
Az autonómia jogszerű, célszerű és korszerű
– fogalmazta meg Marosvásárhelyen Kövér
László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki a
Kultúrpalotában vette át a Székely Nemzeti
Tanács által odaítélt Gábor Áron-díjat. 
A székelyek örök szabadságvágyának
helyszíne a Posta-rét – utalt
beszédében a székely vér-
tanúkra a házelnök. Az
1854. március 10-én
kivégzett széki főparancs -
nokok története a 
negyvennyolcas szabad-
ságeszmék továbbélését
példázza. A székelyek 
szabadság és önren-
delkezés iránti vágya
lehetett az a titokzatos
erő is, ami 8 évvel ezelőtt
újraélesztette a Székely
Nemzeti Tanácsot, hogy
immár a XXI. század kihívásai-
hoz igazodva képviselje a 
székelyföldi magyarok 
önrendelkezés iránti 
vitathatatlan jogát.

Kultúra

„Egy olyan Fondul 
Plastic-ruhát szeretnék!”

A Romániai Képzőművészek Szövetségé-
nek marosvásárhelyi fiókjánál múlt hónap
közepén tisztújítás történt: Gheorghe Mu-
reşant Ioan Şulea festőművész, a Megyei
Képtár igazgatója követi az elnöki székben.
Az alelnökök újabb négy éves megbízást
kaptak.

Riport

Munkát tessenek – 
de csak csínjával!

Bár a hivatalos statisztikák szerint csökkenő-
ben a munkanélküliség, a még mindig
magas számadatokat támasztja alá az a
roham, amivel a múlt héten szervezett állás-
börzére reagált a Maros megyei közönség. A
Karrierek vására nevet viselő rendezvényen
850-nél is több állást kínáltak.

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

>>> Új sorozat,  I I I .  ( VI.)  évfolyam >>> 11. szám >>> 2011. március 16–22. >>> Megjelenik szerdánként .  >>>>>>>>>>> 16 + 8 oldal  >>> ára:  1,5 l  e  j  >>>

C M

Y B

C M

Y B

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

>>> 7. oldal >>> 11. oldal

Sport

Értékes győzelem 
az éllovas ellen!

Fontos győzelmet ért el az FCM szombaton
a bajnokesélyes  galaci Oţelul ellen, így ér-
dekesebbé alakítva át a bajnoki címért való
harcot. A 67. percben a mérkőzés legjobbja,
Fl. Dan jó ütemben találta mintegy 30 mé-
teres átadásával az argentin Diego Ruizt,
aki a tizenhatoson belül kapásból jobbal
Grahovac kapus mellett a hálóba lőtt. 

Zöldek

Vásárhelyen járt Remus Cernea, a Zöldek Mozgalma 
Párt társelnöke

„A siker kulcsa a kommunikáció és az együttműködés”
– nyilatkozta Marosvásárhelyen Remus Cernea, 
a Zöldek Mozgalma társelnöke, aki  
sajtótájékoztatón számolt be a nemsokára 
bejegyzésre kerülő párt terveiről, 
elképzeléseiről. 

>>> 6. oldal
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Sport

Az ikerpár gyerekkori álma

Városunk sportvilágának jelenleg egyetlen
és egyben Románia legismertebb sportoló
ikerpárja, a Sinka-testvérek – Mónika és
Zsuzsanna –, akik az FC Marosvásárhely 
A-osztályos női, bajnok és kupagyőztes
együttesének alapemberei. 

>>> 15. oldal
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Névnapok
Március 16. Henrietta, Bálint, Valentin, Henrik
Március 17. Patrik, Gertrúd, József
Március 18. Sándor, Ede, Alexandra, Nárcisz
Március 19. József, Bánk, Jozefa
Március 20. Klaudia, Irma, Alexandra, Mór
Március 21. Benedek, Gergely, Bánk, Bence
Március 22. Beáta, Lea, Izolda

Ajánló

Kos: Itt az idő, hogy kihasználja szakmai kapcsolatait, mert
csak így érheti el hőn áhított vágyát, hogy előrébb jusson a
ranglétrán. Nem szégyenkezik azért, mert segítséget kér má-
soktól, sőt, kifejezetten élvezi, hogy mindenki önre figyel. 

Bika: Éjszakára se kapcsolja ki telefonját, ha szakmai sikereket
szeretne elérni, ugyanis a  csillagok  szerint most remek
lehetőség hullik az ölébe. A siker hosszú távon kecsegteti, de
nem biztos abban, hogy megéri-e az addig tartó kemény,
fáradtságos munka.

Ikrek: Izgalmas szakmai kihívások elé néz. A siker és az anyagi
juttatás  csábítása nem hagyja nyugodni, állandóan azon 
vacillál, megéri-e belevágni a feladatba. Egy barátja siet a
segítségére, akivel mindent alaposan megvitatnak.

Rák: Anyagi helyzete rohamos növekedésnek indul. Nem száll
a fejébe a dicsőség, sőt, sokkal inkább két lábbal áll a földön,
mint eddig bármikor. Nem szórja a pénzt felesleges dolgokra
– kifejezetten csak azt vásárolja meg, amire ténylegesen szük-
sége van.

Oroszlán: Teljes nyugalom és higgadtság jellemzi. Nem akar
bizonyítani és sikereket elérni, egyszerűen csak teszi a dolgát,
elvégzi az önre váró munkát. Nem hagyja, hogy bármi vagy
bárki kihozza a sodrából.

Szűz: Sarkára kell állnia ahhoz, hogy a munkahelyi prob-
lémákat meg tudja oldani. Azzal, hogy kiáll magáért, ám ezt
nem agresszívan teszi, a kollégái körében megbecsülést vált
ki.

Mérleg: Az arany középutat keresi minden tekintetben.
Amikor a munkahelyi problémák megtalálják, határozottan
áll eléjük, hogy megoldja őket. Kreatívan gondolkodik, ezt
pedig a hasznára fordítja a következő napokban.

Skorpió: Gördülékenyebben megy a munka, mint valaha. 
Sikert sikerre halmoz, ettől pedig teljesen megtáltosodik.
Főnökei figyelmét sem kerülik el győzelmei, így nemcsak sza-
kmailag, hanem anyagilag is jól jár.

Nyilas: A munkahelyi problémák egyre csak gyűlnek, ráadá-
sul nem is a saját hibáiból kerül bele a galibába. Próbál ki-
maradni az események sűrűjéből, ezért igyekszik mindenkihez
alkalmazkodni. Hamar belátja, hogy ez így nem mehet hosszú
távon.

Bak: Fortuna a kegyeibe fogadja. Olyan karrierlehetőség hul-
lik az ölébe, amelyre már régóta várt, így nem is kérdés, hogy
rögtön rábólint. A kihívás öröme teljesen megrészegíti.

Vízöntő: A szilárd tényekhez való ragaszkodása nem az ön
asztala, ezért nehéz racionálisan gondolkodnia. Elege van
a  munkájából, a  kollégáiból, folyton a változtatás jár az 
eszében. Jobban tenné, ha nem ábrándozással töltené minden
percét.

Halak: Minden percét a munka tölti ki. Szerencsére nem fárad
el az állandó hajtásban, ezáltal sikerül a lehető legtöbbet ki-
hoznia magából. A felettesei látják, mennyire igyekszik, így
fizetésemelést, valamint szakmai előléptetést ígérnek.

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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Színház

A Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata március 16-án,
szerdán este fél 8 órától a kiste-
remben Fedák Sári emlékira-
tait, a Börtönnapló című
előadást tűzte műsorra. A tár-
sulat március 17-én, csütörtö-
kön fél 8 órától Kiss Csaba A
dög című darabját játssza a
színház kistermében. Március
19-én, szombat este 7 órától a
Platonov című Csehov-drámát
viszik színre a nagyteremben.

Március 20-án, vasárnap
este 7 órától Müller Péter–Se-
ress Rezső: Szomorú vasárnap
című kamaramusicalt tekinthe-
tik meg a színház kistermében.

A marosvásárhelyi Yorick
Stúdió március 22-én, kedden

este 7 órától mutatja be a
Fedél nélkül című darabot,
mely életkép Janusz Głowacki
ötlete alapján.

Hangverseny 

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia a csütörtök, este 7
órakor kezdődő  hangversenyét
ezúttal a nemrég elhunyt kon-
certmestere, László Sándor em-

lékének ajánlja. A vokálszimfo-
nikus koncertet a Kultúrpalota
nagytermében vezényli Ilarion
Ionescu-Galaţi, hegedűn közre-
működik Florin Paul (Németor-
szág). Szóló  szerepben fellép
Borsos Edith, Boros Emese,
Szabó Levente és Buta Árpád,
kísér a filharmónia zenekara és
vegyes kara. Műsoron: C. W.
Gluck – Ifigénia Auliszban (nyi-
tány), Saint-Saëns – 3. h-moll

hegedűverseny és Liszt Ferenc
– Via Crucis. 

Böjttől böjtig

Március 21-én, hétfőn este
7 órától Marosvásárhelyen ven-
dégszerepel a Háromszék Tánc-
együttes Böjttől böjtig című
produkciójával. Az előadásra a
Nemzeti Színház nagytermé-
ben kerül sor.

A hatfordulós pontszerző versenyre közel
négyszázan jelentkeztek, s oldották meg a főkép-
pen logikai gondolkodásra épülő feladatsorokat.
Eredményeik alapján 130-an jutottak tovább, s
bizonyíthatták tudásukat a február közepén meg-
tartott megyei döntőn. „A folyamatos önálló
munka igényes gondolkodásra ösztönöz és fej-
leszti a kitartást, a küzdeni tudást, az akaraterőt.
A matematika egyike azon tudományoknak,
amelyben az átlag feletti teljesítményre való
adottság viszonylag korán jelentkezik. Fontos,
hogy ezt a gyerek és környezete minél hamarabb
felismerje, és az adottság képességgé fejlődését
ösztönözze”, mutatott rá a verseny céljára Pop
Ágnes tanítónő, a vetélkedő főszervezője és irá-
nyítója a díjazási ünnepségen. A harmadik osz-

tályosok közül 11-en, a negyedikesek közül pedig
13-an képviselik Maros megyét a március 26-án
sorra kerülő országos döntőn. 

Díjazottak: 3. osztály: Kelemen Attila (I. díj);
Magdó Lehel (II.); Kiss Borbála (III.) – valameny-
nyien a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai, ta-
nító Pop Ágnes. 4. osztály: Bányai Csaba Roland
(I. díj, Csíkfalvi Általános Iskola, tanító Kilyén
Éva); Zalányi Eszter Boróka (II. díj, Romulus Guga
Gimnázium, tanító Bakos Jolán); Damó Ferenc (2-
es Általános Iskola, tanító Szász Erika). Bakos
Jolán tanítónő osztályából még ketten, Czimbal-
mos Szabolcs-Attila és Gál Noémi részesült dicsé-
retben, s jutottak tovább az országos szakaszra
(felvételünkön). 

N. A.

Az előző évieknél sikeresebbnek bizonyult az idei Brenyó Mihály
Matema tika Pontszerző Verseny, amelyet immár tizedik éve szerveznek
meg harmadikos és negyedikes tanulók számára. 

Kár kihagyni

Kis matekesek sikerei
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Kövér László házelnöki minőségé-
ben először látogatott Erdélybe a már-
cius 15-i ünnepet megelőző napokon.
Feszes programjának első állomása
volt Marosvásárhely, ami jelképes üze-
nettel bír, hiszen a Kultúrpalotában
szombat este minden széki küldött ott-
hon érezhette magát. Kennedy elnök
híres berlini mondatának analógiája-
ként („Ich bin ein Berliner”) Kövér
László is vásárhelyivé vált a székely fő-
város magyarsága szemében. A házel-
nök látogatása ugyanakkor az
összetartozás üzenetét is hordozza.
Küldetést teljesített Kövér László, ami-
kor tavaly november 19-én újabb tég-
lát távolított el a megosztás
mesterséges falából és az Ország Házát
a Nemzet Házává emelte. Mindemel-
lett kezdeményezője volt az állampol-
gársági törvénynek és a trianoni
évfordulót a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánító jogszabálynak. Szé-
kelyföldi emlékművek, szobrok tucatja
bizonyítja elkötelezettségét. Izsák Ba-
lázs szavaival: érti és érzi a székelyek
gondolatvilágát. Szász Jenő, a Magyar
Polgári Párt elnöke laudációjában úgy
fogalmazott: rendkívüli emberek szá-
mára mindig rendkívüli feladatokat
rendel a sors.

– A díj átvétele után természetesen
adódik a kérdés: mit jelent a kitüntett-
nek mindez? 

– Beszédemben is igyekeztem
megfogalmazni, de ezt nem olyan
könnyű visszaadni, mert azon túl, hogy
az embert barátai megtisztelik, még
mindenféle múltbéli nagy emberekhez
is hasonlítják. Ez megható és túl sze-
mélyes, minthogy egy politikus köz-
helyszerű köszönetet mondjon
válaszképp. Annyit mégis szeretnék
megjegyezni, hogy nem vagyok én
ehhez hozzászokva. Szülővárosom,
Pápa díszpolgára vagyok és ezután a
székely közösségtől kapni egy kitünte-
tést, igen nagy megtiszteltetés. Ez a díj
az elkövetkező feladatokhoz is erőt fog
adni. Ugye a politikusoknak vannak bi-
zonyos előnyei, amit az emberek irigy-
kedve figyelnek, de megadatott az is,
hogy személyes meggyőződése és
életfelfogása, lelkiismerete szerinti
dolgok iránt is cselekedni tudjon ereje
és képessége szerint. A politikus tette-
iről nem mindig kap visszajelzést. Kü-
lönösen a nagypolitikában, országos,

vagy ha úgy tetszik nemzeti ügyekben.
Könnyebb a helyzete egy polgármes-
ternek, aki nap mint nap találkozik
emberekkel, beszélget velük, visszajel-
zést kap arról,  jól csinálja-e vagy
éppen nem jól. Az országos politiká-
ban viszont az ember, ha elrontott va-
lamit, az rögtön látszik, ha jót sikerül
cselekednie, annak eredményei évek
múlva, esetleg még később érnek be.
Ezért fogom fel ezt a díjat direkt vissza-
jelzésként, kifejezetten bátorító gesz-
tusként, ezért külön is köszönöm, hogy
ebben részem lehetett.

– Jóérzéssel tölti el Erdélyben az em-
bereket, hogy végre a nemzeti vonal ke-
rekedett felül Magyarországon. Sajnos
az elmúlt időszakban nem mindig volt
ez elmondható. Mit üzen mostani láto-
gatása Marosvásárhely és Székelyföld
számára?     

– Hivatalosan ez az első utam. Be-
iktatásom után már többször jártam
itt, hiszen baráti szálak fűznek erdélyi,
székelyföldi emberekhez. Remélem,
hogy ezentúl is gyakran jöhetek majd.
Most házelnöki minőségemben va-
gyok itt. Ami az üzenetet illeti, az már-
cius 15-e előtt néhány nappal
mindenképpen az összetartozás gon-
dolatát hordozza. Ez a világon élő ma-

gyarok mindenikének ünnepe. Ma-
gyarország hivatalos ünnepe nem ezen
a napon van. Az államalapítás ünnepe
augusztus 20-án van és húsz éve októ-
ber 23-án is hivatalosan ünnepelünk.
Az is igaz, hogy az 1956-os forradalom
is túlgyűrűzött a mai Magyarország
határain, de negyvennyolcban volt ér-
zékelhető először a szó szoros értelme
szerinti nemzeti egység. Minden egyes
alkalommal, amikor egy magyaror-
szági politikus a határokat átlépi, a ha-
tárainkon kívül rekedt közösséget
felkeresi, akkor az összetartozás üze-
netét hordozza. 

– Sajnos még erdélyi magyarok is
gyakran aggódva hivatkoznak a jó-
szomszédi viszonyra az erőteljesebben
felvetett nemzeti érdekek hallatán. Nem
tart attól, hogy az autonómia ügyének
felvállalásával a hivatalos magyar po-
litika olajat önt a tűzre? 

– Voltak sokan a múltban olyan po-
litikusok, akik úgy gondolták: meghu-
nyászkodással, az őszinteség
feladásával vagy éppenséggel a nem-
zeti érdek feladásával szerezhetünk
magunknak jó pontokat, jó szomszé-
dokat, barátokat, tisztelőket és szövet-
ségeseket. Az önfeladás, a
megalázkodás, a meghunyászkodás

sosem hoz őszinte barátságokat és
sosem ér el az ember így egy nemzet-
tel vagy egy országgal szemben tiszte-
letet. Épp ellenkezőleg, a
megaláztatásokat és a megvetést
váltja ki abban, aki ezt kívülről nézi.
Barátságokat és szövetségeket csak
saját értékeink és igazunk tudatában
és ennek képviseletében lehet sze-
rezni. A politikában egyébként soha se
mondd, hogy soha. Olyan nincs, hogy
soha nem ismerik el az erdélyi em-
berek autonómiáját, vagy éppenség-
gel a felvidéki vagy délvidéki
testvéreink önrendelkezését. A világ
változik, ráadásul jó irányba. Persze
sok tekintetben rossz irányba, de
ebben az egyben a jó irányba. Azt bát-
ran állíthatom, hogy a gazdasági prob-
lémák, válságok közepette, Európa
fennmaradásának érdekében és az Eu-
rópai Unión belüli fennmaradás érde-
kében is egyre világosabb, hogy össze
kell fognunk szomszédainkkal is, vagy
velük elsősorban. Csak együtt tudjuk
megválaszolni és megoldani azokat a
nagy kérdéseket, amik az európai
népek közössége előtt állnak, és ha ez
így van, akkor előbb vagy utóbb az a
bizalom is megszületik a különböző
népek között, amely lehetővé teszi,
hogy elismerjük egymás természetes
jogait. Magyarország megpróbál jó

példával elöl járni. Eddig is sokat tett
ennek érdekében. Dacára annak, hogy
nincsenek olyan népes kisebbségei,
mint mondjuk a romániai magyarság,
mégis megteremtette, Közép-Európá-
ban egyedülálló módon a kulturális
autonómia intézményét, ennek to-
vábbfejlesztése érdekében hajlandóak
vagyunk bármikor bárkivel tárgyalni,
vitatkozni. Most állunk az alkotmányo-
zási folyamat előtt, amiben talán to-
vább is tudunk lépni. Meg fogjuk
teremteni az összes magyarországi ki-
sebbség parlamenti képviseletét. Az
érintettek bevonásával, de szívesen vá-
runk tanácsokat a hivatalos politika ré-
széről is, vagyis a szomszédos államok
részéről. Remélhetőleg előbb-utóbb
feladják azokat a görcsöket, amelyek
csak a politikusokban vannak, mert az
egyszerű emberek szintjén ezek nem
léteznek ilyen mélyen. 

– Külpolitikai téren milyen mozgás-
tere van a kormánynak? 

– Fontos a nemzetközi közvéle-
mény megnyerése, de csakis konkrét
célok mentén tudunk lobbizni. Nem él-
hetünk abban a tévképzetben, hogy
majd valaki megoldja helyettünk
problémáinkat. Ugye a két világháború
között a revíziós politikához megpró-
báltak szövetségeseket keresni. Aztán
jött az internacionalista rendszer. Ki-
derült, hogy ez nemcsak téveszme, de
hazugság is volt. Csehszlovákia, Ju-
goszlávia vagy éppen Románia példája
ékes bizonyítéka a nemzetiségek el-
nyomásának. Aztán jött az EU – ami-
kor azt gondoltuk, hogy majd az Unión
belül megoldódnak ezek a kérdések.
De sajnos erre is van ellenpélda. A ta-
nulságot viszont megfogalmazhatjuk:
ki kell használni a kereteket, és ezen
belül érvényesíteni jogainkat. Ha az
autonómiára kérdezett rá, hát igenis
van precedens bőven erre az EU-n
belül. Ezekre hivatkozni lehet, de a ké-
rést nekünk, pontosabban az itteni kö-
zösségnek kell megfogalmaznia, mi
pedig ezt maximálisan támogatjuk.

Olyan politikai osztályra van szük-
ség, amely nem csak választási szlo-
genként használja, hanem
következetesen képviseli is az autonó-
mia-igényt. Kérni kell, ahol lehet, tu-
datosítani kell ezt az igényt, akkor
eredmény is lesz. 

Biró Zsolt

„Az autonómia jogszerű,
célszerű és korszerű”

Az autonómia jogszerű, célszerű és korszerű – fogalmazta meg Marosvásárhelyen Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki a Kultúrpalotában
vette át a Székely Nemzeti Tanács által odaítélt Gábor Áron-díjat. A székelyek örök szabadságvágyának helyszíne a Posta-rét – utalt beszédében a
székely vértanúkra a házelnök. Az 1854. március 10-én kivégzett széki főparancsnokok története a negyvennyolcas szabadságeszmék továbbélését
példázza. A székelyek szabadság és önrendelkezés iránti vágya lehetett az a titokzatos erő is, ami 8 évvel ezelőtt újraélesztette a Székely Nemzeti
Tanácsot, hogy immár a XXI. század kihívásaihoz igazodva képviselje a székelyföldi magyarok önrendelkezés iránti vitathatatlan jogát. 

Voltak sokan a múltban
olyan politikusok, akik
úgy gondolták: meg -
hunyászkodással, az 
őszinteség feladásával
vagy éppenséggel a
nemzeti érdek feladásá-
val szerezhetünk ma-
gunknak jó pontokat, jó
szomszédokat, barátokat,
tisztelőket és szövetsége-
seket. Az önfeladás, a
megalázkodás, a
meghunyászkodás sosem
hoz őszinte barátságokat
és sosem ér el az ember
így egy nemzettel vagy
egy országgal szemben
tiszteletet. 



Bumeráng Bukarestből

Követve az ország politikai-gazdasági trendjeit,
az erdélyi magyarság képviselete a ’90-es évektől
kezdve újra gyökeret vert Bukarestben. Ez a „folyam”
egy számottevő értelmiségi réteget is magával so-
dort a Kárpátokon túlra. Keresni kellett az „idillikus”
erdélyi tájakról olyan „tettrekész” és „szolgálatkész”
egyéneket, akik eleget tettek a „követelményeknek”:
a minimálisan elfogadható szakmai vagy általános
felkészültség mellett azt is bizonyítani tudták, hogy
görbülékeny a gerincük. Világos volt, úgy kell ott a
„táncot járni”, ahogy azt a „főzenészek húzzák”.

Mivel mi, erdélyi magyarok a Trianon óta tartó
vesszőfutásunk során komoly morális beoltásban ré-
szesültünk, emiatt ma, a XXI. században is egyik leg-
főbb példaképünk Tamási Áron Ábelje, és egyik
legádázabb ellenségünk a mindenkori hatalom.
Ezért aztán valószínűleg nehéz lehetett azt a „fejva-
dászatot” megszervezni, amely során kiválasztották
a Bukarestbe „delegált” értelmiségieket. Mint annak -
idején, a szeku-beszervezések alkalmával, keresték
a sebezhető, ingatag, problémás egyéneket, akik
ezzel a módszerrel szabadultak meg az itthoni (er-
délyi) problémáiktól, legyenek azok családi, anyagi
vagy szakmai eredetűek. Tudjuk jól, hogy Bukarest-
ben nem léteznek olyan kisközösségek, amelyek
mérik és mérlegelik a környezetükben élőket, és a
közélet álarca mögé vagy a nagyvárosi forgatagban
könnyen elbújhat az Erdélyből elmenekülő. Termé-
szetesen úgy, ahogy egyesek Magyarországra vagy
nyugatabbra vándoroltak (valószínűleg szintén a fel-
sorolt okok valamelyike miatt), úgy mások nyugod-
tan elmehettek Bukarestbe munkát, vagy akár
politikai szerepet vállalni. Ez alapvető joga minden-
kinek.

Az említett migráció okozott azonban néhány
olyan torz jelenséget, amely miatt kénytelenek va-
gyunk külön értelmezni az erdélyi magyar és a bu-
karesti magyar fogalmát. A románokkal való jó
viszony mindkét csoport alapvető érdeke, de a „dél-
alföldi” magyarok jobb viszonyt ápolnak (ezt köve-
telik meg a közvetlen anyagi érdekeik), mint az
erdélyiek. Bukarestben nincs magyarkérdés, mert ott
mesébe illő kuriózum a hungaricum. Erdélyben (saj-
nos) van román–magyar ellentét, emiatt itt nem bo-
rulhatunk egymás nyakába, csak úgy, önfeledten.
Másfelől pedig Magyarország közelsége mostanában
nem csak földrajzilag érezhető Erdélyben. A buka-
resti politikát képviselő RMDSZ anyaországi kapcso-
latai viszont a mélyponton állnak.

Odáig fajult ez a nagy differenciálódás, hogy
akkor, amikor már majdnem egy éve, hogy az orszá-
got a csőd szélére juttató szociálliberális kormányt a
jelenlegi jobboldali hatalom váltotta fel, egy pártor-
gánum Bukarestbe delegált főszerkesztője március
15-ére tüntetést szervezett (!) a magyar médiatör-
vény és a magyar kormány ellen. (Az ominózus tör-
vénnyel egyébként már az európai uniós
szakbizottságok is megbarátkoztak.) Ekkora böszme-
séget eddig kizárólag csak budapesti elvtársaitól lát-
tunk, tapasztaltunk. Hát nem volt elég bajunk eddig
is? Szükségünk volt arra, hogy egy ilyen bumerángot
Erdélyből elhajítsanak?  

Ferencz Zsombor
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Jóbarátom lepett meg a következő törté-
nettel.

„Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött,
hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal,
hogy megmutassa neki, milyen szegény em-
berek is vannak, és hogy a gyermek meglássa
a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen
szerencsés családban él. Egy egyszerű falusi
család házában szálltak meg, ahol egy napot
és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út
végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.

– Nos, mit gondolsz erről az útról?
– Nagyon jó volt, Apa!
– Láttad, hogy némelyek milyen szükség-

ben és szegénységben élnek?
– Igen.
– És mit láttál meg mindebből?
– Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van,

nekik négy. Nekünk egy medencénk van ott-
hon, ők meg egy tó partján laknak. A mi ker-
tünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére
pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a
kerítésig tart, az övéké addig, amíg a szem
ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük
beszélgetni egymással, és hogy boldog család-
ként élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dol-
goztok, és alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett
csöndben, mire a kisfiú hozzátette:

– Köszönöm Apa, hogy megmutattad,
hogy milyen gazdagok is lehetnénk.” 

Nem kell különösebben elemeznünk a tör-
ténetet ahhoz, hogy rájöjjünk, az apa jó szán-
dékú pedagógiája visszafele sült el. De jól. Mert
a felnőttet már be lehet csapni. A gyermekeket

még nem. Mondhatni ez a kirándulás az apá-
nak volt életlecke.

Az igazi, valódi értékekről és a kevésbé fon-
tos, mellékes dolgokról sokszor tényleg gyer-
mekeink visszatükrözése ad felvilágosítást. Egy
betegség, egy hirtelen haláleset milyen hamar
felborítja eddigi értékrendünket. Mindjárt az
lesz a fontos, ami valójában érték, sőt a leg-
értékesebb. Amit nem pénzzel kellett megvá-
sárolni, amit nem lehet görcsösen magunknak

megtartani, hiszem, azért kaptuk – aján-
dékba –, hogy továbbadjuk, gyarapítsuk. 

A bölcselet meghatározása szerint az érték
a létezés természetfölötti kategóriája. A jó, a
szent, a szép, az igaz tulajdonsága. Érték min-
den, ami jó, gazdagító, kívánatos és hasznos,
úgy az egyén, mint a közösség számára. Kü-
lönféle iskolák különféle értékskálákat hatá-
roztak meg, de ezen értékeknek is megvan a
piramisszerű, fokozatos sorrendje, fontossága,
azon belül pedig ki-ki másképpen látja érté-
kesnek ugyanazokat a javakat. De aki hisz az
értelmes élet eredetében és céljában, annak
az is világos, hogy van egy egyetemes érték-
rend, ami az Abszolút Értékből, az Élet forrá-
sából, Istenből ered. Isten kezéből csak értékek
kerülnek ki. Nincsenek fölösleges giccsek. A
hívő ember egyetlen hivatkozási pontja, Jézus
Krisztus pedig, az addigi emberi világképhez

képest teljesen új értékrendet állított föl. Ez
ugyan balgaság a világ szemében, de csak
ezzel a gyermeki, naiv balgasággal lesz képes
az abszolút értékek felé törekedni.

Nemcsak a pénzügyi válságnak isszuk a
levét, hanem az értékek válságának is. Amikor
az igazi értékek viszonylagossá válnak, amikor
a talmi csillogásokat értékké, követendő mér-
cévé lépnek elő. Persze mindenkinek más az
értékrendje. Lehet, hogy számomra a kerti
diófa sokkal értékesebb, mint másnak 100
hektár erdő, vagy tíz vagon fűrészáru. Lehet,
hogy az én könyvtáram értékesebb, mint ba-
rátom tűzpiros Ferrarija vagy kacsalábon forgó
mallorcai villája. De attól még barátok mara-
dunk. Az viszont már régen rossz, ha valaki
szemében egy jó állás értékesebb a barátság-
nál, ha a pénz számára többet jelent a becsü-
letnél és lelke nyugalmánál…

Az embert istenképisége teszi hallatlanul
értékessé, halhatatlanná. Szellemi-lelki való-
ságunk emel ki az anyag, a tömegvonzás vilá-
gából. Azok vagyunk, akiknek lennünk kell, s
nem azok, amit fogyasztunk vagy birtoklunk.
Örök élettel megajándékozott erkölcsi lények
vagyunk, végtelenül értékesebbek mindannál,
amit értékesnek tartunk. Ezért aztán életmó-
dunknak, életminőségünknek is értékesnek kell
lennie. Hisz értéket teremtünk nemcsak kétkezi
munkánkkal, hanem gondolatainkkal, beszé-
dünkkel, szeretetünkkel is. Igazából ez adja
meg méltóságunkat. Ha a Teremtő Isten ma-
gához méltónak lát minket, nekünk is értéknek
kell tekintenünk magunkat. És egymást.

Sebestyén Péter

Más-lap

Értékes vagy…

Az ünnepi műsor a Székely Vértanúk
emlékművénél megemlékezéssel kezdő-
dött, majd ezt követően az egybegyűltek
fáklyákkal, gyertyákkal vonultak a Kultúr-
palotához. A kígyózó felvonulás élén a szé-
kely és magyar lobogók mellett a román
zászló is helyet kapott. 

A Kultúrpalotában folytatódó ünnepsé-
get hivatalosan Lokodi Edit, a Maros Megyei
Tanács elnökének beszéde nyitotta. A mű-
vészi előadásokkal tűzdelt esten a követ-
kező felszólaló Izsák Balázs volt, aki
emlékeztette a jelenlevőket az SZNT tavaly
novemberében tartott Országházbeli gyű-
lésére, amikor a parlament épületén lengő
székely zászló üzenete az volt: ti székelyek,
hazaérkeztetek. „Válaszként kikívánkozik a
bejelentés: a Kultúrpalota homlokzatán a
magyar zászló leng ma déltől az Ország-
gyűlés elnökének tiszteletére”, jelentette be
az SZNT elnöke. 

A díjat adományozó szervezet elnöke a
kitüntetésre érdemesnek találtatott politi-
kusban Baross Gábor követőjét látta, aki a
XIX. században miniszterként, politikusként
barátja és patrónusa volt a székelyeknek.

Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke
a kitüntetett laudációját így indította: „Az
életben vannak olyan feladatok, amelyet
csak kiváló emberek végezhetnek el”, majd

azzal folytatta: „a sorsnak van egy nagyon
jó szokása: idővel egymás mellé szokta ál-
lítani a feladatvégző embereket. Ezért ta-
lálkozik ma este Gábor Áron és Kövér
László”. Az MPP elnöke Kövér politikai pá-
lyáját vázolva kihangsúlyozta, a politikus a
nemzeti tudatosság vonatkozásában min-
dig is iránytű volt, nemcsak a Fideszben,
hanem az egész magyarság körében. A
„nincs határon túli magyar ügy, csak egyet-
len magyar ügy van” gondolatát Kövér
László sokakkal meg tudta értetni és min-
denkinél eredményesebben tudja képvi-
selni a politikában. Kövér az erdélyi nemzeti

ellenzék szövetségese az első pillanattól
kezdve; ő az, akire mindig számíthat az
SZNT, az MPP és minden, az erdélyi ma-
gyarság érdekében dolgozó szervezet, ösz-
szegezte az MPP elnöke.  

A házelnök felszólalásában megállapí-
totta, a tavaly tavasszal bekövetkezett
nemzetpolitikai fordulat óta javult Magyar-
ország és Románia viszonya, sikerült közös
célokat megfogalmazniuk. Kövér kiemelte,
Magyarország mostani kormánya a jövőben
sem fogja a nemzetpolitikai célokat külpo-
litikai céloknak alárendelni. „A magyar
állam azért támogatja az erdélyi magyar
székelység autonómiatörekvéseit, mert
amit akarnak jogszerű, célszerű és kor-
szerű”, mondta Kövér. Beszédének végén
hangsúlyozta: „a nemzetben gondolkodó
magyaroknak bízniuk kell egymásban, soha
nem szabad feledniük, hogy minden ma-
gyar felelős minden magyarért. A külön-
böző viszonyok között élő magyarok sorsa
úgy fordulhat jobbra, ha begyógyulnak a
történelem sebei. És mindeközben, ha a Jó-
isten is úgy akarja, nem ellenségekre,
hanem szövetségesekre, barátokra lelünk
szerte Európában.”

(Képriportunk a 10. oldalon.)

Vass Gyopár

Idén Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke kapta a Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron-díját. A
szombaton Marosvásárhelyre látogató magyarországi politikust a Kultúrpalota homlokzatán lebegő
magyar zászló fogadta.

Kövér László a Gábor Áron-díj idei kitüntetettje
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Látszat és valóság 
Az MPP március 14-re tervezett kézdivásárhelyi

kongresszusáról szóló beszámolót szántuk erre az ol-
dalra. Csakhogy az esemény az időközben kialakult
„rendkívüli és váratlan helyzet” miatt elmaradt. 

Mi is történt tulajdonképpen? Mit is jelent a párt
közleménye szerinti „rendkívüli és váratlan helyzet”, ami
nemcsak a beharangozott kongresszus, hanem a nem-
zeti ünnep alkalmából tervezett rendezvények elma-
radását is indokolná? Mindössze annyi, hogy
Kézdivásárhely MPP-s polgármesterét, Rácz Károlyt az
illetékes hatóságok 29 napos előzetes letartóztatásba
helyezték – kenőpénz elfogadásának gyanújával.

Mielőtt még bárki elfogultsággal vádolhatna, ki-
jelentjük: az ártatlanság vélelme alapvető emberi jog,
s ez kijár bárkinek – még a kézdivásárhelyi polgár-
mesternek is. 

Csakhogy, politikusról, választott elöljáróról lévén
szó, az eset továbbgondolásra kötelez. Abban min-
den egészséges erkölcsi érzékű ember egyetért, hogy
a korrupció elutasítandó cselekedet. Amiként azzal
is, hogy többnyire pártsemleges. 

Nem élnénk Romániában, ha rögtön fel nem ve-
tődne a kérdés: miért épp mostanra időzítették a le-
tartóztatást? Különösen, hogy közismert az
igazságszolgáltatás politikai befolyásoltsága. Qui
prodest? – teszik fel ilyenkor a kérdést. Azt hiszem,
nem kell sokat agyalnunk azon, hogy rájöjjünk,
kinek, kiknek használhat az eset ilyetén tálalása. Az
biztos, egyedül az MPP-nek nem…

Mindenesetre, az tényként kezelendő, hogy az „il-
letékes szervek” megfelelő bizonyítékok hiányában
nem rendelhették volna el a polgármester előzetesbe
helyezését. Ezentúl az igazságszolgáltatás feladata a
perbe fogás, illetve a bűnösség megállapítása. 

Korábban jeleztük, az ártatlanság vélelme min-
denkit megillet. Amíg végleges bírósági döntés nem
mondja ki, hogy valaki bűnös, addig bűntelen. Jogi-
lag mindenképp. 

Erkölcsi értelemben viszont már más a helyzet,
különösen egy választott elöljáró esetében. Különö-
sen egy magyar vezető esetében. Véleményem sze-
rint egy közéleti szereplőnek kerülnie kell még a
gyanú látszatát is. Egy pártszínekben megválasztott
vezetőnek nemcsak becsületesnek kell lennie,
hanem annak is kell látszania. Aki pedig nem képes
eleget tenni ennek a követelménynek, annak nincs
helye a közéletben, a politikában. Punktum. És ez
egyaránt érvényes Rácz Károlyra, vagy bárki másra. 

Jelen pillanatban a látszat a kézdivásárhelyi pol-
gármester és közvetve az őt vezető pozícióba juttató
MPP ellen szól. 

Szentgyörgyi László

MORGÓ

Méltóságteljesen ünnepelték március 15-én a marosvásárhelyiek a Bernády-téren az 1848–49-es 
szabadságharc kezdetének 163. évfordulóját. Ünnepi beszédet prof. dr. Benedek István, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének elnöke mondott, ezt követően megkoszorúzták a Bem-emlékplakettet. 

Egységes fellépés által megvalósulhat
Székelyföld autonómiája

Kihelyezett elnökségi ülést
tartott a Jobbik  

Az elmúlt hét végén kihelyezett elnökségi ülést tartott
Marosvásárhelyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom. A
péntek délutánra tervezett lakossági fórum viszont elmaradt,
a római katolikus egyház, a helyi civil szervezetek nyomá-
sára, az előzetes egyezség ellenére nem adott helyet a ren-
dezvénynek. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón
Szegedi Csanád európai parlamenti képviselő, Vona Gábor
pártelnök, a Jobbik parlamenti frakciójának elnöke és Balczó
Zoltán alelnök, a magyar országgyűlés alelnöke vett részt.
A politikusok ismertették a Jobbiknak a magyar–román vi-
szony alakulásával, az autonómiával, a kelet-közép-európai
EU-tagállamok lehetséges együttműködésével kapcsolatos
álláspontját. Mindezekről a jövő héten olvashatnak a Vona
Gábor pártelnökkel készült interjúnkban.  

Március 15.

Prof. dr. Benedek István beszédében az
összmagyarság legfontosabb és legnagyobb
ünnepeként emlegette a „népek tavaszát”,
amikor az elnyomás tűrhetetlenné válásá-
val, nagyjaink felismerték azt a pillanatot,
amikor lépni kellett. Megszületett a Nemzeti
dal, elkészült a 12 pont, és bebizonyosodott,
hogy a magyar nép nem tűri az elnyomást,
az igazságtalanságot. Tetteik a magyarság
szabadságszeretetét, korrektségét, össze-
tartozását igazolják. „Tulajdonképpen mit is
üzen számunkra az 1848-as forradalom? El-
sősorban az erdélyi magyarság független-
ség iránti igényét fejezi ki, valamint azt a
felismerést, hogy csak eme üzenetek meg-
értése és elfogadása révén lehet tovább ha-
ladni, elérni azon célokat, amelyeket
elődjeink, és mi is kitűztünk magunk elé.
Ennek egyik végállomását a Székelyföld te-
rületi autonómiájának megvalósítása jelen-
tené, mely jogos igénye a magyarságnak” –
fogalmazott. Kihangsúlyozta, eljött az idő,
amikor az egységet újra kell fogalmazni,
nem pedig fentről megszervezni azt, ráeről-
tetni a népre. Véleménye szerint tárgyaló-
asztalhoz kell ülni és közös nevezőre jutni:

„A problémák sokasága megoldásra vár,
ezeket a társadalom igényeli. Létfontosságú
újrafogalmazni és megteremteni az össze-
fogást, az egységet, hiszen mindannyian
tudjunk, van bennünk annyi erő és akarat,
hogy a közeljövőben kétnyelvű táblákkal,
Székelyföld területi autonómiájával büsz-
kélkedhessünk, hogy újra itthon érezhessük
magunkat” – magyarázta. Említést tett az
RMDSZ eddigi tevékenységéről, a néhai kis
és lassú lépésekről, a rossz döntésekről, vi-

szont felhívta a figyelmet az elért és az el-
érhető eredményekre is. Az RMDSZ maros-
vásárhelyi szervezetének elnöke bizakodva
néz a jövő elé, azt remélve és kívánva, hogy
jövő ilyenkor nem szétszórtan, hanem
együttesen ünnepel Marosvásárhely ma-
gyarsága. 

A rendezvényt megtisztelték jelenlétük-
kel az RMDSZ megyei és városi elöljárói. Az
ünnepélyt a Marosvásárhelyi Református
Kollégium kórusa, Szőcs Tímea és Hamar
Mátyás szavalata színesítette. A megemlé-
kezés a Magyar és a Székely Himnusz elé-
neklésével zárult.

Lapzártánk után a Petőfi-szobornál a
Magyar Polgári Párt, a Siculitas Egyesület, a
Református Egyház, az Unitárius Egyház és
a Hatvannégy Vármegye Iúsági Mozgalom
által szervezett megemlékezésre került sor.
Nem maradt el a hagyományos Posta-réti
rendezvény sem, ahol az előzetes beharan-
gozások szerint 16 órától emlékeztek az
1848–49. évi forradalom és szabadságharc
hőseire. 19 órától az Erdélyi Magyar Iak
gyertyás menetet szerveztek, a Petőfi-szo-
bortól a Székely Vértanúk emlékművéig. 

Fodor Tekla
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>> Zöldek

Vásárhelyen járt Remus Cernea, a Zöldek Mozgalma párt társelnöke

„A siker kulcsa a kommunikáció és az együttműködés” – nyilatkozta Marosvásárhelyen Remus Cernea, a Zöldek Mozgalma társelnöke, aki  sajtótájékoz-
tatón számolt be a nemsokára bejegyzésre kerülő párt terveiről, elképzelésiről.

Az Év fája Romániában cím elnyerése után a csíkszentléleki hárs 23.298 szavazattal az európai
címet is magáénak tudhatja. Második helyen a bolgár platánfa végzett 18.374 szavazattal, míg
a dobogó harmadik fokán a letenyei (Magyarország) platánfa áll, melyre összesen 8.836 voks
érkezett.

Az 500 éves hársfa Hargita megyében, a Bocskorok hegy lába-
inál található.  Becslések szerint valamikor a 16. század elején ül-
tették azt, amikor is a falu lakói a fát farönkökkel körbevették és
megbeszélték a vidék legfontosabb teendőit, problémáit. A ha-
gyomány mai napig jelen van a közösség életében, egy apró vál-
tozással: a rönköket fapadokra cserélték. Darvas István
tájékoztatásából kiderül, a hársfa több, a falut érő katasztrófát is
túlélt: 1717-ben hosszú, 17 hónapig tartó szárazság kezdődött, de
kibírta a jégverést, tűzvészt és az 1864-beli hatalmas árvizeket is.

Év fája Európában

Győzött a csíkszentléleki hárs

Végső eredmény:
1. Csíkszentlélek (Románia), hársfa – 23.298 szavazat
2. Gármen (Bulgária), platánfa – 18.374 szavazat
3. Letenye (Magyarország), platánfa – 8.836 szavazat
4. Dubinné (Szlovákia), tölgyfa – 3.403 szavazat
5. Hrom (Csehország), tölgyfa – 2.312 szavazat

A kommunikáció, mint megoldás

A demokrácia tanítható!

– Véleményem szerint Romániá-
ban a demokrácia súlyosan veszélyez-
tetett állapotban van, irtó törékeny –
fogalmazott Cernea. Hozzátette, bár-
miféle bizonytalankodás nélkül, a de-
mokratikusságra való nevelés a tanterv
részeként kellene szerepeljen, mert a
fiatalok nem értik, hogyan működik,
pontosan mit is jelent a demokrácia,
milyen emberi jogokkal rendelkeznek,
holott ez lenne az alapja egy jól mű-
ködő, fejlődőképes országnak. Ugyan-
akkor szólt a Kossuth Lajos és Nicolae
Bălcescu által, 1849. július 14-én aláírt
román–magyar megbékélési tervezet
fontosságáról, a politikai kommuniká-
ció gyakorlásának, valamint a pártok,
nemzetek, kisebbségek közötti nyitott-
ság létfontosságáról: „Én hiszem, hogy
a siker érdekében olyan történelmi-
politikai modelleket kell követnünk,
mint a Kossuth–Bălcescu volt. A Zöl-
dek Mozgalma erőteljesen küzd a ki-
sebbségi jogok védelméért, azért,
hogy Romániában senkinek ne legyen
része etnikai, vallási, szexuális megkü-
lönböztetésben. Emellett harcolunk az
előítéletes és a sztereotip gondolkodás
ellen, fő feladataink köze tartozik a to-
lerancia növelése” – taglalta a politi-
kus. Kihangsúlyozta, a Zöldek
Mozgalma a környezetvédelem mel-
lett, az oktatási, gazdasági, szociális
feladatok felvállalására is kellő hang-
súlyt fektet. 

Céljuk: bejutni a parlamentbe,
hangsúlyozta többszörösen a fiatal

politikus. Véleménye szerint a Romá-

niában kialakult politikai helyzet két-
féleképpen orvosolható: a nagyobb
pártok reformjával, illetve új pártok
megjelenésével. Cernea az utóbbi
megoldás támogatója, éppen ezért a
bejegyzésre váró párt tagjai mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy a
jövő évi parlamenti választások után
korrekt stratégiával, akár koalíciót
kötve másokkal, kormányra kerülje-
nek. A politikus kifogásolta a jelenlegi
parlamentáris kormányzati rendszert,
és meggyőződése, hogy a következő
kormánykoalíciónak kezdetben a PDL
által okozott károk helyreállításán kell
majd dolgoznia.

– 2012-re fontos szerepet szeret-
nénk vállalni a román politikai életben.
Tisztában vagyunk azzal, hogy egy

nehéz, ám járható út áll előttünk. Nem
táplálunk illúziókat, viszont mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
jövőre kormányra kerüljünk – nyilat-
kozta Remus Cernea.

Jelenleg a párt bejegyzéséhez
szükséges aláírások megszerzéséért
versengenek, hiszen a tervek szerint
május végén kérelmeznék a Zöldek
Mozgalma hivatalos bejegyzését: „Ro-
mániában 25.000 aláírást kell begyűj-
teni, annak érdekében, hogy egy
pártot bejegyezzenek. Az Európai Uni-
óban ez egyedülálló jelenségnek te-
kinthető, ugyanis Nyugaton átlagosan
mindössze 3–10 személy beleegyezé-
sére, Bulgáriában 50, Észtországban
1000 aláírásra van szükség” – magya-
rázta a politikus. Hozzátette, a befize-

tendő összeg 375.000 euró, míg Eu-
rópa-szerte ez a díj törölve van, avagy
minimális (Hollandia: 11.400 euró). 

Zöld Párt vs. 
Zöldek Mozgalma?

Mint ismeretes, Cernea politikai pá-
lyafutását a Zöld Párt tagjaként, majd
elnökeként kezdte, ám elmondása sze-
rint a saját nézete nem egyezett a Zöld
Párton belüliekével, így kénytelen volt
kilépni: „Számomra fontos, hogy nyis-
sunk más nemzetek, kisebbségek felé,
viszont a Zöld Pártban nem ezt tapasz-
taltam. Mindvégig, amíg elnökként te-
vékenykedtem, ezen demokratikus
elvek fontosságát hangsúlyoztam, vi-

szont azt észleltem, hogy csak és kizá-
rólag a keresztényeket pártfogolták,
holott ugyanolyan jogaik vannak a
más vallásúaknak is” – fogalmazott.
Őszintén bevallotta, hogy bár voksát
sosem az RMDSZ mellett adta le,
mégis a ’90-es években szimbolikus
gesztusként az RMDSZ tagja lett. 
– Mint román állampolgár a magyar
pártba kértem felvételem, éppen
azért, hogy bebizonyítsam és arra buz-
dítsam a társadalmat, hogy a tabu
témák megvitatására is szükség van,
valamint hogy felhívjam kollégáim fi-
gyelmét arra, hogy a siker kulcsa a
kommunikáció. Teljes mértékben
sosem értettem egyet az RMDSZ elve-
ivel, mégis sikerült, főképp negatív re-
akciókat kiváltanom. Már az komoly
előrehaladás, ha sikerül bármiféle re-
agálásra késztetni a politikusokat.

Helyi intézkedések

A tervek szerint a párt bejegyzése
után, Marosvásárhelyen is létesítenek
majd egy kirendeltséget/fiókot, ahol fi-
atal, lendületes, dinamikus személyek
bevonásával aktív tevékenységre töre-
kednének. Cernea kifejtette, az elkövet-
kezendőkben is szorosan
együtt működnének a civil szervezetek-
kel: „Személy szerint nagyon jó partneri
kapcsolatot sikerült kialakítanunk, és
az évek során ápolnunk Smaranda Ena-
chéval, valamint a Pro Európa Ligával,
hiszen mi egyformán gondolkodunk.
Remélem, ez a jövőben is megmarad,
és sikerül más egyesületekkel is közö-
sen dolgozni” – zárta mondanivalóját.

Fodor Tekla

2012-re fontos 
szerepet szeretnénk
vállalni a román poli-
tikai életben.
Tisztában vagyunk
azzal, hogy egy nehéz,
ám járható út áll előt-
tünk. Nem táplálunk 
illúziókat, viszont 
mindent megteszünk
annak érdekében,
hogy jövőre kormányra
kerüljünk.
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A Romániai Képzőművészek Szövetségének marosvásárhelyi fiókjánál múlt hónap közepén tisztújítás történt: Gheorghe Mureşant Ioan Şulea fes-
tőművész, a Megyei Képtár igazgatója követi az elnöki székben. Az alelnökök újabb 4 éves megbízást kaptak: Bandi Kati textilművészt harmadszorra,
Kiss Ármánd képzőművészt, a Művészeti Egyetem látványtervező szakának tanárát pedig másodszorra választották meg a következő ciklusra. A két
alelnökkel, a régi vármegyeházán, Bandi Kati műhelyében beszélgettünk.

Remélik, az egyszemélyes
vezetés a múlté

A két képzőművész szerint a mos-
tani elnökváltásnak, ismerőseik vissza-
jelzéseiből és a sajtó visszafogott, de
tájékoztató érdeklődéséből ítélve, a
megszokottnál nagyobb volt a vissz-
hangja. Talán az eseménynek azért van
hírértéke, mert eddig a kívülállók az
előző igazgatóval azonosították a szer-
vezetet, fel sem tevődött a kérdés,
hogy valaki még áll az igazgató háta
mögött – vélekedett Kiss Ármánd,
majd Bandi Kati hozzátette, valójában
nem az igazgató munkáját kifogásol-
ják, hanem azt, hogy ebbe nem vonta
be a szervezet vezetőségét. „Érzem azt,
hogy váltás lesz, változás”, mondta Kiss
Ármánd, és a beszélgetés során a tex-
tilművész is ezt erősítette meg: „más-
ként fognak alakulni a dolgok, mint
azelőtt; az elkövetkező időszak csapat-
munkának ígérkezik.”

A tisztújítást követően a szervezet
egyelőre abban a szakaszban leledzik,
amikor az  adminisztráció akadályozza
az érdembeli, gördülékeny munkát. A
Marosvásárhelyi Képzőművészek Szö-
vetsége az átadás-átvétel fázisában
döcög, nem tudják használni a szerve-
zet bankszámláját, mert egyelőre nincs
aláírási joga az új elnöknek, a könyve-
lési, titkársági munkát és egy több év-
tizedes archívumot is át kell adni.

Egy kis nosztalgia

A szervezetüket úgy kell elképzelni,
mint egy kft. szinten működő alapít-
ványt, üzlettel, galériával, ecsetelte

Kiss Ármánd, közben utalva a gazda-
sági recesszióra. Majd a beszélgetés a
képzőművészek üzletére terelődött, a
régi „Fondul Plastic”-ra, amelynek
sorsa a régi-új alelnök számára egy ta-
lány. Néhány éve nekiláttak az évtize-
dek óta nem renovált üzlet
felújításához és a munkálatok során ki-
derült, hogy a helyiségben van egy
lépcsőfeljárat. Ekkor a műemlékvé-
delmi szakemberek úgy rendelkeztek,
hogy a falat ki kell bontani és a helyi-
séget vissza kell állítani eredeti állapo-
tába. A megnyitás nyomán egybenyílt
két tér, aminek következtében meg-
bomlott az üzlet intimitása. Ezért át-
költöztek, csupán néhány méterre az
eredeti helytől. Csakhogy az új helyi-
ség háromszor olyan kicsi, mint az
előző művészeti bolt, sötét és nincs
kellő felület az alkotások kiállítására.
Többek között ebben, a gazdasági vál-
ságban és a konkurenciával fel nem
vett harcban látják az okát annak,
hogy a boltnak nincs forgalma. 

Bandi Kati az előbbiekhez még egy
okot tett hozzá: az az értelmiségi, aki
ugyan művészetkedvelő és -pártoló,
nem engedheti meg magának, hogy
ilyesmire költsön, akinek pedig való-
ban lenne pénze, az életében nem
tette be lábát egy kiállításra. Kiss Ár-
mánd a művészektől való közvetlen
vásárlásban látja az üzlet stagnálásá-
nak egy másik eredőjét. 

Az egykori Képzőművészeti Alapra
visszatérve, Bandi Kati elmesélte, a
mai napig van egy 30–40 fölötti kli-
ensréteg, aki azzal a kéréssel fordul
hozzá, hogy „egy olyan Fondul Plastic-
ruhát szeretnék”. Az effajta kérés azt az

igényt jelzi, hogy a ruha legyen külön-
leges, egyedi.

Jövőkép: online üzlet

A szervezet projektjei felőli érdek-
lődésemre Bandi Kati elmosolyodik és
ezt mondja: „a projektek Ármánd ütő-
kártyái”. Kiss Ármánd ehhez azt fűzi
hozzá, hogy ugyan nagyon mutatós és
hangzatos projektekről beszélni, de ő
inkább a megvalósulásokban szereti
mérni a munkát, az eredményességet.
„Egyáltalán nem virulunk, ami az
anyagi oldalát jelenti az egész szövet-
ségnek” – mondja, majd hozzáteszi,
hogy sokszor a tagok azzal a remény-
nyel viseltetnek, hogy kapnak valamit
a szövetségtől, de adni, adakozni már
nem olyan készségesek, a szervezet
működéséhez való hozzájárulásuk
gyakorta elég minimális. 

Ármánd mindezek ellenére bízik
abban, hogy kis megoldásokat fognak
találni, de ahhoz az elképzeléshez
pesszimistán áll hozzá, hogy az alapít-
vány 3–4 év alatt üzleti szempontból
is jövedelmező egységgé válhatna. 

Megoldásnak látja pályázatíró cé-
gekkel felvenni a kapcsolatot, a pályá-
zatokon belül pedig a projekteket és az
infrastrukturális fejlesztést véli sürge-
tőbbnek, annál is inkább, mert fél év-

százados dolgok vannak mai napig
használatban a szövetségnél, legyen
szó akár egy székről, egy asztalról. Egy
másik elképzelése a cégekkel való
partnerségi kapcsolatok kialakítása.
Ezt úgy látja megvalósíthatónak, ha a
cégeket érdekeltté tudnák tenni a me-
cénáskodásban, nem egyszerűen
szponzorizálást kérni, hanem egy
hosszú távú, közös munkaként képzeli
el az együttműködést. 

A szövetségen belül léteznek alpro-
jektek, kezdeményezések, amelyeket
maguk a képzőművészek indítanak,
ilyen például az Ariadne, a CerArt vagy
a román festők csoportosulása. A ve-
zetőségnek nem az a feladata, hogy
ezeket a csoportosulásokat koordi-
nálja, felügyelje, hanem hogy ezekhez
a projektekhez támogatást találjon. 

A szövetségnek olyan életfontos-
ságú tényezőkkel kell számolnia (és
felszámolnia) mint az óriási generációs
kiesések. Ehhez Kiss Ármánd a face -
bookon már el is indított egy toborzó
fórumot, amellyel reméli, hogy a szer-
vezet felfrissül. Bandi Kati elmondta, ő
is próbálkozott már a fiatal generáció
szövetségbe való toborzásával, de
számtalanszor ütközött a „minek men-
jek én abba a kommunista mamut-
maradványba?” kérdésbe. Pedig a
textilművész szerint a tagsággal olyan
előnyök járnak, mint a műtermi-váró-
listára való felkerülés lehetősége, a ki-
állítóterem használatának joga stb.
Ármánd szerint sem kell a szervezetet
a sufniba dobni, hiszen országos ér-
dekképviseletként nyugdíjpótlékot csi-
kartak ki a kormánytól, nem beszélve
arról, hogy húsz év alatt a szövetségre

nem született egy komoly alternatíva.
Ármánd szerint „volt idő (10–15 évvel
ezelőtt), amikor az volt az uralkodó
hangulat, hogy minden, ami régi, azzal
szakítani kell, a régi nem jó, kommu-
nista, elavult. Így jött létre számos ma-
gáncsoportosulás. De nem minden kis
csapat rendelkezik azzal az energiával,
amellyel át tud fogni egy komoly ad-
minisztratív egységet. Az egyesületnek
ezeket az értékeit kell újra felfedezni,
felfedeztetni” – vélik az aligazgatók.

Kiss Ármánd többek között fontos-
nak tartja az egyesület honlapjának el-
készítését, továbbá egy online üzlet
gondolata is megfordult a fejében,
olyan formában, hogy a virtuális bolt az
eredeti digitális tükörképe lenne. A jö-
vőben javítani szeretnének a sajtóval
való kapcsolattartás hatékonyságán, és
a kollegák aktivizálásának kihívásával is
meg kell birkózniuk.

„Frissíteni, újítani, kiseperni azt, ami
rossz, és a jóra építeni” – summázta a
szervezet feladatait Kiss Ármánd. Bandi
Kati szerint a folyamatos munka az, ami
hozza a tennivalókat, az ötleteket.

Vass Gyopár

„Egy olyan Fondul Plastic-ruhát szeretnék!”

...az az értelmiségi, aki
ugyan művészetkedvelő és
-pártoló, nem engedheti
meg magának, hogy
ilyesmire költsön, akinek
pedig valóban lenne pénze,
az életében nem tette be
lábát egy kiállításra.

Frissíteni, újítani,
kiseperni azt, ami rossz,
és a jóra építeni” –
summázta a szervezet 
feladatait Kiss Ármánd. 

Bandi Kati
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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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Kövér László a Gábor Áron-díj idei kitüntetettje
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Munkát tessenek – de csak csínjával!

Újonnan végzettek, fiatalok és
munkanélküliek százával tolongtak a
színház előtt, arra várva, hogy bebocsá-
tást nyerjenek az európai uniós támo-
gatással megrendezett állásbörzére.
Volt, aki pontos elképzeléssel érkezett,
és önéletrajzával kezében céltudatosan
pásztázta végig a cégek neveit és aján-
latait, volt, aki pénzkereset fejében
szinte bármit elvállalt volna, és volt, aki
pusztán csak feltérképezni jött a mun-
kaerő-kereslet aktuális helyzetét. A
cégek képviselői minden esetben kész-
ségesen álltak az érdeklődök rendelke-
zésére, és gyűjtötték kupacba a
jelentkezők adatait.

Még mindig a 
biztosításoké a terep

„Próbáltunk minden igényt kielé-
gíteni a munkakínálatok terén. Van-
nak olyan cégek, akik kifejezetten
felsőfokú végzettséggel rendelkezőket
keresnek, de nagyon sok munkát kí-
nálnak a munkanélkülieknek vagy
akár a szakképzetlen munkásoknak is.
Tulajdonképpen nincsenek korosztály,
képesítés vagy szakmai tapasztalat
alapján megvont éles kritériumok. A
48 jelenlévő alkalmazó közül fölül-
reprezentáltak az ipari ágazatok,
magas szakképzettségű mérnököket,
illetve szakképzetlen munkásokat
egyaránt keresnek” – vázolta fel a kí-
nálatot az állásbörze egyik szervezője,
Ştefan Teişanu. 

A standok körül keringve mi ma-
gunk is meggyőződhettünk, a cégek
jelentős hányadát képviselték a külön-
böző munkaerő-toborzó vállalatok,
valamint a biztosító társaságok és
bankok biztosítási részlegei. Ezenkívül
multinacionális üzletláncok kerestek
kereskedelmi dolgozókat, de főként
magas szakképesítéssel rendelkező
menedzsereket. Továbbá ezúttal sem
maradtak el az informatikai, számítás-
technikai cégek állásajánlatai mérnö-
kök, programozók számára.

A munkaügyi hivatal megyei kiren-
deltsége a magánrendezvény partne-
reként szerepelt, és külön standdal
képviselték az intézményt. A hivatal il-
letékesénél a munkanélküli státussal
rendelkező személyek regisztrálhat-
tak, hogy majd ingyenes átképzésen
vehessenek részt vagy elfoglalhassák
a szabad állások egyikét. „Ingyenes in-
formációs és szakmai tanácsadással,
szakmai képzéssel, munkaközvetítés-
sel, üzleti tanácsadással szolgálunk
mindazok számára, akik munkahely-
keresőkként regisztrálják magukat ná-
lunk” – mondta a munkaügyi hivatal

képviselője, akitől azt is megtudtuk,
hogy jelenleg a kínálat értékesítési
képviselő, ügyfélszolgálati munkatárs,
ügyvezető, festő-mázoló, autómosó,
területi menedzser, építőipari villany-
szerelő, árukezelő, biztosítási ellenőr
posztokra szól.

A munkaerő-közvetítők
sem ígérnek csodát

Nem kis részét képezték az ajánla-
toknak az országos és megyei fejvadász
cégek, munkaerő-közvetítők, akik erős
hadjárattal próbálták meggyőzni az arra
járókat, hogy minél többen regisztrálja-
nak és hagyjanak önéletrajzot náluk. A
kínálat viszont itt sem volt sokkal válto-
zatosabb, mint a börzén szabadon fel-
lelhető, viszont ott a kecsegtető ígéret a
munkavállaló számára, hogy rendszer-
bevétel esetén bármikor felkereshetik,
ha profiljának megfelelő állást találnak
számára.

„Az állásbörze alkalmával nagyon
sok jelentkezőnk volt, azonban a mun-
kavállalók nem igazán mobilisak. Ma-
rosvásárhelyben gondolkodnak, és más
városba nem igazán hajlandók átköl-
tözni új munkahely érdekében sem. Na-
gyon változó életkorúak fordultak meg
nálunk, kezdve nagyon idősektől, akik-
nek már nincs igazán esélyük elhelyez-
kedni a munkaerő-piacon, valamint
fiatal végzettek, akiknek úgyszintén
elég nehéz tapasztalat nélkül munkát
találni” – nyilatkozta lapunknak Dácz
Csilla, egy kolozsvári székhelyű humán -
erőforrás-cég képviselője, akitől meg-
tudtuk, ők is főként műszaki téren
tudnak munkát ajánlani, különböző
mérnöki állásokra vagy szakképzett
munkásokra van a legnagyobb szükség,
ezen kívül néhány közgazdászra és szá-
mítástechnikai szakemberre létezik
igény.

Pozitívumként értékelhető, hogy a
börzén helyet kapott az Alpha Transil-
vană Alapítvány Atrium műhelye, így a
sérült személyek igényeire is speciálisan
odafigyeltek. Liszkai Iringó, az alapít-
vány szakembere elmondta, bár ők nem
kifejezetten munkát kínálni jöttek, ez al-
kalmat is kihasználják a munkát kereső
sérült személyek informálására, vala-
mint a különböző vállalatoknál próbál-
nak a két nap folyamán meggyőző
munkát folytatni, hogy éljenek a tör-
vény nyújtotta lehetőséggel: „Volt pár
érdeklődőnk, akit próbáltunk útba iga-
zítani, és hasznos információkkal ellátni,
és már az első nap folyamán találtunk
jogosultakat is, akik egy programálás
után bekerülnek a rendszerünkbe, és
megpróbálunk nekik is állást találni.”

Munkakeresőben friss
diplomásként

A szervezők arra kérték az érdeklődő-
ket, felkészülve érkezzenek a börzére, tá-
jékozódjanak a kínálatokból, és kész
elképzeléssel, céltudatosan, önéletrajzzal
kezükben keressék a standokat. 

A nyáron egyetemi diplomát szer-
zett 23 éves lányt, P. K.-t kísértünk végig
állásvadászatán. A fiatal munkakereső
román és magyar nyelvű önéletrajzzal
érkezett. Eget rengető elvárásai nincse-
nek, néprajz diplomája kevés remény-
nyel kecsegteti, tudja, kevés esélye van
a szakterületén elhelyezkedni, így a
megélhetés érdekében főként irodai
munka után érdeklődött. Feltérképezve
a színház előcsarnokában fellelhető kí-
nálatot, kissé kedvét szegve lépett kap-
csolatba a cégek képviselőivel. Egy
turisztikai cég viszonylag magas elvá-
rásainak (haladó szintű német nyelvtu-
dás) nem tesz eleget maradéktalanul,
azért ott hagy egy önéletrajzot a jól is-
mert „két héten belül visszajelzünk”
ígéret fejében. A biztosítótársaságok
két kézzel kapnak minden lézengő
után, ha már annyira unszolják, ott is
hagy egy önéletrajzot, és valószínűleg
hívni is fogják majd, de ezt a munkát
önmagával kötött magas kompromisz-
szum árán tudná csak végezni. Két hi-
permarket standját is felkeresi, de
mindkét esetben mind a vezetői, mind
az irodai posztokra (mást pedig nem kí-
náltak egyelőre) a magas elvárásoknak
nem tud eleget tenni, így nem sok re-
ménnyel távozik. Lehetőségek hiányá-
ban szóba áll egy humán  erőforrás-

közvetítő céggel, akik főként kolozsvári
munkahelyeket kínáltak. P. K. kész a
mobilitásra, de csakis akkor, ha ennek
anyagi vonzata kárpótolja a magas ko-
lozsvári megélhetési költségeket. A
munkaerő-közvetítő sem hitegette,
frissen végzettek számára nagyon
kevés lehetőséget kínálnak, főként mű-
szaki területen tudnak állást ajánlani.
A konzekvenciák ezúttal is a több hó-
napos keresés eredményével megegye-
zők: „Legfeljebb biztosítási ügynök
lehetek. Nincsenek nagy elvárásaim,
szükségem van munkahelyre, így haj-
landó vagyok kompromisszumokra. A
helyzet viszont nagyon elszomorító, a
kevés meghirdetett munkahelyen is
hatalmas követelményeket támaszta-
nak, ami legtöbb esetben nem is szük-
ségszerűen indokolt az adott posztra”
– osztotta meg velünk a körút utáni ne-
gatív tapasztalatait a fiatal hölgy.

Az első nap hivatalos adatai szerint
az állásbörzén megközelítőleg 1800
munkakereső fordult meg, a cégek
egyenként átlagban 30 önéletrajzot
gyűjtöttek össze, amelyből körülbelül
12 felel meg a tényleges várakozások-
nak és elképzeléseknek. Az összegyűj-
tött adatokból levont konklúziók
alapján a munkaadók főként azt kifo-
gásolták, hogy sok esetben az volt az
érzésük, a jelenlevők nem munkahe-
lyet keresnek, csak nézelődni érkeztek,
nem érezték a valós érdeklődést ré-
szükről. Ugyanakkor kevesellték az
újonnan végzettek és friss diplomások
arányát az idősebb, szakképzetlen
munkaerőhöz viszonyítva, akiknek
hozzáállásában ugyancsak nem érez-
tek kellő elkötelezettséget.

Az eredmények tehát felemásak. A
nagy mediatizálás sok érdeklődőt
vonzott, a szervezők számára a tava-
lyihoz képest jelentősebb érdeklődés
pozitív visszajelzés. A cégek számára,
ha megfelelő munkaerő nem is ke-
rülne, jelen lenni egy ekkora érdeklő-
dést kiváltó és ekkora publicitást kapó
rendezvényen mindenképpen jó rek-
lám. A munkakeresők pedig pár hétig
egy esetleges telefonhívásra várnak,
és maradnak egy újabb próbálkozás
többnyire keserű tapasztalatával. 

Balogh Erzsébet

Bár a hivatalos statisztikák szerint csökkenőben a munkanélküliség, a még mindig magas számadatokat támasztja alá az a roham, amivel a múlt
héten szervezett állásbörzére reagált a Maros megyei közönség. A kolozsvári magáncég által szervezett Karrierek vására nevet viselő rendezvényen
a hivatalos adatok szerint 48 Maros megyei és országos vállalat 850-nél is több állást kínált friss diplomásoknak, szakképzetteknek és képesítés
nélkülieknek. Ami mindenki számára egy rémálommal ér fel – a munkahelykeresés –, két napig kevésbé formális keretek között, a színház 
előcsarnokában volt elérhető.

Az állásbörze alkalmával
nagyon sok jelentkezőnk
volt, azonban a munkavál-
lalók nem igazán mobili -
sak. Marosvásárhelyben
gondolkodnak, és más
városba nem igazán haj-
landók átköltözni új
munkahely érdekében
sem. Nagyon változó
életkorúak fordultak meg
nálunk, kezdve nagyon
idősektől, akiknek már
nincs igazán esélyük
elhelyez kedni a munkaerő-
piacon, valamint fiatal
végzettek, akiknek úgy -
szintén elég nehéz tapasz-
talat nélkül munkát találni”
– nyilatkozta lapunknak Dácz Csilla.
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Közel ezer ajánlat közül választhattak azok, akik március 10–11-e között ellátogattak a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
előcsarnokában megrendezett országos állásbörzére. Az érdeklődők találkozhattak a munkaadókkal és részletesen 

elbeszélgethettek a kínált állásokról.

P. Márta

Én azért jöttem ide, hogy a pékiparban találjak
munkát, ugyanis elvégeztem egy ilyen kurzust.
Már jó ideje keresgélek, reméltem, itt lesz pár
ajánlat, de sajnos inkább menedzsereket, üz-
letkötőket keresnek. Néha az újságokban hir-
detik, hogy kertészkedésre keresnek
személyeket, bizony én azt is vállalnám. Sze-
retem ápolni a növényeket, és ha lenne ilyen
lehetőség, akkor bármikor elfogadnám,
ugyanis a munkára mindenképp szükség van.

Pitu Endre

A kínált ajánlatok között a katonaságnál érdeklőd-
tem, ugyanakkor a külföldi munkák között is szét-
néztem, ugyanis egyetemisták számára elég jó
ajánlataik vannak. Az óceánon túl három hónapig
lehet dolgozni, különböző vendéglőkben, hotelekben
munkát vállalni, majd visszatérni az iskolapadba.

Sikó László

Eddig egyedül a katonaságnál érdeklődtem,
ahol az első kérdésük az volt, hogy érettsé-
giztem-e matematikából. Szerencsére igen,
úgyhogy ez már egy jó lépés. De természete-
sen még szétnézek, hátha találok valamit az
építkezésben.

Kilyén Szilárd

Vegyészként, röntgenasszisztensként szeretnék el-
helyezkedni. Sajnos eddig nem találtam végzettsé-
gemnek megfelelő állást, de járok különböző
kurzusokra is, így reménykedem, hogy mielőbb
kerül valami. Igaz, volt egy ajánlat, Segesváron, de
mivel az utat nem fizetnék, valamint szolgálati la-
kást sem biztosítanának, anyagilag semmiképp
nem érné meg.Szőcs András

Nem jöttem különösebb elvárásokkal, a leg-
fontosabb az lenne, hogy munkát találják,
mert másképp nem lehet megélni. Bár eddig
még semmit nem találtam, mindenképp ter-
vezem, hogy több helyre beadjam az önélet-
rajzomat.

Végh László

Nyitott vagyok mindenre, de főképp könyvelői állás
után nézek, ugyanis ezt végeztem az egyetemen.
Sajnos jelen pillanatig semmit sem találtam. Az a
baj, hogy ajánlják az állásokat, ám érdekes módon
soha senki fel nem vesz, és bár azt ígérik, hogy 1–2
héten belül behívnak állásinterjúra, mégsem teszik.
Ennek ellenére több helyre leadtam az önéletrajzo-
mat, viszont mindenütt kérik a tapasztalatot, de kér-
dem én, egy frissen végzett fiatal honnan tegyen
szert tapasztalatra, ha senki nem alkalmazza?

Szabó Zsuzsa

Programozói állást keresek, és úgy láttam,
hogy elég sokan kínálnak ilyen jellegű munkát,
úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Kész öné-
letrajzzal érkeztem, és ahova lehet, le is adom.
Ha épp programozóként nem alkalmaznak,
akkor más területen próbálkozom.  

Vass Karola

A turizmusban kerestem állást, viszont helyi szin-
ten semmit sem találtam. Amerikába szívesen
kiküldtek volna, de oda nem szeretnék menni.
Számomra egyáltalán nem voltak érdekesek az
ajánlatok, úgyhogy valamilyen más úton-módon
kell állást szereznem. Szívem szerint a szakmám-
ban szeretnék elhelyezkedni, úgyhogy más terü-
leteken még nem próbálkozom. 

Miklós Csaba

Véleményem szerint ezen a börzén csak és ki-
zárólag az igazgatói posztra vágyók találná-
nak maguknak munkahelyet. Nem értem,
hogy azon cégek, ahova önéletrajzot adtam le,
miért nem árulták el, hogy mekkora lenne a
bérezés. Előfordulhat, hogy alkalmaznak és a
hónap végén, fizetéskor 200 lejjel szúrják ki a
szemem, ami semmire sem elegendő. Másik
dolog az, hogy annak, akinek nincs felsőfokú
végzettsége, nincs is amit itt keressen, márpe-
dig nekem nincs. Két helyre adtam le eddig az
önéletrajzom, de nem hiszem, hogy két héten

belül visszajeleznének. Ígéretek vannak, úgy-
hogy egyelőre még szétnézek a börzén, és
majd várom a telefonhívást.

R. Árpád

Sok helyre leadtam az önéletrajzom és minden-
hol azt ígérték, hogy néhány héten belül felhív-
nak, hogy megbeszéljük a részleteket, de az
igazság az, hogy én ebben nem hiszek. Lejegyez-
ték az adataim, de sajnos rossz tapasztalataim
vannak ilyen téren, szerintem jövő ilyenkor sem
kapok semmiféle visszajelzést. Ahogy elnéztem
a kínált állásokat, azok elsősorban egyetemet
végzetteknek szólnak, viszont nekem csak tizen-
két osztályom van. Romániában óriási a munka-
nélkülisége ráta, és folyamatosak az
elbocsátások.

Az oldalt szerkeszti: Fodor Tekla

Véleményem szerint...
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élet-módi

amelyben a záher 
száser marad

Tudják, Dzsesszikának van egy receptes könyve, ami
az egyszerű, de sokatmondó Édességek címet viseli.

A történet pontosságához még annyit kell hozzá-
tenni, hogy miután hősnőnk a múltkor ugyanezen a he-
lyen elsírta, hogy mi minden akadályozza őt az igazi
nővé válásban (mixer, varrócérna, horgolótű – ezek hi-
ánya), nos erre válaszként a Nők Nemzetközi Napja és
az ezzel párhuzamosan tartott Névnap alkalmából szer-
vezett első családi találkozón ezeket mind megkapta.
Ezentúl nincs pardon, sütni kell, sokat!

Nos, az első családi találkozót követte a második,
majd ezt követően Dzsessz még betervezett egy nő- és
névnapi akciót. Amikor minden szervezési kérdés lebo-
nyolódott és a társaság megállapodott a hétvégi, este
kilenc óra utáni találkozóban, természetesen valami
közbejött, amit a munkaadói-munkavállalói viszony
folytán lehetetlen volt visszautasítani. 

Szerencsére ekkor Dzsessz már végignyálazta két-
szer az Édességek című könyvet és végül a száser (sic!)
torta mellett döntött. Zb, amikor meghallotta, hogy
mi is készül hétvégére, szemberöhögte Dzsesszt, aki
erre értetlenül állt az események előtt. Az nem száser,
hanem záher torta, fitogtatta meg munkahelyi tu-
dását, amiből az Olvasó érezheti, hogy hősnőnk az új-
latin, hősünk pedig a germán nyelvek felé vonzódik.
Ugyan a Sacher tortának nevezett sütemény receptjé-
hez még oda is volt írva, hogy osztrák specialitás, de
valahogy a franciás kiejtés jobban esett, a szóvégi r-t
finoman gurgulázva.

„Csak nehogy úgy járjunk, hogy majd a szemétben
turkálók eszik meg a száser tortádat”, jegyezte meg
egyik este Zb félig komolyan, s másik feléig viccesen.
Erre Dzsesszikának kisebbfajta gombóc nőtt a gyom-
rába, mert eszébe jutott az Egyszeri Pörkölt, ami a ku-
kában landolt, mert evése közben evőjének az az
érzése támadt, hogy kavicsot eszik. Azóta Dzsessz so-
káig főzi a pörköltnekvalót, de most nem is a hús volt
a kérdés, hanem a torta. Azt ugye, mi nők, mindany-
nyian tudjuk, hogy vendégváráskor elég rizikós új étel-
lel próbálkozni, de ettől Dzsessz vakmerő módon soha
nem hátrál meg. Ennek folyományaként ettek már ná-
lunk vendégek száraz lasagnét, színtelen és kicsit ízet-
len almatortát stb. 

A száser torta a Zöld Pikkelyes Palotában két napig
készült. Első este Zb feladata volt a vízbe áztatott man-
dulák héjának leszedése, ami hősünk tempójában kö-
rülbelül két és fél óráig, éjjel negyed tizenkettőig
zajlott. Másnap minden olajozottan ment. Vagyis
majdnem. A recept írója ugyanis azt ajánlja, hogy a
tortaformát kivajazás után prézlivel is ajánlott meg-
szórni. Ugyan még soha nem hallott vagy látott a gya-
korlatban ilyesmit, Dzsessz fogta magát s úgy tett.
Aminek a végeredménye az lett, hogy késsel, néhol
kézzel kellett a prézlit lekaparni, lemorzsolni a torta
oldaláról. S még egy kicsit oda is sült, pedig percre
pontosan minden utasítást betartott. Úgy látszik, a 45
perc sütési idő csak szamárvezető, és a kellő idő meg-
sejtéséhez orr, gyakorlat, érzék kell. Túlzás nélkül ál-
líthatjuk, hogy az előbb felsoroltak közül hősnőnkből
csak a középső tényező hiányzik (s a vele összefüggés-
ben lévő első is egy kicsit, de hát nem tiporhatjuk tel-
jesen a sárba önérzetünket). Különösen minekutána
a száser tortáról levakartatott az odakozmált rész,
majd összeállíttatott, a torta a háziak részéről egyre
nagyobb bizalomnak örvendhetett. S a vendégek
közül Kabinosz is megjegyezte, hogy a torta érdekes
és ennek egyik oka abban áll, hogy 

„nem erdélyi íze van”.

(vassgyopi)

1848. március 15.

Március 15-én ünnepeltük az 1848–49-es magyar polgári forradalom 163. évfordulóját. Emlé -
kezzünk méltóképpen a korabeli eseményekre. 

1848. tavaszán Európa láncra vert népei
fellázadtak a zsarnokság elnyomása ellen.
A januárban Palermóban és Nápolyban
végbement megmozdulásokat a párizsi, a
prágai és a bécsi forradalmak követték. 

Ez a hír Magyarországon is felpörgette
az eseményeket. Pest-Budán a fiatalok
zászlót bontottak, kigyúlt a forradalom
lángja.

Március 14-én a forradalmárok lefoglal-
ták a Landerer és Heckenast nyomdát és a
cenzúra jóváhagyása nélkül kinyomtatták
a magyar nép követeléseit tartalmazó 12
pontot és Petőfi Sándor Nemzeti dalát,
majd március 15-én az egyetemek fiataljai
a pest-budai polgársággal a Nemzeti Mú-
zeumnál tartott nagygyűlésen felolvasták
és elfogadták a 12 pontot. Innen vonultak
át Budára a birodalmi helytartóhoz, majd
kiszabadították a börtönből Táncsics Mi-
hályt. Este a Nemzeti Színházban a Bánk
bán előadásával ünnepelték meg a forra-
dalom győzelmét. 

A forradalom híre futótűzként terjedt el
az országban és Erdély területén. Így 1848.
március 21-én Kolozsvárott forradalmi gyű-
lést szerveztek és jóváhagyták a polgári át-
alakulás programját.

Marosvásárhelyen március 25-én a

Bodor-kút előtt gyűltek össze a város és a
környék lakói, a református kollégium di-
ákjai, a Királyi Tábla fiatal jogászai, köztük
Avram Iancu és Alexandru Papiu Ilarian is,
s együtt üdvözölték a forradalmat. Akkor
még senki sem gondolta, hogy a tünteté-
sen résztvevők útjai elválnak és külön-
külön küzdenek szabadságuk kivívásáért a
magyarok és a románok. 

A vásárhelyi események után 1848. áp-
rilis 3-án Székelyudvarhelyen, április 12-én
Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön
nagygyűlés keretében csatlakoztak a forra-
dalomhoz. 

Hasonló események zajlottak le Erdély
több városában is. Minden jel arra muta-
tott, hogy győzött a forradalom. A forrada-
lom egy másfél éves szabadságharc
kezdetét jelentette.

A honvédség számos csatában, ütközet-
ben becsülettel védte a szabadság eszmé-
nyét és a téli és a tavaszi hadjáratokban
dicsőséggel helytállt a sokszoros túlerővel
szemben. 

A hősies küzdelmek ellenére az európai
népek segítségét hiányoló magyar sereg
1849. augusztus 13-án Világosnál kényte-
len letenni a fegyvert az osztrákok segítsé-
gére siető orosz cári csapatok előtt. 

Az 1848-as szabadságharc bebizonyí-
totta a világ előtt, hogy mire képes egy kis,
a szabadságért küzdő nép. Sajnos Európa
népei végignézték a gigászi küzdelmet, de
nem siettek a magyarok segítségére, akár-
csak a tatárjárás, a török veszedelem, vagy
az 1956-os forradalom idején sem. 

Európában ma új szemlélet kialakítására
van szükség. Az európai népeknek arra kell
törekedniük, hogy a szabadság, a testvéri-
ség és az egyenlőség szellemében segítsék
egymást, s így alakítsák ki az európai népek
nagy családját.

Március eszméi összekötik a nemzetet,
ahogy azt az 1848-as fiatalok annak idején
megfogalmazták. Feladatunk, hogy ma az
1848-asok szellemében erősítsük nemze-
tünket a régi hagyományok fenntartásával,
hogy az európai közösségben megbecsült
nép legyen a magyar. 

Ez a nap ma is üzenetet és erőt ad a Ma-
rosvásárhelyen és a megye többi helysége-
iben a március 15-ét ünneplőknek, hogy
kivívják a minket megillető jogokat és
küzdjenek a szabadságért úgy, ahogy azt
eleink tették évszázadokon át. 

Fodor Sándor (S.)
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Az életmentés felér
a győzelemmel

– Több mint öt éve létezik a Salva-
mont Maros megyei Barlangi és Hegyi-
mentő Szolgálat. Megközelítőleg hány
esetben tudtatok sikeres mentési akciót
véghezvinni?

– Az öt év alatt mintegy 700 hegyi-
mentésben, 82 víz alatti mentésben,
beavatkozásban segédkeztünk, kb. 700
kilométer hegyvidéki útvonalat tár-
tunk fel, több tonnányi, a turisták által
otthagyott szemetet távolítottunk el. 

– Milyen szakképesítéssel rendelkez-
nek a csapat tagjai és mik a feladataik?

– A csapattagok közt van hegyi-
mentő, barlangi mentő, búvár, szakor-
vos, rohammentős is. A feladataik közé
tartozik a nehéz, erdős-hegyes tere-
pen, barlangokban balesetet szenve-
dett vagy eltűnt személyek
felkutatása, mentése, elsősegélyben
részesítése, biztonságos helyre történő
szállítása. Ugyanakkor katasztrófa-súj-
totta területeken balesetet szenvedett
vagy eltűnt személyek felkutatásában,
mentésében, anyagi javak mentésé-
ben való közreműködés. Nem utolsó-
sorban a vízbe fúlt személyek
felkutatása, kiemelése, árvíz esetén a
vízi mentésben való közreműködés, víz
által elzárt területen rekedtek men-
tése, állatállomány és anyagi javak
mentésében való részvétel.

– Mit kell tennie a balesetet szenve-
dett személynek, hogy a szolgálat tag-
jait elérje?

– Először is tárcsázza a központosí-
tott ügyelet számát, a 112-t, akár az or-
szágos ügyeletet, a 0-SALVAMONT
-0725/826-668 (ami hívható bármilyen
mobil hálózatból) vagy a megyei ügye-
letet a 0728/289-442 és 0729/988-844

számon. Segélyhíváskor kötelező
módon meg kell adni a következő ada-
tokat: a baleset helyszínét, a balesetet
szenvedett személyek számát és álla-
potát (eszméleténél van-e, válaszol-e
kérdésekre, van-e nyilvánvaló sérülése,
esetleg légzés- és pulzusinformációk),
a baleset bekövetkeztének pontos idő-
pontját, a feltételezett diagnózist, az
időjárási viszonyokat és a telefonáló
személy adatait.

– Milyen szervekkel működik együtt
a szolgálat?

– Mivel sajnos nem vagyunk sür-
gősségi szolgálat, így nem tudunk ál-
landó ügyeletet bzitosítani, ezért
hétköznap 16 óra után nem tartózko-
dunk már a szolgálat irodájában. Hét-
végeken működik a palotailvai és a
szovátai munkapontunk is, mivel a be-
vetések 80–85%-ára a hétvégén van
szükség. Egyébként szorosan együtt-
működünk a SMURD Rohammentő-
szolgálattal, az Országos
Katasztrófavédelmi Központtal, a
Hegyi Csendőrséggel, a Kelemen Nem-
zeti Park Örségével, a Megyei Turiszti-

kai Hivatallal, az Erdélyi Kárpát Egye-
sülettel és az Örökmozgó Turistaegye-
sülettel.

– Az elmúlt hónapokban milyen be-
vetésekben volt része a marosvásárhelyi
szolgálatnak?

– A téli szezon már november
végén kezdődött, így a Kelemen-, és a
Görgényi-havasokban már síznek
abban az időben az extrém sízők, és
már volt ott bevetésünk. Mondhatjuk,
hogy az ünnepekig elég nyugodt idő-
szakban volt részünk, de a két ünnep
között hat alkalommal kellett az emlí-
tett hegységekbe eljutnunk mentésre,
míg a szovátai sípályán is 12 alkalom-
mal kellett sérülést szenvedett szemé-
lyeken segítenünk. Télen a zord
időjárás-viszonyok, síbalesetek miatt,
nyáron a sérülést szenvedett turisták
miatt hívnak. Nehéz télen a térdig,
akár combig érő hóba süllyedt turis -
táknak, hiszen gyorsan kimerülnek, és
rohamosan fellép a hipotermia, de épp
olyan veszélyes nyáron a Kelemen ge-
rincén, vagy a Görgényi-havasok hegy-
vonulatán sűrű ködbe rekedt, néha

meggondolatlan turistáknak, akiknek
fontos a mielőbbi segítség.

– Mik alkotják a bevetési csomagot,
milyen szerszámokból áll mindez?

– Állandó készenlétben tartjuk az
ilyen bevetési csomagot, ami karabi-
nerekből, csörlőkből, különböző gé-
pekből, sílécekből, hótaposókból,
egészségügyi felszerelésekből áll töb-
bek közt. Igaz, jó lenne a felszerelé-
sünk egy részét felújítani, sőt elkelne
még egy autó is, mert ha egy időben
két bevetésre kell mennünk, akkor
saját autóval kell eljutnunk a második
helyszínre. Kellő segítséget kapunk a
12 állandó önkéntes személy és többi
alkalmazott kolléga részéről és meg
kell említenem, hogy a Maros megyei
szolgálat az egyik legképzettebb az or-
szágban.

– A sérülést szenvedett személy szá-
mára minden perc fontos, ezért létfon-
tosságú a segítséget nyújtó csapattagok
kiváló fizikai állóképessége. Miből áll a
szolgálat tagjainak fizikai felkészülése? 

– Az edzések létfontosságúak a
csapattagok számára, ezért vannak kö-
telező, évi, havi, valamint heti edzések,
amelyekkel a szervezetünk állóképes-
ségét, fizikai állapotát teszteljük, javít-
juk. Épp most voltunk egy háromnapos
felkészítőn, ahol A-tól Z-ig átismétel-
tük a hegyimentés technikáját. Ugyan-
akkor, itt megemlíthetem, hogy szoros
együttműködést alakítottunk ki a fran-
cia hegyimentőkkel, a magyarországi
búvárokkal és azon szerencsés csopor-
tok közt vagyunk, akik nemrég részt
vehettünk Franciaországban egyhetes
komplex edzésprogramban.

– Hajdanán te is az 1831-ben ala-
kult francia hadseregen belül alakult elit
egységnél, az Idegenlégióban szolgáltál
évekig önkéntesként. Az ott szerzett
élettapasztalatod is kamatoztathatod a
marosvásárhelyi Salvamont Szolgálat
bevetésein?

– Persze, sokat segített, hogy éve-
kig tagja voltam az Idegenlégióban
egy különleges ejtőernyős csoportnak,
akikkel az Alpokban és a Pireneusok-
ban tartottuk a kemény, kimerítő fizi-
kai edzéseket.

– Melyik volt az előző évek legnehe-
zebb bevetése? 

– Le kell szögeznem, hogy minden
egyes sikeres bevetésünk győzelem-
mel ér fel, hiszen segíteni tudunk egy
sérült személyen. De talán, az egyik
legidegfeszítőbb bevetésünk a Maros
völgyében történt, amikor egy hét lel-
ket szállító kisbusz (köztük két kisgyer-
mekkel) bezuhant a Marosba és a zord
időjárási viszonyok és a szinte megkö-
zelíthetetlen helyszín megnehezítette
a SMURD Rohammentőszolgálat és a
tűzoltók közbeavatkozását, végül a mi
alpin technikáink segítségével sikerült
mind a hét személyt kimentenünk a
folyóban lévő roncsokból. 

Czimbalmos Ferenc-Attila

A TERMÉSZETJÁRÓK TÍZPARANCSOLATA 

1 A hegy erős, te gyenge vagy. Biztosítsd magad minden szellemi, erkölcsi és anyagi erővel és eszközzel. 
2 Csak kifogástalan testi állapotban indulj útra. Ne erőltesd magad a kimerülésig. Táplálkozz gyakran, de mértékkel.
3 A hiányos felszerelés életed veszélyezteti. Kötelet vigyél. 
4 Ne járj egyedül. Az útirányt, a valószínű visszatérés idejét a menedékházba jelentsd be. 
5 Ne vállalkozz tudásodat és gyakorlottságodat felülmúló feladatokra. 
6 Számolj az időjárás-változás lehetőségével. Ismerd a vészjel-adás módját. 
7 Nincs teljesen veszélytelen hegy és útvonal. Különösen veszélyes a hegyvidék nagy havazás után. 
8 Rossz idő, vagy sötétség ne érjen úttalan helyen. Ne feledd, hogy fárasztó nap végén figyelmed is kimerül. 
9 Az igazi magashegy természetjáró okos, nyugodt, óvatos, de bátor és tiszteli a hegyet. 
10 Becsüld természetjáró társad, és bajban soha, semmi körülmény között el ne hagyd!

10!

A Maros megyei Salvamont Barlangi és Hegyimentő Szolgálat alig több mint öt éve alakult. A szolgálat rendeltetése: nehezen megközelíthető
terepről történő mentés alpin technika alkalmazásával. A csoport állománya 20 személy, 19 hegyimentő, amiből hat alkalmazott és egy szakfelügyelő.
A szolgálat elnökével, Kovács Zoltán Róberttel beszélgettünk a bevetésekről, szakmai tapasztalataikról, gondjaikról és nem utolsósorban a szolgálat
működéséről.

A csapattagok közt
van hegyimentő,
barlangi mentő,
búvár, szakorvos, 
rohammentős is. 
A feladataik közé tar-
tozik a nehéz, erdős-
hegyes terepen,
barlangokban bale-
setet szenvedett
vagy eltűnt szemé-
lyek felkutatása,
mentése, elsősegély-
ben részesítése, biz-
tonságos helyre
történő szállítása. 

Kovács  Zoltán álló sorban, balról a negyedik
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Városunk sportvilágának jelenleg egyetlen és egyben Románia legismertebb sportoló
ikerpárja, a Sinka-testvérek – Mónika és Zsuzsanna –, akik az FC Marosvásárhely 
A-osztályos női, bajnok és kupagyőztes együttesének alapemberei. Első látásra teljesen
egyformák, szépek, tehetségesek és nem utolsósorban végtelenül szerények. Tökélete-
sen ismerik egymást, érzik társuk érzelmeit, hiányolják a másik jelenlétét, ha az nincs
közelükben. A velük készült interjú alapján mindezekről részben meggyőződhettem…

Az ikreket – függetlenül attól, hogy
együtt vagy külön élnek –, egyfajta ti-
tokzatos érzelmi kötelék köti össze. Ha-
sonlóan gondolkodnak, mozognak és
gesztikulálnak. Sokféle tanulmány lá-
tott már napvilágot arról, hogy az ikrek
a genetikai állományok hasonlósága
miatt teljesen azonos fizikai adottsá-
gokkal rendelkeznek, s sokszor életük
végéig hasonlóan élnek, ugyanolyan
foglalkozást űznek. A világ sportéleté-
ben is sok ismert ikerpár futott be kar-
riert, sőt a labdarúgás terén is voltak,
vannak híres ikerpárok, akik jelest al-
kottak. Ilyen volt a holland De Boer
ikerpár, Frank és Ronald, akik a nem-
zeti együttessel Eb- és vb-elődöntőt
vívhattak, vagy az ugyancsak holland,
René és Willy van de Kerkhof is vb-má-
sodik lett az Oranje-csapattal 1974-
ben. A svéd futball híres ikerduóját
Andreas és Thomas Ravelliben tisztel-
hetjük. Előbbi 1980–89 között 42 al-
kalommal szerepelt a nemzeti
csapatban (s szerzett két gólt), utóbbi
1981–97 között 143 alkalommal öl-
tötte magára a háromkoronás mezt,
ezzel a vb-bronzérmes kapus a mai
napig csúcstartó hazájában. Keveseb-
ben ismerhetik Jorge és Julio Dely Val-
dest, a panamai labdarúgó-válogatott
38 éves testvérpárja közül utóbbi sze-
repelt Európában, s erősítette a Cagli-
ari, a Paris Saint-Germain, a Real
Oviedo és a Málaga gárdáját. Ikertest-
vére, Jorge a dél-amerikai évek (Ar-
gentína, Uruguay, Chile) után a japán
J-League-ben próbálkozott, majd sze-
repelt az amerikai bajnokságban
(MLS), a Colorado Rapids együttesé-
ben is. Ha a jelenlegi bajnokságokat
vizsgáljuk, akkor a Serie A ebben a ka-
tegóriában kiemelkedik: Damiano
(Udinese) és Cristiano Zenoni (Samp-
doria), illetve Antonio és Emanuele Fi-
lippini (Treviso) révén ugyanis két
ikerpárt is lehet találni.

A marosvásárhelyi sportéletben sok
ismert testvérpár volt a hosszú évek
során, akik számos hazai és nemzetközi
szinten jó eredményeket értek el. Íme
néhány közülük: az Incze-testvérek (Paci,
Gabi és Tuka – jégkorong meg labdarú-
gás), Tóth Gyula és Attila (gyorsasági mo-
torozás), Takács Károly és Sándor
(kosárlabda), Gombos Csaba és Attila
(wu-shu), Gálfi Judit meg Imola (aszta-
litenisz), Kanyaró György és Attila, illetve
Cioloboc Horaţiu és Remus (labdarúgás).

– Annyira egyformák vagytok, mint
két tojás. Mennyire ismeritek egymást? 

Ahogy feltettem a kérdést, Mónika
egy pillantást vetett testvérére, aki a
nézésből megértette, hogy kezdheti a
beszélgetést.

– Jobban ismerjük egymást, mint
egy átlagos testvérpár. Együtt szület-
tünk, mindig, mindenhol együtt vol-
tunk, egymást segítjük, nincsenek
titkaink, mondhatni, egy egészet alko-
tunk. A pályán pedig még behunyt
szemmel is megkapnánk egymást .

– Hogyan, mikor kezdtetek el spor-
tolni?

– Kezdjem azzal, hogy mi 1989. ok-
tóber 12-én születtünk, s mivel örök-
mozgók voltunk, a szüleink a
Sportiskolába írattak minket. Édes-
anyánk hajdanán tornászott, talán
innen van a sport iránti szeretetünk. A
Sportiskolában hét éven keresztül tor-
násztunk, majd négy évet atletizál-
tunk, de már kiskorunk óta tetszett
nekünk a foci. Ahogy tehettük, a fiúk
társaságában voltunk és rúgtuk a lab-
dát. Mindig is szerettünk volna ismert
labdarúgók lenni, mindamellett, hogy
testvérpár, mi több, ikerpár vagyunk.

– Hogy lettetek az A-osztályos ma-
rosvásárhelyi női együttes tagjai?

– Mondhatjuk, hogy jó időben vol-
tunk jó helyen, hiszen az akkor alaku-
lóban lévő csapat egyik edzését
tartották a Víkendtelepen, aminek na-
gyon megörvendtünk. Odamentünk és
csatlakoztunk mi is a lányokhoz, így
egyik gyerekkori álmunk valósult meg
akkor.

– Mit szóltak akkor a szüleitek, hogy
ti épp a labdarúgást választottátok?

Zsuzsanna hasonló szempillantás-
sal átadta Móninak a szót, így ő foly-
tatta a beszélgetést.

– Nagyon megértő szüleink van-
nak, akik mindig mindenben támogat-
tak, és sokat közönhetünk nekik,
akárcsak edzőnknek, Székes Károlynak,
akitől sok mindent megtanultunk az
évek folyamán. Amúgy, a szüleink az
első számú szurkolóink is egyben.

– Móni, hogy vagy te egészségileg,
hiszen az év elején műtéten estél át?

– Már régóta fájdalmat éreztem a
térdem körül, amit sokat halogattam, így
kés alá kerültem. Tulajdonképpen egy
keresztszalag-szakadásom volt,  és
emellett külső és belső meniszkusszal
voltam műtve, ezért fél évig nem fociz-
hatok. De jó úton halad a felépülésem.
Jelenleg gyógytornára, fizioterápiára
járok, lassan számolom a napokat, a

visszatérésig. Egy biztos, iszonyú kelle-
metlen dolog, hogy a pálya széléről fi-
gyeljem a tesóm, vagy társaim. De bízok
benne, hogy felépülök, majd újra játsz-
hatom. Tulajdonképpen a legfontosabb
meccsünkön történt a sérülésem. Saját
költségből kell állnom a rehabilitációt,
ami nem kis összeg. Amúgy a váloga-
tottnál a felépülésem  után is számíta-
nak rám.

– Addig be kell érned a tévés köz-
vetítésekkel. Milyen szemszögből fi-
gyelitek a meccseket? Megbeszélitek
egymás között?

– Együtt nézzük valamennyi mérkő-
zés közvetítését, amit helyzetenként
megbeszélünk, tanulunk belőlük. Nem-
csak szurkolói szemmel figyeljük a mecs-
cseket, hanem hozzáértőként is
követjük. Mindketten szurkolunk a Bar-

celonának, a jó minőségi labdarúgó -
mérkőzéseket is figyelemmel követjük.
A tavalyi izlandi Champions Leaque mér-
kőzések, vagy akár a válogatottban tor-
nák alkalmával figyelemmel kísérjük a
külföldi labdarúgólányok mérkőzéseit,
amikből van mit tanulni.

– Ebből azt értsem, hogy ti is ha-
sonló sikeresek szeretnétek lenni?

– Persze, ez a mi távolabbi álmunk,
hogy egyszer külföldön is kamatoztas-
suk tudásunkat. Tisztában vagyunk,
hogy mindezek előtt még rengeteg
munka, elszántság, határozottság és
persze szerencse is van, de nem adjuk
fel. Addig is hasznos tagjai akarunk
lenni a marosvásárhelyi együttesnek,
amely színeiben jó eredményeket sze-
retnénk elérni. 

Az ikerpár 
gyerekkori álma

FCM Marosvásárhely–Oţelul Galac 1–0

Értékes győzelem 
az éllovas ellen!

A 67. percben a mérkőzés legjobbja, Fl. Dan jó ütemben találta mintegy
30 méteres átadásával az argentin Diego Ruizt, aki a tizenhatoson belül
kapásból jobbal Grahovac kapus mellett a hálóba lőtt. 1–0. Ezzel a góllal a
két hajdani csapattársból lett edző, D. Munteanu és Sabău csatáját utóbbi
nyerte meg, akinek csapata többet kezdeményezett, keményebben
védekezett, kitartó, türelmes labdabirtoklás árán, taktikailag jobban
felkészülve sikerült elsajátítani a három bajnoki pontot.

Az első félidőben Sabău 4–4–2-es felállítással kezdte a mérkőzést, és
nyilvánvaló volt, hogy az öt hátvéddel felálló galaciak az ellentámadásokra
alapoznak, ami nem nagyon jött össze a jól záró hazai középpályás és
hátvédsornak köszönhetően. Az első félidőben Vasilache két távoli lövése
szállt fölé, majd az elmúlt idényben a FCM színeiben szerepelt Liviu Antal
jobblábas kapáslövése tévesztett célt, aztán Zaharia az ötös területéről lőtt a
kapufa fölé. A második játékrészben a többet támadott FCM, a megszerzett
gól után, D. Munteanu edző két csatárt (L. Bus és Viglianti) cserélt be, erre
„válaszként” Sabău két védőt, Lucian Munteanut és Dan Mateit küldte a
védősorba, így 6–3–1-es felállítással sikerült kibekkelje az éllovas elleni, 1–
0-ás mérkőzést.

Az értékes győzelem ellenére a legfontosabb, hogy a FCM játékosai ne
higgyék el magukat, mindannak dacára, hogy három meccsből van már 6
pontjuk, ami a Sabău által eltervezett, tavaszi idény alatt megszerzendő 20
pont szinte harmada, ami a biztos bentmaradást jelentené. 

A következő fordulóban a FCM idegenben, a Dinamo ellen lép pályára. A
mérkőzést március 20-án vasárnap a Digi Sport 20 órától élőben közvetíti.

FCM Marosvásárhely–Oţelul Galac 1–0 (0–0)

Vezették: Alexandru Deaconu (Bukarest) – Székely Zoltán (Nagybánya),
Eduard Ungureanu (Bukarest) FCM Marosvásárhely: Şteţca – Rus, Iencsi,
B. Fernandes, Topics, Vasilache, Issa Ba, Fl. Dan, Astafei (85. D. Matei), Didi
(72. Munteanu), Zaharia (53. Ruiz). Oţelul: Grahovac – Giurgiu, Paraschiv, S.
Ilie (71. Buş), Râpă, S. Costin, Pena, Sălăgean, Perendija, Neagu (71.
Viglianti), Antal (82. Prunosevac). Gól: Ruiz (67.) Sárga lapok: Astafei (30.),
Didi (72.), illetve Râpă (65.)

Ovidiu Sabău: Meg vagyok elégedve a győzelemmel, hisz
szorgalmas munkával értük el az egyik bajnokjelölt ellen.
Nem szabad elveszítsük a fejünk a soron következő
mérkőzések során sem.

D. Munteanu: Kiábrándító ez a vereség, megérdemeltünk
volna bár egy pontot. Veszteségünkkel örömöt szereztünk
egyeseknek.

Mónika és Zsuzsanna
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Vízszintes: 1. A vicc poénja,
első rész (zárt betűk: É, N, R, E,
I). 14. Lenn. 15. A bükkfafélék
családjának nemzetsége. 16. Alez-
redes, rövidítve. 17. Idomtalan,
formátlan. 18. Az ópium régebbi
elnevezése. 19. Vászonkötésű pa-
mutszövet. 21. Máshollét. 23.
Leves. 24. Hatból kettő! 25. Divat.
27. Caesar idejéből való. 29. Vers-
csengő. 31. Derűre jöhet! 33. Terv-
ben van! 34. Nagyszülő szülője.
36. Makacs. 39.„A sivatag hajója”.
40. Jóravaló, becsületes. 42. Mon-

gol uralkodó. 43. Nagy gödör. 44.
Királyi szék. 45. A Ferencesekből
kivált szerzetesrend tagja. 47.
Német egyes. 48. E nap. 49. Illeté-
ket ró ki. 50. Borítókosár. 52. A
magyar történelem egyik hősnője,
Zrínyi grófnő személyneve. 55.
Spanyol női név. 57. Párosan éles!
58. Francia Rt. 60. Rövid, vidám
történet. 62. Magyar kolbász-
márka. 64. Kis Éva. 66. Tartózik.
68. Öltöget. 69. Bakák éneklik.
71. Édesvizeinkben gyakori raga-
dozóhal.
Függőleges: 1. A poén máso-
dik, befejező része (zárt betűk:
O, S, I, M). 2. Emberhez nem illő,
alantas. 3. Keleti súlymérték. 4.

Erjesztő hatású fehérje. 5. Teszt
vége! 6. Szikora Róbert együttese.
7. Teréz egyik becézése. 8. Falu
Marosvásárhelytől 20 km-re. 9.
Néma Géza! 10. Névelős sátorren-
geteg. 11. Enyhe nyugati szél. 12.
… Máni, mesemusical címe. 13.
Tapsifüles. 17. Krisztyán …, sze-
replő Jókai, Az arany ember c. mű-
vében. 20. Tréfás fej. 22. Igefajta.
26. Arab állam lakója. 28. Mellénk
tesz. 30. Fán termő, tüskés burkú
gyümölcs. 32. A történést köve-
tően. 35. Esztendeje. 37. Sárga
színű, nem fémes elem. 38. Ma-
gyar olimpiai bajnok tornásznő
(Henrietta). 39. Vietnámi Holdúj -
év. 41. Erika, becézve. 43. Nedves.

45. Mesebeli erdei lény. 46. Bal-
esetet szenvedett jármű maradvá-
nya. 48. Olasz város. 51. Nyugati
gót király. 53. Bolgár focista (Petar
LAKOV). 54. Várkonyi báró …
László, költő. 56. Maró hatású. 59.
Ünnepélyesen átad. 61. Porció. 63.
A Kis-Szunda-szigetek tagja In do -
néziában. 65. Ezen a helyen. 67.
Ahhoz hasonló. 70. Tank belseje!
71. Falusi bácsi.
(A helyes megfejtést következő
számunkban közöljük!)

Repülő hajszálak c. rejtvényünk
helyes megfejtése: – …, hanem
annak a nőnek, akinek a hajszálát
minden este a kabátodon találom. 

Karikatúra:  

Felnőttek a homokozóban
A játszótéri homokozóban egy kis-
fiú torkaszakadtából bömböl. Egy
arra sétáló házaspár odaszalad
hozzá:
–Miért sírsz, kisfiam?
–Azért, mert lenyeltem egy gom-
bostűt!
–… (poén a rejtvény vízsz. 1-es,
valamint függ. 1-es sz. soraiban)

Egy férfinek amputálni kell az egyik lábát. Műtét után
bemegy hozzá az orvos, és azt mondja:

– Van magának egy jó, és egy rossz hírem. Melyiket
mondjam először?

– A rosszat.
– Az a rossz hír, hogy tévedésből a jó lábát vágtuk le.
– Na és mi a jó hír?
– Gyógyul a rossz.

A román katonáknak napiparancsot osztanak:
– Popescu! Vegyen egy seprűt, és söpörje fel az udvart!
– Igenis, értettem!
– Teodoru! Fog egy gereblyét és fölgereblyézi a pázsitot!
– Igenis, értettem!
– Ábel! Vegyen egy rongyot és mossa föl a latrinát!
– Igenis! Sejtettem!

– Hogyan öli meg a szőke nő a vakondot?
– ???
– Élve eltemeti.

Egy híres olimpiai atléta összegyűjti a barátait, szurkolókat és
riportereket a luxusvillájába, hogy ünnepeljék a kiemelkedő
eredményeit.

Mondja a barátainak:
– Már nagyon unom ezt a sok pletykát a hormonokról és

szteroidokról, ha nyersz, akkor mindenki azzal vádol, hogy csak
azért nyertél, mert azokat használtad.

Ebben a pillanatban belép az atléta mamája, kezében egy
focilabda nagyságú paradicsommal.

– Édes fiam, már számtalanszor kértelek... használd a
fürdőszobát és ne a kertbe menjél pisilni!

Viccek

A minden tekintetben igényes, tudományos jel-
legű munka a nagyközönség számára is közért-
hető nyelven tolmácsolja a magyar történelem
egyik legfontosabb momentumának erdélyi ese-
ményeit, máig aktuális kérdéseket körüljárva.
Egyed Ákos akadémikus nagy sikerű történelmi
munkájának célja az 1848. évi erdélyi események

áttekintése, a forradalom sajátosságainak felmu-
tatása, 1849 szabadságharcának ismertetése. Azt
kutatja, hogy Erdély különböző nemzetei hogyan
fogadták az európai forradalmaktól érkező im-
pulzusokat s milyen programot fogalmaztak meg
megújulásuk érdekében. 

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

Egyed Ákos: Erdély 1848–1849

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
11.

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
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Nyerőszelvény
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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

www.kozpont.roA világhálón is
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M1

11:55 Parlamenti Napló
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
16:05 Magyar vagyok? (dokf.) 
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:41 Körzeti híradó
17:50 Teadélután
18:25 India - Álmok útján (filmsor.) 
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:20 Alkotmány utca
20:30 Híradó 
21:05 Maupassant (filmsor.) 
22:10 Az Este
22:50 A vágy hálójában 

(am. thriller, 1998) 
00:25 Múlt-kor

M2

10:25 Kisebbségek műsora
11:45 Sorstársak
12:10 Magyarország és az

Orient expressz
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Az irodalom nyelve
13:59 Közvetítés a parlament

üléséről
17:30 Arcok és városok
18:00 Bűvölet (filmsor.) 
18:25 Magyar pop
19:20 Átjáró
19:50 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)

Duna TV

11:00 Lélek Boulevard 
11:30 Újrakezdés (filmsor.)
12:30 Kívánságkosár 
15:15 Élő népzene
15:45 Japán kultúrájának története
16:35 A világ nagy kikötői
17:35 Közelebb Kínához
18:05 25. szélességi fok Délre

(filmsor.) 
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 Pánik (rom. vígj., 2008) 
23:35 Dunasport

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
12:40 Árva angyal (filmsor.)
13:35 A Napisten piramisa

(western)
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

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

(filmsor.)
18:20 NekedValó (élő)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág 
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 A nagy zsozsó 

(am. akció-vígj., 2004)
00:15 Tapló Télapó 

(am.-német vígj., 2003)

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

11:00 Ízletes (ism.)
11:15 Champions League

összefoglaló (ism.)
11:55 Boldogasszony papucsa
12:40 Jumong (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Emlékek 
15:30 Emberek, mint mi (rip.)
16:00 Együttélés (rip.)
17:00 Ellengeneráció (ism.)
17:30 ONG Blitz
18:30 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:40 Labdarúgás: Champ.L. 

Real Madrid - Olympique Lyon
23:50 Champ.L. összefoglaló

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor (élő)
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szimbád kalandjai (kalandf.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Extralarge (filmsor.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek
20:20 Kikezdesz szőkékkel?
21:50 Vad nárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek 
23:45 Capatos Show 
01:00 Extralarge (filmsor.) (ism.)
02:30 Hivatalban (filmsor.)

Pro Tv

10:00 Szegény ember,
gazdag ember (filmsor.)

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

13:00 Hírek 
14:00 Megbízás nélkül 

(am. krimi)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Lopakodók 2. 

(am. akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Elit egység (filmsor.)

Prima TV

08:20 Mozgás Florentinával 
08:30 Építészet, dizájan (ism.)
09:00 Lépéselöny (filmsor.) 
10:30 Emléktó (ném. dráma)

(ism.)
13:00 Kacsamesék (filmsor.)
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 NCIS (filmsor.) (ism.)
16:00 Cseresznye a tortán (ism.)
17:00 Ütődöttek (vígj. sor.)
18:00 Hírek 
19:00 Sport 
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Kötekedők krónikája 
22:15 Ütődöttek (vígj. sor.)
23:00 Bulvárságok

AXN

09:00 Merlin kalandjai
10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai 
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Merlin kalandjai
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
12:30 Greek, a szövetség
13:25 Columbo
14:55 Nyomtalanul 
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 Gordon Ramsay
19:25 Éden Koktél
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Éden Hotel
23:10 Szex és New York
00:15 Nyomtalanul 
01:10 Top Gear
02:15 Gyilkos sorok
03:10 Nyomtalanul 

Eurosport 

09:30 Freeride Spirit
10:00 FIA Túraautó 

Világbajnokság (ism.)
10:30 Alpesi síelés (élő)
11:30 Biatlon (ism.)
12:30 Alpesi síelés (élő)
13:30 Tenisz (ism.)
16:45 Sífutás (élő) 
18:15 Alpesi síelés (ism.)
19:30 Eurogólok gyorshírek
19:45 UEFA Bajnokok Ligája,

női, negyeddöntő
22:00 Tenisz (élő)
23:35 Szerdai válogatás
23:40 Lovaglás
23:45 Golf
00:45 Golf klub

Minimax (kábel)

14:30 Bibi és Tina 
15:25 Caillou 
15:50 A három kismalac 
16:40 Woofy 
16:50 Leon 
16:55 Magyar népmesék 
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 gőzmozdony 

Columbo: A döntő játszma - 13:25 / Viasat 3
Egy futballcsapat tulajdonosát holtan találják az uszoda
medencéjében. Minden jel arra utal, hogy a férfit baleset érte,
ám Columbo hadnagy számára nem egyértelmű az eset. Ő
persze gyilkosságra gyanakszik, de az első számú gyanúsítottnak
megdönthetetlen alibije van. Vagy talán mégsem?

Éden Hotel - 22:15 / Viasat 3
Az Éden Hotel egy gyönyörű szálloda a Karib-tenger
partján. Öt lány és öt fiú költözik be, akiknek az a célja,
minthogy minél  előbb pár t  talál janak .  A szabály 
egyszerű, aki egyedül marad, az kiesik.

Szerda / március 16.

22:50
A vágy hálójában 

19:00
Merlin kalandjai

16:30
700-as klub

13:59
Közvetítés a parlament üléséről

17:35
Közelebb Kínához

13:35
A Napisten piramisa 

22:25
A nagy zsozsó 

23:10
Szex és New York

11:30
Biatlon 

17:05
Simsala Grimm 

17:05
Ősök tere 

21:40
Labdarúgás:

14:00
Extralarge 

20:30
Lopakodók 2. 

20:30
Kötekedők krónikája 



M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:25 Optika
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján (filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:20 Alkotmány utca
20:30 Híradó 
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Elveszett bizalom 

(am. filmdráma, 1999) 
00:10 A rejtélyes XX. század

M2

12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Nemzeti értékeink
15:00 Sírjaik hol domborulnak...
15:55 Mérföldkövek 
16:25 Afrika gyöngyszeme (filmsor.)
17:15 Asszisztensek (filmsor.)
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:20 Átjáró
19:50 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:20 Biszku és a többiek (dok. sor.) 
23:40 Záróra - Susa Éva

Duna TV

11:00 A világ konyhái
11:30 Újrakezdés (filmsor.)
12:30 Kívánságkosár 
15:20 Talpalatnyi zöld
15:55 Isten kezében
16:25 Afrika színei (sp. ism. sor.)
17:25 Miért éppen 

Magyarország?
18:00 25. szélességi fok Délre

(filmsor.)
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 Egy gésa emlékiratai

(am. filmdráma, 2005)

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
12:30 Árva angyal (filmsor.)
13:25 A szeretet szimfóniája

(am. filmdráma, 2007)
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 Én és én, meg a tehén

(am. rom. vígj., 2002) 

RTL Klub

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

(filmsor.)
18:20 NekedValó (élő)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Gálvölgyi-show
23:10 Házon kívül
23:50 Az utolsó jelenet 

(am. vígj., 2004)

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 Champ. League
11:55 Életfogytig utazó (ism.)
12:40 A királyi ház titkai (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Emlékek (ism.)
15:30 Akzente 
17:00 Közérdek 
17:30 A hét könyve (ism.)
17:45 Lottó
18:30 A királyi ház titkai (filmsor.) 
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Judecă tu!
22:00 CSI (filmsor.)
22:55 Eurovision 2011

Antena 1

08:00 Reggeli műsor (élő)
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szimbád kalandjai (kalandf.)
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 Vad nárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek
23:45 Capatos Show 
01:00 Euforia Midnight Sun

Pro Tv

07:00 Hírek
10:00 Megbízás nélkül 

(am. krimi) (ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Óvszerháború (vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Egy veszélyes ember

(akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Europa League

Prima Tv

08:30 Nyakamban a világ 
09:00 Lépéselőny (filmsor.)
10:30 Agglegény 

(vígjáték) (ism.)
13:00 Kacsamesék (filmsor.)
14:00 Szívek találkozása

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

AXN

08:00 Ügyvédek
09:00 Merlin kalandjai 
10:00 Csillagkapu
11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai 
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Merlin kalandjai 
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

09:00 Smallville 
09:50 Gyilkos sorok
10:50 Egy kórház

magánélete 
11:45 Greek, a szövetség
12:40 Irány Colorado 2
14:55 Nyomtalanul 
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 Gordon Ramsay
19:25 Éden Koktél
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Éden Hotel
23:10 CSI: A helyszínelők
00:10 Nyomtalanul
01:05 Top Gear

Eurosport 

09:30 Tenisz
10:30 Alpesi síelés (élő)
11:30 Biatlon (ism.)
12:00 Biatlon (élő)
13:15 Alpesi síelés (élő)
14:30 Biatlon (ism.)
16:30 Síugrás
17:30 Snooker (élő)
19:00 Labdarúgás
19:15 Biatlon (ism.)
20:00 Tenisz (élő) 
21:45 Snooker (élő)
00:30 Biatlon (ism.)

Minimax (kábel)

14:35 Bogyó és Babóca 
14:40 A bajkeverő majom 
15:05 Babar és Badou kalandjai 
15:30 Pat és Stan 
15:40 Viva Pinata 
15:55 Eperke és barátai 
16:40 Viva Pinata 
16:55 Ez Kész! Pénz! 
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 Magyar népmesék
19:00 T-Rex Expressz 
19:25 Asha 

19:15
A királyi ház titkai

20:10
Mindig zöldebb

18:00
25. szélességi fok Délre

13:25
A szeretet szimfóniája 

22:25
Gálvölgyi-show

17:00
Largo Winch

19:15
Sporthíradó

18:30
Gordon Ramsay

16:30
Síugrás

17:55
Elmo világa 

15:30
GyógyHír

17:30
A hét könyve

23:45
Capatos Show 

20:30
Egy veszélyes ember 

15:00
NCIS

III. oldalTV műsor <<március 16-22.
Csütörtök / március 17.

Irány Colorado 2.  - 12:40 / Viasat 3
Mitch-et (Billy Crystal) újra meglegyinti a vadnyugati kalan-
dozások szele. Halott barátjának, Curlynek a szelleme látogatja
meg, amikor is rábukkan egy titokzatos kincs rejtekhelyét
jelölő térképre.

CSI: A helyszínelők - 22:15 / VIASAT 3
Itt a telihold és a dilisek mind szabadon vannak. Három
helyszínelő srác "elrabolja" Henryt, hogy megünnepeljék a
születésnapját egy távoli helyen és nem jönnek rá, hogy azt
a helyet hónapokkal ...



IV. oldal március 16-22.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Körzeti magazinok
15:55 Sírjaik hol domborulnak... 
16:30 Emberek a természetben
16:55 Szomszédok (filmsor.) 
17:41 Körzeti híradó
17:50 Teadélután
18:25 India - Álmok útján (filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:20 Alkotmány utca
20:30 Híradó
21:05 Üdítő
22:00 Az Este
22:40 XV. Lajos - a sötétség

királya (fr. film, 2009) 

M2

11:50 Monda és történelem
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
15:00 Kalandozó (ism. sor., 1. rész)
15:25 Jelfogó (ism.)
16:15 Afrika gyöngyszeme (filmsor.)
17:05 Asszisztensek (filmsor.)
17:50 Bűvölet (filmsor.)
18:15 Magyar bulizene
19:15 Átjáró
19:40 Esti mese
20:00 Filmsztárok a vadonban

(angol természetf., 1993)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 A tett helyszíne (filmsor.)
23:15 Elveszett remény (dráma)

Duna TV

11:25 Derrick (filmsor.)
12:30 Kívánságkosár 
15:00 Híradó
15:20 Kalando-Zoo
15:45 Heuréka! Megtaláltam! (ism.)
16:15 Puszta (dokf., 2007) 
16:45 Univerzum 
17:40 Beavatás
17:55 Arcélek
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Labdarúgó-mérkőzés (élő)
22:00 Élet a Marson (filmsor.)
22:55 Dunasport
23:05 Váltó

TV2

10:55 Babapercek
12:40 Árva angyal (filmsor.)
13:35 Az új kaland 

(am. kalandf., 1996) 
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.)
23:25 Zsaruvér (am. krimisor.)

RTL Klub

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

(filmsor.)
18:20 NekedValó (élő)
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
12:45 Szerelmek a képernyőn túl
13:00 Champions League 
14:00 Hírek 
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Emlékek 
15:00 Parlamenti pártok műsora
16:30 Európánk
17:00 Mesterségek
17:30 Bulvárfigyelő 
18:30 A királyi ház titkai (filmsor.)
19:50 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Egyszer az életben 
23:10 Diamant 13 (fr. krimi.)

Antena 1

08:00 Reggeli műsor (élő)
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szimbád 

kalandjai (kalandf.)
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: 

Gloria Bistriţa - Rapid Bucureşti
22:30 Alagút a halálba (akcióf.)
00:45 A titokzatos idegen

(am. akcióf.)
02:30 Alagút a halálba (ism.)

Pro Tv

06:00 Happy Hour (ism.)
07:00 Hírek
10:00 Óvszerháború 

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

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

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Románia tehetségei
22:45 Local Kombat 
00:45 Hírek (ism.)

Prima TV

08:20 Mozgás Florentinával
08:30 Levintza bemutatja (ism.)
09:00 Lépéselőny (filmsor.)
10:30 Sport, kaja, híresség (ism.)
11:00 Farmer. Feleséget keres! 
13:00 Kacsamesék (filmsor.)
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 NCIS (filmsor.) (ism.)
16:00 Szamuráj lány (filmsor.)
18:00 Hírek 
19:00 Sport 
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Kickboxharcos 8 (akcióf.)
22:30 Humoróra 

AXN

11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai 
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Merlin kalandjai 
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

09:15 Smallville
10:05 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház magánélete
12:10 Greek, a szövetség
13:05 Képtelen képrablás

(am. akció-vígj., 1996)
14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 Gordon Ramsay 
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 Veszett a világ (am.

rom. dráma, 1990)

Eurosport 

09:30 Síugrás
10:00 Alpesi síelés (élő)
12:00 Biatlon
13:00 UEFA Bajnokok Ligája,

sorsolás
14:00 Labdarúgás (élő)
14:30 Sífutás (élő)
15:00 Alpesi síelés
15:30 Sífutás (élő)
18:00 Snooker
20:45 Labdarúgás
20:55 Tenisz
23:45 Snooker
01:30 Extrém sportok
01:45 Síugrás

Minimax (kábel)

14:15 Bob és Bobek utazásai 
14:20 Bogyó és Babóca 
14:30 A bajkeverő majom 
14:55 Babar és Badou kalandjai 
15:20 Pat és Stan 
15:30 Viva Pinata 
15:45 Eperke és barátai 
16:35 Viva Pinata 
16:50 Ez Kész! Pénz! 
17:00 Shelldon 
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

Greek, a szövetség - 12:10 / Viasat 3
A Greek, szövetség című sorozat egy társasági lányról (Spencer
Grammer) és annak antiszociális bátyjáról (Jacob Zachar)
szól, akik mindketten a főiskolai közösségi élet nehézségeivel
küzdenek.

Veszett a világ - 23:45 / Viasat 3
Sailor (Nicolas Cage) és Lula (Laura Dern) a férfi börtönből
való szabadulása után New Orleansba tartanak. Nyomukban
Lula hisztérikus anyja, egy megviselt detektív és egy
kegyetlen verőember.

Péntek / március  18.

18:25
India - Álmok útján 

20:00
Filmsztárok a vadonban 

22:00
Élet a Marson 

20:05
A 40 milliós játszma

20:05
ValóVilág

21:00
Szellemekkel suttogó

20:25
Egyenes beszéd

20:20
Két pasi - meg egy kicsi 

23:45
Snooker

17:30
Játsszunk a Szezám utcában!

19:30
BBC Hard Talk

23:10
Diamant 13

14:15
Next Top Model

22:45
Local Kombat 

16:00
Szamuráj lány



M1

10:30 Gyerekműsor
12:30 Most a Buday! 
13:05 Sztársáv
14:00 MotorVízió
14:30 Egészség ABC
14:55 Gyerekjáték a számítógép
15:35 Magyarország
16:05 Zegzugos történetek 
16:35 Aranymetszés
17:30 Magyarország története 
18:00 Hogy volt!?
19:20 A fekete város (filmsor.) 
20:15 Alkotmány utca
20:30 Híradó
21:05 SzerencseSzombat
22:00 A salemi boszorkányok

(am. filmdráma, 1996)

M2

13:01 Népszerű cigánydalok
13:25 Kézfogás
13:50 Századfordító magyarok
14:45 Úton Amerika felé
15:05 Edith Piaf (dokumentumf.)
16:00 Kántor (filmsor.)
17:00 A csábító nyomozó (filmsor.) 
18:25 Parasztok (filmsor.) 
19:20 Rocklexikon
20:10 Esti mese
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 "Hiszünk a dalban..."
22:00 Piaf (fr. dráma, 2007)
00:15 Caspar David Friedrich,

avagy A kor béklyói
(NSZK film, 1986)

Duna TV

09:10 Gyerekműsor
11:40 Divathét
12:10 Carlo és vendégei 
13:05 Isten kezében 
13:35 EtnoKlub
14:50 Daktari (filmsor.)
15:45 Tér-Hatás
16:10 Táncverseny – Győr
17:05 Törzsasztal
17:55 Nyelvőrző
18:30 "A zene az kell"
19:00 Híradó
19:35 Mese
19:55 Dunaszínház
20:00 Buborékok ( színházi felv.) 
22:25 Az elveszett város 

(am. filmdráma, 2005)

TV2

07:25 Tv2 matiné
12:20 Bajnokok Ligája magazin 
12:50 Két TestŐr (ism.)
13:20 Babavilág
13:50 Doki (filmsor.) 
14:50 Sliders (filmsor.)
15:45 Az Ügynökség (filmsor.) 
16:35 Álomgyári feleség

(filmsor.)
17:30 Duval és Moretti (filmsor.)
18:35 LuxusDoki (filmsor.)
19:30 Tények
20:00 Magellán
20:35 A Fantom 

(kan. kalandf., 2009) 
00:15 San Fernando völgye

(am. filmdráma, 2005)

RTL Klub

11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül (ism.)
13:10 Autómánia
13:45 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
14:10 Sue Thomas - FBI (filmsor.)
15:10 Édes, drága titkaink

(filmsor.)
16:10 Őslények kalandorai

(filmsor.)
17:20 Roxanne (am. vígj., 1987) 
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág - 
23:10 A Sólyom végveszély-

ben (am. háborús film-
dráma, 2001)

Hír Tv

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

TVR 1

09:00 Rajzfilmek 
09:30 Babamágia 
10:00 Hannah Montana
10:35 Gyerekműsor
12:30 Európánk 
13:00 Határok nélkül 
14:00 Hírek 
14:30 Rajzfilmek 
15:00 Egyszer az életben (ism.)
17:00 Találkozunk a tévében 
18:50 TeleEnciklopédia
19:50 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Generációk vetélkedője
23:00 Profik 

Antena 1

07:00 Hírek
09:00 Nyomozókutya (vígj.)
11:00 Bunyó karácsonyig (vígj.)
13:00 Hírek
13:15 A maharadzsa lánya

(dráma)
14:30 Vicces szerelem 
16:00 Hírek
16:40 Jóban rosszban 

(am. vígj.)
19:00 Hírek
20:20 A fenébe 
21:45 Négybalkéz (vígj.)
23:45 Siralomház (thriller)
02:15 Jóban, rosszban 

(am. vígj.) (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.)
16:30 Románia tehetségei (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 A függetlenség napja

(akcióf.)
23:30 Boksz: 

V. Klitschko – O. Solis
01:00 Ártatlan (akcióf.) 

Prima TV

08:00 Farmer. Feleséget
keres! (ism.)

10:30 Autó fórum
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség 
12:00 Timon és Pumbaa 

(kalandf.)
12:30 Szamuráj lány (filmsor.)
14:30 Anyóshatalom (ism.)
15:30 Skorpiószelídítés (ism.)
16:30 Anyacsere (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sport 
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Vadkaland (anim.)
23:00 A 25. óra (krimi

AXN

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

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

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

ATV

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

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

Viasat 3

10:05 Őslények szigete
11:05 A hihetetlen Hulk
11:55 Oprah ajándéka
12:45 Divatdiktátorok modelljei
13:15 Vészhelyzet
14:05 Zsírégetők
15:00 Columbo
16:50 Star Trek 5. - A végső

határ (am. akcióf., 1989)
18:55 Smallville
19:55 A nagy csapat 
22:00 Las Vegas
23:00 Éden Hotel
00:55 Futballistafeleségek 
01:00 Az utolsó órában
02:50 Las Vegas

Eurosport 

08:30 Síugrás
10:00 Alpesi síelés (élő)
11:00 Síugrás (élő)
12:45 Alpesi síelés (élő)
14:15 Sífutás (élő)
15:00 Biatlon (élő)
15:45 Sífutás (élő)
16:45 Biatlon (élő)
17:40 Téli sportok
17:45 Snooker
19:00 Kerékpározás
20:00 Lovaglás (élő)
21:30 Snooker
00:00 Curling
01:00 Síugrás

Minimax (kábel)

10:55 Viva Pinata 
11:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon 
11:40 Koboldok és tündérek

földjén 
12:05 Redwall 
12:30 Holly Hobbie és barátai
13:15 Thomas, a gőzmoz-

dony 
13:30 Simsala Grimm 
14:00 Bibi és Tina 
15:20 Magyar népmesék
15:30 Noddy újabb kalandjai

Játékvárosban 
15:40 Caillou 
16:05 Woofy 
16:15 Leon

14:30
Egészség ABC

22:00
Piaf 

16:10
Táncverseny

20:35
A Fantom 

16:10
Őslények kalandorai

20:00
Trinity kórház

18:20
Zeneexpressz

23:00
Éden Hotel

19:00
Kerékpározás

12:05
Redwall

21:05
Civil kaszinó 

18:50
TeleEnciklopédia

13:15
A maharadzsa lánya 

23:30
Boksz 

12:00
Timon és Pumbaa 

V. oldalTV műsor <<március 16-22.
Szombat / március 19.

Star Trek 5. - A végső határ - 16:50 / VIASAT 3
A vakáció Kirk kapitány számára hamar véget ér, amikor egy
áruló vulkáni eltéríti az Enterprise űrhajót, s olyan útra vezeti,
ahol az univerzum legmélyebb titkai rejtőznek.

A nagy csapat - 19:55 / VIASAT 3
David S. Ward filmjében a clevelandi baseballcsapat tulajdonosa
úgy dönt, hogy kiszáll a buliból. Hogy szándékát igazolja,
összeállít egy vesztes csapatot. Eleinte minden a terv szerint
halad...



VI. oldal március 16-22.>> TV műsor

M1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Telesport
14:00 Fogadóóra
14:30 Villanófényben
15:00 Családi krónikák
15:35 Divatos tengerpartok
16:25 Elcserélt szerelem

(magyar játékf., 1984) 
17:55 Hogy volt!?
19:20 A fekete város (filmsor.)
20:15 Alkotmány utca
20:30 Híradó
21:05 Szempont
22:00 24 (filmsor.)
22:50 Panoráma
23:20 Aranymetszés (ism.)

M2

11:15 Gyerekműsor
11:15 Balett ABC Henriettel 
11:25 Az aranyrózsa 

barlangja (kalandf.)
13:01 Vallási műsorok
16:20 Elit gimi (filmsor.)
17:15 Vivát Benyovszky!

(filmsor.)
19:10 Pillér
20:05 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó
21:30 Rocklexikon
22:25 Elcserélt szerelem

(magyar játékf., 1984) 
23:50 Sport7 (ism.)
00:40 Hajónapló (filmsor.)

Duna TV

08:10 Gyerekműsor
12:10 Ízőrzők
13:05 Vallási híradó
13:30 Népzene
14:05 Csellengők
14:30 Édes a bosszú 

(ff., magyar vígj., 1937) 
16:00 Múltidéző
16:30 Márai-díjasok- Bartis Attila
17:25 Vannak vidékek
18:00 Talpalatnyi zöld
18:30 Kirakat 
19:35 Mese
20:00 Kikötő
20:45 Heti Hírmondó
21:30 Klubszoba
22:25 Lélek Boulevard

TV2

11:30 Nagy Vagy! (szór. műsor)
12:25 Stahl konyhája
12:55 Kalandjárat
13:25 Borkultusz 
13:55 Sliders (filmsor.)
14:50 Monk (filmsor.)
15:45 Tequila és Bonetti (filmsor.)
16:45 Bűbájos boszorkák

(filmsor.)
17:45 Beethoven 5 

(am. vígj., 2003) 
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Csak a testeden át! 

(am. rom. vígj., 2008) 
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel
23:45 Bionic Woman (filmsor.)

RTL Klub

11:00 Trendmánia
11:35 Asztro Show
12:30 meneTrend
13:10 Corinna (filmsor.)
13:40 Baráti gyilkosság 

(am. krimi, 2001)
15:25 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
15:50 Doktor Addison (filmsor.)
16:45 Eltűntnek nyilvánítva

(filmsor.)
17:55 PiROSSZka (am. anim. f.)
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:00 Csúcsformában 

(am. akció-vígj., 1998) 
23:00 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

11:00 Faluműsor
13:00 Utolsó kiadás 
14:00 Hírek 
14:30 Rádió Díjak 2011
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc 
19:00 Lottó
19:40 Sport
20:00 Hírek 
21:10 Kromofóbia (am. dráma)
23:30 100% (talk show)
00:30 Generációk vetélkedője 
02:20 Folklór (ism.)
03:10 Könyvszerint (ism.)
03:35 Hírek (ism.)

Antena 1

09:00 Ezüstmaszk (kalandf.)
11:00 A Paradicsom kalozai

(kalandf.) 
13:00 Hírek
13:15 A maharadzsa lánya

(dráma)
14:00 A különleges osztag

közbelép (vígj.)
16:00 Hírek
16:45 Dr. No (ang. akcióf.)
19:00 Hírek
20:20 Csillagháló 
21:45 A fenébe 
23:00 SuperBingo Metropolis
02:15 Hírek
03:00 Heidi és a barátai 

(fr. kalandf.) 

Pro Tv

06:30 Csillagok háborúja
(anim. sor.)

07:00 Hírek 
10:00 20 év után
11:00 Sandokan 

(filmsor.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:05 Apropó TV
14:00 Kémcsajok (akcióf.)
16:00 Krokodil Dundee 3 (vígj.) 
18:00 Riportok 
19:00 Hírek 
20:45 Land of Jokes 
21:45 Humor
22:45 Kalandtúra (thriller) 
00:45 Apropó TV
02:45 Riportok

Prima TV

09:30 Építészet, dizájn
10:30 Nyakamban a világ
11:00 Levintza bemutatja 
11:30 Ismerkedj, álmodj, szeress
12:30 Testvérek (filmsor.)
13:30 Vidéki szépség (ism.)
15:30 Kötekedők krónikája (ism.)
17:30 Nyughatatlan öregek (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sport 
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Anyacsere 
22:00 Titkos szerelmek (filmsor.)
00:30 Gyilkos számok
01:30 Csere-bere páros (vígj.)
03:30 Hírek (ism.)

AXN

10:55 Csillagközi romboló
12:55 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
23:05 Apafej (am. vígj., 1999)
01:00 A hatalom hálójában 
01:00 Doktor House
02:55 NCIS: Los Angeles
03:40 Trinity kórház

ATV

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

Viasat 3

09:00 10 évvel fiatalabb
09:30 Meztelenül is szép vagyok! 
10:25 Őslények szigete
11:25 A hihetetlen Hulk
11:50 X-Men Animated 
12:15 Gigamad 
12:45 A tizedik királyság 
14:40 A Nagy Ő - The Bachelor
15:35 Columbo
17:05 Az ígéret 

(am. filmdráma, 1986)
19:00 Kézilabda Bajnokok

Ligája (élő) / Győri Audi
ETO KC - Larvik (NOR)

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

Eurosport 

09:30 Tenisz
10:30 Síugrás
11:00 Síugrás (élő)
12:45 Alpesi síelés (élő)
14:15 Sífutás (élő)
15:00 Biatlon (élő)
15:45 Sífutás (élő)
17:00 Biatlon (élő)
17:40 Téli sportok
17:45 FIA Túraautó 

Világbajnokság (élő)
20:00 Tenisz (élő)
21:45 Snooker (élő)
00:00 Curling

Minimax (kábel)

12:05 Redwall 
12:30 Holly Hobbie és barátai
13:15 Thomas, a gőzmozdony 
13:30 Simsala Grimm 
14:00 Bibi és Tina 
14:25 Bibi és Tina 
15:20 Magyar népmesék
15:30 Caillou 
15:55 Woofy 
16:00 Leon 
16:05 Duda és Pocsolya 
16:15 Asha 
16:30 Yakari 
16:45 Thomas, a gőzmozdony 
16:55 Simsala Grimm 
17:30 A bajkeverő majom 
17:55 Franklin és a Zöld Lovag

A tizedik királyság - 12:45 / Viasat 3
Virginia egyre inkább úgy érzi, hogy az egész csak egy gonosz
tréfa. Apja egy kutyával beszélget, Farkas egyre furcsábban
viselkedik, nyakukon egy csapat troll, ráadásul a mesehősök
leszármazottai ...

Futballistafeleségek - 23:10 / Viasat 3
Tanya, Donna és Chardonnay jó barátnők. Közös vonásuk, hogy
mindhárman futballsztárok feleségei, ami nem csupa csillogással
jár. A történet a barátnők és férjeik magánéletébe enged bepil-
lantást, amely ugyanúgy szól ármánykodásról, feszült napokról,
vagy éppen vereségről, mint karrierről, sikerről, szexről...

Vasárnap / március 20.

16:25
Elcserélt szerelem 

17:15
Vivát Benyovszky! 

14:30
Édes a bosszú 

17:45
Beethoven 5 

17:55
PiROSSZka 

23:05
Apafej

12:00
Vidám vasárnap

14:40
A Nagy Ő - The Bachelor

17:00
Biatlon 

16:05
Duda és Pocsolya 

17:30
GyógyHír

21:10
Kromofóbia

22:20
SuperBingo Metropolis

16:00
Krokodil Dundee 3

15:30
Kötekedők krónikája



M1

11:55 Parlamenti Napló
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Szülőföldem
16:20 Tudni illik, hogy mi illik... 
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:41 Körzeti híradó
17:50 Teadélután
18:20 India - Álmok útján (filmsor.) 
19:10 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:20 Alkotmány utca
20:30 Híradó
21:05 Kékfény
22:05 Az Este
22:40 Szülőföld 

(am. filmdráma, 2008) 
00:20 Tizenkét kőmíves 

M2

10:15 Gyerekműsor
11:15 Balett ABC Henriettel 
11:25 Az aranyrózsa 

barlangja (kalandf.)
13:01 Vallási műsorok
16:20 Elit gimi (filmsor.)
17:15 Vivát Benyovszky!

(filmsor.)
19:10 Pillér
20:05 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó
21:30 Rocklexikon
22:25 Elcserélt szerelem

(magyar játékf., 1984) 
23:50 Sport7 (ism.)
00:40 Hajónapló (filmsor.)

Duna TV

11:30 Daktari (filmsor.)
12:30 Kívánságkosár 
15:20 Kirakat (ism.)
15:45 Nyelvőrző (ism.)
16:15 Horváth Endre öröksége
16:30 Tálentum 
17:00 Idegenek az üvegházban
17:30 Heuréka! Megtaláltam!
18:00 25. szélességi fok Délre

(filmsor.)
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 Csempészek 

( filmdráma, 1958) 

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:15 Teleshop
12:45 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Tízparancsolat (am. ka-

landf., 1. rész, 2006) 
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (filmsor.)
17:20 Edina és Joshi (talk show) 
17:25 Marina (filmsor.)
18:25 Update Konyha
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:25 NCIS (am. krimisor.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem
(filmsor.)

13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:15 Tengeri őrjárat (filmsor.)
16:20 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:25 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Dr. Csont (filmsor.)
23:20 CSI: Miami helyszínelők

(filmsor.)
00:30 Face the Pro

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 Merlin kalandjai 
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Merlin kalandjai 
20:00 Csillagkapu
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 A törvény embere
22:55 ZOOM
23:00 A törvény embere
23:55 ZOOM
00:00 Gyilkos elmék

ATV

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

Viasat 3

08:20 Egy kórház magánélete 
09:15 Smallville
09:05 Gyilkos sorok 
11:05 Egy kórház magánélete 
12:05 Greek, a szövetség
13:00 Columbo
14:55 Nyomtalanul 
16:40 CSI: A helyszínelők 
17:35 Gyilkos számok
18:30 Gordon Ramsay
19:25 Éden Hotel
20:20 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Gyilkos számok
22:15 Éden Hotel
23:15 Szex és New York
00:35 Esküdt ellenségek
01:30 Jackie nővér

Eurosport 

09:30 Maraton
10:30 Curling
13:00 Tenisz
14:00 Snooker
16:00 Curling
18:00 Biatlon
18:30 Biatlon
19:00 Labdarúgás
19:30 Labdarúgás
20:45 Síugrás
21:45 Sportok
21:50 WATTS
22:00 Pankráció
22:30 Clash Time
22:35 Pankráció
23:30 EUROGÓLOK
00:00 Bajnokok klubja

Minimax (kábel)

14:45 Mú mama 
14:50 Duda és Pocsolya 
15:05 Locsi-fecsi Márta 
15:30 Magyar népmesék
15:40 T-Rex Expressz 
16:05 Yakari 
16:20 Thomas, a gőzmozdony 
16:30 Simsala Grimm 
17:00 Arthur 
17:30 Játsszunk a Szezám utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:15 Világjáró Grover 
19:20 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Locsi-fecsi Márta 
19:50 Magyar népmesék
19:00 T-Rex Expressz 
19:25 Asha

22:40
Szülőföld 

22:25
Elcserélt szerelem 

16:15
Horváth Endre öröksége

17:20
Edina és Joshi 

22:25
Dr. Csont 

22:00
A törvény embere 

18:05
Hazai turizmus

09:05
Gyilkos sorok 

22:30
Clash Time

15:40
T-Rex Expressz 

12:05
Ingatlanpiac

VII. oldalTV műsor <<március 16-22.
Hétfő / március 21.

Columbo a panoptikumba - 13:00 / VIASAT 3
Columbo hadnagy Londonba utazik, hogy a Scotland
Yard nyomozási technikáit tanulmányozza. Látogatása
alatt pedig természetesen csatlakozik egy gyilkossági
ügy felderítéséhez.

Gyilkos számok - 21:15 / VIASAT 3
Egy egészségügyi segélyszállítmánnyal megrakodott kamiont
elrabolnak. Az FBI nyomozása során - Charlie segítségével -
hamar meglesznek az elkövetők, végül azonban a kamion
mégis eltűnik.

+ 8 oldal 

TV műsor
s z e p t e m b e r  1 5 . - t ő l

+8
Változatlan 

áron!

Kézi vezérlésű jelzőlámpát avattak hétfőn, március
14-én, a Merészség utcában. A közlekedést könnyítő és
biztonságasobbá tevő eszközt a Tudor Vladimirescu Gim-
názium melletti gyalogos átkelőhelynél helyezték el. Az
eseményen részt vevő Claudiu Maior alpolgármester azt
mondta: „Egy új pont valósult meg abból az átfogó 
tervből, amely a gyerekek iskolán belüli és kívüli bizton-
ságának növelését tűzte ki céljául. Betartjuk ígéreteinket
és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a
diákok félelem nélkül kelhessenek át a gyalogátjárón.
Az eddig felszerelt kézi vezérlésű villanyrendőrök
hasznosnak bizonyultak. Idén még legkevesebb öt,
ehhez hasonló rendszerrel működő forgalomszabályozó
szerkezetet tervezünk felszerelni: a Tudor, Kövesdomb,

az Unirii és a Meggyesfalvi negyedekben.”  Nistor 
Gheorghe, a Tudor Vladimirescu Gimnázium igazgatója
hozzászólásában aláhúzta: „… az igénylés a szülők és
a tanárok részéről érkezett. Amint az köztudott, a
Merészség utca nagyon forgalmas és a gyerekek foko-
zott balesetveszélynek vannak kitéve a száguldó autók
miatt. Éppen ezért köszönjük a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatalnak, különösen Claudiu Maior alpol-
gármesternek a kérés gyors teljesítését. Ez jó hír a
szülőknek, akik ezentúl nyugodtabban
várhatják haza gyerekekiket.”

Villanyrendőr – a szülők és tanárok kérésére
Közlemény

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal

sajtóirodája



VIII. oldal március 16-22.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Magyarok Cselekedetei
15:35 Hullámvadászok
16:25 Tudástár
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:50 Teadélután
18:25 India - Álmok útján (filmsor.) 
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:20 Alkotmány utca
20:30 Híradó
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 A csali (angol thriller, 2002) 
00:20 Zegzugos történetek

M2

12:20 Unokáink is látni fogják
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Magyar évszázadok
15:05 Nemzet és védelem
15:35 Afrika gyöngyszeme (filmsor.) 
16:25 Úri házak titkai  (filmsor.)
17:20 Édes sósvíz! (dokf.)
17:30 Delta plussz
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar pop
19:20 Átjáró
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:30 Elisa lánya (filmsor.)

Duna TV

11:30 Anya, az állatorvos (filmsor.)
12:30 Kívánságkosár 
15:00 Híradó
15:20 Csellengők (ism.)
15:40 Dunáról fúj a szél
15:45 Beavatás (ism.)
16:00 Univerzum
16:55 Miért éppen Magyarország?
17:30 A történelem útvesztői
18:00 25. szélességi fok Délre 
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó 
21:20 Közbeszéd
22:00 Üvöltő szelek 

(angol dráma, 1998)

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
12:45 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Tízparancsolat (am. ka-

landf., 2. rész, 2006) 
15:10 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.)
20:05 A 40 milliós játszma
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:25 Collateral - A halál zálo-

ga (am. thriller, 2004)
00:50 A médium (filmsor.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem
(filmsor.)

13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:15 Tengeri őrjárat (filmsor.)
16:20 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:25 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó (élő)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Vészhelyzet (filmsor.)
23:20 A Grace klinika (filmsor.)
00:25 XXI. század 

Hír Tv

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

AXN

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

ATV

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

Viasat 3

08:20 Egy kórház magánélete
09:15 Smallville
10:05 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház magánélete
12:05 Greek, a szövetség
13:00 Az ígéret
14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 Gordon Ramsay
19:25 Éden Koktél
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Éden Hotel
23:15 Szex és New York
00:25 Esküdt ellenségek
01:20 Top Gear

Eurosport

09:30 Wattok
09:45 Labdarúgás
11:00 Curling (élő)
13:00 Síugrás
14:30 Biatlon
16:00 Curling (élő)
18:00 Snooker
20:00 Síugrás
21:00 Boksz
00:00 Freeride Spirit
00:30 WTCC magazin
01:00 Snooker
01:15 Wattok

Minimax (kábel)

14:25 Bibi és Tina 
15:25 Caillou 
15:50 Woofy 
15:55 Hüvelyk Panna
17:10 Mú mama 
17:20 Magyar népmesék
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 
20:55 Thomas, a gőzmozdony 
20:05 Simsala Grimm 

Smallville - 09:15 / Viasat 3
Linda Lake visszatér Metropolisba és azzal fenyegetőzik, hogy
felfedi Clark titkát, hacsak meg nem ígéri, hogy adni fog egy
kizárólagos interjút a piros-kék folttal kapcsolatban, amivel
megint sztárriporterré tudna válni. Miközben megtagadja,
hogy zsarolják, Clark elmondja a titkát Loisnak.

Szex és New York - 22:15 / Viasat 3
Carrie és Mr. Big összemelegedése már három hete tart, de
az ultra-szexi periódus elmúlt, már mackósabb idők jönnek.
Carrie egyedüli gyóntatójához, Mirandához fordul. Mazochista
módon várja a ...

Kedd / március 22.

22:40
A csali 

17:00
Largo Winch

15:05
Keresztmetszet 

21:40
A TV ügyvédje

17:20
Édes sósvíz!

16:55
Miért éppen Magyarország?

22:25
Collateral

23:20
A Grace klinika 

12:05
Greek, a szövetség

00:30
WTCC magazin

18:50
Magyar népmesék

Előfizetési akció!
A Központ a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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