások, de ez elsősorban bűnbánati
gyakorlat. A pusztán egészségügyi okok, vagy a
becsvágy, hogy kipróbáljuk akaraterőnket, még
nem igazi böjt. Csak kerülgetjük a lényeget.

Ott kezdődik a valódi böjt, amikor nem a tel-
jesítménykényszer hajt, hanem Istenért üresítjük
ki magunkat.

Korunk nagy lelki vezetője, a holland bencés

Anselm Grün, klasszikussá vált kis könyvecské-
jének már a címe is sokatmondó: A böjt, test és
lélek imája. Szerinte: „aki nem böjtöl, abban el-
alszik az Isten utáni éhség és vágy… aki nem
vágyakozik, az nem virraszt, és aki nem virraszt,

azt alva fogja találni az érkező Vőlegény”.
Tele hassal könnyű zsoltárt énekelni, de az

olyan is – mondhatnánk. 
A középkor misztikusa, Loyolai Szent Ignác

pedig úgy fogalmazott: „amikor a fölöslegest
vonjuk meg magunktól, az nem vezeklés, hanem
mértékletesség. Vezeklés az, amikor a szükséges-
ből vonunk el valamit”.

Amikor böjtölök, azért mondok le valamiről,
mert jobban szeretem azt, aki miatt lemondok.
Arról mondok le, ami jó, még akkor is, ha foga-
mat összeszorítom, talán eleinte nehezemre esik,
de nem a hiány, az elvonási tünetek foglalnak le,
hanem az, akit szeretek. Ha vendéget várok, aki-
vel találkozni szeretnék, takarítok, rendet rakok.
Nem dugom ki az üveg bort, nem harapok bele
a csokiba, nem kóstolgatom, nem bontom ki a
neki készített ajándékot, pedig úgy kívánom,
majd megszakadok. Megtartóztatom magam
szeretetből egy még nagyobb szeretetért.

A böjtben igazából erről van szó. Ezért
mondja Jézus, „amikor böjtöltök, ne vágjatok
szomorú arcot”. 

Aki szenveleg vagy dicsekszik böjtjével, az
már meg is kapta jutalmát, itt helyben. 

Az Istennek tetsző böjt nem teljesítmény-
szagú, nem öncélú gyakorlat. Elsősorban önként
vállalt, spirituális cselekedet, amellyel kifejezem
szabadságomat, mint Jézus a pusztában: „nem-
csak kenyérrel él az ember”. Meg tudok feledkezni
magamról, és ráfigyelve a másik emberre, akiben
Istennel találkozom. 

A böjt segít kilépni önközpontúságomból, a
magam ura lehetek. Nem a szenvedélyeim, ösz-
tönös késztetéseim rángatnak egyik vágyból a
másikba, hanem test és lélek egyensúlyba kerül. 

Böjt nemcsak az, ha nem eszek húst. Hanem
ha megtanulok parancsolni fantáziámnak, ha
felülkerekedem indulataimon, ha legyőzöm lus-
taságomat és kelletlen hozzáállásomat, ha kö-
telességeim végzésében több lesz az öröm és a
jókedv. 

A böjt tudatos életre tanít. Megbarátkoztat
vágyaimmal, érzékenyebbé, irgalmasabbá tesz.
Felismerem korlátaimat, és jobban tudom érté-
kelni azt, hogy Istentől függ életem. 

A böjt nem legyengít, hanem megerősít. Az
önmegtartóztatással, lemondással keletkező űrt,
hiányt hagyom, hogy maga Isten jelenléte töltse
be. 

Megszeretem a puszta magányát és csendjét. 
Aki átéli az Istennel való találkozás meghitt-

ségét, annak élete átváltozik. Kilép önzése zár-
kájából, mert nem az ajándékokra figyel, hanem
az Ajándékozóra. S százannyit kap, már itt a föl-
dön: egészséget, belső békét, barátokat, fittebb
lesz, és fütyörészve végzi dolgát, de a ráadás a
legfontosabb: a Vőlegény barátjának tudhatja
magát. 

Sebestyén Péter

Más-lap

Méregtelenítve

Március elején rendhagyó eseményre
került sor az Európai Parlamentben: az Eu-
rópai Néppárt Magyar Delegációjának
meghívására első ízben ülésezett Brüsszel-
ben a Kárpát-medencei Magyar Autonómia
Tanács. A KMAT a Magyarország határain
kívül élő magyar nemzeti közösségek szá-
mottevő szervezeteiből álló testület, mely-
nek mostani megbeszélésén 19 magyar
politikus vett részt, köztük megfigyelői stá-
tussal a Magyar Koalíció Pártja és az
RMDSZ, olvasható Sógor Csaba EP-képvi-
selő közleményében. Sógor egyébként ki-
fejti: véleménye szerint a kisebbségjogi
kérdés megoldásának érdekében stabilitási
tényezőként kell kezelni azt, illetve a több-
ségi nemzetet kell motiválttá tenni a ren-
dezésben. A KMAT egyébként két
állás  foglalásról is döntött Brüsszelben: az
Európa stabilitása és az őshonos nemzeti
közösségekről, valamint a Kárpát-medencei
magyar ügy európai vonatkozásainak rög-
zítéséről. 

Izsák Balázs a regionális parlament, re-
gionális kormányzat megteremtését ered-
ményező székelyföldi területi autonómia

érdekében folytatott küzdelmükről beszélt
a brüsszeli közmeghallgatáson. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy maga a román al-
kotmány is lehetővé teszi az önszabályozás
alapján álló közhatalmi testületek létreho-
zását. Izsák szerint fontos megtalálni az eu-
rópai szövetségeseket is, hiszen ha
összeadnák azoknak a régióknak a lakossá-
gát, amelyek felvállalják a kisebbségek au-
tonómiáját, mint Skócia, Katalónia,
Baszkföld vagy éppen Dél- Tirol, akkor ki-
derülne, hogy Európa ötödik nagyhatalma

lehetne népesség tekintetében. Ennek a
„láthatatlan országnak” a tagja kell legyen
Székelyföld is. A KMAT-tagok között egyet -
értés tapasztalható az SZNT által már ko-
rábban szorgalmazott egymillió aláírás
összegyűjtésének tekintetében is. Mint is-
meretes, a lisszaboni szerződés lehetővé
teszi, hogy állampolgári kezdeményezés-
ként is az Európai Parlament elé lehessen
terjeszteni az önrendelkezés kérdését sza-
bályozó határozattervezetet. 

Biró Zsolt 

A KMAT tagszervezetei brüsszeli ülésüket követően zárónyilatkozatban rögzítették azt az egyhangú
megállapítást, mely szerint megmaradásuk és fejlődésük egyedüli garanciája a területi, perszonális
és sajátos jogállású autonómiaformák biztosítása. A brüsszeli út tapasztalatait, illetve az SZNT március
12-i marosvásárhelyi ünnepi rendezvényét sajtótájékoztatón ismertette Izsák Balázs SZNT-elnök .

Brüsszelben ülésezett a Kárpát-medencei
Magyar Autonómia Tanács
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Költözik a Köcsög utca! 

Tapasztalataim szerint – s ezt bárki megerősít-
heti, aki nyílt szemmel jár-kel a világban – az erdélyi,
székelyföldi magyarokat igen kevéssé érdeklik a po-
litikai élet történései. Valahol azt olvastam, tíz em-
berből nyolc teljesen közömbös a téma iránt. Hogy
kik sorolhatók a maradék „kettő” közé? Elsősorban
maguk a gyakorló politikusok, s azok, akik valami-
lyen módon, a klientúra tagjaként, tehát egziszten-
ciálisan kapcsolódnak a közélethez, továbbá azok,
akik foglalkozásukból adódóan – mint alulírott – kö-
telességből követik figyelemmel az eseményeket. 

Fejlett demokráciákban a „népek” többnyire nem
tulajdonítanak túlzott jelentőséget annak, ki, kik,
mely pártok kormányozzák az országot, hisz a társa-
dalom gépezete olajozottan működik, a gazdaságot
pedig nem, vagy nem kizárólag a politikum irányítja,
okosan hagyják, hogy a maga törvényei szerint „ipar-
kodjék”, amiből végül széles körben profitálnak. Eset-
leg a folyamatok irányvonalát próbálják korrigálni,
ha szükség mutatkozik a beavatkozásra. Igen, sze-
rencsésebb helyeken valóban így van, így lehet. 

Nálunk viszont… Nos, addig még el kell telnie
bizonyos időnek, amíg ezt elmondhatjuk a kelet-
közép-európai térség országairól is. Ismerik az angol
pázsit titkára vonatkozó mondást, miszerint nincs
abban semmi különös, csak nyírni kell, úgy öt-hat-
száz évig…

A hosszúra sikeredett bevezető után, az angol pá-
zsitról most térjünk át a mi erdélyi ugarunkra! Ahol
a „maradék kettők” éppen azt követik árgus szemek-
kel – egyesek őszinte érdeklődéssel, mások kaján kí-
váncsisággal –, miként kezdi RMDSZ-elnöki
működését Kelemen Hunor. Akinek a magam részé-
ről száz napnyi türelmi időt szavaztam a minap. Nos,
a legfőbb megválaszolandó kérdés: sikerül-e Kele-
mennek kibújnia elődje árnyékából? Tagadhatatlan,
túlzott elvárás lenne, hogy ilyen rövid idő alatt cá-
folhatatlan bizonyítékát adja annak, más mint
elődje. Bár azt már a nyilvánosság előtt is kijelen-
tette: ő nem Markó Béla, hanem Kelemen Hunor! Ha
ő mondja, hinnünk kell neki. Amíg be nem bizonyo-
sodik az ellenkezője, addig mindenképp. 

Mindenesetre az újdonsült RMDSZ-elnök máris
nekilátott a munkának, pénteki sajtótájékoztatóján
bejelentette: Vásárhelyről Kolozsvárra költözik a Kö-
csög utca! Akarom mondani: az RMDSZ elnöki hiva-
tala. Miért nem egyenesen Bukurestbe? – kérdezik
sokan, s nem egészen alaptalanul. Ott lesz továbbá
a politikai alelnök irodája, valamint a főtitkárság is.
Egy biztos: ezzel véget ér a korszak, amelyben Vásár-
helyről irányították az RMDSZ-népséget, ezentúl Ko-
lozsvárról osztják majd az észt, mondják meg a
miheztartást. Hogy ez még nem bizonyít semmit,
főleg azt nem, hogy az új elnököt idézve: Kelemen
nem Markó? Nyilván így van, de ne feledjük, apró,
szimbolikus lépésekből, tettekből épül fel, áll össze
a kép, amit mutatni akarhat. Mármint az elnök. 

Szintén az említett alkalommal jelentette be Ke-
lemen, hogy április folyamán „elindul az Erdélyi Kon-
zultáció nevű széleskörű, társadalmi igényeket és
elvárásokat feltérképező konzultációs program, il-
letve elkezdődik a felkészülés a 2012-es önkormány-
zati választásokra”. Jól értettem? Mintha egy kicsit
elkéstek volna ezzel… 

Azt kell mondanom, aki/akik nincsenek tisztában
a „társadalmi igényekkel és elvárásokkal”, az/azok
vagy túl sokat időztek a Dîmboviţa partján, vagy vég-
képp pályát tévesztettek. 

Ami pedig az RMDSZ-elnököt illeti, számára még
tart a türelmi idő. Száz nap, az száz nap. 

Szentgyörgyi László 

Újabb kedélyeket borzol a kormány felelősségvállalással átvitt módosított munkatörvénykönyve,
melyre az ellenzék bizalmatlansági indítvánnyal, a szakszervezetek tüntetésekkel válaszolnak.
A kormánypártok a Nemzetközi Valutaalap által támasztott elvárásokra hivatkoznak, az ellenzék
és a szakszervezetek a kormány önkényes és szakszerűtlen munkáját bírálják, az alkalmazottak
jogainak eltiprása miatt tiltakoznak. 

MORGÓ

Lényeges pontokban módosítja a mun-
káltató és a munkavállaló jogait az új törvény-
könyv, a leghevesebb reakciókat a próbaidő
és a kihelyezés meghosszabbítása, a szükség
szerinti lerövidített munkahét, a kényszersza-
badság, valamint a kollektív elbocsátásokra
vonatkozó szabályozások váltották ki.

Kiszolgáltatottabbak 
lesznek az alkalmazottak?

Bár a munkaadók is aláírták azt a proto-
kollt, mely egy új munkatörvénykönyv kidol-
gozását hivatott előkészíteni az ellenzék, a
szakszervezetek és a munkáltatók bevonásá-
val, a kormány által kidolgozott törvénykönyv
sok pontban éppen a munkaadó érdekeit lát-
szik szolgálni. Nagy érvágást jelent a munka-
vállalók jogait illetően a kitétel, miszerint a
munkáltatónak az alkalmazott képességei-
nek felmérésére a korábbi, legtöbb harminc
nap helyett negyvenöt nap áll rendelkezé-
sére, vezetői posztok elfoglalása esetében
pedig kilencven helyett százhúsz. Ezzel egy-
időben megszűnik az a szigorítás, hogy egy
adott tisztségre egymás után legfeljebb
három személy alkalmazható próbaidőre. A
munkavállaló és a szakszervezetek hatáskörét
szűkíti az a módosítás, miszerint indokolt
esetben (a tevékenység gazdasági, műszaki
vagy strukturális okaiból adódóan) az öt
napos munkahetet négy napra csökkenthe-
tik, arányos bérmegvonás kíséretében, vala-
mint az évi tevékenység szükségszerűen
tizenöt napig megszakítható, és az alkalma-
zottakat erre az időre fizetetlen szabadságra
küldhetik. 

A szakszervezetek részéről az egyik legvi-
tatottabb rész a kollektív elbocsátásokra vo-
natkozó előírásokat tartalmazza, a fő
szempont az alkalmazott teljesítményképes-
sége és a kitűzött célok megvalósítási aránya
lesz, a szociális szempontok csupán egyenlő
teljesítmény-nyújtás esetén számítanak.
Emellett az új munkatörvénykönyvből kike-
rült a tiltás, mely nem engedi a munkáltatót
a kollektív elbocsátások után kilencven napig
új munkaerőt alkalmazni. 

Az utcán tiltakoztak 
a szakszervezetisek

Másfélezer tüntető skandálta múlt csütör-
tökön a „Le a kormánnyal! Le Băsescuval!” jel-
mondatokat. A szakszervezeti képviselők és
munkavállalók a prefektúra épülete előtt két-
órás tüntetésen adtak hangot a kormány in-
tézkedései, a munkatörvénykönyv
módosításai elleni kifogásuknak. A megmoz-
dulás a város három részéből indult: az állo-
másról, a megyei kórháztól, valamint a Dózsa
György utcából, és minden jelentősebb me-
gyei szakszervezet képviseltette magát. A

szakszervezet képviselői egymást váltva buz-
dították kormányellenes kiállásra az össze-
gyűlteket, azzal érveltek, az új törvénykönyv
rabszolgasorsba degradálja az alkalmazotta-
kat.

„Sok pontban támadható az új munkatör-
vénykönyv, de a legfontosabb, hogy szétverik
a szakszervezeteket, a munkások képviselet
nélkül és szervezetlenül maradnak, és tulaj-
donképpen ez az, amit a Boc-kabinet sze-
retne. Azt a módot is helytelenítjük, hogy a
kormány felelősségvállalással, a parlament
megkerülésével módosít egy ilyen fontos tör-
vényt. Szerintünk minden törvényt parla-
menti vitának kell megelőznie, és nem a PD-L
irodáiban kell eldönteni a sorsát. Sem a mun-
káltatók, sem a szakszervezetek nem akarják
ezt a módosítást, de a Nemzetközi Valutaalap,
a Világbank, az Európai Unió sem, tulajdon-
képpen ezt csak Boc és Botiş akarja” – nyilat-
kozta a sajtónak Călin Orlando Cociş, a
Testvériség Szakszervezeti Tömörülés Maros
megyei fiókjának elnöke. 

„A koalíció együttes 
döntése a felelősségvállalás”

A tüntetést követően a szakszervezetek
vezetői egyeztetésre hívták a Maros megyei
parlamenti képviselőket, ahol inkább az egyes
vélemények kinyilvánítására, mint érdemi
megoldás keresésére fektették a hangsúlyt.
A találkozón csupán Kerekes Károly, az RMDSZ
és Ciprian Dobre, a Nemzeti Liberális Párt kép-
viselője jelent meg.

Kerekes leszögezte, a módosítás a Nem-
zetközi Valutaalap kérésére történt. „A közös
megbeszélések alkalmával jeleztem a minisz-
terelnöknek, hogy nem kellene elsietni a
munkatörvénykönyv kidolgozását, és ezt fe-
lelősségvállalással elfogadni, de be kell lát-

nunk, hogy a Nemzetközi Valutaalap csakis
így folyósítja a hitel harmadik részletét. Ez egy
politikai döntést volt, amit a koalíció együtt
hozott meg, én nem sokat tehetek ellene” –
nyilatkozta a Képviselőház munkaügyi bizott-
ságának RMDSZ-es tagja.

A képviselő kifejtette, ő maga is több
pontban kifogásolja az elfogadott törvény-
könyvet, amelynek, a munkaerőpiac rugal-
massá tétele mellett, figyelembe kellene
vennie a szociális szempontokat is, az alkal-
mazottaknak bizonyos szintű biztonságot kel-
lene nyújtania. A szakszervezeti vezetők azt
kérdezték, ha a törvényalkotások során nem
veszik figyelembe az RMDSZ módosító javas-
latait, miért támogatják a kormányt, amire
Kerekes azt felelte, mint minden pártnak,
nekik is megvannak a saját politikai érdekeik,
és ezt nem adhatják fel.

A nemzeti liberális képviselő, Ciprian
Dobre a módosítás szükségességét kérdője-
lezte meg, hiszen a munkáltatók és a szak-
szervezetisek egyaránt ellenzik azt, és egyéni
döntésre biztatta a kormány tagjait. Rávilá-
gított, a törvény mellőzi az európai uniós nor-
mákat, ami viszont fölülírja az országos
szabályozást. „A nemzetközi jog az alkotmány
szerint elsőbbséget élvez az állami normatí-
vákkal szemben. A munkatörvénykönyvet fe-
lülírják a munkaerő-piacot szabályozó EU-s
irányelvek.  Ennek következtében  csak egy
jó ügyvédre van szükség” – hívta fel a szak-
szervezetek figyelmét Ciprian Dobre.

Ha az ellenzék által benyújtott bizalmat-
lansági indítványt legkevesebb 236 parla-
menti képviselő megszavazza, az a kormány
bukásához vezet. Victor Ponta bejelentette,
amennyiben az indítvány nem kap elegendő
támogatottságot, a munkatörvénykönyv
ügyében az Alkotmánybírósághoz fordulnak.

Balogh Erzsébet

Kiszolgáltatott munkavállalók
Tiltakozások az új munkatörvénykönyv kapcsán
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Igényelhető a területalapú
támogatás

2011. március 1-jétől indította el  a Mezőgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség (APIA) a területalapú támogatások
kiírási periódusát, melyre a gazdák március 1–május 16-a kö-
zött tehetik le az ügynökség megyei kirendeltségeinél támo-
gatási kéréseiket.

„Az európai alapokból, valamint a hazai költségvetésből
egyaránt finanszírozott mezőgazdasági támogatásban azok a
magán-, vagy jogi személyek részesülhetnek, akik legalább 1
hektár mezőgazdasági felületet művelnek, a mezőgazdasági
parcella felülete pedig legkevesebb 0,3 hektár. Szőlő, gyümöl-
csös, komlótermesztés, csemeteültetvény esetében a parcella
minimum 0,1 ha kell legyen” – tájékoztatott Tánczos Barna me-
zőgazdasági államtitkár.

Elmondta, amennyiben a támogatási kérés a mezőgazda-
sági-környezetvédelmi intézkedésre vonatkozik, a növényvédő
szerek alkalmazását előíró követelményeknek a gazdálkodás
teljes területén eleget kell tenni. Ezen követelmények betartá-
sáról pedig 5 éven át nyilvántartást kell vezetni.

A területalapú támogatási rendszerek keretén belül pályázni lehet:
– egységes területalapú támogatásokra (SAPS)
– közvetlen nemzeti kiegészítő támogatásokra (PNDC):
PNDC 1 – szántóföldi kultúrák
PNDC 2 – rostlen
PNDC 3 – rostkender
PNDC 4 – dohány
PNDC 5 – komló
PNDC 6 – cukorrépa
– elkülönített támogatási rendszer cukor előállításra
– a feldolgozásra szánt paradicsom-ültetvények finanszíro-

zásához szükséges támogatásra.
Az APIA minden gazdát arra ösztönöz, hogy területeik elekt-

ronikus berajzolására használják az IPA-Online alkalmazást. Az
online alkalmazás minden gazda részére hozzáférhető az APIA
által közölt felhasználónév és jelszó alapján. A kérelmező akár
otthonról, a farmjáról, az Intervenciós Ügynökség központoknál,
vagy a polgármesteri hivataloknál is be tud lépni az alkalma-
zásba.

Ezt követően, a területet magába foglaló légifelvételre pon-
tosan berajzolhatja mezőgazdasági parcelláit, ami nagyítható
1:1500 léptékig.

Az alkalmazás másik előnye abban áll, hogy a parcella digi-
talizálásával (elektronikus berajzolás) a rendszer megméri, és
megjeleníti a digitalizált területet. 

Bővebb információ: 
www.apia.org.ro, 

http://lpis.apia.org.ro weboldalakon. 

Gáncsolják a természetvédelmet

Ezenkívül a mezőgazdasági, illetve er-
dőalapból történő kivonás korlátozása már
csak országos és nemzetközi érdekeltségű
védett körzetekre vonatkozna, valamint
számos egyéb értelmetlen megszorításokat
is eszközölnének a gyalogos, kerékpáros,
lovas turizmusra vonatkozóan is.

A romániai környezetvédő szervezetek
képviselői szerint egy teljesen új törvény ki-
dolgozására lenne szükség, mely pontosan
meghatározza és tartalmazza mind a vé-
dett területekre vonatkozó előírásokat,
mind az élettelen természeti értékekre vo-
natkozókat. Ugyanakkor azt is kifogásolják,
hogy a környezetvédelmi minisztérium sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektet, illetve több
pénzt fordít az úgynevezett roncsautó-
programra, mint a védett területek kezelé-
sére.

Szakács László, a Rhododendron mun-
katársa lapunknak elmondta, a javasolt vál-
tozások egyre szorosabbá vonják a hurkot

a természet nyakán, szinte lehetetlenné te-
szik újabb védett parkok létrehozását:
„Mindez azért tekinthető súlyos problémá-
nak, mivel a már létező védett területekre
vonatkozó szabályok szigorának enyhítésé-
vel teret engednek a fejlesztésnek, termé-
szetátalakításnak, mondhatni a

környezetet romboló tevékenységeknek is”
– fogalmazott. Hangsúlyozta, nap mint
nap tapasztalható, hogy a természetes kör-
nyezet, legyen szó akár tájról, akár biológiai
sokféleségről, csak mint a fejlődés alapjait
szolgáló háttér vagy erőforrás jelent érté-
ket, és a gyakorlatban szinte teljes mérték-
ben hiányzik a természeti értékek
fontosságának elismerése.

„Amíg a védett területeket profitorien-
tált gazdasági, kereskedelmi egységek ke-
zelhetik, és hiányzik a természeti értékek
érdembeli támogatása, nem beszélhetünk
a természet hatékony védelméről, ugyanis
az utóbbi nem kell feltétlenül nyereséget is
hajtson. Nemcsak azért kell védeni, óvni
egy területet, hogy a turizmusból bevétel
származhasson, hanem az értékeknek az
utókor számára való megóvásáért is” – ösz-
szegzett Szakács.

Fodor Tekla

Nem értenek egyet a környezetvédők azzal a természetvédelmi területek kezelésére vonatkozó
törvénytervezettel, melyet a közeljövőben hoznának. Az új szabályozás értelmében
megengedetté válik az építkezések, befektetések végrehajtása védett területeken, valamint a
nemzeti parkokban is engedélyeznék a vadászatot. 

Lezárult a közel fél éve indított online vetélkedő, mely során Maros, Hargita és Kovászna megye
kevésbé ismert természeti értékeinek bemutatására került sor. A kezdeményezés célja Székelyföld
természeti kincseinek feltárása, népszerűsítése, valamint nem utolsó sorban a fiatalok
környezettudatosságra nevelése volt. A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg,
mely a térség természeti értékeit népszerűsítő egyik legnagyobb és legsikeresebb akciójaként
tartható számon, hiszen a pozitív és negatív csodákra több mint húszezer szavazat érkezett.  

A közönség döntött arról, hogy a versenyben lévő területek
közül Homoródkarácsonyfalva büszkesége, a szelíd  gesztenyés a
legcsodálatosabb. A fákat egy helyi tanító kezdeményezésére 1905-
ben telepítették, ám azt nem tudni, miért éppen Homoródkará-
csonyfalvára esett a döntés. A gesztenyés ma már
természetvédelmi terület, és minden év októberében megszervezik
a hagyományossá vált Szelídgesztenye Fesztivált. A verseny ezüst-
díjasa a borzonti nyíres 667 szavazattal, míg a dobogó harmadik
fokán a Pogányhavas található.

Helyi csoda a botanikus kert

Az 1948-ban alapított, ám egyelőre a közönség által nem túl-
ságosan ismert, marosvásárhelyi botanikus kert a hatodik legcso-
dálatosabb területként említhető. Jelen pillanatban a kertben több
mint nyolcszáz növényritkaság található, melyeket a világ minden
pontjáról gyűjtöttek össze. Az érdeklődők bármikor ellátogathatnak
a kertbe, melynek bejárata a pszichiátriai és gyermekklinika között
van. 

A régió hét szégyene

A projekt másodlagos célja a régió negatív csodáinak a feltárása,
a környezetvédelmi problémák, illetve más tényezők kihangsúlyo-
zása volt. A tervek szerint eme szégyenpontokra megoldási lehe-

tőségek születnek. Bár a szavazók legfőképp a pozitív csodákra fek-
tették a hangsúlyt, ebben a kategóriában is összeállt a hetes lista:
erdőirtás, élővizek szennyezése, árvíz/árvízvédelem, számonké-
rés/büntetés, hétvégi házak/építkezés, biodiverzitás, illegális hul-
ladéklerakás. 

Az elképzelések értelmében a versenyben lévő területekről ké-
szült legsikeresebb fotók és javaslatok bekerülnek a Székelyföld 7
csodájáról készülő kiadványba, valamint megrendezésre kerül egy
fotókiállítás is, amelyen a beküldött fényképek segítségével szem-
léltetik a helyi természeti területek értékeit, valamint megőrzésük
jelentőségét. 

Fodor Tekla

Székelyföld hét csodája

+7 csoda
1.) Szelídgesztenye liget (690 szavazat) (6.14) 
2.) Borzonti nyíres (667 szavazat) (3.20) 
3.) Pogányhavas teteje (666 szavazat) (6.64) 
4.) Csókás-Veczer (664 szavazat) (3.13) 
5.) Sólyomkő (659 szavazat) (5.14) 
6.) Marosvásárhelyi botanikus kert (657 szavazat) (4.49) 
7.) Ördög-tó (653 szavazat) (4.67)  

-7 csoda
1.) Erdőirtás (292 szavazat) (6.60) 
2.) Élővizek szennyezése (271 szavazat) (6.63) 
3.) Árvíz/árvízvédelem (223 szavazat) (6.71) 
4.) Számonkérés/büntetés (216 szavazat) (6.75) 
5.) Hétvégi házak/építkezés (198 szavazat) (6.73) 
6.) Biodiverzitás (191 szavazat) (6.70) 
7.) Illegális hulladéklerakás (172 szavazat) (6.55)
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Ipó László festményeiből nyílt kiállítás múlt pénteken a Kultúrpalota kiállítótermében. Az esemény hármas évfordulót ünnepel: 100 éve született a
neves erdélyi képzőművész, muzsikus és költő, továbbá idén van halálának 20. évfordulója, valamint 16 éve működik az Ipó László Alapítvány.

Az azonos nevű irodalmi kör mellett vagy azzal párhuzamosan indult a szépirodalmi
internetes portál. Szerkesztői Bölöni Domokos körvezető és Elekes Ferenc író, költő.

A tárlat házigazdája, Bandi Kati, a
Romániai Képzőművészek Országos
Szövetsége Maros Megyei Fiókjának
nevében köszöntötte a szép számban
megjelent közönséget. A textilművész
hangsúlyozta: mivel a tárlat egy ér-
zelmi töltetű ünnep, nem érzi sem tisz-
tének, sem helyénvalónak a
festmények kritikai elemzését. Majd
átadta a szót a művész fiának, i. Ipó
Lászlónak, aki elmondta, két napja
még korántsem volt biztos, hogy édes-
apja képeit kiállíthatja a helyszínen. „A
művészet közelebb hozza egymáshoz
a lelkeket”, mondta a művész utódja,
majd így fogalmazott: „vannak dolgok,
amiket pénzen nem lehet megvenni,
ilyenek a tehetség, a szeretet, a hit és
a művészet”. Az erdélyi realista festő
életútjának fontosabb állomásait
érintve, fia elmondta, azért áldozott
egy vagyont édesapja emlékének ápo-
lására, mert látta, hogy nem divat a
kultúra. Egy olyan világszemlélettel kí-
vánt szembemenni és példát mutatni,
amelyben az értékek válságában a
pénz győzedelmeskedik.

„A mai hármas ünnepen a Székely-
föld szülöttére emlékezünk, a Nagy-
Küküllő mentéről elindult és
kibontakozott tehetségre, akinek az itt
kiállított átfogó és reprezentatív gyűj-
teménye a bizonyítéka annak, hogy
nem élt hiába 80 évet” – mondta
Buzás Árpád kutatómérnök. Kitért arra
is, hogy a festészet egyik legizgalma-
sabb és legnehezebb feladata a port-
réfestés, Ipó Lászlónak pedig szinte
nincs is képe alakok nélkül, arcképei

arról árulkodnak, hogy a művész be tu-
dott férkőzni, el tudott jutni modelljei
lelkének mélységéig és tehetségével
maradandót alkotott. 

Csegzi Sándor alpolgármester azt
emelte ki, hogy kétségkívül mara-
dandó érték, ami a falakra felkerült, de
érték az a küzdelem is, ahogyan i. Ipó
László dolgozik, küzd azért, hogy a
munkák a közönség elé tárulhassanak.
Majd azt a gondolatot is megosztotta
a jelenlevőkkel, hogy művészethez
értő, művészetpártoló társaságban
már felvetődött annak a kérdése, hogy
Marosvásárhely kapcsán nem lehet-e
képzőművészeti iskoláról beszélni.
Ugyanis a város történetének egy bi-
zonyos korszakáról elmondható, figye-
lembe véve a művészeti oktatás és
termés színvonalát, hogy iskolát indí-
tott. Ipó László életműve pedig beleil-
lik ennek az iskolának a képébe:
ecsete, képzelete és munkássága miatt
része volt annak a marosvásárhelyi
kulturális életnek, amely nagyon sok
neves alkotót indított útjára. Végül vá-
rosvezetői kötelességének nevezte az
életmű utókorra hagyományozását.

Az ünnepi műsor Kecskés Csaba
unitárius lelkész szentírásbeli üzene-
tével folytatódott, majd Bartis Ildikó
színművész szavalta el Ipó László Egy
mag című versét. Az est a fiatal művé-
szek pártfogásának jegyében folytató-
dott: a Művészeti Iskola diákjai – Fehér
Árpád, Haáz Márton, Orosz Dávid –
muzsikáltak, majd Schuller Helga sza-
valt. 

Vass Gyopár

100 éve született Ipó László

– Mikor és milyen megfontolásból
kezdtek el ötletelni az irodalmi kör hon-
laptervén?

Elekes Ferenc: – Nem terveztünk
semmit. Magától jöttek az ötleteink,
mint a köhögés, vagy a csuklás. 

Bölöni Domokos: – Nekem ko-
rábban is megfordult a fejemben egy
ilyen lap létrehozása. De csak most
nyílt rá alkalom. 

– Jelenleg milyen stádiumban tart
a munka és mik az elképzeléseik a portál
működésével kapcsolatban?

E. F.: – A legelején tartunk.
B. D.: – És már a második változat-

nál. Lehet, hogy lesz egy harmadik is.

– A mostani internetes felületet
megelőzte-e valamilyen nyomtatott for-
májú kiadvány? 

E. F.: – Igen, megelőzte. A Guten-
berg-galaxis.

B. D.: – Rossz helyen előzött, de
nem lévén rendőr sehol, inkább mi tér-
tünk ki előle.

– A portál szépirodalmi lapként
definiálja magát. Ez azt jelenti,
hogy a tartalmat egy korszerű for-
mához és annak minden előnyéhez
igazítják? Olyasmikre gondolok,
mint az írások szinte azonnali köz-
zététele, a véleménynyilvánítás le-
hetősége...

E. F.: – Megpróbáljuk a tartalom-

hoz igazítani a formát.
B. D.: – Amit jónak érzünk és gon-

dolunk, azt szívesen tesszük közzé. Ter-
mészetesen a jóérzés és a jó ízlés
határain belül.

– Számolnak-e azzal, hogy az inter-
netes felület megnövelheti a publikálni
vágyó tollforgatók számát? A honlap
számukra is lehetőséget nyújt a bemu-
tatkozásra, vagy pedig csak egy jól meg-
határozott csoport számára jelent
lehetőséget a közlésre?

E. F.: – Jól meghatározott csopor-
tot céloztunk meg: az írni és olvasni
tudók csoportját.

B. D.: – Elsősorban azok jelentkez-
tek, akik a Súrlott Grádics irodalmi
körre is eljárnak, de természetesen

számítunk az új tollakra is. Főleg pedig
új olvasókra.

– Ha szépirodalom, valamilyen szű-
rőknek is működniük kell. A szerkesztő-
gárda szab-e műfaji, stílusbeli vagy
egyéb kritériumokat? 

E. F.: – A szűrőket kifelejtettük. Jó,
hogy szóltak...

B. D.: – Bízunk a szerzők tehetsé-
gében és tisztességében. Esetleges ki-
fogásainkat magánlevélben közöljük
az érintettekkel. 

Ami pedig nem ember elé való, azt
fanyar derűvel hanyagoljuk. 

Kérdezett: V. Gy.

Új irodalmi lap a hálón

Súrlott Grádics

A honlap elérhetősége: surlottgradics.wordpress.com.
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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!

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

Maros megyei hetilap
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Sokat gondolkodtam a holokauszttagadók lélektanán: vajon mi indítja őket arra, hogy dokumentált tényeket semmisnek vegyenek, hogy híradá-
sokat, könyveket, vallomásokat, fényképeket, a testi-lelki sebeket viselő, traumából fölépült áldozatokkal készült riportokat negligáljanak, s csak
fújják a magukét: nem igaz, nem úgy volt, nem történt meg, nem bántotta senki az elhurcoltakat, nem is volt haláltábor.

Legalábbis egy bizonyos Heller
Ágnes nevű, dollárszemű filozófuspro-
fesszor szerint. Aki nem máshol osz-
totta meg e véleményét a hazájáról,
mint az Európai Unió parlamentjében.
Személyesen Daniel Cohn-Bendit meg-
hívására, Helga Trüper képviselő asz-
szony felkonferálása után. Utóbbi azzal
adta meg az előadás alaphangját, hogy
„a professzor asszonyt zsidó szárma-
zása miatt diszkriminálják Magyaror-
szágon”.

Heller Ágnes a gyűlölködésen túl fe-
nyegetőzött is Brüsszelben. A mutató-
ujját sátáni mozdulattal felemelve azt
mondta: Orbán Viktor egyszer még fi-
zetni fog! Na persze, ha Heller mondja.

Gondolni sem merünk arra, hogy a
meglehetősen hullámzó színvonalú
életművet maga mögött tudó Heller

Ágnes rasszizmusba hajló magyargyű-
lölete összefüggésben áll holmi közel-
múltbeli fülöncsípéssel. Jelesül azzal,
hogy Budai Gyula elszámoltatóbiztos
kiderítette: a Magyar Tudományos Aka-
démia Filozófiai Intézetében majdnem
félmilliárd forintot szórtak el az előző
kormány alatt tanulmányok írására. To-
vábbá, hogy ebben a minden egyes
betűt aranyárban megfaragó galeriben
éppen Heller Ágnes volt a szellemi ban-
davezér. Aki csak a saját, Alaptalan alap:
A tradíció folytonosságának és az
életmű egységének kérdése Nietzsche,
Lukács és Heidegger munkásságában
című pályázatára 53,9 millió forintot
markolt fel. Nyilván összhangban a Ma-
gyar Bálint SZDSZ-es exminiszter által
kiírt pályázat hivatalos céljával, az uniós
csatlakozást segítő társadalomtudomá-

nyi kutatások elvégzésével.
Természetesen Heller és a szűk ha-

veri kör tagjai a rendes fizetésükön felül
vették fel a félmilliárdot. Akadt köztük
olyan is, aki tízmilliókért szerkesztett
egybe már megjelent esszéket. Persze
ez is teljesen természetes, a liberális
holdudvarnak a balliberális kormánytól
mindez jár. Alanyi jogon és az adófize-
tők pénzéből. Akár leütésenként és
szusszanásonként egymillió, miközben
ma örül, aki diplomával nettó százezer
forint fölött talál állást. Ápolók, tűzol-
tók és mentők sajnos kénytelenek be-
érni ennél kevesebbel.

A lebukott közpénzfaló falka most
fröcsög, szerte a világban. „Személye-

sen Orbán irányítja a filozófusok elleni
koncepciós eljárást” – mondja Heller.
„Megsemmisítés, antiszemitizmus és új
autokratikus uralom” – fejelik meg a
cinkosok. Csak az a kérdés: ha Hellerék
szerint ilyen nyomorult kis pondrók va-
gyunk, akkor nem volt ciki elfogadni a
pénzünket? Vagy arra azért jók va-
gyunk, hogy összedobjuk Magyar Bá-
lint udvaroncainak a félmilliárd
forintot?

Heller Ágnes beteg, megnyomoro-
dott lelkű, sajnálni való vénasszony.
Elegendő csak beleolvasni egy tavalyi,
a Figyelőnetnek adott interjújába, ahol
családi tragédiája apropóján bevallja,
hogy a holokauszt „beleépül az ember
személyiségébe.” Pedig azok az évek
meg a következő öt, vérrel és gumibot-
tal írt évtized nemcsak Heller, hanem

egy egész ország személyiségébe beé-
pült. A többség mégsem fröcsög és
gyűlölködik útszéli hangnemben, aljas
és primitív módon, úgy, mint ő. A nagy
filozófusprofesszor.

Heller még sok kárt okozhat nekünk
külföldön, de ezekkel a mondatokkal
örökre leírta magát itthon. Csak azt
nem értem, hogy Szőcs Géza miért akar
mindenáron békejobbot nyújtani
ennek a magából kifordult asszonynak.
A kulturális államtitkár a szélsőbaloldali
Vasárnapi Híreknek adott interjúban
ugyanis letolta Budai Gyulát a filozó-
fusügy nyilvánosságra hozásáért, és
egyetértett a kérdezővel, hogy több
tisztelet jár Helleréknek.

Ezek után?
Huth Gergely 

Szolganép
Kár szépíteni, szolgalelkűek vagyunk. Mi, magyarok, mindannyian. Nemcsak szűken vett tízmillióan idehaza, de még a Csíki-havasok nyergén épült
esztenában is. Hagyományosan engedelmeskedünk a törvényeknek és a felsőbbségnek. Így volt ez negyvennyolcban, ötvenhatban, nyolcvankilencben,
de még 2006. október 23-án is. Akkor egyébként sem kínoztak, lőttek meg senkit. A rádió udvarán is csak néptánckört tartottak Gergényi Péter
hoppmesterei. Hogy tudják, kedves olvasók, nekünk, magyaroknak annyira hosszú a nyelvünk, hogy szinte kitaláljuk, mit helyes mondanunk, s hogy
miként engedelmeskedhetnénk még jobban Orbán császárnak. Ilyenek vagyunk, hiába.

Holokauszttagadás – másképp

Mindez csak fikció. Képzelgés. Ez ju-
tott eszembe, amikor Heller Ágnes
brüsszeli megnyilvánulását hallgattam
a 2006 őszén történt rendőri atrocitá-
sokról, a maradandó sérülést szenve-
dettekről. Rögtön leszögezem: nem a
két esemény között vonok párhuza-
mot, hiszen nagyságrendben és törté-
nelmi súlyosságban is igen nagy a
különbség. A reakció azonban, a té-
nyekről tudomást nem vevő dühödt
tagadás vészesen hasonlít egymásra.

Heller Ágnes, amikor a tények két-
ségbevonásával meggyalázta a meg-
vakult, megvert, megalázott,
gumilövedékkel tönkretett emberek
szenvedéseit, s ennek hangot is adott
az Európai Liberális Párt meghívására
rendezett fórumon Brüsszelben, úgy
viselkedett, mint egy holokausztta-
gadó. Magából kikelve mondta: „A tün-
tetések után senkit nem kínoztak!”, „A
békés megemlékezőkre nem lőttek rá
gumilövedékkel!”, „Mutasson egy ese-
tet!”, „Magyarországon veszélyben a
demokrácia!”.

Vajon Heller Ágnes nem néz tévét?
Nem olvas magyar újságot? Nem hasz-
nál internetet? Nekivadult tagadásai
mellé még hozzátette: „a Fidesz sem
emelt panaszt”. Ezt aztán végképp
nem mondhatja el, hiszen az Európai
Unió tájékoztatása többször is megtör-
tént, az emberjogi bizottság akkori el-
nöke, Balog Zoltán Brüsszel
tájékoztatásán kívül több parlamenti

hozzászólást is szentelt a témának,
legutóbb tavaly májusban a károso-
dást szenvedett emberek kártalanítá-
sával és a rendőrök felelősségre
vonásával kapcsolatban. Jó, Heller nem
néz soha parlamenti közvetítést sem,
elhiszem. Azt is tudjuk egy vele készült
interjúból (2007. február 23., Hetek),
hogy 2006. október 23-án nem volt
idehaza. Ez azonban nem akadályozta

őt meg abban, hogy a rendőri brutali-
tásért, az ártatlanok összeveréséért,
kamerával rögzített megrugdosásáért
Orbán Viktort (!) tegye felelőssé.
Mintha ő lett volna a kormányrúdnál
2006 őszén. Gyurcsány Ferenc a filozó-
fus szemében ártatlan, mint a ma szü-

letett bárány. Ő nem felel semmiért.
Hiszen ő csak egy miniszterelnököcske
volt zéró hatalommal, igaz?

A legsötétebb Rákosi-korszakban
volt divat nyilvánvaló tényeket ilyen
durván elhazudni, de akkor azt Moszk-
vához igazodó politikusok tették. Hel-
ler kikhez igazodik, amikor hamisít?
Szeretném segíteni a tájékozódását
egy kis felsorolással: a tömeges rendőri

jogsértések miatt felemelte szavát az
Európai Bizottság igazságügyi és ren-
dészeti biztosa, a jogsértések tényét
megállapította az állampolgári jogok
biztosának általános helyettese, az
Amnesty International, a Civil Jogász
Bizottság, az ENSZ kínzás elleni bizott-
sága, a Társaság a Szabadságjogokért,
a Magyar Helsinki Bizottság és a Nem-
zeti Jogvédő Alapítvány is. Amennyi-
ben Hellernek igaza lenne, akkor ők
mind hazugok. Ahogyan Franco Frat-
tini is, az Európai Bizottság akkori alel-
nöke, aki tömegoszlatásnál a
gumilövedék használatának mellőzé-
sét, viszont a rendőri azonosító hasz-
nálatának megkövetelését javasolta
Petrétei József volt igazságügy-minisz-
ternek. Talán jól tenné Heller Ágnes, ha
felhívná Frattini urat, s személyesen
oktatná ki, mit képzelődött itt holmi
gumilövedékekről. Elmagyarázhatná,
hogy 2006. október 23-án Budapesten
szép csendes ünnepség volt, Gyurcsány
áhítatosan imádkozott 1956 közel
négyszáz kivégzettjéért a vaskefénél,
mobil nem volt nála, így hát utasítani
sem tudta a rendőri szerveket arra,
hogy verjék véresre a tüntetőket meg
a megemlékezőket.

Meg kellene írnia Heller Ágnesnek
2006. október 23. számunkra ismeretlen
történetét, aztán beadni egy pályázaton.

Ha tekintélyt nem is, valamit bizto-
san lehet vele nyerni.

Körmendy Zsuzsanna

Heller Ágnes
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Egy élet a zene, a színpad és a
bábok világában

– Hogyan lesz valakiből bábszínész?

– Már gyerekkoromban megfertő-
ződtem, a nővérem révén, akit a vásárhe-
lyi bábszínház alapító tagjának is
tekinthetünk. Kiskorom óta, alig lehettem
mindössze másfél-, kétéves minden sza-
badidőmet ott töltöttem. Már akkor szí-
vesebben mentem a próbákra, mint
óvodába. Kisiskolásként, amikor ugye „hi-
vatalosan” vittek minden gyereket, hogy
megnézze az előadást, én kívülről fújtam
a szöveget. A későbbiekben barátokra tet-
tem szert, lassan-lassan zenét szereztem
néhány darabnak, és így mindvégig
életem részét képezte. Mielőtt felvételiz-
tem volna a Színiakadémiára, elvégeztem
egy hároméves továbbképzést, és így lett
belőlem műépítész. Csodálkoztak is a fő-
iskolán, hogy mit keresek én ott. A cél
egyértelmű volt: színész szerettem volna
lenni. A szüleimnek sem sikerült lebeszél-
niük erről az álmomról, és bizony beju-
tottam és elvégeztem a színészképzőt.

Egyetem után mindenáron Vásárhe-
lyen szerettem volna maradni. És szeren-
csére sikerült is, ugyanis miután Nemes
Levente átigazolt Sepsiszentgyörgyre, fel-
szabadult a Nemzeti Színházban egy
állás. Ekkor kerültem én oda, ahol körül-
belül 3–4 évet töltöttem, viszont bizo-
nyos dolgok miatt beadtam a
felmondásom.

– Elárulná, hogy miért?

– Őszintén bevallva, mindig vitatko-
zós típusú ember voltam. Egyszer egy ta-
nárom azt mondta nekem: édes fiam, te
egy kolerikus alkat vagy. Addig nem ta-
lálkoztam ezzel a szóval, ezzel a kifejezés-
sel. Hazamentem, és kérdeztem
édesanyámat, hogy nekem milyen gye-
rekbetegségeim voltak.  Emlékeztem,
hogy mumpszom volt, hólyagos himlőm
volt, de arra nem, hogy kolerás is lettem
volna. Tehát egy vitatkozó, veszekedő, el-
lentmondó ember voltam, és bizony a
színházban is meg mertem mondani a
véleményem, meg mertem kritizálni
egy-egy rendező, vagy egy-egy kollega
munkáját. A színjátszás olyan, mint egy
futballmeccs, ha egyik játékos a másiknak
nem ad jó passzt, akkor nem lehet gólt
lőni. Tehát én jóindulatból szóltam, ha
úgy gondoltam, valami sántít, próbáljuk
másképp. Nem mindenki vette szívesen,
főleg a rendezők, akiknek bizonyos elkép-

zeléseik voltak, és ritka volt az, aki tényleg
figyelembe vette volna, amit mondtam. 

– Hogyan emlékszik vissza a bábszín-
házban eltöltött éveire?

– Természetesen, mint mindenhol, itt
is voltak pozitív, valamint negatív élmé-
nyeim. Nagyon sok darabnak én szerez-
tem a zenéjét, és az igazság az, hogy
legtöbbször inkább előszínpadon játszot-
tam, bevonva a gyerekeket. Általában
ilyen szerepeket kaptam, és szívesebben
is játszottam ezeket. A lurkók nem egy-
szer velünk közösen énekeltek, verset
mondtak, szerettek szerepelni. Ugyanak-
kor bejártuk egész Európát, turnéztunk
Magyarországon, Svájcban, Németor-
szágban, Franciaországban, és természe-
tesen Romániában, a Székelyföldön is
bemutattuk darabjainkat. Eljártunk báb-
fesztiválokra, ahol bizony szoros barátsá-
gokat kötöttünk és alkalmunk volt mások
előadását is megnézni. Nagyon jó vi-
szonyban voltunk a többi társasággal,
megkritizáltuk egymás darabját, véle-
ményt mondtuk. Az utóbbi időben köz-
vetlenül a fellépés után haza kellett
indulnunk, nem volt idő sem beszélgeté-
sekre, sem vitákra.

Ezenkívül mindig a zene szerelmese
voltam. Megtanultam gitározni, szájhar-
monikázni és mindig szívesen fakadtam
dalra, szereztem zenét különböző dara-
boknak.

– Melyik a kedvenc jelenete, bábfigu-
rája?

– Nagyon élveztem Carlo papát ját-
szani a Burratino kalandjaiban, valamint
az Egy kislány dalt keres című darabban
én voltam a narrátor és az énekes. Ugyan-
akkor rendeztem egy darabot is, Cigány-
meggy címmel. Budapesten, a Kolibri
fesztiválon volt a bemutatója. Néhány ci-
gány mesét dolgoztam át, a zenét is én
szereztem hozzá. Csodálkoztak is a kollé-
gák, hogy volt bátorságom egy ilyen ké-
nyes témához nyúlni, hiszen arról szólt a
darab, hogy miért kitagadott a cigány kö-
zösség, miért ez a sorsuk, a vándorlás.

– Milyen egy jó bábszínész?

– Véleményem szerintem a színészek
és a bábszínészek 90 százaléka azt gon-
dolja magáról, hogy jól végzi a munkáját,

viszont erről kizárólag a közönség dönt,
aki a bábszínház esetében a gyerek. A so-
rozatos előadások folyamán derül ki, me-
lyik darab tekinthető sikeresnek, ki az a
színész, vagy épp báb, akit visszatapsol-
nak. Én mindig híve voltam annak és ra-
gaszkodtam ahhoz, hogy premier előtt
vegyük fel egy magnóra vagy videóra a
darabot, azért hogy visszahallgassuk,
mikor, mit, hogyan is mondunk, játs-
szunk, hiszen csak akkor észlelhetjük va-
lósággal a hibákat. Önmagát az ember
kívülről teljesen másképp látja, mint a
színpadon, a paraván mögött. És a szí-
nésznek el kell fogadnia a jóindulatú kri-
tikákat, vagy kénytelen elviselni a
következményeket, ugyanis a néző, és fő-
képp a gyereknéző nagyon kritikus tud
lenni. 

Emellett természetesen szeretni kell
a bábokat, életet kell beléjük lehelni,
hogy a gyerek elhiggye, hogy az a báb is
érez. Szeretnie kell a gyerekközönséget,
tudnia kell jó kapcsolatot teremteni velük,
lekötni figyelmüket, s mindezt a bábok
segítségével. 

– Arra nem gondolt sohasem, hogy
visszatérjen a színházba?

– Amikor épp nagyszínpadra vágy-
tam, akkor mindig kaptam egy ajánlatot,
a színháztól, vagy a Gruppenhecc társu-
lattól. Ebben a korban azonban már sokra
nem várhatunk, a társulatoknak nincs
szükségük idős színészekre. Nem is
tudom, hogy egyáltalán van-e valaki a
Nemzeti Színháznál, aki nyugdíjasként
dolgozik. Mert ugye ezt is külön meg kell
fizetni, és a büdzsé nem engedi meg.
Jelen pillanatban már kicsit sem hiányzik
a sok utazás, turnézás. Fiatalabb korom-
ban nagyon élveztem, de mostanra már
belefáradtam. Élvezem nyugdíjas életem,
kertészkedem, néha zenélek. 

– Milyennek látja a mai színházi, báb-
színházi világot?

– Tehetséges színészek, jól megírt és
megrendezett darabok mindig is voltak
és lesznek. A probléma csak annyi, hogy
futószalagon gyártják a színészeket, báb-
színészeket, zenészeket, koreográfusokat,
ám senki sem tudja őket alkalmazni. Ter-
mészetesen az egyetem, és az erdélyi
magyarság érdeke az, hogy legyen egy
kulturális intézmény, ahol színészeket ne-

velnek, képeznek, de sajnos mind mun-
kanélküliekké válnak. Sok olyan színészt
ismerek, akik pincérként, taxisofőrként
keresik kenyerüket. Voltak, akik külföldön,
főképp Magyarország területén vállaltak
munkát, kisebb-nagyobb társulatoknál,
és ha jól értettem, a mostani végzősök is
ott próbálnak elhelyezkedni. Aki viszont
szereti és hivatásának érzi, hogy művész
legyen, az bátran iratkozzon be az egye-
temre, de meg kell tanulni elfogadni a kö-
vetkezményeit. Nem fognak mindenkit
tálcán hordozni, viszont ha valaki jó idő-
ben jó helyen van, könnyedén befuthat.

Ugyanakkor említésre méltó, hogy

míg évekkel ezelőtt Székelyföldön 6–6
előadást játszottunk, addig napjainkban
már csak egy-két előadásra tudják el-
hozni a tanítók a gyerekeket. Sajnos meg-
csappant a közönség. Már nincs annyi
előadás, mint régebb volt, és itt is megvan
a konkurencia. A nagyobb gyerekeket in-
kább a filharmónia nevelőkoncertjeire vi-
szik, vagy épp a Nemzeti Színházba,
hiszen már ott is rendeznek gyerekdara-
bokat, így a közönség megoszlik. De min-
dig felemelő érzés, ha a gyerek
elégedetten, számos élménnyel gazda-
godva hagyja el a bábszínházat.

Fodor Tekla

Gyerekként mindannyian elámulva figyeltük a marionetteket, amint életre keltek a
színpadon vagy épp a paraván mögött. Együtt harcoltunk a gonosz legyőzéséért, velük
énekeltünk, szavaltunk. Ahhoz, hogy a rongyból készült figurákkal azonosulni
lehessen, szükség van olyan lelkiismeretes és tehetséges bábszínészekre, mint amilyen
Nagy László. Pályafutását színészként kezdte, ám életét mégis a zenélésnek és a bábok
világának szentelte, amiért mi, egykori közönség igazán hálásak vagyunk.

Névjegy

Nagy László
1948. január 1-jén született Marosszentgyörgyön. 1974-ben végzett a
Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskolán. ’77-ig a Nemzeti Színház művésze,
ekkor került az Ariel Színházhoz.
Fontosabb szerepek:
l 1972 - Csongor, Duzzog (Vörösmarty: Csongor és Tünde)
l 1979 -  Az ősz (Éltető József: A hóember szíve)
l 1980  - Krumpli (Krumpli és Pityóka)
l 1981  - Carlo papa (Éltető József: Burratino kalandjai)
l 1982  - Kígyó (Kipling: A kíváncsi elefántkölyök)
l 1984 -  Intéző (Grimm testvérek: Jancsi és Juliska)
l 1984 - Narrátor, Énekes (Alecu Popovici–Papp Ferenc: Egy kislány dalt keres)
l 1985  - Komornyik (H. Chr. Andersen: A császár új ruhája)
l 1986  - Pilóta (Saint Exupéry: A Kisherceg)
l 1986  - Cinkeriogató (Al. T. Popescu: Cinkeriogató)
l 1987  - Kukucsi (Fodor Sándor: Csipike)
l 1987  - Narrátor, énekes (Antal Pál: Varieté)
l 1989  - Cselefendi (Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér)
l 1993  - Döbrögi (Fazekas Mihály: Ludas Matyi)
l 1997  - Narrátor (Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot)
l 1999  - Capulet (Antal Pál: Óh, Rómeó... Óh, Júlia)
l 1999  - Doktor Faustus (Antal Pál: Az híres Doktor Faustus János históriája)
l 2001  - Narrátor (Nagy László: Cigánymeggy)
l 2001  - Óz (L. Frank Baum: Óz, a nagy varázsló)
l 2003  - Színházigazgató (Carlo Collodi, D. Hândoreanu: Adjátok vissza 

Pinocchiót)
l 2003  - Rablóvezér (Petőfi Sándor–Szilágyi Dezső: János Vitéz)
l 2003  - Énekes (Betlehemes játék)
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Nemzeti ünnepünk közeledtével arra voltunk kíváncsiak, részt vesz-e az utca embere a március 15-i marosvásárhelyi rendezvényeken.

B. Andrea, diák

Nem veszek részt semmilyen rendezvényen, mert
nem tulajdonítok különösebb jelentőséget
ennek. Nekem úgy tűnik, ezek a rendezvények in-
kább a politikusoknak adnak lehetőséget a meg-
nyilatkozáshoz, nem pedig az ünnep
tulajdonképpeni céljából rendezik meg őket.
Utoljára két éve voltam hasonló eseményen, még
középiskolás koromban. Akkor az osztálytársa-
immal közösen vettünk részt a Petőfi Sándor szo-
bornál tartott megemlékezésen. A kíváncsiság
hajtott ki a rendezvényre, mivel nem vagyok vá-
sárhelyi, és addig nem volt alkalmam hasonlókra
járni. Akkor úgy döntöttem, elmegyek, elsősor-
ban arra voltam kíváncsi, hogy a vásárhelyiek

hogyan ünneplik március 15-ét, másrészt egyik
osztálytársam szavalt, és meg akartam őt hall-
gatni.

Novák Csaba, történész

Jó ideje úgy érzékelem, ezek az ünnepségek ki-
mondottan aktuálpolitikai kérdésekről szólnak.
A közösségépítésre vonatkozó nagy üzenetekből
nem sok valósul meg a hétköznapokban, főleg
Marosvásárhelyen nem. Minden évben elhatá-
rozom, hogy többé nem megyek el és majdnem
minden évben áthágom ezen elhatározásomat
és az utolsó percekben még befutok a vértanúk
szobrához. Kíváncsi vagyok, mekkora hatással
lesz rám ez évben március idusának hívó szava.

Hegyi Ferenc

Az utóbbi években, zsúfolt programom
miatt, nem tudtam részt venni, de amikor
időm engedte, mindig eljártam a vértanúk-
hoz. Idén még nem tudom, hogy eljutok-e a
megemlékezésre vagy sem, mindez a mun-
kahelyi elfoglaltságomtól függ. Őszintén, a
fiatalok által szervezett fáklyás felvonuláson
sose vettem részt, és úgy néz ki, hogy idén
is kimarad.

Bartha Tibor, nyugdíjas

Mivel nem egyszerre szervezik a két helyszí-
nen a megemlékező ünnepélyt, általában
mindkét helyre elmegyek. És nemcsak én,
hanem a feleségem is velem tart, gyerekeim,
unokáim. Sőt, a fiatalabbak a fáklyás felvo-
nuláson is részt vesznek. Ha rossz az idő, akkor
csak a vértanúkhoz megyek, mert az közelebb
van otthonomhoz.

Radó Orsolya, könyvelő

Sajnos időm nem engedi, hogy részt vegyek a
nemzeti ünnep alkalmából szervezett rendezvé-
nyen. A líceumban, közösen az osztálytársakkal
minden évben eljártunk az aradi vértanúk szob-
rához, vagy a Petőfi-szoborhoz, de ma már nincs
időnk ilyesmire, dolgozni, tanulni kell.

Radó Orsolya, könyvelő

Sajnos időm nem engedi, hogy részt vegyek a nemzeti ünnep alkalmából szervezett rendezvényen.
A líceumban, közösen az osztálytársakkal minden évben eljártunk az aradi vértanúk szobrához,
vagy a Petőfi-szoborhoz, de ma már nincs időnk ilyesmire, dolgozni, tanulni kell.

Egy vásárhelyi polgár, nyugdíjas

Számunkra március 15-e ugyanolyan közönséges nap mint az összes többi. Fiatal korunkban el-
jártunk a vértanúkhoz, de most már nem tartjuk ezt számon, legfennebb a televízióból értesülünk
arról ki, hol ünnepelt. Családunk sem elég összetartó, nem így voltunk nevelve, és hát mi sem így
neveltük gyerekeinket.

S. Antal, tanár

Pedagógusként minden évben eljárok a gyerekkel a Petőfi-szobornál megrendezett eseményre,
ugyanis a fiatalok itt szavalnak, énekelnek, koszorúznak, így mi, a tanárok is megtiszteljük őket
jelenlétünkkel, no meg természetesen illik egy ilyen eseményen részt venni. 

Székely Zsolt, egyetemista

Őszintén nem szeretem a hivatalos felvonulásokat.
Inkább mélyen, csendesen megemlékezem, ahe-
lyett, hogy valamelyik politikai rendezvényen ala-
koskodjak. Annak idején a líceumban nagy
lelkesedéssel vettem részt a nemzeti ünnepen. Ez
több okból is jó dolognak bizonyult: tanultam kis
történelmet, de az sem volt utolsó szempont, hogy
az iskolából is lehetett hiányozni. Mivelhogy meg-
kaptam a kellő okítást és ismerem már az összes
propagandaszöveget, inkább otthonról ünnepelek.

Körtesi Sándor, pedagógus

Részt veszek az iskola által szervezett ünnepsé-
gen (szervezőként és nézőként egyaránt),
ugyanakkor jelen leszek este 6 órától az EMI
által szervezett megemlékezésen (résztvevő-
ként) is. Hogy miért ezen és nem másikon? Mert
ez fiatalosabb, színesebb, kevesebb a mellébe-
szélés, nincs politikai íze, fennköltebb, több a
fiatal, modern versek, zenék (Kárpátia stb.) te-
szik színessé. Hát ezért. 

Barabás Ünige, egyetemista

A vértanúk emlékművénél rendezett megemlé-
kezésen biztosan jelen leszek, a Petőfi-szobornál
viszont még nem biztos. Ezenkívül az Erdélyi Ma-
gyar Iak által szervezett esti fáklyás vonuláshoz
is csatlakozom. Számomra fontos a történelem,
az hogy megemlékezzünk őseinkről, valamint
fontos ez az ünnep magyarságtudatunk kinyil-
vánítása szempontjából is.

Az oldalt szerkeszti: Fodor Tekla

Véleményem szerint...
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élet-módi

amelyben egy 
cirmos jót tesz

Elöljáróban, nagyon röviden a román–magyar
túlélő szótárukhoz szeretnék adalékokkal szolgálni.
Ha a kedves olvasók közül ne adj’ isten! valaki valaha
a SMURD rohammentő-szolgálatnál kötne ki, és
szüksége lenne a zsibbadt szóra, azt románul úgy
mondják: amorţeală. (…) Dzsesszikának ugyanis
fordítót kellett hívni, hogy közölje, mily módon fáj a
feje, és most már nem hiszi, hogy valaha is elfelejti
a zsibogós kifejezés román megfelelőjét. A Kedveszsó
Kolleginával inkább csak taxizásnak nevezhető „ka-
land” során Dzsessz a migrénjére kapott egy deci in-
jekciót (amiben szerinte víz volt, és/mert a migrénje
úgysem múlt el) és mondták neki (miközben való-
színűsíthető, hogy hülyének nézték), hogy menjen
haza, húzza a paplant a fejére és aludjon egy nagyot. 

Így történt, hogy hősnőnk a nagy lábadozások
közepette belenézett a VV4-be. Ez az a valóságshow,
amitől Dzsessznek tartós és megingathatatlan
módon herótja van. Rendelkezik ugyan homályos is-
meretekkel a műsorról, például Szandikát ismeri,
akárcsak a férfiálmok, de például az, hogy Gombi
férfi vagy nő, arról fogalma sincs (s most nem veszi
a fáradságot, hogy utánanézzen), és így tovább. A
Zöld Pikkelyes Palotába néhány hete az az életfon-
tosságú, hírértékű stb. információ jutott el, hogy a
villában gondok vannak, két táborra szakadt a csa-
pat. Hogy aztán a későbbiekben mi történt, nem
tudni, de a minap kérlek szépen, Kasza Tibi (???) és
L.L. Junior költözött egy-két napra a villába, hogy
helyreállítsa az elmérgesedett kapcsolathálót. Akkor
este a szexuális élet hiánya okozta sebeik felfedése
mellett szóba jött az is, hogy a villalakók boldogta-
lanok, nem lehetnek önmaguk, látja őket anyu-apu
a tévében és ehhez hasonlók. Mire a sakkbajnok
Kasza Tibor, rációra ható retorikai kérdéssorozatával
próbálta dekonstruálni azokat a problémáikat, ame-
lyek mellesleg emberi mivoltu(n)kból fakadnak 
(– persze ez csak Dzsessz privát véleménye): „Van
amit egyél? Van piád? Meleg van? Ingyen lakhatsz-
élhetsz?” Mire a szerencsétlen kísérleti bábuk – mit
volt mit tenni, hiszen valóban így van –, csak bólo-
gattak. Erre pedig következett a konklúzió: „Akkor
szádat befogtad és nem panaszkodsz.” Valamit na-
gyon tud ez a pasas. 

Körülbelül annyit (vagy egy kicsit annál is keve-
sebbet), mint az a cica, aki egyszer csak a semmiből
ott volt a tömbházunk előtt. S egy-kettő, néhány pil-
lantással és nyafizással az egész tömbházat levette
a lábáról. Azóta a cirmosnak messze legjobban megy
a környéken. Mindenkinek van hozzá egy kedves
szava, föléhajolnak és elmosolyogják magukat a
tömbház és a környék lakói. Már műanyag edény-
készlete is van, ennek tartalma pedig: langyos tejbe
aprított kenyérke. Persze, ezzel párhuzamosan vala-
miféle titkos versengés is elindult a cicus kegyeiért,
amiről a bokrok aljában kikandikáló csirkecsontok
árulkodnak... Mindenesetre a cica, akinek kóbor lé-
tére, bundájáról ítélve, kék vér csörgedezik ereiben,
szebbé teszi a környéken a mindennapokat. Persze
ő csak egy eszköz a pillanatnyi boldogsághoz, mo-
solyhoz, és nem valószínű, hogy önmegvalósítási
gondjai lennének. Van ingyen kaja-piája, nem fázik,
mert itt a tavasz.

S mégis. Talán még a cicának is az a legfontosabb,
hogy törődnek vele. 

(vassgyopi)

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

l teltkarcsú, formásan duci, telt idomú: dagadt
lmások által szépnek mondott, átlagos kül-

sejű, romantikus, reprezentatív: rusnya
l fiatalos: vén
l életvidám, víg kedélyű: alkoholista
l ápolt: elmebeteg
l sportos testalkatú: nincs melle
l az átlagosnál alacsonyabb: törpe
l filigrán, csinos: gebe
l kreol bőrű: cigány
lmolett: akkora segge van, mint a bécsi or-

gonaterem súgólyuka
l dúskeblű: tehén
l optimista: infantilis

l állatbarát: emberkerülő
l kedves, figyelmes, gondoskodó: minden-

kinek az agyára megy
l intelligens, művelt: annak hiszi magát
l gyermektelen: meddő
l önmagára és környezetére igényes: tiszta-

ságmániás
l szexisen dundi: úgy néz ki, mint egy te-

lesz*rt búvárruha
lművészetet, komolyzenét kedvelő: sznob
l napfényt, vízpartot imádó: vécésnéni a

strandon
l antialkoholista: nem mer inni, mert alko-

holista

lmély érzésű: lelkizős
l érzéki: nimfomániás
l imád a csillagos eget bámulva ábrándozni:

hajléktalan
l temperamentumos: hisztis
l álmai lovagját keresi: idióta
l csábos tekintetű: kancsi
l széles érdeklődési körű: szétszórt
l vadmacska az ágyban: szőrös, büdös, kar-

mol, harap és prüszköl
l odafigyelésre, megértésre vágyó: be nem áll a szája
l káros szenvedélyektől mentes: jehovista
l kis testi hibás: nincsenek végtagjai
l nőies: férfi

CSALAFINTA TÁRSKERESÉS
- avagy mit jelentenek valójában a társkereső hirdetésekben felsorolt tulajdonságok - 

Triatlon. Egy évtizedek óta húzódó perben
végre döntést hozott a hágai bíróság. Ennek
értelmében a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság kénytelen volt elismerni, hogy a triat-
lont (futás, úszás és kerékpározás) nem a
sportszakik találták ki, hanem egy sárpa-
taki magyar cigány, bizonyos Kolompár Ala-
dár, aki 1937. június 17-én leszaladt a
faluszéli tóhoz úszni, és utána biciklivel
ment haza.

KAF. A népszerű költő, Kovács András Fe-
renc, az erdélyi rímkirály, mindannyiunk
KAF-ja a tavalyi Kossuth-díj után idén a Că-
lăraşilor-díjat is megkapta. Gratulálunk!

Dezlexikon
– Kemping: laza kirándulóviselet;

– Dezideráta: ideálisan alacsony havi tör-
lesztőrészlet;

– Mefisztó: alvilági horgászhely;
– Fineszes: agyafúrt jobboldali politikus;
– Gádzsó: cigány származású cowboy;
– Fixa idea: valamely tárgy rögzítésénél tá-

madt ötlet;
– Demagóg: Góg és Magóg képmutató fél-

testvére;
– Szopornyica: szerbhorvát stoppos kurva;
– Fjord: skandináv főnemesi cím;
– Nyomorgó: lepattant törpe a Hófehérké-

ből;
– Fingerprint: erősre sikeredett szellentés

nyoma az alsóneműn.

Dugó. Hatalmas dugók alakultak ki egyik
délután Németország több autópályáján,
gyakorlatilag egyszerre. A különös jelensé-
get német tudósok japán és brit szakembe-
rek bevonásával vizsgálják. A dolog annál
is furcsább, mivel az autópályák környékén
egyáltalán nincsenek parafaerdők. A drez-
dai üveggyárban már megkezdték a dugók-
hoz illő gigantikus borospalackok gyártását.

Álom, álom, édes álom… Az álmodás
olyan módosult tudatállapot, amelyben
emlékekből, bennünket foglalkoztató dol-
gokból, ábrándokból és képzeleti képekből
összegyúrt álomképeket hozunk létre. Min-
denki álmodik, legfeljebb nem emlékszik
rá, és akik igen, azoknak is gondot okoz a
jelentésük. Ezért hozunk létre egy álom-
fejtő rovatot, és arra biztatjuk önöket, írják
le néhány mondatban, mit álmodtak, küld-
jék el a kozpont@kozpont.ro címre, és mi
megfejtjük. Kedvcsinálónak most röviden
kielemezzük egyik kolleganőnk álmát, aki
azt álmodta tegnap éjjel, hogy ő egy héli-
ummal felfújt gumibaba, aki szétterpesz-
tett lábakkal és tátott szájjal repül az ég
felé, északnyugati irányban. Hát akkor lás-
suk…

Nos, ha valaki azt álmodja, hogy ő egy tárgy
– ezzel kvázi dezantropomorfizálva magát
–, az mentálhigiénés szempontból elég ag-
gasztó, bár a gumibaba valójában csak félig
tárgy, használat közben legalábbis. Maga a
repülés egyes álomtudorok szerint kielégítet-
len szexuális vágyra utal, de tudja a fene. Az
északnyugati irány feltehetőleg annak tud-
ható be, hogy a szubjektum álmában délke-
leti szél fújt, vagy valami másnak. Az álmok
rendszerint szimbolizálnak képi szinten, a tu-
dattalan noir, pöfögő bugyrainak emanációit
intelligibilis operátorok által transzponálják
a szuperegóba, de nem ritka a verbális kó-
dolás sem. És ez esetben az utóbbi történt:
álmodónk elmesélte, hogy aznap egy össze-
szólalkozás során beképzelt lotyónak titulál-
ták, amit a tudatalattija ekként prezentált
az álomképben: ő egy felfuvalkodott per-
szóna, aki el van szállva magától.

Várjuk hát megfejtendő álmaikat a fenti
címre. Kitalációkat ne írjanak, mert egyből
kiszúrom, és lesz nemulass!

Világnap. Jelentése: olyan évenként is-
métlődő, globális vagy számos országra ki-
terjedő ünnepek és figyelemfelhívó napok,
amelyeket különböző nemzetközi szerve-
zetek hirdettek meg valamely aktuális té-
mához kapcsolódóan. Az alapötlet nem
volt rossz (például A víz világnapja, A béke
világnapja, A költészet világnapja, Rákelle-
nes világnap satöbbi), csak sajnos mára
kissé túlzásba vitték. Így van többek közt
Idegenvezetők világnapja, Szerzetesek vi-
lágnapja (oltári bulikat csaphatnak), Nem-
zetközi pi nap (nem maradt le a „na” a
végéről, a pi számról vagyon szó), A kísérleti
állatok világnapja (aznap valszeg pihennek
vagy kisebb adag sugarat kapnak), Nem-
zetközi hegynap, A tojás világnapja, „Ne vá-
sárolj semmit!” nap és így tovább. És
nemrég még eggyel gyarapodott a számuk:
március tizenhatodika mostantól a Világ-
nap-ellenesség világnapja!

Hallod-e, Rozika, te! A reklámújságok,
napilapok tele vannak ajánlatokkal, ame-
lyekben jósnők, javasasszonyok, jövendő-
mondók, vajákosok kínálnak meg
szolgál tatásaikkal hiszékeny (értsd: kretén)
embereket. Egy gyulakutai asszonyság
igencsak megjárta: egy újsághirdetés alap-
ján kapcsolatba lépett bizonyos Rozália
nevű javasasszonnyal, aki egy rontás levé-
tele fejében első körben csak egy prepaid
telefonkártyát és 999 lejt kért és kapott a
nénitől, majd ezt követően személyesen is
találkoztak, amikor már valamicskével töb-
bet, 9999 lejt csalt ki a szerencsétlentől,
meg egy tyúkot (nem vicc!). Ezt követően
kiküldte a mámit a szobából, majd megpat-
tant a hátsó kijáraton át, 9999 lejestől, tyú-
kostól. 
Mit is lehetne hozzáfűzni mindehhez? „Aki
hülye, haljon meg!” – szólt a ponty, és ki-
feküdt napozni.
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Móka, kacagás és jókedv jellemezte a minden évben megrendezésre kerülő farsangi mulatságot a Philothea Klubban. A közel háromórás rendezvény
jó alkalom volt a gyerekek számára, hogy egymással ismerkedjenek, csapatépítő játékokban vegyenek részt, és természetesen nem maradt el a
frissen sült fánk sem.

Március 5-én délben 12 órakor hu-
szonhárom ismeretlen ismerős lepte el
a Kossuth utcai Philothea Klubot. Az
idei farsangra ellátogatott a tavasz
tündére és számos pillangó, boszorka,
spanyol táncosnő, mackó, jósnő,
cigányasszony, cowboyok, kalózok, vi-
rágok, mi több, az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Harry Potter, a
Rózsaszín Párduc, valamint egy világ-
hírű rocksztár is. 

Legizgalmasabb pillanatnak a
japán foci és a pánkó majszolása bizo-
nyult, ám a szituációs játékot is kellő
furfanggal, találós kérdésekkel fűsze-
rezve, csattanók kidolgozásával oldot-
ták meg az alig negyedikes diákok. 

Belényesi Gabriella, a klub ügyve-
zetője elmondta lapunknak, öröm
minden alkalommal gyerekzsivajjal
megtölteni a Philotheát és vidám lur-
kókkal újra gyerekké válni: „Minden
gyerekprogram keretén belül próbá-

lunk újabb játékokat levezetni, főképp
ismeretfejlesztőket. Ugyanakkor arra
is figyelünk, hogy a kikapcsolódás mel-
lett valamit tanuljanak is. Ezúttal egy
történetet osztottam meg velük, és
felhívtam a figyelmüket arra, hogy ne
feledjék, Isten mindenkit egyedinek
teremtett, más-más adottságokkal
megáldva minket. Arra bátorítottam
őket, dolgozzanak azon, hogy saját
személyiségük kialakuljon, ne pedig
mások utánzása vezérelje őket.”

Eredményhirdetés előtt a mozgé-
kony társaság kitáncolhatta magából
az iskolában felhalmozott stresszt, vo-
natozhattak, majd egy közös fotó ere-
jéig mindenki torkaszakadtából
kiabálhatta, hogy farsaaaaang! Hosz-
szas tanakodás után a zsűri is kiosz-
totta a különdíjakat és a
nyereményeket, viszont arra is figyelt,
hogy senki ne távozzon üres kézzel.

Fodor Tekla

Méltón búcsúztathatta a farsangot, aki szombat délelőtt ellátogatott
a különböző vidékek hagyományőrző csoportjainak mókázására. A vár-
beli házigazdák és a nézelődő közönség öt falu több mint tíz
farsangtemető játékát tekinthették meg, de aktívan bekapcsolódva
tovább is fűzhették az egyes történeteket. Farsanghoz híven volt ott
lakodalom, temetés, terhes apáca, és a téltemetés szimbolikus eleme,
a farsangi bábu, amelynek máglyán égetésével űzték el a telet, helyet
készítve a tavasznak.

Ostorcsattogtatástól, har-
monikaszótól, élcelődésektől
volt hangos szombat délelőtt a
marosvásárhelyi vár udvara,
ahol mezőfelei, mezősám-
sondi, beresztelki, kibédi, vala-

mint szentgericei maszkurások
mulattatták hagyományos far-
sangi szokásokkal az Akiket fog
a figura... nevet viselő rendez-
vényen Marosvásárhely apra-
ját-nagyját, ízelítőt nyújtva a

mai napig ismert, vagy újjáé-
lesztett marosszéki népi far-
sangi játékokból. A
forgószínpadszerű bemutatók
során a farsangosok egyenként
kérezkedtek be a házigazdák-
hoz (városi civil szervezetek
képviselői – Psalmus kórus,
Waldorfos Szülők Társasága,
EKE, Pro Byciclo Urbo, EMI, Lo-
rántffy Zsuzsanna Egyesület,
Folk Center Egyesület), a vicces
szóváltások után pedig előad-
ták a vidékükön honos farsangi
játékokat.

Mezőfele hagyományőrzői
négy játékkal is készültek a
rendezvényre, piritusokkal, be-
tyárossal, tréfás lakodalommal
és paródia-temetéssel. Mező-
sámsond farsangosai a fehér
farsang hagyományát elevení-
tették meg. A szimbolikus 
lakodalom szereplői házról -

házra járva énekkel és tánccal
köszöntötték a házi gazdákat.
Megvendégelés, apró adomá-
nyok fejében igény szerinti rá-
adást is adtak. A beresztelkiek
fonóbeli és utcai farsangi jele-
neteket adtak elő, miközben a
házigazdák szóba elegyedhet-
tek, játékot kezdeményezhet-
tek a farsangolókkal. A
kibédiek is egy szimbolikus la-
kodalomra invitálták a várbeli
népességet, különböző szerep-
lők játszották a lakodalmast: a
szépek, az ostorosok, a falova-
sok és az adományt gyűjtő „kú-
dusok”. A játék során a
házigazdákhoz két vőfély kö-
szönt be, utána a szépek tánca
következett, majd a fehér bo-

vera (a vőlegény) megtáncol-
tatta a házigazda leányát és fe-
leségét. A szentgericei csoport
a csutakhúzás hagyományos
farsangi jelenetét mutatta be.
A népi tradíció szerint azoknak
a legényeknek a kapujába, akik
nem nősültek meg a farsang
végéig, a fiatal házasemberek
egy tuskót, székelyesen csuta-
kot húznak, tréfás-gúnyos
ének közepette: „Házasodj
meg, vén kappan”. A jelenet
énekből és spontán párbeszé-
dekből áll, a viccre hajló ház-
igazdák pedig kedvük szerint
bekapcsolódhattak egy-egy
szóváltás erejéig, de akár felve-
hették a vénlegény vagy vén-
leány szerepét is.

A házigazda szerepét felvál-
laló civil szervezetek a farsang-
hoz járó eszem-iszomról is
gondoskodtak: fánkkal, zsíros
kenyérrel, borral kínálták ven-
dégeiket, de szívesen láttak
minden érdeklődőt a farsang-
falka méltó megünneplésére.  

A hagyományőrző bemuta-
tókat a közös farsangi bábu
elégetése és a tavaszköszöntő
ének zárta, minek következté-
ben, ha a tél még érezteti is ha-
tását, a sok móka, hangos
nevetés, a jelenlevők derűje
egészen biztosan előcsalogatja
a tavaszt.

Balogh Erzsébet

Hagyományőrző farsangtemetés a várban

Ostorral és csujogatással
űzték a telet

Farsangi fánk a Philotheában
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Fontos győzelmet aratott a FCM, akárcsak az őszi idényben, ezúttal
is minimális gólaránnyal, 1–0-ra győzte le idegenben a szebb
napokat is megélt, urziceni-i Unirea együttesét. Így sikerült vissza-
szerezni a Vaslui ellen, hazai pályán elvesztett pontokat, amik 
annyira fontosak lehetnek a végelszámolásnál. 

Visszaszereztük a Vaslui 
ellenében elveszített pontokat

Sabău vezetőedző most 4–4–2-es felállítással
kezdett, ami nyerő volt, hisz a Didi-Zaharia csatár-
páros, akiket Astafei és Vasilache két oldalról segí-
tett, a mérkőzés alatt több alkalommal
veszélyeztette az Unirea kapuját. A 14. percben Flo-
rin Dan szabadrúgását követően a beívelt labdát a
Steaua egykori hálóőre, Cernea kiejtette és a mér-
kőzés legjobbja, a jól helyezkedő Adrian Iencsi az
ötös vonaláról a hálóba bólintotta. 0–1. A mérkőzés
alatt több gólhelyzete volt a FCM-nek, de Zaharia
mintegy 11 méteres lövését Nicu a gólvonalról tisz-
tázta, majd Vasilache szabadrúgása suhant el a jobb
kapufa mellett, aztán Didi lövése szállt fölé, végül
az argentin Ruiz jobblábas kapáslövése a jobb ka-
pufa mellett hagyta el a játékteret. Ennek ellenére

a FCM győzelme teljesen megérdemelt, a harcia-
sabb, a kezdeményezőbb, a középpályát uraló és a
helyzetek zömét kidolgozó fél a vásárhelyi együttes
volt. A hátvédsor ezúttal jelest alkotott, a középpá-
lyásokkal együtt minden utat elzártak a bizonyta-
lanul védő Şteţca kapuja előtt. Említésre méltó,
hogy több tiszta gólhelyzet hagytak ki egy gyen-
gébb játékerőt képviselő együttes ellen, amely ár-
nyéka tavalyi önmagának. A FCM 23 pontot
gyűjtött a rangsorban, s a 20. forduló többi találko-
zója előtt a 10. helyen áll. A következő fordulóban
Sabău együttese a rangsort vezető, a Rapid ellen
1–0-ra nyerő galaci Oţelult fogadja hazai pályán, a
mérkőzést március 12-én, szombaton 15.45 órai
kezdettel rendezik.

Minden idők talán leghíresebb és legsikeresebb
román tornászának édesanyja, Sabina asszony Ma-
rosvásárhelyen, a Tudor negyedben lakik, akit ha-
vonta meglátogat fia, a Bukarestben élő Marius
Urzică. Legutóbbi hazalátogatása alkalmával kész-
ségesen válaszolt a Központ kérdéseire.

– Édesanyádtól értesülve gyakran jársz Marosvá-
sárhelyre…

– Igen, szinte havonta jövök édesanyámhoz
haza. Február első hetében is voltam itt, amikor vit-
tem haza a fiamat Besztercére, az édesanyjához,
mert a vakáció során nálam volt Bukarestben. Így
édesanyámnál is eltöltöttünk hármasban néhány
kedves órát. Amúgy, főleg a nyár folyamán gyak-
rabban jövök haza édesanyámhoz, sőt ilyenkor min-
dig kilátogatunk fiammal a Víkendtelepre is.
Ismerem és szeretem Marosvásárhelyt.

– Maroshévízen születtél, Gyergyószentmiklóson
is laktál egy ideig…

– Gyergyóban kezdtem el tornászni 6 éves ko-
romban a helyi ISK színeiben, ahol Ferencz Jóska
egykori edzőm fedezett fel és tőle sajátítottam el a
torna tudományát. Sőt, székelyföldi születésű lévén
és főleg, hogy Gyergyóban is laktunk, időközben én
is jégkorongozni kezdtem a testvéremmel. Szüleim
vásároltak ütőt, védőket, sisakot, de nem sokáig ma-
radtam a jégkorong mellett, a tornát választottam. 

– Egy olyan sportágat űztél, melynek köszönhe-
tően idővel világhírű lettél. Milyen fontosabb eredmé-
nyeket értél el sportkarriered során?

– Sok jó eredményem volt. 1994-ben Brisbane-
ben I. hely a VB-n, az 1996-os tianjiani VB-n II. hely,
a 2001-es genti VB-n ugyancsak I. hely, míg a 2002-
es debreceni VB-n I. hely, az összes lólengésben. Az
1994-es prágai EB-n I. hely lólengésben, a 2003-as
ljublianai EB-n szintén aranyérem csapatban. Pá-
lyafutásom legnagyobb győzelmét a 2000-es

sydney-i olimpián értem el, ahol aranyat szereztem
lólengésben. Az 1996-os atlantai olimpián nyertem
egy II. helyet, majd a 2004-es athéni olimpián is sze-
reztem egy ezüstöt, mindkettőt lólengésben és
ugyancsak a 2004-es olimpián nyertünk egy 3. he-
lyet a román tornászcsapattal, amikre büszke va-
gyok.

– A 2001-es glasgow-i tornász Grand Prix-n si-
került egy 10-es osztályzatot kapnod, így Nadia Co-
măneci után a második román tornász vagy, aki ezt
az osztályzatot elérte világversenyen. Sok sérülés hát-
ráltatott pályafutásod során. Melyik volt a legkelle-
metlenebb, amelyből nehezen gyógyultál ki?

– Valóban sokat voltam sérült, sőt balszerencsés
is voltam ilyen szempontból. Sokszor nem is épül-
tem fel teljesen, s újra harcképtelené váltam. Nem
nagyon akarok visszaemlékezni a tricepsz-szakadá-
somra, vagy a vállsérülésemre, ami hosszú ideig
megviselt, sőt a legfájdalmasabb a hátgerinctöré-
sem volt, amiért hosszú ideig korzettet kellett hasz-
nálnom,  a mai napig is fájdalmaim vannak…

– Jelenleg a román tornászválogatott edzője vagy.
Vannak-e tehetséges tornászgyerekek  Romániában?

– Tehetségek mindig is voltak, vannak és ezután
is lesznek, csak fel kell fedezni őket, foglalkozni kell
velük, tanítani kell őket. Inkább a mai gyerekek hoz-
záállásával van probléma, de ez sajnos nem csak
ebben a sportágban, ebben a közegben gond… 

Gyakran jár Marosvásárhelyre az Európa-, világ- és olimpiai bajnok tornász

A maiak hozzáállásával van a legfőbb probléma
Exkluzív interjú Marius Urzicával, a román tornászválogatott jelenlegi edzőjével.

Vezették: Sebastian Colţescu (Craiova) – Cristian
Nica (Ploieşti), Sebastian Stoianov (Konstanca).
Unirea Urziceni: Cernea – Homei, Nicu, Mera,
Lupu, Pădureţu (62. Scărlătescu), Muzac, Apos-
tol (27. Mihalcea), Onicaş, Senin (85. Toşca), Ru-

sescu. Edző: Marian Pana.
FCM: Şteţca – Rus, B. Fernandes, Iencsi, Topics,
Vasilache, Fl. Dan, Issa Ba, Astafei, Zaharia (82.
Vârtic), Didi (75. Ruiz). Edző: Ovidiu Sabau.
Gól: Adrian Iencsi (13.)

Unirea Urziceni – FCM Marosvásárhely 0–1 (0–1)

Sárga lapok: Apostol (24.), Pădureţu (28.), Nicu (42.), Muzac (43.), Cernea (61.), Onicaş (73.),
illetve Topics (31.), Rus (45+1.), Vasilache (75.), Iencsi (90+4.). Piros lap: E. Nicu (81.)

Végállomás is lehet
Iencsinek a FCM

A 36 éves, rutinos játékos 30-szoros román válogatott, 270 A-osztályos
mérkőzésen 26 gólt szerzett, játszott a Piatra Neamţi-i Ceahlăul, a
bukaresti Rapid, a moszkvai Szpartak, a ciprusi Limaszol és az osztrák
Kapfenberger SV színeiben is, jelenleg ő a FCM legtapasztaltabb játékosa. 

– Piatra Neamţi-i születésű
vagy, de apai ágon kötődéseid
vannak Maros megyéhez. Köny-
nyű volt döntened, hogy itt foly-
tasd a labdarúgó karriered?

– Édesapám szászrégeni
születésű, rokonaim élnek a kör-
nyéken, habár kiskorom óta
nem jártam ott. Jelenleg felesé-
gemmel és két fiammal, Ianisz-
szal meg Erikkel Bukarestben
lakunk. Atyám mindig is szépen
beszélt az itteni helyekről, az
emberekről, az egymás iránti
szeretetről, az itteniek mentali-
tásáról. Mivel apai ágon rokoni
szálak fűznek Szászrégenhez,
valahol én is a régióhoz tartozó-
nak gondoom magam és örven-
dek, hogy az ország ezen részén
is focizhatok. Ezért is volt köny-
nyű döntenem, hogy a FCM szí-
neiben folytatom a labdarúgást.
Sabăuval a Rapidnál csapattárs
is voltam, később edzőm lett,
így rengeteget tanulhattam
tőle. Az ő felkérésére fogadtam
el a szerződést.

– Nem tartozol az együttes
fiatal játékosai közé, ami az is je-
lentheti, hogy pályafutásod vég -
állomása is lehet Vásárhely?

– Igen, de megjegyzem, hogy
nem érzem és nem tartom
magam vén játékosnak. Gondo-
lom, a labdarúgás terén szerzett
tapasztalataimnak köszönhetően
hasznos tagja lehetek az együttes-
nek. Az, hogy mennyi ideig tarthat
el az a bizonyos karriervég, még
nem tudhatom, az főleg az egész-
ségi állapotomtól függ.

– Mik a jövőbeli terveid, mi-
után majd szegre akasztod a fut-
ballcipőd?

– Kellemetlen dolog erre
gondolni, de előbb-utóbb erre

is sor kerül. Mindenképp a foci
közegében szeretnék maradni,
hisz egész életemben ezt tet-
tem, ehhez értek. Szeretnék
edző lenni, habár ez nem köny-
nyű dolog ma, különösen Ro-
mániában. De sokat tanultam
elődeimtől, egykori edzőimtől,
amit idővel kamatoztatni sze-
retnék.

– Mi a véleményed a maros-
vásárhelyi csapatról, játékostársa-
idról?

– Mint említettem, pozitív
véleményem van mindenről,
amit itt, a városban, a csapaton
belül találtam. Látom, a klub ke-
retében mindenki egyért harcol,
éspedig a csapat javáért. Sabău
edző tapasztalatának, ráter-
mettségének és szakmai felké-
szültségének köszönhetően, mi,
az idősebb generáció tagjai, a fi-
atalabb korosztály képviselőivel
karöltve, gondolom, elérhetjük
a vezetőség által kitűzött célt,
vagyis a bentmaradást.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila



16. oldal >> Szórakozás március 9–15.

Vízszintes: 1. Kicsinyítő képző. 3.
A vicc poénjának folytatása,
első rész (zárt betűk: H, N, A,
K). 12. Jelen pillanatban. 14. Fej-
fedő. 15. Régies hangulatú. 16.
Bolond …, Arany János elbeszélő
költeménye. 18. Posta-madár. 20.
Gyökér. 21. Keverék. 23. Jég, ango-
lul (ICE). 24. Beóciai hős. 25. Párat-
lan depó! 27. Íz, zamat. 29.
Egymás után. 31. Quod … de-
monstrandum = ezt kellett bizo-

nyítani. 33. Hintőpor. 34. Időmérő.
35. Francia tagadás. 36. … Ro-
gers, amerikai színésznő. 37. Tex-
tilanyag széle. 41. Görög négyes.
42. Caesar kockája. 43.Vegyes tan!
45. A neon és a szén vegyjele. 46.
Nemes ital. 47. Keleti súlymérték.
48. Egyházi alkalmazott. 51.
Amelynek fölébe. 53. Hosszú táv-
íróhang. 54. Járom. 55. … Gil
Kim, dél-kóreai színész (NAM). 57.
Kis Ilona. 59. Biztatószó. 60. Épület
kicsinyített mása. 62. Üzleti alkal-
mazott. 64. Előtag: nép-, népi. 66.
A másik helyre tesz. 68. Vörös-
marty műve. 69. Házőrző.
Függőleges: 1. Hím juh. 2. Sötét
napszak. 4. Lakrész! 5. Szülőnk

anyja. 6. … kezekkel! 7. Afrikai
állam, 1960-ig francia gyarmat. 8.
Indián törzs. 9. Nemzetközi Olim-
piai Bizottság. 10. Juttat. 11. Föl-
det váj. 12. A poén folytatása,
harmadik, befejező rész (zárt
betűk: N, E, T, L). 13. Dolgozik a
mozdony. 17. Megrövidített kerü-
let! 19.Több sejtű, egyszerű állatok
gyűjtőneve. 22. Középkori művé-
szeti stílus. 24. Város Szicíliá ban, a
Maccalubi nevű iszapvulkán szom-
szédságában. 26. Francia Formula-
1-es versenyző, négyszeres
világ  bajnok (Alain). 28. A negyven
rabló ellenfele. 30. Származik. 32.
Tévé tartozéka. 36. Harciasan zord.
37. Meddő. 38. Készítmény tészta-

félékhez. 39. Enni ad. 40. Mesebeli
folyadék. 44. A poén folytatásá-
nak második része (zárt betűk:
A, K, J, T). 47. Igazgyöngyutánzat.
49. Női név. 50. Halom. 52. Utca,
francia térképeken (RUE). 56. A
„csillogás városa” Franciaország-
ban. 58. Svájci folyó. 60. Kihalt új-
zélandi, nagy testű madár. 61.
Trombitahang. 63. Hajít. 65. Ton-
hal-szelet! 67. Maugli óriáskígyója. 
(A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!)
Nyugvópont c. rejtvényünk helyes
megfejtése: – Akkor jobbra, a
gyermekszobán át, csak aztán
ne dudáljon hangosan, mert a
fiam alszik! 

Karikatúra:  

Repülő hajszálak
A férj éppen munkába indul, ami-
kor a felesége megszólal:
– Egy kis meglepetésem van a
számodra. Vettem hajszeszt, haj-
hullás ellen.
– Nagyon kedves vagy, drágám,
de nekem nem hull a hajam ─
mondja csodálkozva a férj.
–Nem is neked vettem, … (folyt.
a rejtvény vízsz. 3-as, valamint a
függ. 44-es és 12-es sz. soraiban)

– Képzeld, a múltkor valaki ellopta a feleségem
hitelkártyáját!

– És, mit tettél, feljelentetted?
– Dehogy, jóval kevesebbet költ, mint az asszony!

Kovács sakkozik a kutyájával a kávéház teraszán. Szabó ott áll
a hátuk mögött, és álmélkodva mondja:

– Fantasztikus, hogy milyen csodálatos kutya ez! Még
sakkozni is tud!

Mire Kovács fitymálva:
– Ez? Ez a pancser? Már hatodszor verem meg…

Futballmeccset játszanak a bogarak a rovarok ellen. A félidő
végén egy szurkoló odamegy a kispadhoz, és megkérdezi egy
bogártól:

– Hát te miért ülsz a kispadon?
– Mert én cserebogár vagyok.

Fuldoklik egy ember a tóban. Nem messze tőle halászok
vannak. A fuldokló elkezd ordítani.

– Halászok, halászok!
Mire az egyik visszakiabál:
– Mi is, csak nem kiabálunk!

– Kisfiam, hol van a nővéred?
– Matematikailag bement a szobájába.
– Hogyhogy matematikailag?
– Két ismeretlennel...

Viccek

Az Elrejtett arcok Salvador Dalí egyetlen regé-
nye. Ebben a Grandsailles gróf és Solange de
Cléda cseppet sem szokványos szerelmének
történetét elbeszélő műben Dalí ismét tanú-
bizonyságát adja kreativitásának... Dalí szö-

vege az összes érzékszervre hatni akar, így
aztán a színek és formák mellett bőségesen
ellát minket az illatok, az ízek, a hangok és a
tapintás okozta élményekkel és ingerekkel is.

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

Salvador Dali: Elrejtett arcok

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
10.

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
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I. oldalTV műsor <<március 9-15.

Tv-műsorfüzet 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

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, ve -
szélyt jelenthet a gyerekre. olyan játékok
használata ajánlott, melyeket védőtranszformátor-
ral is felszereltek, 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 9-15.>> TV műsor

M1

11:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
15:30 René Magritte (belga

ismerett. film, 2005)
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Férfi Kézilabda 

Eb-selejtező mérkőzés
20:00 Grosics Gyula
20:30 Híradó
21:05 Rózsaágy (filmsor.)
22:05 Az Este
22:45 Amerikai Vendetta 

(am. akcióf., 2004) 
00:40 Múlt-kor

M2

12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Magyar évszázadok
15:10 Szép otthonok, remek házak
15:30 Aranymetszés
16:25 Afrika gyöngyszeme

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

Duna TV

11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:15 Kikötő - Friss
15:25 A világ nagy kikötői
16:20 Afrika színei
17:15 A mangák világa
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 A Sipsirica (tévéf.) 
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 A Budapesti Filharmó-

niai Társaság Zenekara
22:00 A nagy vega sarktúra

(angol vígj., 2009)

TV2

1030 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:10 Teleshop
12:40 Árva angyal (filmsor.) 
13:35 Winnetou bosszúja (kalandf.) 
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 Doktor House (filmsor.)
23:25 Született feleségek

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 ValóVilág
23:15 Kísérlet (akcióthriller)

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 UEFA Champions

League (ism.)
12:00 Mesterségek (ism.)
12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Történelmi emlékek 
15:30 Emberek, mint mi (rip.)
16:00 Együttélés (dok.)
17:00 Generaţia contra
17:30 ONG Blitz
18:30 Jumong (filmsor.)
20:40 A nap témája 
21:40 Labdarúgás: (élő)

Tottenham - A.C. Milan 
00:40 Egy árulás története (dr.)

Antena 1

06:00 Hírek
08:00 Reggeli műsor
10:00 Sajtószemle
11:00 Szimbád kalandjai
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek
14:00 Az elnők lánya 

(akcióf.) (ism.)
16:00 Hírek
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek
20:20 Kikezdesz a szőkékkel?
21:50 Vadnárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek  
23:45 Capatos Show

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Szegényember,

gazdagember (filmsor.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Vádak csapdájában

(dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Csak az erős győzhet

(akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 

Prima TV

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

(filmsor.)
15:00 NCISIS (filmsor.) (ism.)
16:00 Cseresznye a tortán

(ism.)
17:00 Ütődöttek 

(vígj. sor.) (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Kötekedők krónikája 
22:15 Ütődöttek 1. (vígj. sor.)
23:00 Ütődöttek 2. (vígj. sor.)

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

11:25 Egy kórház
magánélete

12:25 Greek, a szövetség
13:20 Columbo: 

Melegházi dzsungel
(am. krimi, 1972)

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 
22:15 Éden Hotel
23:05 Szex és New York
00:10 Nyomtalanul

Eurosport 

09:30 Motorsport (ism.)
10:30 Kerékpározás (ism.)
11:00 Műugrás (élő)
12:30 Biatlon
15:45 Kerékpározás
19:15 Műugrás
20:15 Eurogólok gyorshírek
20:30 Biatlon 
22:15 Wattok
23:15 Csupa sport
23:20 Lovaglás
23:25 Csupa sport
23:35 Golf
00:30 Kerékpározás
00:35 Golf
00:40 Vitorlázás
00:45 Szerdai válogatás

Minimax (kábel)

14:55 Bibi és Tina 
15:25 Caillou 
15:50 Pinokkió igaz története 
16:35 Woofy 
16:45 Leon 
16:50 A dzsungel könyve 
17:00 Miniséf 
17:15 Zigby 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:10 Világjáró Grover 
18:15 Bert és Ernie kalandjai 
18:20 Locsi-fecsi Márta 
18:45 A dzsungel könyve 
19:00 Én kicsi pónim   
19:20 Asha

Columbo: Melegházi dzsungel - 13:20 / Viasat 3
Tony kétségbeesetten próbálja visszaszerezni hűtlen feleségét,
Cathy-t. Tony nagybátyja jó tanáccsal szolgál, hogy hogyan
orvosolja a problémát, ezért az elkeseredett férj belmegy
saját elrablásába.

Szex és New York - 23:05 / Viasat 3
Charlotte első randija Brad-el fergetegesre sikerül, egészen
az ajtó előtti csókig. De hát ez a fazon nem is tud
csókolózni! Charlotte megpróbál egy kis gyorstalpalót
tartani, de reménytelennek tűnik ...

Szerda / március 9.

15:30
René Magritte

21:00
CSI: New York-i helyszínelők

20:25
Egyenes beszéd

14:45
Magyar évszázadok

20:00
A Sipsirica

13:35
Winnetou bosszúja

15:20
Kilenc túsz

18:30
A pokol konyhája

00:30
Kerékpározás

16:35
Woofy 

13:30
Hungarorama

21:40
Labdarúgás:

14:00
Az elnők lánya 

20:30
Csak az erős győzhet

20:30
Kötekedők krónikája



M1

13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Rondó
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 
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.)
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Szerelem és gyűlölet

között (am. krimi, 1993) 
00:10 Szélesvászon

M2

11:45 Néprajzi értékeink
11:50 Egy történet, egy zene
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:45 Nekem ne lenne hazám?
15:00 Sírjaik hol domborulnak...
15:25 Az Örök Szövetség
15:55 Mérföldkövek 
16:25 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.)
17:15 Asszisztensek (filmsor.)
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:50 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Verebes István: Remix

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:25 Japán kultúrájának

története
16:15 Közelebb Kínához
16:45 Madártávlatból
17:15 Szivárványszínház
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Virágzó városok
20:45 Kisenciklopédia
21:15 Közbeszéd
21:35 Magyar elsők
22:00 Magonia (holland film-

dráma, 2001) 
23:55 Sporthírek

TV2

10:55 Babapercek
11:00 Teleshop
12:30 Árva angyal (filmsor.)
13:25 Behálózva (am. vígj., 1987)
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 Amikor minden vál-

tozik (am. vígj., 2007) 
00:25 Bostoni halottkémek

RTL Klub

07:55 Reggeli magazinműsor
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 Esti Showder
00:20 Házon kívül

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 50 perc (ism.)
11:00 Ízletes (ism.)
11:15 UEFA Champions

League (ism.)
12:00 Életfogytig utazó (ism.)
12:50 Jumong (filmsor.) (ism.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Történelmi emlékek (ism.)
17:00 Közérdek (élő)
17:30 A hét könyve (ism.)
17:45 Lottó
18:30 Jumong (filmsor.)
20:00 Hírek  
20:40 A nap témája 
21:00 Döntsd el te! (élő)
22:00 CSI (filmsor.)
22:55 Eurovision 2011

Antena 1

08:00 Reggeli műsor
10:00 Sajtószemle
11:00 Szimbád kalandjai
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek
14:00 Egy rémrendes család

(filmsor.)
14:30 Kikezdesz a szőkékkel?

(ism.)
16:00 Hírek  
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek
20:20 Next Top Model
22:00 Vadnárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek  
23:45 Capatos Show
01:00 Egy rémrendes család 

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Vádak csapdájában

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

(filmsor..)
13:00 Hírek 
14:00 Eszelős szivatás (am. vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 A bizalom ára (akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Elit egység (filmsor.)
01:00 A bizalom ára (akcióf.) 

Prima Tv

10:30 A boldogság kulcsa (dráma)
13:00 Kacsamesék 

(anim. sor.)
13:30 Teleshopping (recl.)
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 NCISIS (filmsor.) (ism.)
16:00 Cseresznye a tortán (ism.)
17:00 Ütődöttek (vígj. sor.) (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Skorpiószelidítés 
22:00 Bulvárhírek
22:15 Ütődöttek (vígj. sor.) 
23:00 Nyughatatlan öregek

(ism.)

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

09:25 Gyilkos sorok
10:20 Egy kórház

magánélete
11:15 Greek, a szövetség
12:10 Robin Hood, 

a tolvajok fejedelme
(am. kalandf., 1991)

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
22:15 Éden Hotel
23:05 CSI: A helyszínelők
00:05 Nyomtalanul

Eurosport 

09:30 Kerékpározás 
11:00 Műugrás (ism.)
12:00 Biatlon (ism.)
13:30 Műugrás (élő)
15:30 Kerékpározás
19:15 Műugrás
20:15 Labdarúgás
20:30 Gyorskorcsolya
21:30 Küzdősportok (ism.)
00:00 Pankráció 
01:30 Kerékpározás

Minimax (kábel)

15:20 Viva Pinata 
15:45 Eperke és barátai 
16:30 Ez Kész! Pénz! 
16:35 Shelldon 
17:00 Koboldok és tündérek

földjén 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:15 Világjáró Grover 
18:20 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Locsi-fecsi Márta 
18:50 A dzsungel könyve 
19:00 Én kicsi pónim   
19:25 Asha 
19:35 Miniséf 
19:50 Zigby

19:20
A királyi ház titkai

21:30
Verebes István: Remix

22:00
Magonia

22:25
Amikor minden változik

22:25
Esti Showder

17:00
Largo Winch

21:40
Civil a pályán

12:10
Robin Hood,  a tolvajok fejedelme 

00:00
Pankráció

18:25
Locsi-fecsi Márta 

16:06
Ezotérben 

18:30
Jumong

20:20
Next Top Model

20:30
A bizalom ára

22:00
Bulvárhírek

III. oldalTV műsor <<március 9-15.
Csütörtök / március 10.

Egy kórház magánélet   - 10:20 / 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.

CSI: A helyszínelők - 23:05 / 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 9-15.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Körzeti magazinok
15:30 Nemzet és védelem
15:55 Sírjaik hol domborulnak... 
16:25 Tizenkét hónap az

erdőn (magyar ism. sor.)
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:30 India - Álmok útján 
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Üdítő
22:05 Az Este
22:40 Az autóversenyző (fran-

cia-olasz játékf., 1968) 

M2

11:50 Monda és történelem
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:45 Egymillió fontos hangjegy 
15:05 Operatőrmesék
15:30 Jelfogó
16:20 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.)
17:30 Asszisztensek (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:30 Magyar bulizene
19:15 Átjáró 
19:40 Esti mese
20:05 Filmsztárok a vadonban

(angol természetf.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták

Duna TV

11:55 Carlo és vendégei
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:15 Kikötő - Friss
15:25 Galileo Galilei
16:30 Felelet az életnek

(magyar dok. sor.) 
17:00 A hétezer sziget országa

(magyar ismerett. film)
18:00 Beavatás - Antimagyar
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Labdarúgó-mérkőzés
22:25 A bűnbak - Gróf Ester-

házy János vértanúsága
(dokumentumf.)

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:15 Teleshop
12:45 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Tartsd a szád és

énekelj!
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 Hawaii Five-0 (filmsor.)

RTL Klub

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 CSI: A helyszínelők

(filmsor.)
23:20 Gyilkos elmék (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 vetélkedője 
12:50 Jumong (filmsor.)
14:00 Hírek 
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Történelmi emlékek 
15:00 Parlamenti pártok mű-

sora
16:30 Európánk
17:00 Mesterségek (ism.)
17:30 Bulvárfigyelő
18:00 Hírek
18:30 Jumong (filmsor.)
20:00 Hírek
20:40 A nap témája
21:00 Örökiúság
23:10 Az út (am. dráma)

Antena 1

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

Brăneşti - FC Steaua (élő)
22:30 Végleges ütés (akcióf.)
00:30 Rémségek városa 

(am. akcióf.)
02:15 Xena (filmsor.) (ism.)

Pro Tv

10:00 Eszelős szivatás 
(am. vígj.) (ism.)

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

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

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Románia tehetségei 
22:45 A tűzben edzett férfi

(akcióf.)
01:45 Hírek (ism.)
03:15 20 év után (ism.)

Prima TV

08:30 Levintza bemutatja (ism.)
09:00 Lépéselöny (filmsor.)
10:30 Sport, kaja, híresség
11:00 Farmer. Feleséget

keres! 
13:00 Kacsamesék (anim. sor.)
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 NCISIS (filmsor.) (ism.)
16:00 Szamurájlány (filmsor.) 
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán

(ism.)
20:30 Full Contact (akcióf.)
22:30 Humoróra
00:00 Másik 48 óra (akcióf.)

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 mű-

sorablak
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

09:40 Smallville
10:35 Gyilkos sorok
11:35 Egy kórház magánélete 
12:35 Greek, a szövetség
13:30 A smaragd szigete 

(am. kalandf., 1959)
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
22:15 Beugró Plusz
23:15 Éden 18+ 
23:45 Jade (am. thriller, 1995)
01:40 Kés/alatt

Eurosport 

09:30 Biatlon
11:00 Alpesi síelés (élő)
12:00 Gyorskorcsolya
12:30 Alpesi síelés (élő)
13:45 Északi összetett síelés
14:15 Alpesi síelés (élő)
15:00 Biatlon (élő)
16:30 Északi összetett síelés (élő)
17:00 Kerékpározás (élő)  
18:15 Kerékpározás
19:00 Síugrás (élő)
20:00 Eurogólok gyorshírek
20:10 Biatlon
21:00 Gyorskorcsolya
22:00 Favágóverseny
23:00 Legerősebb ember
00:00 Biatlon

Minimax (kábel)

14:50 Babar és Badou kalandjai 
15:10 Pat és Stan 
15:20 Viva Pinata 
15:45 Eperke és barátai 
16:35 Koboldok és tündérek

földjén 
17:00 Redwall 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
18:00 Elmo világa 
18:15 Világjáró Grover 
18:20 Bert és Ernie kalandjai 
18:30 Locsi-fecsi Márta 
18:55 Magyar népmesék  
19:00 Én kicsi pónim   
19:25 Asha 
19:40 Miniséf

Ki ez a lány? - 07:45 / Viasat 3
Betty Suarez (America Ferrera) nem az a fajta lány, akire a di-
vattervezők gondolnak, amikor ruhát terveznek. Külsejének
szépsége azonban fordított arányban áll az eszével. De ez is
lehet előny.

Jade - 23:45 / Viasat 3
Brutális rituális gyilkosság történik, az áldozatot saját
gyűjteményéből való bárdjával ölik meg. A nyomozást
Corelli államügyészre (David Caruso) bízzák, a szálak egészen
a kormányzóig vezetnek.

Péntek / március  11.

22:40
Az autóversenyző

20:05
Filmsztárok a vadonban

17:00
A hétezer sziget országa

18:25
Update Konyha

20:05
ValóVilág

21:00
Szellemekkel suttogó

18:05
Hazai turizmus

19:25
Éden Koktél

20:00
Eurogólok

18:55
Magyar népmesék  

19:30
BBC Hard Talk

15:00
Parlamenti pártok műsora

20:20
Labdarúgás

22:45
A tűzben edzett férfi 

16:00
Szamurájlány 



M1

10:30 Gyerekműsor
12:30 Most a Buday!
13:05 Sztársáv
14:00 AutóVízió
14:30 Egészség ABC
15:10 Kincskereső
15:40 Magyarország
16:10 Szellem a palackból...
16:40 Aranymetszés
17:35 Magyarország története
18:05 Hogy volt!?
19:25 A fekete város (magyar

tévéfilm sor., 1. rész, 1971)
20:30 Híradó
21:05 SzerencseSzombat
22:00 Mici néni két élete (ff.,

magyar vígj., 1962)

M2

11:20 Körzeti magazin - Pécs
12:10 Hanti-Mansijszk (dok.)
12:30 Ha én gazdag lennék
13:01 Natúra
13:50 Századfordító magyarok
14:40 Régi magyar viselet
15:30 Magyarország fényessége
16:00 Kántor (filmsor.)
16:55 Caterina és a lányok 
18:30 Parasztok (filmsor.)
19:20 Slágertévé
20:10 Esti mese
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 "Hiszünk a dalban..."
22:05 Románc és cigaretta

(am. rom. vígj., 2005)

Duna TV

11:45 Univerzum
12:45 Híradó
13:30 EtnoKlub
14:45 Daktari (filmsor.)
15:40 Show Tánc Vb. – Pécs
16:40 A világörökség kincsei
17:25 Balatoni utazás
18:00 Talpalatnyi zöld
18:30 Kirakat
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 "A zene az kell"
20:30 Kölcsönbaba visszajár

(am. vígj., 2006)
21:55 Dunasport
22:10 Lélek Boulevard 
22:40 Magyar elsők

TV2

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

akcióthriller, 2003)
22:40 Ghost (am. rom. film, 1990)
01:05 A végzet lándzsája

(filmsor., 2007)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül (ism.)
13:10 Autómánia
13:45 Tuti gimi (filmsor.)
14:35 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
15:10 Édes, drága titkaink 
16:05 Őslények kalandorai 
17:05 Rabbi a vadnyugaton

(am. western-vígj., 1979) 
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág - Párbaj (élő)
23:15 Max Havoc 2.: Tűzzel

játsz va (am. akcióf.)
01:05 Figyel a tenger (dráma)

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
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 Hannah Montana
10:00 Rajzfilmek 
10:55 Történelmi emlékek 
11:00 UEFA Magazin
11:30 Képernyőn túl
12:00 Bulvárfigyelő (ism.)
13:00 Határok nélkül 
14:20 Életfogytig utazó 
14:45 Cirkusz 
15:15 Találklozunk a tévében
16:40 Örökiú (ism.)
18:40 TeleEnciklópédia
20:00 Hírek
20:40 A nap témája 
21:10 Egy másik férfi (dráma)
22:45 Profik

Antena 1

07:00 Hírek
09:00 Nagytalp (kalandf.)
11:00 Megölni a királyt (dráma)
13:00 Hírek
13:15 Bionic Woman (filmsor.) 
14:00 Halálos merülés (akcióf.)
16:00 Hírek  
16:45 Mr. Bean 
17:00 Extralarge (filmsor.)
19:00 Hírek  
20:20 A fenébe (show)
21:45 Amerikai rémálom (vígj.)
23:45 Azonosság (thriller)
01:45 Megölni a királyt 

(dráma) (ism.)
03:30 Bionic Woman 

(filmsor.) (ism.)

Pro Tv

06:30 Csillagok haborúja
(anim. sor.)

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

(filmsor.)
12:00 Pro Motor
13:00 Hírek 
13:15 Pletykafészek (filmsor.)
14:15 Sandokan (filmsor.) 
16:15 Románia tehetségei (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 Újabb rendőrsztori 

(akcióf.) 
23:15 Horrorra akadva 3. (vígj.)
01:15 Újabb rendőrsztori 

(akcióf.) (ism.)

Prima TV

10:30 Autó fórum
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Kacsamesék (anim. sor.)
12:30 Szamurájlány 

(filmsor.) (ism.)
14:30 Anyóshatalom (ism.)
15:30 Skorpiószelidítés (ism.)
16:30 Anyacsere  (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán (ism.)
20:30 Neveletlen hercegnő

2.: Eljegyzés a kastély-
ban (vígj.)

23:00 Ellenség a kapuknál
(dráma)

AXN

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

vetélkedőt!
15:05 Szellemekkel suttogó
16:05 NCIS: Los Angeles
17:00 Életem legrosszabb hete 
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 
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

07:00 Segítség, szülő vagyok!
07:50 A nagy házeladás
08:45 Zabagépek
09:55 Őslények szigete
10:50 A hihetetlen Hulk
11:40 Oprah ajándéka
12:35 Divatdiktátorok modelljei
13:05 Vészhelyzet
13:55 Zsírégetők
14:50 Columbo: Fekete etűd

(am. krimi, 1972)
16:40 Star Trek 4. - A haza-

térés (am. sci-fi, 1986)
19:00 Smallville
19:55 A három testőr 

(am. kalandf., 1993)
22:00 Las Vegas

Eurosport 

09:30 Extrém sportok
10:00 Biatlon
11:00 Alpesi síelés (élő)
12:00 Északi összetett síelés
12:45 Sífutás (élő)
13:15 Biatlon (élő)
14:15 Sífutás (élő)
15:15 Biatlon (élő)
16:15 Északi összetett síelés (élő)  
17:00 Síugrás (élő)
18:45 Gyorskorcsolya
20:00 Kerékpározás
22:00 Harcosok klubja
00:30 Síugrás
01:45 Biatlon

Minimax (kábel)

09:35 A bajkeverő majom 
10:00 Babar és Badou 

kalandjai 
10:30 Pat és Stan 
10:40 Viva Pinata 
11:10 Ez Kész! Pénz! 
11:20 Shelldon 
11:45 Koboldok és tündérek

földjén 
12:10 Redwall 
12:35 Eperke és barátai 
13:25 Asha 
13:40 Miniséf 
14:00 Bibi és Tina 
15:20 A dzsungel könyve 
15:35 Noddy újabb kalandjai

Játékvárosban 

19:25
A fekete város

16:55
Caterina és a lányok 

20:30
Kölcsönbaba visszajár 

20:35
Az olasz meló

23:15
Max Havoc 2

17:00
Életem legrosszabb hete 

18:20
Zeneexpressz

14:50
Columbo

13:15
Biatlon (élő)

12:10
Redwall

17:05
Értékmentés másként

21:10
Egy másik férfi 

11:00
Megölni a királyt 

20:30
Újabb rendőrsztori 

20:30
Neveletlen hercegnő 2.

V. oldalTV műsor <<március 9-15.
Szombat / március 12.

Star Trek 4. - A hazatérés - 16:40 / VIASAT 3
A XXIII. században járunk, a Földet pusztulással fenyegeti
egy idegen szonda. Kirk kapitány (William Shatner) és
legénysége visszautazik a XX. századba, hogy megmentsék
a bolygót.

A három testőr - 19:55 / VIASAT 3
XIII. Lajos uralkodása idején d'Artagnan (Chris O'Donnell)
összebarátkozik a három legendás muskétással, Athosszal,
Porthosszal és Aramisszal. A négy elszánt férfi hamarosan
nagy feladatot kap.



VI. oldal március 9-15.>> TV műsor

M1

10:05 Gyerekműsor
13:15 Hírek
13:20 Telesport
14:15 Fogadóóra
14:45 Kul-túra 2010
15:15 Divatos tengerpartok
16:05 Varjú a toronyórán (ff.,

magyar játékf., 1938) 
17:30 Hogy volt!?
19:20 A fekete város (magyar

tévéfilm sor., 2. rész, 1971)
20:30 Híradó
22:00 24 (filmsor.)
22:50 Panoráma
23:20 Aranymetszés (ism.)
00:15 Hírek
00:25 Szerencse fel! ( dok.)

M2

10:11 Gyerekműsor
11:11 Balett ABC Henriettel 
11:20 Az aranyrózsa 

barlangja (filmsor.)
13:01 Vallási műsorok
16:05 Mesélő cégtáblák
16:25 Elit gimi (filmsor.)
17:20 Vivát Benyovszky!

(filmsor.)
19:15 Pillér
20:05 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó
21:30 Slágertévé
22:25 Varjú a toronyórán 

(ff., magyar játékf., 1938) 
23:45 Sport7 (ism.)

Duna TV

11:00 Unitárius istentisztelet
12:15 Hatodik sebesség
13:30 Népzene
14:00 Csellengők
14:30 Ez a villa eladó (ff.,

magyar vígj., 1935)
15:45 Dunáról fúj a szél 
15:55 "Ez a pillanatnyi csend

az én 80 évem"
16:55 Vannak vidékek
17:50 Mese
18:40 Arcélek
19:25 Heti Hírmondó
20:15 Kikötő
21:00 A vasálarcos (angol-

am. kalandf., 1977)
23:45 Divathét

TV2

11:25 Született kémek 
11:50 Stahl konyhája
12:20 Kalandjárat
12:50 Talpig nő 
13:20 Borkultusz 
13:50 Sliders (filmsor.)
14:50 Monk (filmsor.)
15:50 Tequila és Bonetti (filmsor.)
16:50 Bűbájos boszorkák 

(filmsor.)
17:50 Zoolander, a trend-

kívüli (am. vígj., 2001) 
19:30 Tények
20:00 Napló
21:00 Irigy Hónaljmirigy

(magyar szór. műsor) 
22:05 Trópusi vihar (am.vígj.)

RTL Klub

11:00 Trendmánia
11:35 Asztro Show
12:30 meneTrend
13:00 Híradó
13:10 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
14:00 Szánon nyert örökség

(kan.-angol vígj., 2001)
15:40 Doktor Addison (filmsor.)
16:35 Eltűntnek nyilvánítva

(filmsor.)
17:35 Bibis alibi (am. vígj., 1989)
18:30 Híradó
20:00 ValóVilág 
21:00 Narnia Krónikái (am.

kalandf., 2005)
23:50 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 Történelmi emlékek 
11:00 Európánk
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 (élő)
19:40 Sport
20:00 Hírek  
20:40 A nap témája 
21:10 Papillon (dráma) 
23:45 100% (talk show) (ism.)
00:45 A hét könyve (ism.)

Antena 1

05:30 A simlis és a szende
07:00 Hírek
09:00 Karkötö (dráma)
11:00 Halálos merülés 

(akcióf.) (ism.)
13:00 Hírek
13:15 Micsoda csapat (vígj.) 
16:00 Hírek
16:45 James Bond - A magányos

ügynök (kalandf.)
19:00 Hírek  
20:20 Csillagháló
21:45 A fenébe (show)
23:00 SuperBingo Metropolis
02:00 Euforia Midnight Sun
03:15 Micsoda csapat 

(vígj.) (ism.)

Pro Tv

06:00 Pro Motor
06:30 Csillagok haborúja

(anim. sor.)
07:00 Hírek 
10:00 20 év után 
11:00 Sandokan (filmsor.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:05 Apropó TV 
14:00 A csodacsuka 2. (vígj.)
16:00 Osztály, vigyázz! (vígj.)
19:00 Hírek 
20:45 Land of Jokes 
21:45 Humor
22:45 Köd (kan. thrill.)
01:00 Apropó TV (ism.)
02:00 A csodacsuka 2. 

(vígj.) (ism.)

Prima TV

09:30 Ház, dizájn...
10:30 Nyakamban a világ
11:00 Levintza bemutatja
11:30 Ismerkedj, álmodj, szeress
12:30 Testvérek (filmsor.)
13:30 Videki szépség (ism.)
15:30 Nyughatatlan öregek

(ism.)
16:00 Kötekedők krónikája (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Anyacsere
22:00 Titkos szerelmek 

(filmsor.) (ism.)
00:30 Gyilkos számok 

(fimsor.)

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 Életem legrosszabb hete
18:00 Largo Winch
19:00 Doktor House
20:00 Trinity kórház
21:00 NCIS: Los Angeles
22:00 Helyszíni szemle
23:00 Volt egyszer egy

Mexikó 
(am. akcióf., 2003) 

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
20:55 Bagi - Nacsa
22:55 Híradó
23:05 Csattanó
23:55 Híradó

Viasat 3

09:05 Őslények szigete
10:00 A hihetetlen Hulk
10:50 Gigamad
11:20 A tizedik királyság 

(am. kalandf., 2000)
13:15 A Nagy Ő
14:55 Columbo: A döntő játsz-

ma (am. krimi, 1972)
16:20 Irma, te édes (am. vígj., 1963)
19:00 Kézilabda Bajnokok Ligá-

ja  (élő) / Győri Audi ETO KC
- HK Dinamo Volgograd
(RUS)

21:00 Beugró Plusz
22:00 Odaát 
23:00 Éden Hotel 
00:55 Futballistafeleségek 

Eurosport 

09:30 Síugrás
10:30 Autóverseny
11:00 Autóverseny (élő)
11:45 Biatlon (élő)
13:30 Sífutás (élő)
15:00 Kerékpározás (élő)
16:00 Síugrás (élő)
17:45 Gyorskorcsolya
19:00 Kerékpározás
20:00 Tenisz (élő)  
21:45 Biatlon
22:30 Síugrás
23:30 Tenisz (élő)
21:15 Biatlon

Minimax (kábel)

10:30 Pat és Stan 
10:40 Viva Pinata 
11:10 Ez Kész! Pénz! 
11:20 Shelldon 
11:45 Koboldok és tündérek

földjén 
12:10 Redwall 
12:35 Eperke és barátai 
13:25 Miniséf 
13:40 Zigby 
14:00 Bibi és Tina 
15:20 A dzsungel könyve 
15:30 Noddy újabb kalandjai

Játékvárosban 
15:45 Caillou 
16:10 Woofy 

Irma, te édes - 16:20 / Viasat 3
Irma (Shirley MacLaine), az édesen butácska utcalány Párizsban
él stricik, kocsmai jómadarak és rendőrök tarka világában.
Egy nap feltűnik az utcában Nestor, az újonc rendőr, aki be-
leszeret a lányba.

Beugró Plusz - 23:00 / Viasat 3
Az improvizációs műsor tavaszi évada megújuló díszlettel
és bővülő társulattal várja régi és új nézőit. Pokorny
Lia, Kálloy Molnár Péter, Rudolf Péter, Szabó Győző és
Debreczeny Csaba új tagot keres!

Vasárnap / március 13.

14:45
Kul-túra 2010

22:25
Varjú a toronyórán 

21:00
A vasálarcos

21:00
Irigy Hónaljmirigy 

21:00
Narnia Krónikái 

20:00
Trinity kórház

20:55
Bagi - Nacsa

19:00
Kézilabda

13:30
Sífutás

15:45
Caillou 

17:30
GyógyHír

18:00
50 perc 

16:45
A magányos ügynök

20:45
Land of Jokes 

12:30
Testvérek



M1

11:00 Ozorai példa (magyar
tévéf., 1974) 

13:05 Átjáró
15:10 Szülőföldjeim
16:00 Tudni illik, hogy mi illik...
16:35 Szomszédok (filmsor.)
17:10 Kerek Ferkó (ff., magyar

rom. film, 1943) 
18:30 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Az aranyember 

(magyar kalandf., 1962)
23:00 Kölcsey (magyar

tévéjáték)
00:05 Tizenkét kőmíves

M2

11:05 Kemény János báró
filmjei (dokf., 1992)

12:05 A kölcsönkapott Föld
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:45 Van öt perce?
14:50 Budapest (dok.) 
15:45 Asszisztensek (filmsor.)
16:30 Bűvölet (filmsor.)
16:55 Magyar rock
17:50 Mindig zöldebb (filmsor.)
18:35 Budapest Bár
19:50 Esti mese
20:30 Barangolások öt konti-

nensen
21:30 Elisa lánya (filmsor.)
23:30 Záróra - Béres Ilona

Duna TV

11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:20 Kirakat
16:00 Gróf Monte-Cristo (angol-

olasz kalandf., 1975)
17:40 Heuréka! Megtaláltam!
18:10 Pollenforgatag
19:00 Híradó
19:35 Mese
19:55 Derrick (filmsor.)
21:00 Híradó
21:15 A lánchídi csata (magyar

dokumentumf., 2008) 
22:20 Sporthírek
23:15 Csillagösvény 2
00:55 Divathét

TV2

10:30 Stahl konyhája
11:05 Babapercek
12:55 Árva angyal (filmsor.)
13:50 A kutya rúgja meg:

Eb.(családi film, 2004) 
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
21:50 NCIS (filmsor.)
22:50 NCIS: Los Angeles (filmsor.)
23:50 Elit egység (filmsor.)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
13:50 Az ellenkező nem 

(am. rom. vígj., 2004) 
15:40 Lányok a pácban 

(am. rom. vígj., 2006) 
17:40 Mr. Magoo (am. vígj., 1997) 
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:05 Arthur és a villangók

(am.-francia anim. f., 2006)
23:05 Apja lánya (am. vígj., 2004)
01:05 Face the Pro
02:10 Ők (am. horror, 2002)

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
20:20 Csillagkapu
21:20 Szellemekkel suttogó
22:20 A törvény embere
22:55 ZOOM
23:15 A törvény embere
23:55 ZOOM
00:15 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

08:40 Gyilkos sorok
09:40 Holdkórosok 

(am. rom. vígj., 1987)
11:30 Irma, te édes 

(am. vígj., 1963)
14:05 Öri-hari (vígj., 1997)
16:05 CSI: A helyszínelők 
16:50 Roxanne 

(am. vígj., 1987)
19:15 Éden Hotel
20:15 Képtelen képrablás

(am. akció-vígj., 1996)
22:15 Éden Hotel
23:10 Napsütötte Toszkána

(am. vígj., 2003)
01:20 Jackie nővér
02:55 Top Gear

Eurosport 

09:30 Sífutás
10:30 Biatlon
11:30 Síugrás
12:30 Tenisz
15:30 Kerékpározás
17:30 Biatlon
18:15 Síugrás
19:15 Eurogólok
19:45 Bajnokok klubja
21:00 Biatlon
21:45 Ütközések ideje
21:50 Wattok
22:00 Pankráció
23:25 Ütközések ideje
23:30 Tenisz (élő)
01:15 Síugrás
 

Minimax (kábel)

14:35 Woofy 
14:45 Leon 
14:50 Duda és Pocsolya 
15:00 Locsi-fecsi Márta 
15:25 A dzsungel könyve 
15:35 Én kicsi pónim   
15:55 Asha 
16:10 Miniséf 
16:25 Zigby 
16:40 Simsala Grimm 
17:05 Arthur  
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:15 Világjáró Grover 
18:20 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Locsi-fecsi Márta 

21:05
Az aranyember 

18:35
Budapest Bár

21:15
A lánchídi csata 

17:20
Edina és Joshi 

21:05
Arthur és a villangók 

18:00
Ügyvédek

21:40
Újságíróklub

23:10
Napsütötte Toszkána

12:30
Tenisz

16:40
Simsala Grimm 

16:05
Péntek 8

VII. oldalTV műsor <<március 9-15.
Hétfő / március 14.

Öri-hari - 14:05 / VIASAT 3
14 évi boldog válás után Lillyben (Bette Midler) és Danben
(Dennis Farina) még mindig van valami közös: elemi erővel
utálják egymást. De miután a lányuk esküvőjén ölre menve
hajba kapnak, felgyülemlett ellenségeskedésük hirtelen
zabolátlan szenvedélybe csap át!

Képtelen képrablás - 20:15 / VIASAT 3
Frank (Denis Leary), a profi tolvaj legújabb feladata az,
hogy ellopjon egy értékes képet. Barátnője, Roz (Sandra
Bullock) azonban megelégeli ezt az életet és megesketi
a férfit, ez az utolsó balhé.
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A világhálón is



VIII. oldal március 9-15.>> TV műsor

M1

10:00 Petőfi napja
14:00 Közvetítés a Batthyány

örökmécsestől
15:15 1848-as zászlók 
15:30 Nemzeti dal
15:40 A komáromi fiú 

(magyar tévéf., 1987)
17:05 Himnusz nyolc versszakban
17:35 A költő utazása
18:30 A párbaj
19:05 A kőszívű ember fiai

(magyar filmdráma)
22:35 Kossuth- és Széchenyi-

díjak átadása 2011
23:30 Hírek
23:45 Inas a szalonban 

(magyar dokf., 2005) 

M2

11:00 Ünnepi beszéd
12:05 Csalódások és

győzelmek tavasza (dok.)
12:55 Napló
13:05 Föltámadott a tenger

(filmdráma, 1953) 
15:20 Napló
15:22 Republic koncert
16:15 Szabadság, szerelem
16:55 Az apostol (tévéjáték) 
18:00 Kodály Zoltán: Háry

János (rajzf., 1980)
19:05 Ghymes: Szikraszemű
20:30 Átjáró
21:00 Híradó
21:30 Csongor és Tünde

(tévéjáték, 1986)

Duna TV

13:35 Végtelen Napló (dok.)
13:10 Csalódások és

győzelmek tavasza 
14:00 A fővárosi megemlékezés
15:50 A szabadság asszonyai

(ismerett. film, 2005)
16:30 Ünnepi beszélgetések
17:00 A nemzet ünnepe 

Csíkszeredában (élő)
18:15 Ünnepi beszélgetések
18:40 Hol volt, hol nem volt... (2011)
19:00 A nap krónikája
20:00 Mit kívánt a magyar

nemzet (magyar ism. sor.)
21:10 Szováthy Éva (ff.,

magyar játékf., 1943) 
22:35 Éljen a magyar! (zene)

TV2

07:00 Tv2 matiné (ism.)
11:00 Kis nagy hős 

(am.-kan. anim. f., 2006)
12:35 Lakat alatt 

(am. családi vígj., 1996) 
14:15 Pinokkió (olasz-angol

kalandf., 2008) 
17:50 Nyakiglove 

(am. rom. vígj., 2001)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:00 Aktív
21:35 Bajnokok Ligája (élő)
00:25 Bizonyítás 

(am. filmdráma, 2005
01:05 Glamour (magyar film-

dráma, 2000)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
08:30 A kis jegesmedve 2.
09:55 Muppet-show New

Yorkban (am. vígj., 1984)
11:30 Ősapák apró hőse 2.

(arg. anim. f., 2006) 
13:15 Kutyám, Skip (am.

családi kalandf., 2000) 
15:05 Meztelen mennyország

(am. kalandf., 2001) 
17:20 Szuperzsaru (am.-sp.-

olasz akció-vígj., 1980)
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:05 A hazafi (am. kalandf., 2000)
00:20 Portré otthon - Keleti

Éva fotóművész

Hír Tv

11:05 BBC Reporters (ism.)
11:30 Ősök tere (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
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
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta

AXN

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

08:10 Smallville
09:00 Gyilkos sorok 
09:55 Rokonok (magyar film-

dráma, 2006)
12:05 Ahol számít a barátság

(német film, 2007)
13:55 Mókás arc 

(am. zenés vígj., 1957)
16:00 CSI: A helyszínelők
16:55 Irány Colorado 2. -

Curly aranya (am. vígj.)
19:15 Éden Koktél
20:15 A Rózsaszín Párduc újra

lecsap (am. vígj., 1976)
22:15 Éden Hotel
23:10 Az utolsó mohikán 

(am. kalandf., 1992)

Eurosport

09:30 Biatlon
10:30 Síugrás
11:45 Labdarúgás
13:30 Tenisz
16:30 Kerékpározás (élő)
17:30 Bajnokok klubja
18:45 Tenisz
00:00 Freeride Spirit
00:15 FIA Túraautó 

Világbajnokság
00:45 Kerékpározás
01:30 Biatlon

Minimax (kábel)

15:55 Thomas és barátai
16:55 Woofy 
17:05 Simsala Grimm 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:15 Világjáró Grover 
18:20 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Locsi-fecsi Márta 
18:50 Magyar népmesék  
19:00 T-Rex Expressz
19:25 Asha 
19:40 Miniséf 
19:55 Thomas, a gőzmoz-

dony
20:05 Simsala Grimm 
20:35 Arthur

Mókás arc - 13:55 / Viasat 3
Dick Avery (Fred Astaire), a divatfotós új és különleges
arcot keres a párizsi divatbemutatóra. Véletlenül veszi észre
Jo Stockton-t (Audrey Hepburn). A lányt azonban nem
érdekli a fotózás.

A Rózsaszín Párduc újra lecsap - 20:15 / Viasat 3
Clouseau (Peter Sellers) Dreyfus nyomában van, aki
csodafegyverével eltünteti az ENSZ székházát. Ettől an-
nyira megijednek, hogy Dreyfus akaratának megfelelően
bérgyilkost küldenek a felügyelőre.

Kedd / március 15.

19:05
A kőszívű ember fiai

21:20
Szellemekkel suttogó

15:05
Keresztmetszet 

21:40
A TV ügyvédje

15:22
Republic koncert

17:00
A nemzet ünnepe  Csíkszeredában

17:50
Nyakiglove 

17:20
Szuperzsaru

16:55
Irány Colorado 2

00:00
Freeride Spirit

19:55
Thomas, a gőzmozdony

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

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.
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