
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) nemrég szervezte meg
Az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés múltja, jelene, jövője. Határokon átnyúló
együttműködés bővítése a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésért elnevezésű konferenciát.
Az igen neves személyiségeket felvonultató eseménynek egy zárónyilatkozat lett az eredménye,
melyben az ezt aláírók többek között azt kérik, hogy a MOGYE új Chartája „tartalmazza a tanügyi
törvény által előírt önálló magyar vonal létrehozását”. De mint az mifelénk lenni szokott: sok ága-
boga van a szarvasnak. A MOGYE és az RMOGYKE közötti viszony ugyanis egyelőre nem nevezhető
partnerséginek.

Az utca hangja

Zsákmányolnak 
a zsebtolvajok

Az elmúlt időszakban számos olvasónk jelezte,
hogy a marosvásárhelyi közszállítási járműve-
ken aggasztóan elszaporodtak az enyveskezűek,
akik kihasználva minden egyes zsúfoltság adta
lehetőséget, értéküktől fosztják meg az utazni
vágyókat. A zsebmetszők általában csoportosan
aktiválnak, követve a munkamegosztás elvét.

Hír és hírháttér

Összefogni, de hogyan?

2012-ben egy fordulóban dőlhet el, ki lesz
egy adott település polgármestere. A kor-
mánykoalíció tagjai korábban abban álla-
podtak meg, hogy támogatják azt a
törvénytervezetet, mely szerint módosítják
a jelenlegi önkormányzati választási rend-
szert és a polgármestereket egyfordulós sza-
vazással választják meg.
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Juventus

Születésnap az Alpha 
Transilvană Alapítványnál

Hogy mikor válik felnőtté egy szervezet, hi-
vatalosan sincs évszámhoz kötve. Az aka-
rat, a lelkesedés, ha a kitűzött célok
eredménnyel járnak, életkortól függetlenül
létjogosultságot biztosítanak a civil szek-
torban. Az évfordulók viszont önkéntelenül
is számvetésre, önmagunkra való reflektá-
lásra ösztönöznek, ahogyan a 19. életévét
betöltött Alpha Transilvană Alapítvány ese-
tében is történt. 

Interjú

„Nem fogunk meghátrálni!...” 

Kihelyezett elnökségi ülést tartott Marosvá-
sárhelyen a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom. A tervezett lakossági fórum viszont el-
maradt, a római katolikus egyház, a helyi civil
szervezetek nyomására, az előzetes egyezség
ellenére felmondta a terembérleti egyezséget.
Ebből az alkalomból készült interjúnk Vona
Gáborral, a Jobbik elnökével.

>>> 11. oldal
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Sport

„Öklöztem Mike Tysonnal
és Lennox Lewisszal is”

Exkluzív interjú Bunyós Pityuval (valódi
neve Szikora István), az ismert magyaror-
szági mulatós nótaénekessel, aki többszö-
rös nehézsúlyú magyar bajnok ökölvívó,
számtalan nemzetközi verseny győztese,
EB-, VB-helyezett és olimpikon is.

>>> 15. oldal
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Ugyanazt akarják?
Önálló magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés
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Névnapok

a 7 képe : 

Március 23. Emőke, Ottó
Március 24. Gábor, Karina, Ella, Katalin, Gabriella
Március 25. Irén, Írisz, Kristóf, Mária, Lúcia, 
Március 26. Emánuel, Tormás
Március 27. Hajnalka, Ágoston, János, Alpár
Március 28. Gedeon, Johanna, János
Március 29. Auguszta, Bertold, Jónás, Taksony

Ajánló

Kos: Könnyebbnek érezi ezt a hetet, a meglévő párkapcso-
latban is nyugalom uralkodik. A pénz, amelyben most nem
szűkölködnek, még jobbá és harmonikusabbá teszi a 
kapcsolatukat. 

Bika: Mindent bevet ezen a héten, hogy a szerelme csak az
öné legyen. És ez így is lesz, mert nem tud ellenállni sem a
szépségének, és amit egzisztenciálisan nyújtani tud neki. 

Ikrek: A héten családja lesz a legfontosabb, mindent
megtesz, hogy nekik jobb legyen. És van valaki, akinek a ked-
vében szeretne járni. Közben kiváló a hét arra, hogy
feltérképezze, milyen lehetőségek vannak egy hatásos és
rövid fogyókúrára. 

Rák: Talán a munkahelyén zajló események miatt olykor
nem túlságosan vidám, pedig most nem panaszkodhat, mert
felettese roppantul meg van elégedve önnel. 

Oroszlán: Megúszhat egy irtó kellemetlen szituációt, és
belevághat egy olyan üzletbe, amely jövedelmező lesz, és
amelyben nagyon jól fogja érezni magát. Viszont lesznek ki-
adásai, amelyek a lehető legrosszabbkor jönnek. 

Szűz: Nagyon fontosnak érzi magát, és kicsit rá is játszik erre
a héten, miközben többen mulatnak rajta. Na nem nyil-
vánosan, hanem a háta mögött. Sikerült megfosztania
valakit attól, ami számára sokat jelentett, és nem vette fi-
gyelembe, hogy ezzel a kettőjük jó kapcsolatának is vége.

Mérleg: A héten mintha kőből lenne, távol kerül a part-
nerétől, vagy éppen olyan emberektől, akik fontos szerepet
játszhatnak az életében. A párkapcsolatukat meg nem értés
jellemzi, vagy az elbeszélés egymás mellett. 

Skorpió: Ne is kérjen és ne is adjon kölcsönt. Ha ez már
megtörtént, ne tegye próbára barátja türelmét, amint
összeáll az összeg, az első dolga legyen visszaadni. Egy
barátja vagy barátnője igen nehéz helyzetben van, álljon
mellé, nem elegendő, ha csak vigasztalja, segítsen neki.

Nyilas: Pénzügyi helyzete ezen a héten nem olyan szomorú
már, viszont a magánéletét ideje lenne ráncba szedni. Akivel
már korábban is találkozott, és a kapcsolatból nem lett
semmi, most újra randira hívja, de ne reménykedjen, nem
történik most sem semmi. 

Bak: Sok önhöz közel álló embernek siet a segítségére, és
ez egyáltalán nem esik nehezére. Sőt, élvezi is, mert közben
tapasztalatokat, barátokat, és olyan embereket gyűjt, akik
örömmel fogják majd viszonozni mindazt, amit most öntől
kapnak. 

Vízöntő: Nem mondhatja el magáról, hogy a feletteseinek
éppen a kedvence lenne, de most új lehetőség merül fel, és
szívesen átnyergelne erre a területre.  Egy kolléga olyan
szívességet tesz önnek, amit el sem tudna képzelni róla. De
tudja, nem feledkezhet meg a háláról…

Halak: Használja ki ezt a ragyogó időszakot, bulizzon sokat,
szórakozzon, és akinek a figyelmét annyira szeretné felhívni
magára, itt a ragyogó alkalom, hogy végre megtegye. Ne fél-
jen a visszautasítástól, mert a csillagok állása szerint éppen
ő is erre vár. 

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!
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Hasznos telefonszámok

Kár kihagyni
Színház 

A Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata március 23-án, szerdán este hét órától
a Platonov című Csehov-drámát viszi
színre a nagyteremben.

Március 24-én, délelőtt 11 órától a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stúdió Színház
Nagy Bandó András meséje alapján A titok
– A Kiskalácsai Királyság című előadá-
sával vendégszerepel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban. A darabot március 25-
én, péntek délelőtt 11 órától és délután 4
órától viszik újra a marosvásárhelyi közön-
ség elé. Ugyancsak a gyergyószentmiklósi
társulat előadásában tekinthetik meg este
8 órától a Tél című, Jevgenyij Griskovec drá-
máját a kisteremben.

Csütörtökön este 7 órától viszi színre a 
Yorick Stúdió a Janusz Głowacki ötlete alap-
ján rendezett Fedél nélkül című színművet.

A Színházművészeti Egyetem Stúdiójá-
ban március 24-én, szerdán délelőtt 11 órá-

tól a Guppi, este 7 órától pedig a Nóra
című darabokat játsszák.

Színészbál

Március 25-én, pénteken este 8 órától
kerül sor a Székely Színház Egyesület szer-
vezésében a színházi világnap alkalmából
az idei színészbálra a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház nagytermében és előcsarnoká-
ban. 

Hangverseny

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
hagyományos csütörtök esti hangversenyét
ezúttal a nemrég elhunyt koncertmester
emlékére, László Sándor tiszteletére
tartja. A vokálszimfonikus koncertet a Kul-
túrpalota nagytermében Ilarion Ionescu-
Galaţi vezényli. Hegedűn közreműködik
Florin Paul (Németország). Szólószerepben
fellép Borsos Edith, Boros Emese, Szabó Le-
vente és Buta Árpád, kísér a filharmónia ze-

nekara és vegyes kara. Műsoron: C. W. Gluck
– Ifigénia Auliszban (nyitány), Saint-Saëns
– 3. h-moll hegedűverseny és Liszt Ferenc
– Via Crucis. Az este 7 órakor kezdődő hang-
versenyre a 22-es számú bérlet érvényes. 

Könyvbemutató a Bernádyban

Március 24-én, csütörtök este 6 órakor
újabb kötetet ajánlanak a marosvásárhelyi
olvasóközönség figyelmébe. Virág György,
egykori megyei tanácselnök naplóját adta
ki a csíkszeredai Pro-Print Könyvkiadó. A
Napló 1988–2004 című kiadványt szer-
kesztette Bárdi Nándor történész, a buda-
pesti Kisebbségkutató Intézet igazgatója. A
könyvet az ő ajánlásával mutatják be a Ber-
nády Házban. A szerző munkáját méltatja
a magyarországi közéleti személyiség, az
Országgyűlés független képviselője, Maros-
vásárhely Pro Urbe-díjának birtokosa, dr.
Szili Katalin. A bemutatón Virág György a
napló születésének körülményeit részletezi.
Házigazda Nagy Miklós Kund publicista. 
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Önálló oktatási struktúrát

A zárónyilatkozat első két pontja
múltbéli eseményeket hangsúlyoz,
melyeknek célja a magyar nyelvű ok-
tatás ellehetetlenítése volt, majd a je-
lenre fókuszál. A dokumentum
kiemeli, hogy „az újonnan elfogadott
tanügyi törvény lehetővé teszi, hogy a
magyarság önálló oktatási struktúrá-
kat hozzon létre”. A negyedik pont a
magyarországi, kedvező oktatáspoliti-
kai konstellációkra mutat rá, ezt köve-
tően pedig a nyilatkozatot aláírók
legfontosabb kérése fogalmazódik
meg: „Felkérjük a MOGYE vezetőségét,
hogy az új Charta tartalmazza a tan-
ügyi törvény által előírt önálló magyar
vonal létrehozását”. A továbbiakban a
szöveg a magyar nyelvű orvos- és
gyógyszerészképzés ügye kapcsán kitér
a történelmi egyházak, a magántőke,
az erdélyi magyarságot képviselő po-
litikum és civil szféra lehetséges sze-
repvállalására. A zárónyilatkozat
konkrét lépések megfogalmazásával
zárul: „fontos, hogy további egyeztető
fórumok megszervezésére kerüljön sor
2011 tavaszán Erdélyben és Magyaror-
szágon.”

Az egyetem mellett, 
nem ellen

A kérdésre, hogy mi motiválta a
konferencia megszervezésében, a fő-
szervező, Ádám Valérián, az RMOGYKE
ügyvezetője ezt nyilatkozta: „Törté-
nelmi felelősségünk, hogy a magyar
oktatási intézmények önrendelkezését
megteremtsük Romániában a jövő
nemzedékek számára, beleértve a fel-
sőoktatást is, mivel csak ilyen módon
akadályozható meg nemzetünk sorva-
dása. Az erdélyi magyar oktatás jövője
az összmagyarság összefogásával biz-
tosítható. Ma a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem magyar
vezetősége a hiányzó oktatók miatt

saját erejéből nem tudja megvalósítani
az önrendelkezési törekvéseit, ezért
nyitottnak kell lennie az anyaország,
az egyházak és a civil szervezetek tá-
mogatására.” 

Ezt erősítette meg Prof. Dr. Kincses-
Ajtay Mária-Adrienne, az RMOGYE ve-
zetőségi tagja, a MOGYE professzora is,
aki szerint a konferencia felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a magyar oktatás
kiteljesítése az új törvény értelmében
egy nagyon aktuális és sürgető feladat,
amelyre az illetékeseknek, az egyetem
vezetőségének és a politikumnak oda
kell figyelnie. Majd hozzátette, a kon-
ferenciáról pontosan az előbbi kettő,
az egyetem vezetősége és a politikum
hiányzott. Pedig a professzor asszony
véleménye szerint az RMOGYKE kiegé-
szítő tevékenységével egyáltalán nem
zavarja az egyetem működését. „Az
egyetem vezetősége egyelőre nem
akar tudomást szerezni – nem tudom
milyen okokból kifolyólag – arról,
hogy az egyesületen belül nagyon
hasznos tevékenység folyik. Rendkívüli
kaliberű előadók kitűnő előadásokat
tartanak nagy érdeklődés mellett,
ezért munkánk mindenképp segítsé-
get nyújt a magyar nyelvű orvos- és
gyógyszerész-továbbképzésben – az
egyetem mellett és nem ellen” – fo-
galmazott a Toxikológia és Biofarmacia
tanszék vezetője.

Ádám Valériántól azt is megtudtuk,
hogy a konferencián Dr. Dux László, a
magyar felsőoktatásért és tudomány-
politikáért felelős helyettes államtitkár
kedvező hármas csillagállásnak ne-
vezte a magyar kormány elkötelezett-

ségét, a két ország vezetőségének jó
kapcsolatát és az új román, magyar
tanügyi törvényeket, amely helyzet ki-
használásának elmulasztása törté-
nelmi hiba lenne a magyar nemzet
részéről. Az RMOGYKE ügyvezetője
fontosnak tartotta kihangsúlyozni Prof.
Dr. Benedek Imre, a MOGYE tanárának
azon kijelentését, mely szerint az ön-
rendelkezési törekvések nem a román
kollégák ellen szólnak, hanem a meg-
maradást szolgálják. 

A kérdésre, hogy megvalósítható-
nak tartja-e az önálló magyar oktatás
megszervezését, Kincses-Ajtay Mária
válaszában kiemelte: kis politikai aka-
rattal egészen könnyen kivitelezhető-
nek tartja. „Semmiféle akadálya nincs
annak, hogy lépésenként, pár év alatt
az egész egyetemen be lehessen ve-
zetni az önálló magyar nyelvű oktatást.
Ugyanazokat a tantermeket kell hasz-
nálni és ki kell bővíteni a magyar okta-
tók számát ahhoz, hogy magyar
gyakorlatokat lehessen tartani, tekin-
tettel arra, hogy az utóbbi időben drá-
mai módon csökkent, különösen a
fiatal oktatók száma” – mutatott rá. A
professzor asszony szerint az új tanügyi
törvény nemcsak jogi és törvényes ke-
retet biztosít az önálló magyar nyelvű
oktatás kiteljesedéséhez, hanem erre
kötelezi is az egyetem vezetőségét. Az
új törvény értelmében ugyanis a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem multikulturális egyetemmé
nyilváníttatott, ami azt jelenti, hogy
már ősztől teljes szerkezetében el kell
indítani a magyar oktatási struktúrát,
és véleménye szerint akik ez elől ki

akarnak térni, azok törvényt szegnek.

A konferencia
„jelzésértékű”

Telefonon kerestük meg Nagy Örst,
a MOGYE rektorhelyettesét, aki szerint
„a kezdeményezés nagyon hasznos,
nagyon szép, nagyon jó – de azt életbe
is kell ültetni”. A továbbiakban azt
hangsúlyozta, hogy az ilyen fontos
kapcsolatokat egyetemi szinten és kö-
rökben kell megszervezni, nem ezen
kívül. Említést tett egyetemük gyü-
mölcsöző kapcsolatáról, amelyet a
Semmelweis Egyetemmel ápolnak.
„Helyeslem a zárónyilatkozatot, de a
nyilatkozaton kívül tenni is kell vala-
mit. S azt olyan emberek kell tegyék,
akik rektorok, rektorhelyettesek. Min-
dennek egyetemi, esetleg kormány-
szinten kell történnie és akkor a
zárónyilatkozatnak eredménye is lesz”,
fogalmazott a rektorhelyettes. „Nyilat-
kozni mindenki tud, zárónyilatkozatot
mindenki tud adni – de hol az ered-
mény?”, tette fel a kérdést Nagy Örs,
aki többek között értetlenkedését fe-
jezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fi-
atal orvostársadalom migrációjának
kérdésével miért nem foglalkozik
senki. A MOGYE vezetője hangsúlyozta,
hogy nem ellenzi a kezdeményezést,
jelzésértékűnek tartja és tiszteli, be-
csüli mindenféle háttérintézmény te-
vékenységét. „Nagyon jó, hogy mások
is foglalkoznak a magyar oktatás
gondjaival, viszont ahhoz, hogy ennek
eredménye legyen, egyetemek közti

írásos megegyezésre van szükség” –
összegzett Nagy Örs.

Visszhangok

Az RMOGYKE ügyvezetője szerint a
konferencia zárónyilatkozata népsze-
rűségnek örvend. Jelenleg több mint
200-an csatlakoztak az aláírók névso-
rához. Ugyanakkor újabb gondolatok
is megfogalmazódtak, például arra vo-
natkozóan, hogy a román államtól az
elsorvasztott magyar oktatásért kár-
pótlást lehetne igényelni. Továbbá
azon ötlet is megfontolandó, amely azt
indítványozza, hogy a MOGYE helyez-
zen ki önálló magyar karokat nagyobb
erdélyi városokba is. Egy másik javaslat
szerint sürgősen fel kell keresni a Ma-
rosvásárhelyen oklevelet szerzett,
szerte a világon dolgozó erdélyieket,
mivel számukra a szülőföldre való visz-
szatérés megtiszteltetés is egyben.
Többen azon a véleményen vannak,
hogy új Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem létrehozása
nélkül minden intézkedés csak látszat,
az új tanügyi törvény által adott lehe-
tőségek maradéktalan igénybevétele
kizárólag egy új magyar egyetem ke-
retein belül lehetséges, amit a román
törvények nem tiltanak, viszont a
megvalósításához határozott kiállás
szükséges a helyi politikusaink és a
magyar kormány részéről egyaránt. 

Vass Gyopár

Ugyanazt akarják?

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

A világhálón is

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) nemrég szervezte meg Az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés
múltja, jelene, jövője. Határokon átnyúló együttműködés bővítése a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésért elnevezésű konferenciát. Az
igen neves személyiségeket felvonultató eseménynek egy zárónyilatkozat lett az eredménye, melyben az ezt aláírók többek között azt kérik, hogy a
MOGYE új Chartája „tartalmazza a tanügyi törvény által előírt önálló magyar vonal létrehozását”. De mint az mifelénk lenni szokott: sok ága-boga
van a szarvasnak. A MOGYE és az RMOGYKE közötti viszony ugyanis egyelőre nem nevezhető partnerséginek.

Önálló magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés



Akarva vagy 
akaratlanul?

Mindenkit váratlanul ért a közvetlenül Japánt,
közvetve pedig az egész világot beárnyékoló tragé-
dia-sorozat. A rekordméretű földrengést egy hasonló,
hihetetlen méreteket öltő szökőár, majd egy szintén
előzmény nélkülinek mondható atomkatasztrófa kö-
vette. A kezdeti, sokkoló híreket újabb, még megrá-
zóbb tudósítások követték, és máig sem lehet tudni,
mikor fog véget érni ez a természeti csapásokból
eredő sorozatos szerencsétlenség. Az életünk során
megfogalmazott számtalan megválaszolatlan kérdés
mellé most egy újabbat teszünk fel, kétségbeesetten:
miért kell ilyen kegyetlen csapások sújtsák az embe-
riséget? Kinek a hibájából pusztult el több tízezer
ember, és miért kell rettegésben élniük az ártatlanul,
rosszkor rossz helyen tartózkodó embertársainknak?
Felelősségre vonhatók-e azok a tudósok és mérnökök,
akik nem mérték fel a valószínűsíthető földrengésnek
és az ebből eredő szökőárnak az atomreaktorra lesel-
kedő veszélyeit? Kinek tulajdonítható a tragédia: a
gyarló emberi kezeknek, amelyek az olcsó energia-
termelés reményében kompromisszumra vetemed-
tek, vagy a rajtunk – földieken – kívül álló felsőbb
hatalomnak?

Mielőtt a fenti kérdést mindenki a saját hite és
meggyőződése szerint megválaszolta volna, mielőtt
a japán katasztrófát lelkileg feldolgoztuk volna, egy
újabb bombahír került a képernyőkre: a nagyhatal-
mak támadást intéztek egy diktatórikus afrikai or-
szágra. Igaz, hogy ez a megtorlás egy tarthatatlan
helyzet és egy hajthatatlan diktátor ellen irányul, de
az is igaz, hogy komoly gazdasági érdekek állnak a
beavatkozás mögött. Úgy is mondhatnánk, hogy ez
egy olyan „gombóc” a több „felszabadított” afrikai
állam után, amely fennakadt a nagyhatalmak torkán.
Szóval többféleképpen értelmezhető háborús helyzet
jogossága, hitelessége, létjogosultsága. Ez a háborús
állapot felülírta a japán katasztrófával kapcsolatos
közhangulatot, és újabb problémák felé irányította a
közvélemény figyelmét.

A Japánra nehezedő többmilliárd dolláros kár eny-
hítésére számtalan országban közös imát és segélyak-
ciót szerveztek, de mi lesz a líbiai beavatkozás anyagi
és emberi áldozatainak a megsegítésével? Ha a fel-
fegyverkezéssel és a háborúval járó pénzösszegeket
Japánnak adták volna, nagymértékben enyhíteni le-
hetett volna az elszenvedett károkat. Így azonban, a
gyarló emberi mivoltunknak köszönhetően (mivel egy
konfliktushoz, köztudottan, legalább két félre van
szükség) most egy újabb tragédia éri a Földet, két-
ségbevonhatatlanul az EMBER hibájából. Itt nincs
mentség, „nem írhatók más számlájára” ezek a vesz-
teségek, csak és kizárólag az emberi tényezők okol-
hatók bekövetkezésük miatt. 

Sajnos, az erdélyi magyar közélet is komoly káro-
kat volt kénytelen elszenvedni a „természeti csapások”
(például a Trianon, külső megtorlások, vagy akár az
ellenzéki pártok március 16-i pálfordulása) miatt, és
úgyszintén, az elöljáróink gyarlósága (például a kor-
rupciós vádakra okot adó kézdivásárhelyi polgármes-
ter, vagy a magyar–magyar széthúzás) miatt. Van
bőven okunk az imádkozásra.

Ferencz Zsombor
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Képzeljük el, hogy meghívnak egy családi
ünnepségre, mondjuk egy vacsorával egybe-
kötve, majd megmutatják nekem a ház kin-
cseit: az arany ékszereket, a milliós értékű
elektronikai cikkeket, ezüstkészletet, a félretett
készpénztartalékokat valutában, és kifejezik,
hogy mindezt nekem akarják adni, csak nem
most, hanem egy későbbi alkalommal... Erre
fogom magam, éjszaka betörök lakásukba, és
elviszem, amit már nekem adtak. Ez a bűn! –
Francois Varillon jezsuita fenti hasonlata jól
példázza, ahogyan a fizikában van nehézke-
dési törvény, ugyanúgy húz le minket is emberi
természetünk, akaratunk, vágyaink – amelyet
aztán szabadsággal, önállósággal, a jó, az új
iránti kíváncsisággal próbálunk mentegetni,
illetve kimagyarázni. 

Pár éve a torontói újság összeválogatott
néhány olyan kifogást, elképesztő mentséget,
amellyel gyakorló sofőrök rukkolnak elő, ha
meg akarják úszni a büntetést, amikor vétet-
tek a közlekedési szabályok ellen:

„Egy gyalogos nekem jött, s a kocsim alá
került… Megpróbáltam leütni egy legyet, s a
telefonpóznának hajtottam… Már 40 éve ve-
zettem, amikor elaludtam a kormánynál és
karamboloztam… Növényeket vásároltam, s
ahogy az útkereszteződéshez értem, takart az
egyik, és zavart a kilátásban. Nem láttam a
másik autót… A gyalogosnak fogalma sem
volt róla, merre menjen, így elütöttem… A
semmiből előtűnt egy láthatatlan autó, neki-
ment az enyémnek, aztán eltűnt…” Egyálta-
lán nem vicces, ugye?

Nem szeretjük a tiltásokat, a szabályokat.

Nem szeretjük, ha mások akarják megszabni,
hogy mit igen és mit nem. Önmagunk urai sze-
retnénk lenni. Nem engedjük, hogy szeresse-
nek. El vagyunk mi enélkül is. Elég, ha szeretjük
magunkat.

A bűn, a nemet mondás képessége ben-
nünk rejlik. Hatalmunkban áll választani jó és
rossz között. És rendszerint azt választjuk, ami
nekünk jó, könnyebb. Nem is nevezzük nevén,
bár tudjuk. Inkább azt mondjuk: tévedés, vé-
letlen, baki, gikszer, hiba, ballépés, ciki, gáz
van, megszívtam, pácban vagyok, elbaltáz-
tam, elszúrtam.

Teremtményi állapotunk, bűnbeesett ter-
mészetünk, kettéhasadt lelkiségünk ellent-
mondásos velejárója, hogy ingatagok,
gyengék, bűnre hajlamosak vagyunk. Amíg
ezt nem ismerjük be, amíg mentegetjük ma-
gunkat, addig nincs gyógyulás.

Persze naponta úgy állunk fel az élet szín-
padára, hogy kisminkeljük magunkat: álarcba
bújtatjuk arcunkat, mindennapjainkat, lelkün-
ket, szépen eljátsszuk az öncsalás komédiáját,
és mindezt olyan szorgalmasan és sikeresen,
hogy egy idő után magunk is elhisszük, hogy
rendes, tisztességes emberek vagyunk. Gyóná-
saink rendszerint is azzal kezdődnek, nekem
nincs bűnöm: nem öltem, nem loptam, csak
jöttem gyónni, mert így szokás.

A bűn saját árnyékunk. Vannak napos és ár-

nyékos oldalaink. Gyakran nem az igazságban
élünk, hanem mellette. Gőgünk márványtalap-
zatára tesszük ki magunkat, kivasaljuk megje-
lenésünket, és félünk beismerni, hogy nem
vagyunk jobbak másoknál. Életünk sötét bugy-
rait takargatjuk, és nem akarunk velük szem-
benézni. Amikor ítélkezünk, amikor mások
bűneit jóízűen kibeszéljük, amikor embertársa-
inkat megbélyegezzük, akkor csak azt hitetjük
el magunkról, hogy mi jobbak vagyunk, hogy
mi biztonságban érezzük magunkat. Hitler is
azzal dicsekedett, hogy vegetáriánus, antialko-
holista és nem dohányzik...

Pedig a betegségnél is azzal kezdődik a
gyógyulás, hogy legyőzzük a restséget, a szé-
gyenérzetet, s elmegyünk az orvoshoz, és azt
mondjuk: doktor úr, itt fáj! 

A bűn is a lélek betegsége, sőt kihat a
testre, közérzetünkre, munkánkra, kapcsola-
tainkra. Amíg nem ismerjük be, amíg nem
vesszük tudomásul, ha inkább letagadjuk,
megkeményedünk – bennünk és körülöttünk
meghal a szeretet. Az „utókezelés”, az eredeti
kegyelmi állapot visszaállítása csak ezután
kezdődhet el. Istent nem az érdekli, hogy mit
értünk el az életben, még csak nem is jó hí-
rünk, hanem, hogy elfogadjuk-e ingyenes, ir-
galmas szeretetét. Francois Mauriac író
fogalmazza meg ezt frappánsan: „Ha többé
már nem lángolok a szeretettől, a körülöttem
élők meghalnak a hidegtől.” Sokkal egysze-
rűbb lenne, ha engednénk, hogy az Isten Bá-
ránya elvegye bűneinket. Hisz ő jobban szeret
minket, mint mi a bűnt.

Sebestyén Péter

Más-lap

Bűnös vagyok?

„1990-ben, nem sokkal a ’89-es forra-
dalom után, a romániai magyarokban is
felébredt a szabadságban való hit, az a re-
mény, hogy eljött az új, szabad élet. Itt, Ma-
rosvásárhelyen, de máshol is, pillanatok
alatt bebizonyosodott, hogy ezt a reményt
zárójelbe tehetjük. Ebben a városban
egyetlen magyar felirat miatt lángba borult
minden, magyarok és románok csaptak
össze, néhány nap alatt több ezres tömeg
állt szemtől-szembe. A szabadságba vetett
hit, a remény szertefoszlott. Az erdélyi ma-
gyarokon eluralkodott a bizonytalanság,
kétségessé vált, hogy otthont tudunk-e ta-
lálni szülőföldünkön, megőrizhetjük-e
nyelvünket, kultúránkat, hagyományain-
kat. A fekete március a mi szabadsághar-
cunknak a része és erre minden évben
emlékeznünk kell” – elevenítette fel a hu-
szonegy évvel ezelőtt történteket a szövet-
ségi elnök. Kifejtette, az emlékezés nem
csak tiszteletadás, azért is szükséges, hogy

soha többé ne ismétlődhessen meg, hogy
románok és magyarok valakik által fel-
szítva, manipulálva egymásnak essenek.

Markó Béla miniszterelnök-helyettes is
a történelem visszaidézésének fontosságát
hangsúlyozta: „Emlékeznünk kell az áldo-
zatokra és az események kárvallottjaira,
mindazokra, akik nem hagyták, hogy a ma-
gyar közösséget megfélemlítsék, és szem-
befordultak a támadókkal. Emlékeznünk
kell azért is, hogy a történelem ne legyen
visszafordítható, és hogy mindez többé

soha ne ismétlődhessen meg”. Felhívta a fi-
gyelmet, a történelem csak akkor lesz visz-
szafordíthatatlan, ha helyesen vonjuk le a
tanulságokat, és felelősen viszonyulunk
mindahhoz, ami körülöttünk történik.

Az RMDSZ vezetői a Bernády Házban
nyújtották át a marosvásárhelyi márciusi
események során elhunyt Kiss Zoltán hoz-
zátartozójának, Kiss Zoltánnénak, valamint
a sokévi börtönre ítélt és bántalmazott Cse-
resznyés Pálnak, Szabadi Ferencnek, illetve
Juhász Ilonának a támogatást, amelyet a
szövetség a 2000-ben létrehozott Szolida-
ritási Alapból fedez minden évben.

Megemlékeztek továbbá Sütő András-
ról, aki az 1990-es események során a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ-székház elleni
támadásban maga is súlyos sérüléseket
szenvedett: az RMDSZ vezetői szombat dél-
előtt koszorút helyeztek el Sütő András sír-
jánál a református temetőben.

B. E.

Marosvásárhely fekete márciusának áldozataira emlékezett szombat délelőtt az RMDSZ
vezetősége: Kelemen Hunor szövetségi elnök, Markó Béla kormányfő-helyettes, Nagy Zoltán, a
Szövetségi Elnöki Iroda vezetője. A több mint tíz éve létrehozott Szolidaritási Alapból idén is át-
nyújtották az áldozatok hozzátartozóinak, valamint az események kárvallottjainak járó támo-
gatást. A gesztussal a szövetség nem csak a jelenlévők, hanem a számtalan névtelen áldozat előtt
is tisztelgett, mindazokért, akiket a marosvásárhelyi események során bántalmaztak.

’90 márciusának áldozataira emlékeztek 

Hogy a történelem kereke
soha ne forduljon vissza
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Korrupciós botrány  

Példátlan korrupciós botrány pattant ki az Eu-
rópai Parlamentben, az esetről a brit konzervatív
hetilap, a The Sunday Times számolt be. A történet
dióhéjban: a lap oknyomozó riporterei, egy fiktív
lobbicég, illetve egy szintén nem létező orosz be-
fektetési csoport nevében, mintegy hatvan EP-kép-
viselővel vették fel a kapcsolatot, akiket arra kértek,
hogy – természetesen anyagi ellenszolgáltatás fe-
jében – érdekeiknek megfelelően szavazzanak. A
brit lap arról is beszámolt, hogy a megkeresést
sokan visszautasították, ám 14 képviselő érdeklő-
dést mutatott az ajánlat iránt, és találkozott a ri-
porterekkel. Végül hárman el is fogadták az
ajánlatot, azt, hogy módosítások benyújtásával se-
gítsék a „lobbicéget”, s kenőpénzt is átvettek a lap
munkatársaitól. A hármak: Zoran Thaler egykori
szlovén külügyminiszter, Ernst Strasser volt osztrák
belügyminiszter és Adrian Severin volt román kül-
ügyminiszter.

Az eset meglehetősen nagy port kavart Európa
szerte, különösen a tetten ért képviselők országa-
iban. Ketten, az osztrák és a szlovén EP-képviselők,
még egy nap sem telt el a botrány kipattanása
után, máris lemondtak mandátumukról. Nem úgy
Adrian Severin, aki előbb magyarázkodni próbált,
végül kijelentette: „tanácsadói” feladatokat vállalt,
s amit tett, azt nem tiltják az EP szabályai. Sőt, azt
is elismerte, hogy „tanácsaiért” elfogadott ugyan
12.000 eurót az állobbistáktól, de ebben semmi ki-
vetnivaló nem lát, annál inkább a The Sunday Times
eljárásában, akik ellen bűnvádi feljelentés megté-
telét kéri az EP elnökétől. 

Nos, ismerős a severini reagálás, ugye? Ahelyett,
hogy beismerné bűnösségét, s levonná a megfelelő
személyi konzekvenciát, vállalná tettének követ-
kezményeit, mit tesz a balkáni politikus? Kapkod
fűhöz-fához, magyarázkodik, próbálja tisztára
mosni magát, sőt, vádaskodik, hazudik szemérmet-
lenül... S teszi ezt ország-világ előtt. Valahol itt ér-
hető tetten a két világ – a nyugat-európai és a
kelet-európai – közötti különbség. Mert, amint a
történet is bizonyítja, vannak ott is korrupt politi-
kusok, üzletemberek, s egyéb közszereplők, de
amint tetten érték őket, oda a becsület, a hírnév, s
velük együtt az üzleti, közszereplői, politikai karrier
is – méghozzá végérvényesen. 

Szentgyörgyi László  

MORGÓ

2012-ben egy fordulóban dőlhet el, ki lesz egy adott település polgármestere. A kormánykoalíció
tagjai korábban abban állapodtak meg, hogy támogatják azt a törvénytervezetet, mely szerint
módosítják a jelenlegi önkormányzati választási rendszert és a polgármestereket egyfordulós
szavazással választják meg. A román ellenzéki pártok attól tartanak, hogy a kormányzó
Demokrata-liberális Párt saját polgármestereit így könnyebben hivatalban tartja, ezért ellen-
lépésként máris közös jelöltállítást helyeztek kilátásba. Az RMDSZ a maga során szintén úgy véli,
a módosítás nyomán több polgármesteri tisztséget szerezhet olyan erdélyi városokban, ahol
amúgy nincs többségben a magyarság, köztük Marosvásárhelyen is. 

Összefogni, de hogyan?

2000 óta, amikoris a magyarság elvesz-
tette Marosvásárhelyen a polgármesteri
széket, vissza-visszatérő kérdés: van-e esé-
lye egy RMDSZ-es polgármester-jelöltnek
Marosvásárhelyen? Aztán 2008-ban az ön-
kormányzati testületben is kisebbségbe ke-
rült a magyar érdekvédelem. A kérdés tehát
bővíthető: állíthat-e polgármestert és sze-
rezhet-e (abszolút) többséget a szövetség?
Kapóra jöhet tehát az önkormányzati tör-
vény módosítása, vélik az RMDSZ politiku-
sai. 

A demográfiai adatok egyre inkább a
magyar jelölt ellen szólnak. Az RMDSZ-je-
lölt ellen pedig a jelenlegi gazdasági és szo-
ciális helyzet szól, amit a következő időszak
csak mélyíteni fog, még akkor is, ha igazak
lennének a csekélyke gazdasági növekedés-
ről szóló propagandahírek. A szövetség élén
történt helycserés helybentopogást nehéz
lesz eladni, még akkor is, ha új kommuni-
kációs irodát is ígér a kijelölt utód. Az új Ko-
lozsvár-centrikusság (az SZKT soron
következő ülését máris a Kincses városba
hívták össze) akkor sem hat jól Marosvásár-
helyen, ha Borbély László lesz a politikai al-
elnök. Ne feledjük, az ő irodáját is a Majális
utcában rendezik be, pedig azon az ominó-
zus zárt körű TKT-n még fontos érvként
hangzott el: jó az, ha vásárhelyi lesz a
csúcsvezetésben. A székelyföldi területi
RMDSZ megalakításával a két pólus között
Marosvásárhely még inkább súlytalanná
válik. (Igaz, korábban is előfordult, hogy
fontosabb volt Szász Jenő ellen kampá-
nyolni Székelyudvarhelyen, mint az RMDSZ
jelöltjének Marosvásárhelyen.) Végezetül,
hogy a mérleg teljes legyen, szólnunk kell
arról is, ami Marosvásárhelyen marad az
RMDSZ országos fellegvárából: a Victoria-
palota balkáni fülledtségével átitatott Kö-
csög utca (erről gondoskodtak időben az új
alapszabályzat kiötlői). Az esetleges

RMDSZ-jelölt esélyeit latolgatva, nem
hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy koráb-
ban a szövetség két országos „nagyágyúja”
is csődöt mondott itt.

Idén népszámlálás lesz, nem sok jóval
kecsegtet ez sem. A legutóbbi, kilenc évvel
ezelőtti összesítéskor már kisebbségbe ke-
rült Marosvásárhely magyarsága (46,7%),
az arányok azóta csak romlottak. Kapóra
jöhet tehát az önkormányzati törvény mó-
dosítása, de vajon elegendő-e? 

Elegendő lehet, ha egyetlen magyar je-
lölt indul és a román pártok nem sorakoz-
nak fel egy jelölt mögött. Ezen utóbbi
feltétel teljesülésére minden esély megvan,
hiszen jelenleg a kormányzó demokrata-li-
berálisok és az ellenzéki Szociál-liberális
Unió tűz és víz. Ráadásul az ellenzék érzi,
három mandátum után verhető Dorin Flo-
rea, aki az RMDSZ-hez hasonlóan, a félresi-
keredett kormányzat minden koloncát
kénytelen cipelni. Ezek szerint minimum
két jelölt lehet román oldalon, ráadásul ki-
egyensúlyozott erőviszonyokkal. A labda
tehát a magyar térfélen pattog. Lesz-e
egyetlen magyar jelölt 2012-ben Marosvá-
sárhelyen? 

Március 15-én a város magyar lakossága
három helyszínen, négy időpontban ünne-
pelt. Jelen állás szerint az erővektorok in-
kább széthúznak, mintsem egy irányba
konvergálnának. Igaz mindenütt, és a szó-
nokok mindenike összefogásról, egységről
beszélt, viszont az is megállapítható, hogy
összefogás és egység alatt is mást és mást
értettek. Volt olyan helyszín is, ahol az em-
lékmű talapzatáról, a mindössze két nappal
korábban odahelyezett friss koszorúkat el-
távolították. Az egységszólamok puffogta-
tása közepette arról nem esett szó, kinek
lehettek útjában a Magyar Köztársaság, il-
letve a Magyar Országgyűlés Elnöke felira-
tokat viselő, piros–fehér–zöld szalagos

koszorúk. A nagytakarításnak RMDSZ-es
„áldozata” is volt az SZNT széki küldöttei és
a Magyar Polgári Párt által elhelyezett ko-
szorúk között. Van viszont olyan helyszín is,
ahol a mai napig jól megférnek egymás
mellett a különböző szervezetek koszorúi. 

Jó lenne egymás mellett állni legalább
március 15-én! – hangzik el sokszor rosz-
szallóan a politikától távol álló, vagy éppen
kiábrándult, netán egyenesen undorodó
potenciális választópolgár szájából. Jövőre
pedig választások lesznek, és függetlenül
attól, hogy milyen rendszerben, a cél csakis
az lehet: legyen magyar polgármestere és
magyar többségű tanácsa Marosvásárhely-
nek.

Ehhez viszont tárgyalóasztalhoz kell
ülni. Marosvásárhelyen minden bizonnyal
az RMDSZ-en belül is. Erre utalnak a városi
szervezet elnökének, dr. Benedek Istvánnak
a kijelentései, aki megfogalmazta: „Nem
lenne jó, ha olyan akarat érvényesülne,
amely a városi szervezetet megkerüli.” Be-
nedek nyitottnak látszik a párbeszédre a
Magyar Polgári Párttal és az esetlegesen
megalakuló Néppárttal is. Megfogalma-
zása szerint: „csak ekkor van esély arra,
hogy magyar polgármestere legyen Maros-
vásárhelynek”. 

Egy ilyen lépés erkölcsileg is megerősí-
tené a közösséget, kifelé pedig azt üzenné:
nemzeti prioritás, hogy Marosvásárhely
magyarnak megmaradjon. Izsák Balázs, az
SZNT elnöke március 15-ei beszédében fo-
galmazta meg: Marosvásárhely akkor tudja
újra betölteni azt a történelmi szerepét,
hogy ismét Székelyföld fővárosa legyen, ha
a város mai magyarságával sorsközösséget
vállal Székelyföld minden lakója, minden
erdélyi magyar, minden innen elszármazott
magyar és a nagyvilág magyarsága. 

Biró Zsolt

Minikonferencia a családról
Nyárádszeredában

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió soros magyar
elnökségének  programjában március utolsó hete a Család Hete
lesz, a magyarhoni NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete)
minikonferencia-sorozatot tervez erre az időszakra. 

Az esemény nem szorítkozik Magyarországra, meghirdetik
azt az egész Kárpát-hazában, sőt Európa számos már országá-
ban is, az Európai Nagycsaládos Szövetség és más családszer-
vezetek (erdélyi családszövetség) támogatásával, konkrét
részvételével.

Március 26-án, 17 és 19 óra között számtalan helyszínen
(egyidőben) értékes előadások hangzanak el a témában. A nyá-
rádszeredai minikonferencia fő témája a székely família és a
székely autonómia kapcsolata lesz.

Előadást tart Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke,
Bod Aladár, a Székelyvásárhely Egyesület elnöke, Varga Sándor,
Nyárádszentmárton unitárius lelkésze. Csíki Sándor, az Erdélyi
Családszövetség vezetője beszélgetésvezetőként lesz jelen.

Az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége
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Ezzel a címmel szervezett fotókiállítást a marosvásárhelyi Málnássy László Gombászegyesület,
melynek célja azon személyek felvilágosítása, akik kevésbé ismerik a gombák csodálatos világát
és azok gyógyító hatását.

GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

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

(a Városi Virágkertészet melle)

,,

>> Zöldek

Idén újra megszervezésre kerül a Föld
Órája klímavédelmi akció, mely során a kez-
deményezéshez kapcsolódók március 26-
án, 20.30-tól 21.30-ig, azaz egy órán
keresztül lekapcsolják a világítást, ezáltal
kifejezve eltökéltségüket bolygónk meg-
óvása mellett. A 2007-ben mindössze
egyetlen város (Sydney) kezdeményezésé-
vel megalakuló esemény napjainkra világ-
méretű mozgalommá nőtte ki magát. A
kezdetekben 2,2 millióan, majd az elkövet-
kezendő években ötven, tavaly pedig már
több mint százmillióan kapcsolódtak be az
akcióba és oltották el a villanyt egy órára.

„Földünknek óriási kihívásokkal kell
szembenéznie, de ha valódi közösségi szán-
dékkal próbáljuk ezeket leküzdeni, tudunk
változtatni a rossz folyamatokon! Az egész
világon több százmillió ember segített
abban, hogy egy pillanatra láthassuk, min-

den lehetséges. Most elérkezett az idő,
hogy túllépjünk ezen az egy órán, és meg-
mutassuk, mire vagyunk képesek – mi, a
Föld lakosai” – taglalta Jim Leape, a WWF
főigazgatója, aki arra kérte a résztvevőket,
hogy a világítás lekapcsolásán túl, az év
többi napján is óvják, védjék környezetüket. 

Országunk 2009-ben csatlakozott elő-

ször a programba, amikor 2 millió lakos
döntött a villanyoltás mellett. Idén Romá-
niából 50 város jelezte, köztük Marosvásár-
hely is, hogy részt vesz a projektben, és egy
órára lekapcsolják a közvilágítást, remélve,
hogy minél több vásárhelyi saját otthoná-
ban hasonlóképpen fog cselekedni. 

Tóth Zoltán, a Föld Órája akció romániai
nagykövete nyilatkozatában elmondta,
tisztában van azzal, hogy az egy óra alatt
megtakarított energiával nem lehet meg-
menteni Földünket, ám eme cselekedet is
nagy jelentőséggel bír: „Reményeink szerint
az egyórás „áramszünet” ideje alatt nem-
csak az emberek, családtagok kerülnek
egymáshoz közelebb, hanem sikerül elérni
azt is, hogy környezetbarát módon éljék
mindennapjaikat, megértsék, hogy meny-
nyire fontos az energiatakarékoskodás, kör-
nyezetvédelem” – magyarázta Tóth.

Az egyesület elnöke, Málnássy András a
március 21-i megnyitó alkalmából kie-
melte, világszerte jelenleg 650 gombafaj-
ban mutattak ki különböző gyógyhatású
anyagokat, így mindössze idő kérdése,
amíg ezen anyagok elterjednek, és megha-
tározó szerepük lesz az egészségügyben,
gyógyításban.

Dr. Kovács Enikő, a szervezet alelnöke
felkérte a jelenlevőket, hogy semmi szín
alatt ne bántsák a mérgező fajokat, ugyanis
„a nem ehető gombáknak is megvan a saját
funkciójuk, tudniillik gyökérkapcsolatban
élnek a fákkal, egymást segítik a fejlődés-
ben, növekedésben” – mondta. Hozzátette,
mindenkit bátorít a gombaszedésre és -fo-
gyasztásra, valamint azok fotózására is, hi-
szen az egyesület nemsokára elindítja a
már hagyományossá vált Gomba szépe a
természetben című pályázatot. A fotók
megcsodálása előtt a szép számú közönség

arra volt kíváncsi, hogyan érdemes a gom-
bákat fogyasztani, hogy gyógyhatásúk
megmaradjon. „Egyszerűen megszárítjuk a
gombát, majd lereszeljük, kávéval, teával
összefőzzük és elfogyasztjuk” – magyarázta

az alelnök.
A kiállítás április 2-ig látogatható a Bo-

lyai-téri unitárius egyházközség Dersi
János-termében.

Méltó ünneplés 
a víz világnapján
Immár tizenkilenc éve annak, hogy 1992-ben
Rio de Janeiróban, az ENSZ által megrendezett
Környezet és Fejlődés Konferenciáján március
22-ét a víz világnapjává nyilvánították.

Azóta a tagállamok feladatkörébe tartozik, hogy ezen a
napon különféle rendezvényekkel, versenyekkel, előadásokkal
felhívják a lakosok figyelmét a víz fontosságára. Bár mi azon sze-
rencsés személyek közé tartozunk, akik ha megnyitják a csapot,
máris folyik belőle a víz, mindannyiunk feladata úgy élni, hogy
ez utódaink számára is természetes maradjon. Mindezt hosszú
távú tudatos gondolkodással, cselekvéssel, illetve a megtakarítás
jegyében érhetjük el. A marosvásárhelyi környezetvédő szerve-
zetek folyamatosan aktívan részt vesznek a környezettudatos-
ságra való nevelésben, így a víz világnapján sem volt hiány
különböző programokból. A szervezésbe bekapcsolódott a Maros
Vízügyi Hatóság, a Maros Megyei Könyvtár is. 

Március 21-én, a Kultúrpalota kistermében második alka-
lommal szervezték meg a Vedd ki a részed a cooltúrából nevezetű
vetélkedőt, mely keretén belül négy Maros megyei általános is-
kola tanulói (2-es számú, a Liviu Rebreanu, a Tudor Vladimirescu,
a marosszentgyörgyi Szent György általános iskolák) mérték
össze tudásukat és kreativitásukat. A hattagú csapatok öt próbát
kellett kiálljanak, melyek keretén belül sor került általános mű-
veltségük felmérésére, találós kérdések megfejtésére, ám nem
maradt el a kreativitásukat bizonyító versenyszám, valamint a
hazai folyók, tavak felismerése sem. „Ezenkívül egy-egy kollázs
is bemutatásra került A víz az én városomban címmel, melyet
természetesen előzetesen elkészítettek a tanulók, a verseny alatt
viszont részletesen elemezték azt” – nyilatkozták lapunknak Ra-
luca Nuţiu és Alina Fokt főszervezők. A lurkók megmérettetésére
ellátogatott Teodor Giurgea, a vízügyi hatóság vezetője, aki a víz
megóvásának és tisztán tartásának fontosságáról szólt.

Az Európa Gimnázium diákjainak lehetőségük nyílt arra, hogy
ellátogassanak a Maros Vízügyi Hatóság székhelyére, mások
pedig a gátat vették szemügyre. Március 22-én a rabok feladata
volt, hogy kitakarítsák a Poklos-patak medrét,  szintén a víz vi-
lágnapján a Rhododendron környezetvédelmi egyesület, vala-
mint a Rotary-Téka Klub tagjai facsemetéket ültettek a Maros
folyó régi gát és komp közötti szakaszán.

Kapcsolódj be és kapcsold ki!

Gyógyhatású gombák

Shii-take (Lentinus edodens) 

Világszerte ismert, a csiperke után leg-
többet termesztett gomba. Enyhén fok-
hagyma ízű. Kutatások alapján sikerült
igazolni antivirális hatását A típusú influ-
enza, mumpsz, herpesz, hepatitis B víru-
sokkal szemben, illetve baktérium- és
gombaellenes hatását. Ezenkívül immuns-
timuláns hatását, antioxidáns, májvédő és
májgyulladásos folyamatokat enyhítő és
vérnyomáscsökkentő hatását is bizonyítot-
ták. 

Késői laskagomba 

Fontos kálium- és foszforforrás, illetve
tartalmaz B és C vitaminokat. Japán kuta-
tóknak sikerült a laskagomba vizes kivo-
natával különböző daganatok növekedési
sebességét csökkenteni. Ezenkívül vérzsír-
csökkentő hatását is bebizonyították. 

Káposztagomba (Sparassis crispa):
rákellenes hatását sokat kutatják, egyrészt
mert jelentősen képes fokozni az immun-
rendszer működését a rákos sejtek elpusz-

tításában, valamint a termőtest forró vizes
kivonata csökkenti a rosszindulatú daga-
natok méretet, gátolja azok vérellátását
biztosító új erek képződését, ezáltal rontva
a daganat vérellátását.

Tüskegomba  

Micéliumából kivont poliszaharidjai
rákellenes hatást mutattak egyes humán
ráksejtekkel szemben. Nagyon jó vízhajtó
hatással rendelkezik, illetve kivonata sike-
resen gátolja a vesekő képződését. 

Az oldalt szerkeszteti: Fodor Tekla
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Néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a színház nem csupán színészekből, rendezőből áll, hanem olyan jelentős háttér-tevékenységek-
ből, mint például a szereplők jelmezeinek megtervezése. A fiatal Török Ilkával beszélgettünk, aki a szakma egyik nagy ígérete.

Magyarországi turnéja előtt, március 19-én Marosvásárhelyen vendégszerepelt a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely, amelyet a Plugor Sándor
Művészeti Líceum, valamint a Művészeti Népiskola színészosztályának és a Mikes Kelemen Főgimnázium Diákszínházának tanulói alkotnak.  Részletek
a bolyongás meséiből című előadásukkal számos nemzetközi és országos díjat nyertek. A nagyrészt improvizáció-sorozatból álló vizuális gondolatot,
több mint háromszázszor adták elő nemcsak Romániában, hanem Magyarországon, Szerbiában, Ausztriában és Thaiföldön is. 

– Ha nem tévedek, a Művészeti Lí-
ceum elvégzése után  a Művészeti
Egyetemre jelentkeztél... Hogyan dön-
töttél később mégis a látványtervezés
mellett?

– A Művészetiben festészet szakon
végeztem, majd érettségi után köz-
igazgatásra jelentkeztem. Ide egy évet
jártam, mert közben tudomást szerez-
tem arról, hogy a Művészeti Egyete-
men új szak indul: a látványtervezés.
Mindez nagyon kecsegtetően hang-
zott: színház, díszlettervezés, jelmez-
tervezés, képzőművészet!
Elhatároztam, hogy megpróbálok be-
jutni az egyetemre. Sikerült a felvételi
vizsgám, ennek lassan három éve, és
most már a vége felé járok, jóformán
még két hónap van hátra az alapkép-
zésből. 

– Marosvásárhelyen két színházi
előadásnak is te voltál a jelmezterve-
zője: a Guppinak és a Platonovnak.
Egyetemistaként ez nagy kihívást, lehe-
tőséget jelentett számodra?

– Azt mondanám, hogy mindket-
tőt: kihívást is, lehetőséget is. Először
a Guppi című előadás jelmezeit tervez-
tem. El kell mondanom, nagyon sze-
rencsésnek tudhatom magam, mert
egy olyan csapatba kerültem, ahol a
tagok gondolkodása, ízlése nagyjából
közös volt, ez pedig egy ilyen munka-
folyamatban nagyon sokat számít. Az
egyik legnehezebb dolog a díszlet jel-

meztervében pontosan az, hogy a ter-
vező munkája sok embertől függ. Va-
lamit megtervezek, megrajzolok, de a
valóságban nem teljesen ugyanazt
kapom vissza. Természetesen az is
sokat nyom a latban, hogy a darabra
mekkora pénzkeret áll rendelkezésre.
A Guppi egy kisebb, háromszereplős
darab volt. Örültem, hogy első próbál-
kozásra nem harmincas nagyságrendű
jelmezrepertoárt kellett terveznem,
mert itt is, mint minden más szakmá-
ban, bele kell rázódni. Az egyetemen
sok jelmezt terveztünk a három év
alatt, de kiderült: ha az ember valós
személyeknek tervez ruhát egy szín-
házi előadásra, az sokkal nehezebbnek
bizonyul, mint egy mesterséges szitu-
ációban. 

– Mi mindent kell tudnia az ember-
nek ahhoz, hogy például egy Platonov-
előadás jelmezeit megtervezze?

– A Platonov nagyon nagy kihívás
volt, talán még egy rutinos jelmezter-
vezőnek is az lett volna: sokszereplős,
a színészek gyakran átöltöznek. Jel-
mezterveimet úgy kezdtem, hogy elő-
ször sokat beszélgettem a rendezővel,
Harsányi Zsolttal és a díszlettervezővel,
Ganea Adriannal. Utána sokat gondol-
kodtam azon, hogy mit is akarok látni
majd a színpadon. Elképzeléseimet
megrajzoltam, majd elutaztam Buka-
restbe anyagot vásárolni. Ezek után a
varrodában átbeszéltük a részleteket a
női- és a férfiszabóval. A munka során

minden apró részletre oda kell figyelni,
a harisnyától a nagykabátig mindent
ki kell gondolni. Persze az sem mellé-
kes tényező, hogy a színész jól érzi-e
magát a jelmezben. Nagyon fontos,
hogy a színész szeresse a jelmezt. Nem
tudom, hogy a Platonov jelmezeivel si-
került-e ezt elérnem, remélem, hogy
igen. Ehhez a munkához sok türelem
és még több kompromisszum szüksé-
ges. De ismét szerencsés helyzetben
voltam, mert mindenki nagyon kedves
volt hozzám.

Úgy érzem, ahhoz, hogy tökéletes
jelmezeket tervezzek, még el kell tel-
nie egy kis időnek. Még az elején va-

gyok, tapogatózom, próbálkozom. 

– 10 év múlva is a színházban látod
magad?

– Igen, tíz év múlva is szeretnék
jelmezeket tervezni. De szeretnék a
divat világába is belépni. Már volt al-
kalmam divatbemutatókon részt
venni, itthon is és Budapesten is. Saját
ruhákat és cipőket szeretnék tervezni.
A következő lépés egy divattervezői
mesteri lesz, itthon vagy külföldön.

V. Gy.

Fontos, hogy a színész szeresse jelmezét

... egy olyan csapatba
kerültem, ahol a tagok
gondolkodása, ízlése
nagyjából közös volt, ez
pedig egy ilyen
munkafolyamatban
nagyon sokat számít. Az
egyik legnehezebb dolog
a díszlet jelmeztervében
pontosan az, hogy a ter-
vező munkája sok em-
bertől függ.

Az Osonó Színházműhely tagjai újra megren-
dítő élménnyel gazdagították a marosvásárhelyi
közönséget. Évekkel ezelőtt, amikor először gon-
doltak arra, hogy a darabot a sepsiszentgyörgyi
közönségen kívül másoknak is bemutathatnák,
Marosvásárhely volt az első állomás. A Részletek
a bolyongás meséiből című darab – rendezője Fa-
zakas Mihály – féléves kísérlet eredménye,
amelynek tárgya önmagunk, félelmeink, gyen-
geségeink felfedezése. A produkció váza, az elő-
adás struktúrája és témája változatlan ugyan, a
szereplők érzései viszont mindig másak. Szertar-
tásos keretek között mutatnak tükröt a nézőnek
saját magáról. Olykor önmagukból kikelve fakad-
nak sírva, máskor üvöltenek a dühtől, a fájdalom-
tól és attól, hogy hiába keresik, nem találják, nem
találjuk a megoldást. Szomorú életképek, olcsó
megoldások, szánalmas hajszolás az eredménye
kilátástalan helyzetünknek. Ez derül ki a képek-

ből, amelyeket a fiatalok elénk tárnak. 
Mégis láttam rajtuk valami élőt, igazit, őszin-

tét. Jelen voltak. Attól a pillanattól kezdve, hogy
az autóbuszból kiszálltak, a kipakoláson és a
színfalak felépítésén keresztül, egészen az elő-
adás végéig. Aztán néhány kortynyi vörösborral
vált teljessé a beavatásunk. Ekkor már mindenki
otthon érezte magát. Elhitte, hogy amit lát,
ugyan csupán töredéke a valóságnak, de igaz, s
ennek Ő maga is része, főleg most. Kaptunk út-
ravalót is. A szertartás befejeztével gyertyákat
nyújtottak át nekünk és útjainkra engedtek. 

A fekete függönyök között történt valami, ami
belőlem is felszínre hozott egyet s mást. Hazafelé
szokatlan teljességet éreztem magamban.
Semmi sem hiányzott és semmi nem volt fölös-
legben. Azon gondolkodtam, vajon meddig tart-
hat ez az állapot... 

Barabás Andrea

Marosvásárhelyen bolyongott az Osonó

A teljesség ígérete
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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!

Bartók Béla születésének 
130. évfordulója 

alkalmából�az�Erdélyi�Unitárius
Egyház,�a�Maros�megyei�EMKE�és�a
Lorántffy�Zsuzsanna�Kulturális

Egyesület�szervezésében�
2011. március 27-én 
vasárnap   11 órától 

ünnepi�istentiszteletre�kerül
sor�a�marosvásárhelyi�Bolyai
téri�Unitárius�templomban,�
13�órakor�rövid�ünnepi
műsorral�egybekötött
koszorúzás�a�zeneóriás�
Bartók�Béla��szobránál,�
18�órától�a�Kultúrpalota

Kistermében�ünnepi�műsor�lesz.�

Koszorúzási szándékát a  
0265.261.454-es   telefonszámon

szíveskedjék bejelenteni. 
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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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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

.
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Nem a rendszer, hanem a kormány ellenzéke leszünk
– deklarálta az első szabad választás után, 1990
tavaszán Kis János, az SZDSZ első elnöke, az állampárti
diktatúra liberális ellenzékének legtekintélyesebb
alakja. Ezen evidencia rögzítése a legnagyobb ellen-
zéki párt vezetője szájából egy pillanatra azt ígérte,
hogy van esély a frissen létrejött demokratikus rend-
szer olyan típusú konszolidációjára, amely az egymás-
sal esetenként élesen szemben álló politikai erők
küzdelmét korlátok közé szorítja.

Azóta eltelt fél év, s éppen ezekben
a hetekben bizonyosodhattunk meg
róla, hogy a kormány képviselője nem
beszélt a levegőbe. Egyfelől a Széll Kál-
mán-tervvel a kormány elhatározta
végre magát, hogy az adózók kárára
nem fizet többé aranyozott tornyocs-
kás villákban lakó fukszos maffiózók-
nak meg a saját népüket kifosztó
uzsorás gazemberek családjainak
ilyen-olyan csatornákon keresztül havi
két-négyszázezer forintnyi állami-ön-
kormányzati támogatást. Ehelyett
meghúzza a havonta összesen adható
támogatás plafonját, és valódi tarta-
lommal tölti fel a segélyért munkát
programot. Így talán véget ér a dolgos
többség megaláztatása is, hiszen ma
egyes falvakban a havi nyolcvan–száz -
ezer forintért robotoló emberek – a se-
gélyekből jól megélő romák
gúnyolódása közepette – kénytelenek

felszállni a reggeli sárga buszra. Más-
felől kiderült, hogy a rendszerváltás
óta a mai kormány az első, amely va-
lóban kész segítő kezet nyújtani a ki-
törni, tanulni, dolgozni vágyó
cigányoknak.

A romák az MSZP–SZDSZ számára
sosem jelentettek többet, mint romlott
konzervekért, esetleg fejenként egy-
kétezer forintért megvásárolható sza-
vazóbázist, amelyet szükség esetén
különféle provokációkkal és olykor a
szabad rablás lehetőségnek a biztosí-
tásával még erősebben a balliberális
oldalhoz lehet láncolni. A szavazatvá-
sárlásról annyit, hogy bírósági ítéletek
és leleplező tévéfelvételek sora bizo-
nyítja: a szocialisták 2002-ben és
2006-ban is országszerte éltek ezzel a
lehetőséggel. A szabad rablásra pedig
éppen elég példát találhatunk a roma
önkormányzati választások külső be-

folyásolása után felálló vezetés leple-
zetlen közpénzlopásainál, amelyeket
mindvégig elnézett a balos kormány-
zat. Ahogyan tétlenül nézték Kolompár
Orbán helyi epigonjainak működését
is: Kuncze Gábor megélhetési bűnözés-
ről szóló, társadalomromboló okfejtése
óta a cigányság egyes lumpenrétege-
iben legalizált tevékenységgé vált a
fosztogatás. Amely húszezer forint (a
rendőrség akkori retardált értelmezése
szerint, ha egy tíztagú család megy
lopni, akkor kétszázezer forint) kárér-
ték alatt még bűnnek sem számított.
Az eredmény közismert, kinevelődött
egy se törvényt, se Istent nem tisztelő
gátlástalan réteg, amelynek pacifiká-
lása még sok fejtörést okozhat Pintér
Sándornak és a kormánynak tanácso-

kat adó szociológusoknak. Éppen a hét
végén találkoztam a Balesetiben egy
biztonsági őrrel, akit a huszonéves
roma támadó három, fejre és nyakra
mért késszúrással kis híján megölt,
csak mert finoman felszólította, hogy
a boltban használjon kosarat. Remél-
jük, a zéró tolerancia egyszer ezekre a
bűnözőkre is érvényes lesz, nem csak
az ötvenkettővel közlekedő suzuki-
sokra és az utasuk érdekében egy pil-
lanatra leparkoló taxisokra.

Maradjunk azonban a kézzelfog-
ható eredményeknél: miközben a bal-
liberálisok az elmúlt nyolc évben
annyit tudtak felmutatni, hogy néhány
roma családot kiköltöztettek a putriból
a kertvárosok és belvárosok addig nyu-
godt polgári negyedeibe, az új kor-
mány csak a napokban intézkedések
egész sorát foganatosította. A vidék-
fejlesztési tárca a múlt héten indított

programot, hogy a jövőben a magán-
erdő-tulajdonosok is igényelhessenek
közmunkásokat. A hét elején jött a kö-
vetkező hír, hogy Farkas Flórián, az Or-
szágos Roma Önkormányzat elnöke
megállapodott a kormánnyal kétezer
cigány munkavállaló csatornaőri, víz-
ügyes kiképezéséről. Ők fogják rendbe
tenni az elhanyagolt belvízcsatorná-
kat, és segítik az árvíz elleni védeke-
zést. Egy tegnapi bejelentés pedig arról
szól, hogy a magyar történelmi egyhá-
zak a kormány támogatásával roma
szakkollégiumi hálózatot alapítanak a
tanulni vágyó, szegény sorsú fiatalok-
nak. És ezek csak a kezdő lépések.

Az elvadultakat fegyelmezni, a ki-
rekesztetteknek segítő kezet nyújtani.
Ez a béke és a nyugodt együttélés kul-
csa.

Huth Gergely

Cigányok Ideje 

Veszélyes vizeken

Leginkább azzal, hogy a felek nem
kérdőjelezik meg egymás legitimáció-
ját, demokratikus elkötelezettségét.
Hamar kiderült, mindez illúzió volt,
elég itt az Antall-kormány elleni puccs
jeleit mutató taxisblokádra utalni. A
szabad demokraták lassú süllyedése
már 1991-ben megkezdődött, ami-
korra kiderült, hogy esélytelen a kor-
mány idő előtti bukására játszó
politika. E történelmi bevezetőnek ter-
mészetesen a mostani alkotmányozás
körüli viták adnak aktualitást. A mai
legnagyobb ellenzéki párt, az MSZP –
külföldi elvbarátai, a társutas ballibe-
rális értelmiség és sajtó által megtá-
mogatva – a húsz éve megismert
kíméletlen ellenzéki politizálás fonalát
vette fel.

És nem kertel: az egymással rivali-
záló Gyurcsány Ferenc és Mesterházy
Attila egyaránt azt hirdeti, hogy az
MSZP-nek az új, „orbáni” rendszer el-
lenzékeként kell viselkednie. A szocia-
listák nem vesznek részt az

alkotmányozás parlamenti munkájá-
ban, az új alaptörvény és így a nyomá-
ban létrejövő, sarkalatos törvényekre
épülő rendszer tekintélyét előre igye-
keznek aláásni, a Fidesz alkotmányá-
ról, puccsról (!) beszélnek, de ha éppen
nagyvonalú kedvükben járnak, a folya-
mat formális legitimációját azért
ímmel-ámmal elismerik. Félreértés ne
essék, a kormánypártok tervezete
messze nem vitán felül álló, tökéletes
szöveg (hol máshol, mint a parlament-
ben kellene erről beszélni?), a kéthar-
mad adta történelmi lehetőség
egyeseket felettébb érdekes ötletekre
sarkallt.

Csak éppen arról nem lenne szabad
vitát nyitni, hogy itt és most egy legi-
tim alkotmányozó hatalom hoz létre
egy legitim alaptörvényt. A nyilvános-
ságra hozott javaslat mer szakítani a
különféle diktatúrák máig ható örök-
ségével – jut is eszembe, 67 éve ezen
a napon szűnt meg hosszú időre Ma-
gyarország szuverenitása a német csa-

patok bevonulásával –, merít büszkén
vállalható évszázados, évezredes ha-
gyományainkból, de minden várható
jelentős átalakítás ellenére változatla-
nul hagyja az 1989–90-ben létreho-
zott demokratikus államszervezet
alapjait, természetesen az államforma
is marad. A nem engedünk a ’89-ből
jelszóval meghirdetett „köztársasági”
mozgalom így leginkább a saját fan-
tomjaival viaskodhat.

Ne higgyük, hogy ez akadály lesz!
Hiszen csúcsértelmiségiként maga
Heller Ágnes bizonyította be, hogy a
kormányellenes tábor számára a való-
ság tagadása (2006. őszi rendőri bru-

talitás) éppoly természetes szellemi
gyakorlat, mint alternatív valóság kre-
álása („filozófusper”). A napokban Kis
János is felszólalt „Orbán Viktor alkot-
mánya” ellen. Csakhogy a demokrati-
kus jobboldal kormányzása, választói
felhatalmazáson alapuló lépései legi-
timációjának a megkérdőjelezése a ki-
lencvenes évek elején sem bizonyult
teljesen sikeres stratégiának, most
pedig a Fidesz–KDNP mögött kéthar-
mad és két évtized megszenvedett ta-
pasztalata áll.

A sértett, agresszív balliberális el-
lenzék veszélyes vizekre evezne, ha az
amúgy is ezernyi konfliktussal, góccal

terhelt országban az új alkotmány sán-
cain kívülre próbálná helyezni magát,
amivel persze a saját helyzetét is roppant
mód megnehezítené. A legvalószínűbb,
hogy idővel az új alkotmánnyal is úgy jár,
mint a Parlamentbe átvitt Szent Koroná-
val. Az egykor lármás tiltakozás után ma
már csak néha-néha morogja meg,
megbékélt vele, képviselői pedig olykor
lelkesen vezetik a koronázási ékszereket
rejtő vitrinhez választóikat, mint gyakor-
lott parlamenti idegenvezetők.

Szerető Szabolcs

Kis János, az SZDSZ első elnöke

A kezdeti vehemenciához mérten bátortalanul bár, de hozzáfogott a kormány a magyar cigányság és a roma–magyar együttélés évtizedes prob-
lémáinak megoldásához. Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár még tavaly augusztusban mondta ki azt, hogy „őszintén kell
beszélni az etnikai problémákról. (…)  Egy tízmilliós ország nem engedheti meg magának, hogy uszkve egymillió embert a hátán cipeljen, anélkül,
hogy azok bármit be tudnának vagy akarnának adni a közösbe.”
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– A radikalizmus a mai társadalom
számára főként negatív konnotációkat
hordoz. Az Ön értelmezésében mi a
nemzeti radikalizmus és lehet-e töme-
geket megnyerni vele?

– Hogyan fogalmazza meg a Job-
bik saját ideológiáját? Mi nemzeti ke-
resztény párt vagyunk, ideológiánkat
tehát a szociális tanításban a keresz-
tény értékrend, a politika egyéb kér-
déseiben pedig a nemzeti identitás
jellemzi. A radikalizmus nem ideoló-
gia, inkább módszertani hozzáállás, az
aktuális helyzethez való igazodás.
Azért vagyunk radikálisak, mert jelen-
leg a helyzet radikálisan rossz, és vé-
leményünk szerint ezen a radikálisan
rossz helyzeten csak radikális eszkö-
zökkel lehet változtatni. Egy hasonlat-
tal élve, ha súlyos a beteg, ne
próbálkozzunk fájdalomcsillapítókkal,
hanem avatkozzunk be műtétileg.
Meglátásunk szerint, Magyarországot
és a magyar nemzetet tekintve súlyos
a helyzet, így sok esetben nagyon ra-
dikális beavatkozásra van, lenne szük-
ség. Ez viszont az éppen aktuális
pillanatnak szól, ha Magyarországon
minden rendben lenne, akkor mi egy
nemzeti keresztény párt lennénk, így
most egy nemzeti keresztény radikális
párt vagyunk. 

Mennyire lehet ezzel tömegeket
megnyerni? Én azt gondolom, nagyon
komoly tömegeket lehet megnyerni.
A 2010-es eredményünket nem tekin-
tem a csúcspontnak, hanem csupán
egy fontos lépcsőfoknak, ami remé-
nyeim szerint további magaslatok felé
vezet.

– Államadósság, demográfiai vál-
ság, nyugattól való függőség, mindezek
reális problémák. Van-e a Jobbiknak
megoldása minderre?

– Röviden összefoglalva: valóban
ezek a legfontosabb problémáink.
Összességükben olyan csapdahelyze-
tet jelentenek, amelyből – hiába ta-
láljuk meg a megoldásokat egyéb
területeken – ugyanoda vagy még
mélyebbre kerülünk vissza, ahonnan
épp kitörni próbálunk. Az államadós-
ságot, véleményünk szerint, újra kell
tárgyalni. Azok az elképzelések, ame-
lyekkel az elmúlt húsz évben próbál-
koztak, hogy fellendítsék a
gazdaságot, és ennek többlet-bevéte-
léből fizessék vissza az államadóssá-
got, végül hibásaknak bizonyultak.
Éppen azért nem tudjuk fellendíteni a
gazdaságot, mert az államadósság
csapdában tartja. Szerintünk újra kel-
lene tárgyalni az államadósság kérdé-
sét, akár újraütemezni, akár
moratóriumot kérni pár évre, mindad-

dig amíg a magyar gazdaság megerő-
södik. Megfelelő érvekkel akár részle-
ges leírást is el lehetne érni. Voltak
már olyan országok a világtörténe-
lemben, akiknek ez sikerült. 

Ami a demográfiai válságot illeti,
két fontos megoldandó problémával
állunk szemben: egyrészt a népesség-
fogyás, amit mindenféle eszközzel –
gazdasági, politikai, társadalmi, kul-
turális, oktatási eszközökkel – meg
kell állítani. Ez nagyon nehéz lesz,
mivel egy egész Európát érintő nem-
zetközi jelenséggel állunk szemben,
de szembe kell szállnunk vele, és el
kell érnünk, hogy a népességszaporu-
lat legalább a reprodukciós szint fölé
emelkedjék, ez a minimális cél. Más-
részt ott van a cigánykérdés, amiről
feltétlenül beszélni kell. Az a helyzet,
hogy miközben a magyar népesség
fogy, a cigány kisebbség hihetetlen
módon szaporodik, ami előbb-utóbb
komoly konfliktusokhoz vezethet.
Mert nem pusztán arról van szó, hogy
a magyar társadalmon belül egy ki-
sebbség lassan többségbe kerül,
hanem arról is, hogy egy olyan kisebb-
ségről van szó, amelyik nem tud mit
kezdeni az egész országban elfoga-
dott társadalmi normákkal. Ez pedig
egész gazdasági és társadalmi rend-
szerünket alapjaiban forgathatja föl...  

És most a nyugat-európai függé-
sünkről is szóljak néhány szót. Úgy
érezzük, hogy a kelet-közép-európai
volt szocialista államoknak össze kel-
lene fogniuk, s a szükséges történelmi
kiegyezést követően, egy saját gazda-
sági közösséget kellene létrehozniuk.  

– A visegrádi keret nem elégséges?

– Nem, annál szélesebb keretet le-
hetne és kellene létrehozni. A viseg-
rádi négyeket nagyon jó alapnak,
kiinduló pontnak tekintem, de úgy
gondolom, néhány délszláv államnak
– Horvátországnak és Szlovéniának
mindenképp –, valamint Romániának
és Bulgáriának is szintén helyet kel-
lene biztosítani. Tehát a volt szocialista
államokra gondolnék, amelyeknek
hasonlóak a társadalmi, gazdasági
örökségük, és ebből kifolyólag hason-
lóak a problémáik is. 

– Lát erre reális esélyt?

– Egyelőre nagyon csekély esélyt
látok arra, hogy megvalósuljon, abban
viszont biztos vagyok, hogy amennyi-
ben nem sikerül, nagyon nehéz lesz
mindenik felsorolt országnak megol-
dania problémáit, ugyanis az állam-
adóssággal, a cigánykérdéssel, a
népességfogyással, a hazai gazdaság
elsatnyulásával, a multinacionális

cégek és a globalizmus térhódításával
egyenként, kis szigetenként nem tu-
dunk, tudnak szembeszállni. Ha ösz-
szefogunk, akkor lehet rá esélyünk.
Bízom benne, hogy az idő és a folya-
matok rákényszerítik mindenhol a po-
litikai elitet, hogy szembenézzen ezzel
a kérdéssel.

– A nemzet egészét kívánják képvi-
selni. Hogyan képzeli el a határon kívül
rekedt nemzettest sorsának rendezését?

– Hármas célt követünk, támogat-
juk a magyar állampolgárság minél
szélesebb körben való kiterjesztését,
az állampolgársággal pedig szerin-
tünk együtt jár a szavazati jog. Az el-
szakított területeken élő magyar
emberek számára nem mindegy, hogy
a csonka országban milyen a belpoli-
tikai helyzet, hogy a mindenkori ma-
gyar kormány érzékeny-e az ő
problémáikra vagy sem…  

A másik az önrendelkezések, az au-
tonómia-törekvések támogatása.
Nem akarjuk megmondani, hogy me-
lyik a jó autonómia-koncepció, hanem
azt mondjuk, hogy amit a helyi közös-
ség jónak tart, mi azt támogatjuk. 

És végül: a Kárpát-medencei ma-
gyar gazdasági-kulturális egységesü-
lés erősítése. Ha egy ilyen
gazdasági-kulturális hálót képes

lenne a Kárpát-medencei magyarság
kiépíteni, továbbá megszerezni a
maga különféle önrendelkezési jogait,
plusz még magyar állampolgárságot
is kapna, akkor bizonyos feltételek
mellett akár azt is megkockáztatnám,
hogy teljesen mindegy, hol húzódnak
a határvonalak.

– Az erdélyi magyar politikai élet-
ben is jelentős változások történtek,
megszűnt az RMDSZ hegemóniája, a
politikai küzdőtéren friss szereplők je-
lentek meg – Magyar Polgári Párt –, il-
letve készülnek megjelenni – Erdélyi
Magyar Néppárt –, de ott vannak a
nemzeti tanácsok – EMNT, SZNT – is.
Mely erővel, erőkkel tudnának, szeret-
nének partneri viszonyt kialakítani?

– Minden egyes magyar közéleti
szereplővel a lehetőség szerinti leg-
jobb kapcsolatokra törekszünk. De ez
nem csak rajtunk áll, hanem az eset-
leges partneren is. Azokkal szeretnénk
a legközelebbi kapcsolatokat kiépí-
teni, akikhez a legközelebb állnak az
elképzeléseink, ez pedig jelen pilla-
natban a Székely Nemzeti Tanács és a
Magyar Polgári Párt. Ezzel a két szer-
vezettel hajlandók volnánk az együtt-
működést még szorosabbá tenni.

– Erdélyben, különösképpen Vásár-

helyen bizonyos körök nyílt ellenszenv-
vel fogadták a Jobbik megjelenését.
Gondolok itt az EP képviselői iroda
megnyitásakor keltett hisztériára, il-
letve az Ön részvételével tervezett la-
kossági fórum megakadályozására.
Hogyan értékeli a történteket?

– Szomorú vagyok a történtek
miatt, ugyanis nem engem, nem a
Jobbikot akadályozták meg abban,
hogy lakossági fórumot tartsunk, nem
minket sértettek meg, hanem azt a
közel egymillió embert, akik a 2010-
es parlamenti választásokon ránk sza-
vaztak. A lakossági fórum
megakadályozása elsősorban velük
szemben volt udvariatlan és sértő vi-
selkedés. Én azt gondolom, ha való-
ban elfogadjuk azt, hogy a
demokráciában szólásszabadság van,
szabad a vélemény-nyilvánítás, akkor
hadd dönthessék el az emberek, hogy
kit hallgatnak meg. A hallottak alap-
ján majd levonhatják a megfelelő
konzekvenciát. Én nagyon örülnék
annak, ha mindenféle politikai szer-
vezet – a Fidesz, az MSZP, az LMP – el-
jönne ide, és elmondaná, hogy milyen
elképzelései vannak az itteni magya-
rok sorsának javítására. S majd az it-
teni magyarok eldöntenék, hogy ezek
közül számukra melyik alternatíva a
szimpatikusabb. Ez lenne a demokrá-
cia lényege. Akik ezt meghiúsították,
azok igen furcsa módon értelmezik a
demokráciát.

– Mit üzen az aggodalmaskodók-
nak?

– Azt, hogy nem adjuk fel! Dobtak
már ki bennünket számtalan ajtón,
aztán mégis mindig visszamásztunk
valamelyik ablakon, ami azt jelenti,
hogy szívósak vagyunk és kemények,
nem fogunk meghátrálni, és nem fo-
gunk megijedni. 

Balogh Erzsébet
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„Nem fogunk meghátrálni!...” 
Kihelyezett elnökségi ülést tartott Marosvásárhelyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom. A tervezett lakossági fórum viszont elmaradt, a római
katolikus egyház, a helyi civil szervezetek nyomására, az előzetes egyezség ellenére felmondta a terembérleti egyezséget. Ebből az alkalomból
készült interjúnk Vona Gáborral, a Jobbik elnökével.

Hármas célt követünk, tá-
mogatjuk a magyar állam-
polgárság minél szélesebb
körben való kiterjesztését,
az állampolgársággal
pedig szerintünk együtt jár
a szavazati jog. Az elszakí-
tott területeken élő ma
gyar emberek számára nem
mindegy, hogy a csonka
országban milyen a belpoli-
tikai helyzet, hogy a min-
denkori magyar kormány
érzékeny-e az ő prob-
lémáikra vagy sem…  
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Hasonló felállás szerint, vi-
szont kevesebb szerencsével
cselekedtek március 18-án, a
18-as járaton. A szemtanúk
szerint a tolvajok a Kornisa la-
kónegyedben gyúródtak fel a
járműre, majd pillanatok alatt
végrehajtották tettüket, és az
értékmentő a Petru Maior
egyetem megállójában elszi-
várgott. A végrehajtó viszont a
buszon maradt, az áldozat
pedig észrevette, hogy meg-
fosztották pénztárcájától. 
– Hívtuk a rendőrséget, és mire
leértünk a központba, már itt
is voltak. Sajnos az a személy,
akihez a pénztárca került, már
leszállt a buszról, de hátha si-
kerül valamiféle információra
szert tenni a bűntárstól” – nyi-
latkozták lapunknak az utasok. 

A helyszínre érkező rend-
őrök közel negyed óráig fag-
gatták a gyanúsítottat, ám a
szemtanúk véleményére egyál-
talán nem voltak kíváncsiak.
Újságírói kérdésre, hogy mi tör-
ténik a tettessel, a rendőr nem
volt hajlandó válaszolni, annyi
viszont kiderült, az áldozatot és
az elkövetőt egyaránt betessé-
kelték a rendőrségre.

Nagy úr a
fenyegetőzés

– A 18-as buszon utaztunk,
amikor a barátnőm hátrahú-
zott, mert észrevette, hogy a
tolvaj a táskámba próbál be-
nyúlni. Ekkor a tettes figyel-
meztette a barátnőm, hogy
többet ilyen elő ne forduljon.
Mivel az én esetemben nem
járt szerencsével, egy bácsinál
is próbálkozott. Szemünk lát-

tára lopta el pénztárcáját, köz-
ben a bűntársai minket figyel-
tek, nehogy szólni merjünk. És
nem mertünk, mert féltünk –
mondta el lapunknak egy neve
elhallgatását kérő szemtanú. 

Hasonló helyzetben vannak
a jegyárusok, sofőrök is, akik aj-
tónyitás előtt figyelmeztetik az
utasokat, hogy zsebtolvajok
szándékoznak felszállni a
buszra. „Ahányszor tehetem, fi-
gyelmeztetem az utazóközön-
séget, hogy bizony fedélzetre
szállnak a tolvajok és vigyázza-
nak az értékeikre. Nem tehe-
tem meg, hogy őket letiltsam a
buszról, hiszen minden utasnak
egyforma joga van” – nyilat-

kozta lapunknak egy buszsofőr. 

Hogyan védekezzünk?

Ajánlatos az értékes tárgya-
inkat a testünkhöz szorítva tar-
tani, ha van belső zsebünk,
akkor mindenképp oda helyez-
zük el. A pénztárcát, telefont,
hitelkártyát és annak pin kód-
ját, soha ne egy helyen tartsuk.
Táskánkat mindig magunk elé,
ne pedig oldalunkra, vagy a
hátunkra helyezzük, hiszen
nagy tömegben egyáltalán
nem érezzük, ha valaki matat
benne.

Fodor Tekla
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Halmen József, diák

Szinte soha nem utazom
busszal, mindig gyalogolok.
Nem olyan nagy ez a város,
hogy ne lehessen gyalog
megtenni a távokat. Amikor
busszal utaztam, soha nem
volt gondom zsebtolvajokkal, viszont édesanyámnak egy kis-
buszon ellopták a pénztárcáját.

Szabó Péter, egyetemista

Naponta többször utazom
busszal, reggel egyetemre,
majd haza. Sajnos szemta-
núja voltam néhány zsebtol-
vajlásnak, itt a Kövesdombon
is. Leszáll a bácsi, ők meg el-
veszik a pénztárcáját, és el-
s z a l a d n a k .
Tömeg  közlekedésen nagyta-
támnak is ellopták a pénztárcáját, de szerintem napról napra
egyre többen válnak áldozatokká. Nem mondhatom, hogy
teljes mértékben biztonságban érzem magam az autóbuszo-
kon, viszont ha jól fordulok, az ablak fele, valamint nem ha-
gyom a legelérhetőbb zsebeimben az értékeimet, akkor nincs
esélyük, hogy elvegyék a pénztárcám, telefonom.

Papp Lajos, egyetemista

Már jó ideje, hogy tudom, eléggé elterjedt jelenség lett a zseb-
tolvajlás, főleg a buszokon, amikor  tömeg van. Odasimulnak
az emberhez, és miközben nem vesszük észre, máris a zse-
bünkben turkálnak. Szerencsére engem még nem raboltak ki,
de az igazság az, hogy figyelek arra, kikkel utazom. Ha gya-
núsabb személyt látok magam körül, akkor más állóhelyet
keresek magamnak. Ezenkívül a pénztárcám, telefonom, ér-
tékesebb tárgyaim a belső zsebemben tartom.

H. Károly

Mivel értékes tárgyakat nem
hordok magamnál, soha nem
lopták el semmimet, viszont
nem egyszer láttam, hogy mi-
lyen könnyedén kiemelik
mások táskájából a pénztár-
cát. Sajnálatos módon az em-
berek félnek a különböző
következményektől, és nem
mernek szólni az áldozatnak.

Zsákmányolnak a zsebtolvajokKinek futja vacsorára?
A nyüzsgés a megyei kórházi megállóban kezdő-

dött. Ápolt középkorú nő hangosan méltatlankodott.
„Mit keres a táskámban? A semmirevalóját, ki akar
zsebelni”, kiabálta, miközben megtermett férje nyakon
fogta a fiatal, barna képű férfit. Annak azonban egyet-
len mozdulattal sikerült kiszabadulnia, s az egyik ke-
zükkel elkeseredetten táskájukat markolászó, másikkal
a hiánycikknek számító fogantyúkba kapaszkodó tö-
megen pillanatok alatt verekedte magát előre. A kis
barna a középső ajtónál megállt. Kezében lapos sárga
nejlontasak. Mögéje szintén nem idén barnult, de fej-
jel jóval magasabb férfi állt. És fékezték a felszálló tö-
meget. Akiknek el kellett tűrniük, hogy rájuk csukódik
a buszajtó, majd a két férfi simult hol egy nőre, hol egy
elesettebbnek kinéző idős férfire. A zsebeléstől meg-
szabadult nő hiába méltatlankodott hátulról hango-
san, ujjával mutatva a barnák felé, azok tették a
dolgukat. Tartott mindez a főtérig. Ahol a tömeggel
folytak ki a járműből, s csatlakozott hozzájuk a busz
első ajtóján kilépő újabb kettő. A megállóban össze-
verődve ismertette mindegyikük ténykedésének sike-
rességét. Valamennyiük arcáról a jól végzett munka
öröme áradt. A kis barna dudorodó nejlonja akár tárgyi
bizonyíték is lehetne. 

Ugyanaznap este, a Petőfi-téri húsboltban. A pult-
nál a délelőtti zsebesek rendelnek. Egyikük ölében két
kilós kenyér, „párja” kéri a hozzávalót. Kenőmájas,
sonka, párizsi, lengyel kolbász, kenősajt kerül a ko-
sárba. Egyszerű munkásember talán még ünnepna-
pokon sem engedhet meg magának ilyen fenséges
lakomát. Nekik sem jutna mindebből, ha a pénzért be-
csületesen megizzadnának. Csakhogy ezek az em-
berek életükben valószínűleg egyetlen napot sem
dolgoztak. Minek az, amikor a lopásból, fosztogatásból
úri módon megélnek? Adót sem kell fizetniük jövedel-
mük után, s minden este bőséges lakomára futja. Lel-
kiismeretfurdalás nem gyötri őket, hogy esetleg
melyik nyugdíjas nem tudja már kiváltani gyógysze-
reit, kifizetni gázszámláját, vagy vacsorát venni. 

(nagyanika)

Az elmúlt időszakban számos olvasónk jelezte, hogy a marosvásárhelyi közszállítási járműveken
aggasztóan elszaporodtak az enyveskezűek, akik kihasználva minden egyes zsúfoltság adta
lehetőséget, értéküktől fosztják meg az utazni vágyókat. A zsebmetszők általában csoportosan
aktiválnak, követve a munkamegosztás elvét, így mindenkire, külön-külön, „komoly” feladat
hárul: van, aki eltereli a figyelmet, másik a lopást hajtja végre, a harmadik pedig az úgynevezett
értékmentő, aki a sikeres rablás után pillanatok alatt elhagyja az autóbuszt. 

Fedett parkolók 
a városnegyedekben

Március 16-án, szerdán 30 fedett parkolót adtak át
rendeltetésének: tizennégyet a Suceava, tizenhatot pedig a
Merészség (Cutezanţei) utcában, a Tudor lakónegyedben. Ezzel a
lakosok régi vágya vált valóra, valamint testet öltött Claudiu
Maior alpolgármester ígérete, akinek a prioritásai között
szerepel hasonló parkolók létesítése. A helyszínen folytatott
beszélgetésen azok a Merészség utcai lakók, akik még nem
részesülnek hasonló parkolókból, ígéretet kaptak, hogy nyolc
újabb hasonló helyszínt alakítanak ki a közeljövőben, s az
alpolgármesterrel meg is egyeztek a helyszínekben.

A jelenlévők üdvözölték továbbá Claudiu Maior
alpolgármester kezdeményezését, hogy gombnyomásos
villanyrendőrt szereljenek fel a Tudor Vladimirescu Általános
Iskola elé, ezzel ugyanis hozzájárulhatnak a tanintézetbe járó
gyerekek biztonságának növeléséhez. A lakosok kérésére az idén
200-nál több fedett parkoló létesül a város negyedeiben, közölte
Claudiu Maior alpolgármester.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának sajtóosztálya

Közlemény
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élet-módi

amelyben rend a lelke
mindennek 

A cím a Zöld Palotában uralkodó egyik legalapve-
tőbb szabályt jelöli. Félreértés ne essék, nem holmi
beteges kényszerességgel állunk szemben, hanem a
körülmények kényszerítenek ebbe az állapotba. Úgy
kell elképzelni, hogy ha valamilyen tárgy történetesen
nem a helyére kerül vissza, ebben az esetben a pikke-
lyes világ egyensúlya kifordul a tokjából, s kezdődik a
vita, a cirkusz, a frusztráció. Amelyek persze nem mon-
szuni hosszúságú, csupán forgószélbeli tulajdonság-
jegyek alapján írhatóak le, mert Zb-re nem lehet
sokáig haragudni. (S viszont!...) 

Vannak ugye tárgyak, amelyek kicsit funkcionáli-
sak, de inkább dekoratívak, s melyekhez Dzsesszika
szíve odaragadt, így nem lehet rajtuk túladni, odaadni,
eladni, megadni a sors végakaratának őket. Ilyen pél-
dául az a piros gyógylabda, amit Dzsessz szüleinek An-
gyala hozott, és amelytől Zb szerint „nem lehet férni
a házban”. De ugyanilyen misztikus, se veled, se nél-
küled állapot határozza meg a gyümölcsöstálat – és
a másik gyümölcsöstálat is. Mert az egyik multikultu-
rális emlék, a másik pedig az ócskapiacról van, és „egy-
szerűen szép, na”. És különben is, a rebarbarás-morzsás
sütemény csak ebben lesz finom. A legborzasztóbb
dolog a pikkelyes világban a ruhaszárító, ami a rajta
száradó ruhákkal egyetemben maga a rémálom. Ilyen-
kor, ha a szekrényig akar eljutni a földi halandó, az
egggész házat mozgatni, mozdítani kell. A rendet, lát-
ják, nálunk a térarányok határozzák meg. 

De van, amikor nem. Amikor a rendetlenségnek
nincs határa. Közeli külföldi városba utaztunk, ahol
Igazi Turista gyerekkori barátjáéknál aludtunk, akikhez
azelőtt nem volt szerencsénk. (Az útról csak annyit,
hogy Enduró 120-szal vezette aranyos kis, de... Dácsi-
áját.) Éjfél után érkeztünk meg, és be is vonszoltuk
volna fáradt végtagjainkat a lakásba, ha utunkat nem
állja egy két négyzetméternyi csincsilla habitátum,
amitől nem vonszoltuk, hanem lélegzetvisszafojtva
tuszkoltuk befelé magunkat. Akkor már sejthettünk
volna valamit az elénk táruló látványról, de még hit-
tünk a szerencsénkben. Mikor átjutottunk a csincsillás
akadályon, a következő fejtörő az volt, hogy az előszo-
bában hova pakoljunk le. Ezt is megoldottuk, majd az
ismerkedés után elkezdtünk angolosan nézelődni a
fekhelyünk után, mire kiderült, hogy azon a kanapén
alszunk majd, ahol egyelőre az egész család ül, éjszaka
három óra magasságában, és minket fogad. Aztán a
dobozok, edények, cédék és használt papírzsebkendők
által barikádolt ágyat kihúzták és valahonnan egy ta-
karó is került ránk. Lefekvés előtt még a teraszra is si-
került kigyömöszölődnünk, keresztül a
ruhakupacokon, dossziérengetegen, ahol aztán a ma-
kulátlan lelkű Zb-ről kiderült, hogy ő még az életben
ilyen rendetlenséget egy házban nem látott. Dzsesz-
szika már járt ehhez hasonló dzsungelben, és meg-
nyugtatta Zb-t, hogy ezek intelligens és jó emberek,
csak rendetlenek. Zb háborgó lelke ettől egy kicsit csi-
tult és másnapra nyilvánvalóvá lett, hogy hősnőnknek
igaza van. Egy meleg barátság vette kezdetét az azt
követő reggelen, amelyben még a rendetlenség is sú-
lyosságát vesztette.

... De azért tavaszi nagytakarítani tervezünk.

(vassgyopi)

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Bolyai-téri fáck. Faültetési akció zaj-
lott múlt szombaton a Bolyai-tetőn, a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szervezésében, melynek keretében ásót ra-
gadott Dorin Florea polgármester és Clau-
diu Maior alpolgármester is – értesültünk
a muresinfo honlapról. Amikor egy politikus
vagy elöljáró olyasmit csinál, amit a közön-
séges halandók szoktak, annak mindig
nagy feneket kerítenek, éppen ezért bűzlik
már messziről az egész. Mégis mit akart bi-
zonyítani ezzel a plántálási bohóckodással
a két minden hájjal megkent, végletekig ci-
nikus fajankó? Hogy íme, látjátok szümtük-
kel, milyen környezetbarát csávók vagyunk?
Fölöslegesen pattognak a város- és környe-
zetvédők, semmi bajunk nekünk a fákkal,
kérem szépen! Helyesbítenék: a facseme-
tékkel nincs bajuk, a hatvan-hetvenéves
fákkal igenis van, hajaj, de még mennyire,
hogy van! Ahogy minden mással is, ami
Régi, ami Ódon, ami Hajdani, ami Patinás,
ami Vásárhelyi, ami Történelem, ami Ma-
gyar!

Kozmikus (magyar) állampolgár-
ság.  Igencsak meglepődött egy somoste-
tői villatulajdonos (F. Gy.), amikor múlt
szerda délelőtt ufót pillantott meg a kert-
jében. Csodálkozása csak tovább fokozó-
dott, amikor az ismeretlen járműből két
humanoid földönkívüli szállt ki, udvariasan
köszöntek, ékes magyarsággal, majd meg-
kérdezték, merre van a legközelebbi De-
mokrácia Központ, ugyanis szeretnék
igényelni a magyar állampolgárságot.
Utóbb kiderült, hogy az ufonauták – el-
mondásuk szerint – Petőfi Sándor késői le-
származottai, lévén hogy annak idején az
ő őseik segítettek a forradalmár költőnek
elmenekülni a fehéregyházi csatából, és
magukkal is vitték. A genetikai teszt ered-
ményére még néhány napot várni kell, de
amennyiben bebizonyosodik, hogy nem ál-
lítanak valótlanságot, akkor sokkal többen
vagyunk, mint ahogy azt eddig hittük!

Homo görényicus. Noha az emberek
azt hiszik, hogy más állatoknak kellemet-
lenebb a szaguk, mint nekik, madarakon és
emlősökön végzett tanulmányokból kide-
rült, hogy az ő bőrükből sokkal kevesebb
illó anyag távozik, mint a miénkből. Az
ember azért is különösen büdös, mivel a
szagos anyagok (fehérjék, aminosavak,
ammónia, tejsavak és egyéb sók stb.) a test
szinte minden részén kiválasztódnak. A ku-
takodókat azonban nem az érdekelte,
mennyire vagyunk büdik az állatokhoz ké-
pest, hanem az, hogy miért vonzzuk a szú-
nyogokat (amely találkozás az idegesítő
zümmögést követő vakarózáson kívül a
malária és a sárgaláz szempontjából is ér-
dekes). Elemezték az emberi izzadtság ké-

miai összetételéről kapott adatokat, és
megállapították, hogy (most tessék meg-
fogózni!) valószínűleg a verejtékben lévő
illó anyagok szabják meg az emberekre tá-
madó vérszívók gazdapreferenciáját! 
Izé…, köszönjük, Emese!

Szövetbank. Az illetékesek sajtótájé-
koztatón jelentették be: minden esély meg-
van arra, hogy év végére, de legkésőbb
2012 elejére elkészüljön a megyeközpont-
beli szövetbank. „A napokban véglegesítik
a megvalósíthatósági tanulmányt, ezt kö-
vetően kiírjuk a versenytárgyalást a mun-
kálatok elvégzésére” – nyilatkozta
lapunknak a szakember, Stofa Ioan. Eddig
nyolc szabászati cég tanúsított érdeklődést
a projekt iránt, de az is előfordulhat, hogy
egymással szövetkezve fogják felhúzni a
szövetbankot. Már amennyiben sikerül
közös nevezőre jutniuk az alapanyagot ille-
tően, ugyanis amíg egyesek pamutból és
gyapjúszövetből képzelik el az építményt,
addig mások kasmírból és bársonyból sze-
retnék elkészíteni.

Rámás csizmát visel a babám… A
legújabb élelmiszerbiológiai kutatások sze-
rint a vaj sokkal egészségesebb a marga-
rinnál, ugyanis utóbbi közepes vagy rossz
minőségű olajból készül, ráadásul sűrítés-
kor hidrogénezik, mint egyszeri agrárbige
zsíros hajzatát, majd különféle vegyi ízesí-
tők, szagosítók és színesítők hozzáadásával
teszik a vajhoz hasonlóvá és emberi fo-
gyasztásra alkalmassá. Eme híren felbuz-
dulva a Központ kajakommandója is
mozgósította magát, és az alábbi vérplaz-
mafagyasztó, agyvízfelforraló, idegzsiger-
bizsergető, pofaleszakasztó stb.
borzalmakra derítettünk árnyékot és fényt:

– a buborékos ásványvízben rengeteg a
negatív turbulencia, aki sokat iszik belőle,
becsavarodik;

– méhnyakrákot okoz a méz;
– a túlzott szalonnafogyasztás nemcsak

a koleszterinszintet dobja meg, hanem fül-
zsírtúltengést is kauzál;

– a baromfihús (főként a csirke, annak
is a melle) sokféle, szervezetünk számára
hasznos proteint tartalmaz, a vadkacsa
vagy a fácán egy fokkal többet, viszont a
héjában van a legtöbb vitamin;

– a spenótnak semmivel sem maga-
sabb a vastartalma, mint a sóskának vagy
a csalánnak, egyszerűen a zöldségszakik
eggyel arrébb tették véletlenül a tizedes-

vesszőt (ez speciel igaz);
– napi fél liter vodka elfogyasztása fej-

leszti a szociális kompetenciát, védi a májat
(a konyaktól), és még az influenzán is kifog;

– a közhiedelemmel ellentétben a zeller
nem afrodiziákum, kivéve, ha egy kebel-
csoda meztelen playmate reszeli le nekünk;

– a dióolaj annyira egészséges, hogy el-
képesztő, csak sajnos nem lehet kapni
sehol, még a biodióboltokban sem, ezért
van annyi beteg ember.

Közvélemény-kutatás. Az elmúlt
héten különféle privát és közéleti dolgokról
faggattuk az utca emberét és asszonyát.
Íme az eredmények:

– Mivel lepte meg a párja nők napján?
– virággal: 30%
– ajándékkal: 10%
– elvitt egy élményfürdőbe: 1%
– megfürdött: 59%

– Milyen állatokat látna szívesen a fel-
újított állatkertben?
– fehér farkas, fekete medve, csíkos kos,
kockásfülű nyúl: 2%
– címeres ökör, rockerpatkány, hajaskakas,
vikingbéka: 2%
– minótaurosz, kentaur, szatír, griffmadár: 2%
– pávián moisoiu, marius vadkan, dorin
fóka, claudiu majom: 94%

– Mit ajánlana az al( j)polgármester-
nek: legközelebb mit vágjon ki évtizedes
fák helyett?
– a családfáját: 100%
– a biztosítékot, nyelvvel: 100%
– a tyúkszemét, láncfűrésszel: 100%
– a mogyoróit, életlen rozsdás késsel: 100%

– Mit szól hozzá, hogy Kelemen Hunor
az RMDSZ új elnöke?
– nem vagyok meglepve, lehetett tudni
előre: 1%
– örvendek, és bízom benne, hogy mostan-
tól minden másképp lesz: 1%
– lesz*rom: 1%
– le se sz*rom: 97%

– Kinek lenne reális esélye Dorin Floreá -
val szemben a 2012-es polgármester-
választáson, RMDSZ-színekben?
– Frunda Györgynek: 1%
– Bölöni Lászlónak: 1%
– Lokodi Editnek és Emőkének: 0%
– Virágárus Jóckának: 98%

www.kozpont.ro

A világhálón is
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Születésnap az Alpha Transilvană Alapítványnál

1992. március 17-én dr. Lupşa Alexandru
idegsebész lehelt életet egy akkor még csak
születendő álomba, mely évek kitartó mun-
kája révén sikertörténetté fejlődött. Az
épülő székhely, mely a kezdeteket jelen-
tette, mára több fiatal második otthonaként
szolgál, az idő közben egyre szélesebb körű
szolgáltatások, sokak számára az egyetlen
esély a társadalmi beilleszkedésre. A majd
két évtizednyi munka sikerének öröméből
adtak ízelítőt az alapítvánnyal együtt ün-
neplőknek.

Az akarattól a valóságig:

fogalmazta meg a szervezet alapítója az Alpha
Transilvană létének, megalakításának értelmét.
„Múlt nélkül nincs jelen, a jelen pedig garancia a
jövőre. Az alapelvek állandóak, az emberanyag
minősége, az ő akaratuk teszi, hogy nap mint nap
megtalálják a formát, amivel leginkább vála-
szolni tudnak a társadalom problémáira. Az
Alpha, a civil szektor egyik óriás szervezete meg-
próbálta minél hatékonyabban, a lehető legrövi-
debb idő alatt orvosolni a sérült személyek
problémáit egy olyan társadalomban, amely
maga is sok tekintetben fogyatékos, és megta-
lálni a leginkább perifériára szorultakat, a leg -
elesettebbeket” – mutatott rá a szervezet
legnagyobb értékére az alapító.

Az alapítvány évek alatt ezt a szellemiséget
vitte tovább új formákat keresve, új lehetősége-
ket kihasználva, de a cél mindmáig ugyanaz: fel-
mutatni a különbözőségben rejlő szépséget és
megtalálni a közös irányt. 

A 19 év alatt a szervezet igazi ereje azokban
az emberekben rejlett, akik a háttérből vagy lát-
hatóan, mindig ugyanazon értéket szem előtt
tartva haladtak a kitűzött cél felé. Az ünnepségen
külön kiemelték Györki Éva egykori igazgatót, akit
dr. Lupşa az alapítvány szimbólumaként jellem-
zett, aki az önkéntességtől kezdve a legfelsőbb
pozícióig hosszú évek alatt ugyanazzal a lelkese-
déssel végezte munkáját.

A munka gyümölcse a viszonzott
mosolyban mérhető

Hatalmas felelősség, mérhetetlen türelem,
odafigyelés, egész embert igénylő, vagy azt is
meghaladó munka – csak néhány gondolat, ami
hirtelen eszünkbe jut bepillantást nyerve az
Alpha Alapítvány tevékenységeibe. Minderről ve-
tített filmes előadás során számoltak be. Igencsak
érdekes volt látni, ahogyan a gyerek, aki a kezde-
tekben képtelen volt bármiféle interakcióra, vég-
rehajtja a kért feladatot, ki tudja fejezni óhaját.
A fiatal, aki nem találta helyét a társadalomban,
munkába állva a közösség hasznos tagja lesz, sza-
bad idejében táncórára, kézműves tevékenységre
jár. Ez ad erőt a mindennapi munkához, reményt
a szülőnek, közösséget, otthont a programban

résztvevőknek, és nem utolsósorban létjogosult-
ságot az egész szervezetnek. 

A születésnap alkalmával a meghívottak be-
tekintést nyerhettek az alapítvány tevékenysé-
gébe, a legfontosabb projektekről pedig egy-egy
alkalmazott beszélt. A szervezet legrégebbi
programja, és egyben megalakulásának legfőbb
indoka: a sérült gyerekek nappali foglalkozta-
tója, a Kitartás Központ, mely jelenleg öt cso-
portban működik, 32 autista és súlyosan sérült
gyerekkel. Egy másik igen fontos program, az At-
rium, mely 223, tizennyolc éven felüli sérült sze-
mély munkába való beilleszkedését és
elhelyezkedését segíti elő. 

Ezen kívül az alapítvány munkatársai sérült
gyerekek korai fejlesztésével is foglalkoznak, de
az egészséges kisbabák fejlődését is segítik, van

gyerekklub, babaúsztató, szülés utáni torna anyá-
nak és a kisbabának, csoportos és egyéni tanács -
adás szülők számára. Továbbá több védett
műhelyt is működtetnek, melyben sérült szemé-
lyeket foglalkoztatnak.

Számokban az alapítványról

Mint minden szervezetnek, az Alpha Transilvană
Alapítványnak is meg kell küzdenie a létezéshez, a
tevékenységek fenntartásához szükséges anyagiak
megteremtéséért. A gazdasági mutatókról Andreia
Moraru, az alapítvány igazgatója számolt be. Pusz-
tán számokban kifejezve a szervezet így írható le:
60 alkalmazott, körülbelül 30 önkéntes, évente
1500 jogosult, 455 ezer eurónyi költségvetés. 

Gazdasági szempontból az Alpha több lábon áll,
a kiadások legnagyobb részét saját forrásokból fe-
dezik. A saját gazdasági tevékenységből befolyó
pénzösszeg a teljes költségvetés 45 százalékát teszi
ki, mely a védett műhelyek (Atrium, Alpha étkezde,
Jan Gerssen pékség) szolgáltatásaiból, a konferen-
ciaterem bérbeadásából, valamint négy túrkáló mű-
ködtetéséből adódik. Több projekt jelentős hányada
vissza nem térítendő alapokból finanszírozott,
ennek hátránya viszont, hogy meghatározott idő-
tartamra szólnak, így nem biztosított a tevékenység
folytonosságának fenntarthatósága. Az egyedülálló
szociális szolgáltatásokat az állami hatóságoknak is
támogatniuk kell. A törvény pontatlan megfogal-
mazásából adódóan viszont ez állandó problémát
jelent. Jelenleg a költségvetés 13 százalékát fedi le,
ami csupán a Kitartás Központ finanszírozására ter-
jed ki, és ezt is csupán jelentős energia-ráfordítással
sikerül minden évben kiharcolni a helyi hatóságok-
tól. A szervezet szempontjából egyik legértékesebb
pénzforrás az egyéni adakozások, mely által jobban
be tudják vonni a szülőket a tevékenységekbe, ez
jelenleg csupán az összköltségvetés 8 százalékát
teszi ki. További egy százalékot jelentenek a szpon-
zorok által juttatott pénzösszegek, ami egyelőre
nagy energia-befektetést igényel és kis bevételt
eredményez.

Balogh Erzsébet

Hogy mikor válik felnőtté egy szervezet, hivatalosan sincs évszámhoz kötve. Az akarat, a lelkesedés, ha a kitűzött célok eredménnyel járnak, életkortól
függetlenül létjogosultságot biztosítanak a civil szektorban. Az évfordulók viszont önkéntelenül is számvetésre, önmagunkra való reflektálásra
ösztönöznek, ahogyan a 19. életévét betöltött Alpha Transilvană Alapítvány esetében is történt. Az ünneplő szervezet az évforduló alkalmából
számba vette az elmúlt évek örömeit és nehézségeit.

Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáját, melynek
ezúttal is a Kultúrpalota adott otthont. A létszámban és tartalomban is évről évre egyre színvonalasabb eseményen a három nap alatt (március 17–
19.) nem kevesebb mint 280 dolgozat került bemutatásra. 

Középpontban az ember – immár 19 éve!

Mit ér az Ön adakozása?

– 40 lej – egy autista gyerek egy rekuperációs foglalkozáson való részvétele
– 45 lej – egy sérült személy munkába állását követő egy hónapi monitorizálás
– 85 lej – a nappali foglalkoztató (pszichopedagógia, kinetoterápia, logopédia, pszichológia) egy

napos költsége
– 100 lej – egy sérült fiatal munkába állásához szükséges teljes körű felmérés költsége vagy egy 0–3

év közötti csecsemő korai fejlesztő program keretében történő felmérése
– 240 lej – egy sérült gyerek egy havi rekuperációs programon való részvétele
– 350 lej – egy sérült személy munkahelyének igény szerinti kialakítása
– 400 lej – egy sérült személy alkalmazásához szükséges költségek teljes körű fedezése

A csütörtökön startoló konferencián
19 témakörbe csoportosították az or-
vosi, fogorvosi és gyógyszerészeti tudo-
mány egyes ágait kutató
bemutatásokat. Amint minden évben,
idén is voltak közkedvelt és kevésbé
népszerű szekciók. Az általános sebészet
ezúttal is tarolt 22 dolgozattal, de a be-
mutatott dolgozatok számszerű adatai
alapján a hallgatók szép számmal ér-
deklődnek az élettan, a kardiológia, a
gyerekgyógyászat és a nőgyógyászat

iránt. Szokás szerint idén is sok magyar-
országi diák hozta el dolgozatát a ma-
rosvásárhelyi tudományos szesszióra. A
88 külföldi diák előadása nem csak a
színvonalat javítja és nemzetközivé mi-
nősíti, de segít felvenni a versenyt, ösz-
szemérni a két ország orvosi és
gyógyszerészeti képzésének eredmé-
nyeit. A rendezvény nívóját emelték a
meghívott professzorok tudományos
előadásai, melyeket minden évben
nagy érdeklődés övez a hallgatók és az

egyetem professzorainak körében egya-
ránt.

A szombati záróesten a díjátadást
megelőzően a szervezők nevében Do-
mokos Edit értékelte a rendezvényt, és
örömét fejezte ki, hogy nem csupán a
bemutatott dolgozatok száma, de a
hallgatóság létszáma is az egyre foko-
zódó érdeklődést mutatja, ami szá-
mukra elégtételt nyújt a befektetett
munkáért. A Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség nevében az egyesület el-

nöke, Hlavathy Katalin mondott köszö-
netet a résztvevő diákoknak, a tanárok-
nak, meghívott előadóknak, a
hallgatóságnak és a szervezőknek, hogy
az MMDSZ legrégebbi rendezvényét
idén is sikerrel zárhatták.

Dr. Nagy Örs, az egyetem prorektora
rámutatott, a konferencia a szervezői
készség minősítése mellett, a diákok tu-
dományos munkáját, de ugyanakkor az
oktatói munka eredményességét is jelzi.
Ezúttal is bebizonyították, a MOGYE di-

ákjai alkotóképesek, és fel tudják venni
a versenyt ebben a nehéz, de hálás szak-
mában, és reményét fejezte ki, hogy a
megszerzett tudást és értékeket majd
itthon fogják hasznosítani.

A rendezvény záróakkordjaként va-
sárnap a Tordai-hasadékhoz és sóbányá-
hoz kirándultak mindazok, akiknek a
tudománynak szentelt három nap után
az élményekkel teli, kötetlen együttlét
is fontos volt.

Balogh Erzsébet

Minőségben és régiségben is felnőtté vált a TDK
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Exkluzív interjú Bunyós Pityuval (valódi neve Szikora István), az ismert magyarországi
mulatós nótaénekessel, aki többszörös nehézsúlyú magyar bajnok ökölvívó, számtalan
nemzetközi verseny győztese, EB-, VB-helyezett és olimpikon is.

A Nyírparasznyáról indult 47 éves
énekes bejárta a világot, ökölvívóként
mindmáig az egyetlen európai bok-
szoló, aki megküzdhetett és talpon is
maradt Mike Tyson és Lennox Lewis
volt világbajnok ökölvívók ellen, de ed-
zőként is profi világbajnok tanítványt
tudhat magáénak. A szórakoztatóipar-
ban sem adta alább, mulatós nótaéne-
kesként három aranylemezzel
büszkélkedhet. A marosvásárhelyi Mű-
vész moziban sorra került, Faja Sláger
Bulik elnevezésű, koncertsorozat egyik
állomásaként megtartott fellépés nyi-
tánya előtt készségesen válaszolt a
Központ kérdéseire.

– Évek óta a szórakoztatóiparban te-
vékenykedsz, mikor is váltál ismertté?

– Első zenei élményeim is Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg megyéhez köt-
nek: a hétvégi lakodalmakban,
születésnapokon és névnapokon ta-
nultam meg azokat a dalokat, amelyek
mostani albumaimon is visszaköszön-
nek. Zenei képességeim a vidéki lagzik
és diszkók közönsége után Náksi Attila,
a Record Express művészeti vezetője
fedezte fel, aki meghallgatva elkészült
anyagomat, azonnal lemezszerződést
ajánlott fel. Azóta egyre több meghí-
vásnak teszek eleget: óriási vidéki lag-
zik, szépségkirálynő-választások,
bálok és diszkók közönsége előtt éne-
kelek.

– Köztudott, zenei pályafutásod
előtt sikeres ökölvívó voltál. Milyen sike-
reket értél el, mint sportoló?

– Parasztgyerekként Nyírparasz-
nyán fiatal koromban falusi munkákon
edződtem (kaszálás, kapálás), mely-

nek később nagyon komoly hasznát
vettem, hiszen sportkarrierem elkez-
désekor sokkal erősebb voltam, mint
kortársaim, ezt bizonyítja, hogy iú-
sági és junior korosztályban 3 éven ke-
resztül nem találtam legyőzőre.
Miután Budapestre költöztem, a Buda-
pest Honvédban, majd az Újpesti Dó-
zsában bokszoltam. 1982-ben
bekerültem a felnőtt válogatottba, és
innentől kezdve sportkarrierem felfelé
ívelt. 1983-ban megnyertem az arany-
kesztyű tornát Belgrádban, így ismer-
tebb lettem nemzetközi szinten is.
1984-ben Finnországban megmérkőz-
tem a későbbi bokszfenomén Mike
Tysonnal, ahol szoros pontozás döntött
az amerikai javára (3:2). Két bíró
engem hozott ki győztesnek. Mint köz-
tudott, Mike Tyson, a legfiatalabb ne-
hézsúlyú bokszoló, aki világbajnoki
címet nyert, a pályafutása 56 profi
mérkőzése közül ötvenet nyert meg,
melyből 44-et kiütéssel. Idővel több
nemzetközi versenyről tértem vissza
aranyéremmel (Aranykesztyű, Német
nagydíj, Osztrák nagydíj). 1987 végén
döntőt öklöztem Franciaországban a
későbbi háromszoros profi nehézsúlyú
világbajnok, Lennox Lewisszal, ahol
megint csak szoros pontozással ma-
radtam alul, és ma már tudjuk, hogy
azóta Lewis bokszlegendává nőtte ki
magát. E két meccs érdekessége, hogy
Európából csak nekem sikerült mind-
két profi világbajnokkal megmérkőz-
nöm. Ez a két mérkőzés olyan élmény
volt számomra, mintha olimpiát nyer-
tem volna. Tysonnal jó volt bokszolni,
feküdt a stílusa, szoros meccset tet-
tünk, ám Lewis, közel kétméteres ma-
gasságával már nem ízlett annyira. Ő
sokkal előrébb tartott abban az időben
Tysonnál. 1989-ben Világbajnokságon

vettem részt, aztán egy ideig szakítot-
tam az ökölvívással, vállalkozásba
kezdtem. 1992-ben visszatértem, si-
kerrel vettem a koppenhágai kvalifiká-
ciós tornát, s bekerültem azon hat
európai bunyós közé, akik részt vehet-
tek a barcelonai olimpián. Bár az első
kanyarban kikaptam az Európa- és vi-
lágbajnok bolgártól, de egy gyermek-
kori álmom vált valóra, ott lehettem az
olimpián.  Majd az olimpia után végleg
befejeztem az ökölvívást.

– Ki adta neked a Bunyós Pityu
nevet?

– Egyik jó barátom mondta, ha már
ismert sportoló voltam, akkor a zenei
pályafutásom során is legyen valami
szorosabb kötődésem a bunyózáshoz,
így elnevezett Bunyós Pityunak. Fur-
csálltam az elején, de elfogadtam, mi-
után hallottam, hogy úton-útfélen
mindenki így nevez.

– A sportkarrier befejezése után mi
következett?

– Edzősködni kezdtem, majd pár-
huzamosan zenéltem is a budapesti éj-
szakában. Egykori tanítványom,
Hídvégi György WBF-verziójú világbaj-
noki címet szerzett, ami lelki elégtétel
volt számomra. Még amatőrben kezd-
tük a munkát, sokan azt mondták,
utcai harcost fogok formálni a srácból.
Kezdetben Gyuri nem merte bevállalni
a balfelütést, de rengeteget gyakorol-
tuk, s a debreceni Bocskai-emlékver-
senyen mindhárom meccsét ezzel az
ütésfajtával hozta, ami nem csak a tor-
nagyőzelmet, de a legtechnikásabb
versenyző címet is eredményezte szá-
mára. Ökölvívóként bejártam a világot,

edzőként is világbajnok tanítványom
van, egyszóval mindent elértem, amit
szerettem volna.

– Mára már a mulatós műfaj egyik
legjobb előadója vált belőled. 
Fellépéseiden, koncertjeiden kívül mivel
foglalkozol szabadidődben?

– Feleségemmel és fiammal Buda-
pesten élek. Gyakran teniszezem, láb-
teniszezem, focizom meg
bokszedzésekre is járok. Évek óta lelkes
támogatója vagyok az állatvédelem-
nek. Barátaimmal, többek közt Kaczor
Ferivel, Fásy Ádámmal gyakran lépek
fel, akiknek sokat köszönhetek.

„Öklöztem Mike Tysonnal
és Lennox Lewisszal is”

Dinamo–FCM 4–1 (2–0) 

Két meccsen 10 gól a Dinamótól

Az őszi, hazai pályán elszenvedett 2–6-os vereség után, ezúttal
Bukarestben is kikapott a FCM, a jobban futballozó, szebb napokat is megért
Dinamo együttesétől. Igaz, az őszi idény azon csúfos hazai mérkőzésén még
Falub kezében volt a karmesteri pálca.

A bajnokjelölt Oţelul elleni győzelmet követő sajtótájékoztatón Sabău
hangsúlyozta, a legfontosabb dolog megmaradni lábaikkal a földön, ami a
Dinamo elleni, vasárnapi találkozón sajnos nem sikerült. Az 5–4–1-es
felállásban védekező FCM játékosai kissé lazán kezelték a mérkőzést, amit
Andone fiai kihasználtak és már az első percektől labdazáporral ostromolták
a tavaszi idényben bizonytalanul védő Şteţca kapuját. A téli szünidő alatt
megfiatalított, újjáalakult Dinamónak is fontos volt a meccs, hiszen október
óta nem győztek hazai pályán, a sorozatot ellenünk sikerült megtörniük.  

A sokat hibázó marosvásárhelyi középpályás soron könnyen jutott túl
Pătraşcu meg Torje, akik ideális labdákkal indították Liviu Ganeát, Alexet
meg Dănciulescut. Előbbi a 28. percben Torjetól kapott labdát lőtte mintegy
10 méterről a léc alá, majd a 45. percben a válogatott Torje 30 méteres
szabadrúgása megpattant Şteţca előtt, ahonnan a hálóban landolt. 2–0. A
második félidőben Sabău csatasorba állította D. Zahariát, aki Issa Bát
váltotta, és a Moţi által kriminálisan felrúgott Rus helyébe becserélt Vartic-
ot, de a játékot továbbra is a bukarestiek uralták. A 64. percben Bărboianu
beadását a mélynövésű Torje, Vartic elől fejelte a hálóba, majd hat perc
múlva Dănciulescu Alexétól kapott labdáját juttatta a tehetetlen Şteţca
mögött a hálóba. A 77. percben Fl. Dan szabadrúgását L. Muntanu kapura
fejelte, de a labda L. Ganea fejéről pattant a hálóba, beállítva ezzel a 4–1-es
végeredményt. 

Ezzel a vereséggel Sabău gárdája 26 ponttal a középmezőny végén
tanyázik a 12. helyen, maga mögött hagyva a kolozsvári U. és a craiovai U.
együttesét. A négy kieső helyet a Brăneşti, a Pandurii (mindkettő 20 pontot
teljesítve), az Urziceni (18 pont) és a reménytelen helyzetben lévő Sportul
foglalja el egyelőre. Április 2-án, szombaton a FCM hazai pályán a 10. helyen
álló, 27 pontos besztercei Gloria csapatát fogadja, amely ellen fontos lesz a
győzelem. 

Dinamo – FCM Marosvásárhely 4–1 (2–0)
Vezették: Ionel Ivan (Brăila) – Ioan Onicaş (Zilah), Cătălin Savu (Galac).
Dinamo: Dolha – Bărboianu, Grigore, Moţi (83. Mehmedovics), Diabate,
Torje (76. Bakaj), D. Kone (73. Mărgăritescu), Pătraşcu, Alexe, L. Ganea,
Dănciulescu. Edző: Ioan Andone
FCM: Şteţca – Rus (46. Vârtic), Iencsi, Munteanu, B. Fernandes, Szilágyi, Fl. Dan,
Issa Ba (46. Zaharia), Vasilache, Astafei, Didi (68. Ruiz). Edző: Ovidiu Sabău
Gólok: L. Ganea (28.), Torje (45., 64.), Dănciulescu (70.), illetve Munteanu (77.).
Sárga lapok: Moţi (38.), Torje (62.), illetve Issa Ba (34.), Zaharia (61.).



16. oldal >> Szórakozás március 23–29.

Vízszintes: 1. Táplálékszerű árucik-
keket forgalmazó bolt. 14. Túlízesí-
tett. 15. Módosított „A” hang. 16.
Maró anyag tulajdonságaival ren-
delkezik. 17. Kamionjelzés. 19. Ket-
tőzve: magyar város. 21. Ám. 22.
Lett, létrejött, régiesen. 23. A vicc
poénjának első része (zárt
betű: Y). 27. Bombay szélei! 28.
Római 101-es. 29. Ketyeg az óra!
30. Kevésbé ikerszava. 32. Páratla-
nul szép! 33. A magyar irodalom
egyik legnagyobb regényírója (Kál-
mán). 35. Csónak kelléke. 37. Az

udvarra. 38. Princípium. 39. Üres
váz! 40. Az arab meseköltészetben
szereplő csodálatos madár. 41. Föl-
téve. 42. Lyukas sín! 43. Idegen fér-
finév. 45. Magam. 46. Álhal. 48.
Elül-hátul cselez! 49. Likőrízesítő.
50. Mérgesít. 53. Azonos a vízsz.
45-tel. 54. Zománc. 56. Homorú.
58. Egészséges. 59. Félig mond!
60. Maros megyei falu a Kis-Küküllő
jobb partján. 63. A munka egysége.
65. Téli csapadék. 66. Orvosi csont.
67. A hidrogén és a szelén vegyjele.
68. Lángész. 71. Ilona becézése.
73. Rag, a -nek párja.
Függőleges: 1. A vicc poénjának
második, befejező része (zárt
betűk: K, S, L, Y, Ö, E). 2. Nemes

állat. 3. Sötét napszak. 4. Becézett
Márton. 5. Szintén. 6. A fizika ága.
7. Belül lesz! 8. Híres magyar geog-
ráfus, térképész (Sándor, 1899-
1981). 9.Törékeny anyagból készült
nagyobb díszedény. 10. Páros széf!
11. Lehel névváltozata. 12. Hama-
rabb. 13. Mesterségesen előállított
gombafajta. 18. Feladat végrehaj-
tására utasítást ad. 20. … Cereteli,
grúz író, költő. 24. Libahang. 25.
Szlovák és máltai gk-jelek. 26. Hid-
rogén, kálium, kén. 31. Csendesen
bohó! 32. Soros Oktatási Központ
(SEC). 34. A buddhizmus japáni
ága. 36. Maga után húz. 39. Élet-
adó ital. 41. Nem sűrű. 42.Változa-
tossá tesz. 44. … Tin Tin,

kutyasztár. 47. Rákapcsol, komo-
lyabban veszi a játékot. 48. Bog. 50.
Első osztályú. 51. „Barázdabille-
gető”. 52. Páros utakon! 55. … Mi-
hály Énekkar, az Újpesti Református
Egyházközség énekkara. 57. A
szomszédba szólít. 58. Dísz. 61.
Thaiföldi zenekar (LOSO). 62. Fran-
cia város. 64. Afrikai állat. 69. Kis-
darab! 70. Disznó része! 72. Leves.
74. Arad egyik fele! 
(A helyes megfejtést következő
számunkban közöljük!)
Felnőttek a homokozóban c.
rejtvényünk helyes megfejtése: –
Hát ezért igazán nem érdemes
sírni, ha akarod, tessék, itt van
egy másik! 

Karikatúra:  

Leépítés
─ Elhatároztam, hogy pontosan
felére csökkentem a titkárságom
állományát – mondja egy igaz-
gató a barátjának.
–De hiszen összesen egy titkár-
nőd van!
– … (a poént lásd a rejtvény
vízsz. 23-as, valamint a függ. 1-es
sz. sorokban)

Az agresszív kismalacot ébresztik reggel:
– Kelj fel kismalac, mindjárt fél hét lesz!
– Nem lesz!!

– Mi a véleménycsere?
– Amikor bemész a saját véleményeddel a főnöködhöz, és az

övével jössz ki...

– Na, milyen nős embernek lenni?
– Megfiatalodtam! Mintha újra 15 éves lennék!
– Hogy lehet az?
– A WC-ben cigarettázom, és titokban iszom.

– Figyelj rám, barátom! Ha a vendégek megérkeznek,
Jeannak foglak szólítani.

– Értem, és én hogyan szólíthatom a gróf urat?
– Marha!
– Igenis, uram.

A szőke nő pincérkedik:
– Tessék, itt van a pacal és a korsó sör.
– Elnézést, de én nem ezt kértem, ezt a szomszéd asztalnál

ülő úr kérte.
– Akkor cseréljenek gyorsan helyet.

Két jóbarát találkozik az utcán:
– Jólesik olykor az embernek a tulajdon két lábán járni, nem

igaz?
– Dehogyisnem! Tőled mennyi időre vonták be a

jogosítványt?

Viccek

A megrázó őszinteségű, személyes hangú, 
leginkább egyfajta sajátos naplóra emlékeztető
könyv – anya és lánya „párbeszéde” az élet utolsó
szakaszába érve – nem mindennapi kapaszkodót
nyújt felderítetlen emberi kapcsolataink kibogo-
zásához, megfejtéséhez. A történetek minden

pillanatában ott a dráma, és ott a feloldozás, ott
vannak a fogódzók, a megélt tapasztalások, hogy
az élet olykor kikerülhetetlennek látszó buktatóin
is át lehet evickélni. Az utolsó öt percben is.
Nehéz pakkal megrakodva is. Nem biztos, hogy
száraz lábbal, de partot érünk. 

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

Schäffer Erzsébet: A temesvári lány – Anyuval az élet

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
12.

REJTVÉNY

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

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

C M

Y B

C M

Y B

Nyerőszelvény
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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

.



II. oldal március 23-29.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 A két tölgyfa (dokf.)
16:00 Lengyel tájak
16:25 Médiaguru
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 este
21:05 Maupassant 

filmklasszikusok
22:10 Az Este

M2

10:00 Parlamenti közvetítés
17:00 Zenelánc
17:05 "Az én keresztem: ÍRNI!"
17:55 Bűvölet (filmsor.) 
18:20 Magyar válogatott
19:15 Átjáró
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó este
21:25 Sporthírek
21:29 Időjárás-jelentés
21:30 Lengyel tájak 
22:00 Három szín: kék 

(francia-lengyel 
filmdráma, 1993)

23:35 Még élek (lengyel dok.)
23:55 Hajónapló (filmsor.)

Duna TV

11:30 Anya, az állatorvos 
12:30 Kívánságkosár
12:45 Híradó
15:20 Vannak vidékek
15:45 Élő népzene
16:15 A Karszt mélyén
16:40 Idegenek az üvegházban
17:10 Töredékek egy fővezér

életéből (dokf.) 
18:05 25. szélességi fok Délre 
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:20 Közbeszéd
22:00 Kábulat 

(lengyel filmdráma)

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:10 Teleshop
12:40 Árva angyal (filmsor.) 
13:35 Az olajherceg (kalandf.) 
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 Doktor House  (filmsor.)
23:25 Született feleségek (filmsor.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:15 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 Bolond szél fúj 

(am. rom. vígj., 1997) 
23:40 Kitaszítottak (am. horror)

Hír Tv

13:35 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Vetítő (ism.)
15:06 Negyedem, negyeded...

(magyar dokumentumf.) 
16:00 Híradó
16:30 Panaszkönyv (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

TVR 1

10:00 Profik (ism.)
11:00 Titkos dossziék:

Leonardo DaVinci
11:30 Szerelem a képernyőn túl 
11:50 Élővilági kalandok 
12:00 TVR 55
12:40 A királyi ház titka (filmsor.)
14:45 Közelebb hozzád
15:30 Emberek, mint mi
16:00 Együttélés 
17:00 A pénz szeretete (dokf.)
18:25 A királyi ház titka (filmsor.) 
19:50 Sport
20:00 Hírek  
21:00 Légy résen (riport)
22:10 Fütyülök az egészre

(dráma)

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 Halálos merülés (akcióf)
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 Halálos merülés 

(akcióf ) (ism.)
02:30 Hivatalban (filmsor.) 

Pro Tv

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

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

13:00 Hírek 
14:00 Velejéig gonosz 

(akcióf )
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Desperado 2 (akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek
00:00 Fringe (filmsor.)(fimsor)
01:00 Desperado 2 (akcióf.)

Prima TV

10:30 Nyári szerelem 
(ném. dráma)

12:30 Teleshopping (recl.)
13:00 Timon és Pumbaa 
13:30 Teleshop
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

10:00 Csillagkapu: Atlantisz 
11:00 Isteni sugallat
12:00 A kiválasztott
13:00 Ügyvédek 
14:00 Merlin kalandjai 
15:00 Csillagkapu: Atlantisz 
16:00 Isteni sugallat
17:00 A kiválasztott 
18:00 Ügyvédek 
19:00 Merlin kalandjai
20:00 Csillagkapu: Atlantisz
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 CSI: New York-i

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

ATV

12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Híradó
13:25 Tempó
13:55 Vásárlási műsorablak
15:55 PénzTV magazinműsor)
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 Hírek
21:50 A tét

Viasat 3

11:35 Egy kórház magánélete 
12:35 Greek, a szövetség
13:30 Columbo
14:55 Nyomtalanul 
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 Gordon Ramsay
19:25 A dadus
19:55 Jóbarátok
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok 
22:15 Éden Hotel (reality show)
23:15 Szex és New York
23:25 Esküdt ellenségek
01:20 Top Gear
02:25 Gyilkos sorok

Eurosport 

09:30 Extrém sportok (ism.)
10:00 Curling (élő)
13:00 Csupa sport (ism.)
13:30 Labdarúgás 
18:00 Curling 
20:00 Kerékpározás (élő)
22:50 Szerdai válogatás
22:55 Lovaglás
23:00 U.S.P.G.A. torna
23:00 Golf
23:30 Golf klub
23:35 Yacht klub
23:40 Szerdai válogatás
23:45 Csupa sport
01:00 Labdarúgás (ism.)
02:00 WTCC magazin

Minimax (kábel)

14:00 Bibi és Tina 
15:25 Magyar népmesék 
15:30 Simsala Grimm 
16:00 Franklin és a Zöld Lovag
17:15 Thomas, a gőzmozdony
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
18:55 T-Rex Expressz
19:25 Asha
19:40 Miniséf
19:55 Thomas, a gőzmozdony
20:05 Simsala Grimm

Rekviem egy hullócsillagért - 13:30 / Viasat 3
Nora Chandlert, az egykoron ünnepelt mozicsillagot valaki
rendszeresen zsarolja, aszisztense pedig épp ezzel a férfivel
készül házasságot kötni. A díva úgy dönt, eltakarítja az útból
a zsarolót.

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,
hogy minél előbb párt találjanak. A szabály egyszerű,
aki egyedül marad, az kiesik.

Szerda / március 23.

21:05
Maupassant  filmklasszikusok

19:00
Merlin kalandjai

18:05
Hazai turizmus

22:00
Három szín: kék 

17:10
Töredékek egy fővezér életéből

18:25
Update Konyha

22:25
Bolond szél fúj 

23:15
Szex és New York

23:00
U.S.P.G.A. torna

18:15
Világjáró Grover 

15:06
Negyedem, negyeded... 

18:25
A királyi ház titka

20:20
Kikezdesz szőkékkel?

20:30
Desperado 2 

20:30
Kötekedők krónikája 



M1

10:00 Üdítő
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Rondó
15:30 Összhang
16:30 Emberek a természetben
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:50 Teadélután
18:20 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:10 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:20 Alkotmány utca
20:30 Híradó este
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Magamra találva (krimi)

M2

10:00 Közv. a parlament üléséről
17:00 Sorstársak
17:25 Mérföldkövek 
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar retro
19:20 Átjáró
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó este
21:25 Sporthírek
21:29 Időjárás-jelentés
21:30 McLeod lányai (filmsor.)
22:15 Biszku és a többiek
23:35 Záróra - Keleti Éva
23:30 India - Álmok útján

(filmsor.)
01:15 A királyi ház titkai (filmsor.)

Duna TV

12:30 Kívánságkosár
13:01 Vers
15:20 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:45 Dunáról fúj a szél 
15:55 Isten kezében 
16:25 Kisenciklopédia 
16:35 Az érinthetetlenek
17:30 Mundi Romani
18:00 25. szélességi fok Délre 
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 Így nőttem fel 

(am. filmdráma, 2004) 

TV2

10:55 Babapercek
12:45 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Didi és az édességgyár

(brazil családi film, 2004) 
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 Kiscsávó (am. vígj., 2006) 
23:20 Bostoni halottkémek

(filmsor.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:15 Tengeri őrjárat (filmsor.)
16:20 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:25 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó (2010) (élő)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Esti Showder
23:20 Házon kívül

Hír Tv

11:30 Iskolapélda (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:35 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Sziluett (ism.)
16:00 Híradó
16:30 Zöld övezet (ism.)
17:05 Értékmentés másként (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Soroló
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta

TVR 1

10:10 Rádiódíjak 2011 (ism.)
11:40 Szerelem a képernyőn túl 
11:50 Élővilági kalandok 
12:00 TVR 55
12:40 A királyi ház titka (filmsor.)
14:45 Közérdek  
15:30 Kisebbségek műsora
17:00 A 60 ̀ as évek halhatatlanjai
17:35 Zoom
17:45 Lottó
18:25 A királyi ház titka (filmsor.)
19:50 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Döntsd el te!
22:10 A csapda mélyén 

(ném. thriller) 
23:55 CSI (filmsor.)

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

10:00 Velejéig gonosz 
(akcióf ) (ism.)

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

13:00 Hírek 
14:00 Özönvíz (dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Az utolsó cserkész 

(akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Fringe (filmsor.)
01:00 Az utolsó cserkész (ism.)

Prima Tv

09:00 Flash Gordon (filmsor.)
10:00 Teleshop
10:30 Elza szerelmei (dráma)
13:00 Timon és Pumbaa 
13:30 Teleshop
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

10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 A kiválasztott
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai
15:00 Csillagkapu: Atlantisz
16:00 Isteni sugallat
17:00 A kiválasztott
18:00 Ügyvédek 
19:00 Merlin kalandjai 
20:00 Csillagkapu: Atlantisz
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 Jog/Ászok
22:55 ZOOM
23:00 Doktor House
23:55 ZOOM
23:00 Gyilkos elmék 

ATV

12:10 Vásárlási műsorablak
12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Híradó
13:05 Vásárlási műsorablak
13:25 PénzTV 
13:55 Vásárlási műsorablak
16:30 700-as klub
17:20 OtthonTV
17:45 Egyenlítő
17:55 Híradó
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:15 Sporthírdó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Hírek

Viasat 3

11:00 Egy kórház magánélete
12:00 A narancsvidék
12:55 A nagy csapat 

(am. vígj., 1989)
14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A pokol konyhája
19:25 A dadus
19:55 Jóbarátok
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok 
22:15 Éden Hotel (reality show)
23:15 CSI: A helyszínelők
23:10 Esküdt ellenségek
01:05 Top Gear

Eurosport 

09:30 Labdarúgás (ism.)
10:00 Curling (élő)
13:00 Kerékpározás (ism.)
14:00 Labdarúgás (ism.)
15:00 Curling (élő)
18:00 Labdarúgás (ism.)
19:15 Kerékpározás (ism.) /

Pályakerékpár, 
Világbajnokság, 
Apeldoorn, Hollandia,
1. nap

23:00 Harcosok klubja (ism.)
01:00 Snooker (ism.)
02:30 Műsorszünet

Minimax (kábel)

14:00 Timmy 
14:10 Bob és Bobek utazásai 
14:20 Bogyó és Babóca 
14:25 A bajkeverő majom 
14:50 Babar és Badou 

kalandjai 
15:10 Pat és Stan
15:20 Viva Pinata
15:45 Ez Kész! Pénz! 
15:55 Holly Hobbie és barátai
16:40 Shelldon 
17:00 Koboldok és tündérek

földjén 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:15 Világjáró Grover 

22:40
Magamra találva

23:35
Záróra - Keleti Éva

22:00
Így nőttem fel 

22:25
Kiscsávó

22:25
Esti Showder

22:00
Jog/Ászok

16:30
700-as klub

20:20
Két pasi - meg egy kicsi

19:15
Kerékpározás 

15:45
Ez Kész! Pénz! 

16:30
Zöld övezet

22:10
A csapda mélyén 

20:20
Next Top Model

20:30
Az utolsó cserkész 

13:00
Timon és Pumbaa 

III. oldalTV műsor <<március 23-29.
Csütörtök / március 24.

A narancsvidék  - 12:00 / Viasat 3
Ryan Atwood-nak szokásosan nehézkes tinédzser kora volt,
de vannak emlékei, amiktől sosem szabadulhat. Egyszer a
bátyjával Trey-jel elkötöttek egy autót, amit nem sokkal
később össze is törtek. Ryan ...

CSI: A helyszínelők - 22:15 / VIASAT 3
A helyszínelők csapata kideríti az igazságot arról, hogy
egy nemrég történt lövöldözés egy fegyverüzletnél,
valószínűleg kapcsolódik egy fiatal nő feltételezett
öngyilkosságához.



IV. oldal március 23-29.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Körzeti magazinok
15:25 Nemzet és védelem
15:55 Sírjaik hol domborulnak...
16:25 Közlekedésbiztonság 
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 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 Üdítő
22:05 Az Este

M2

10:00 Közv. a parlament üléséről
17:00 Jelenetek a szobrok

életéből
17:15 Kalandozó 
17:45 Bűvölet (filmsor.) 
18:10 Magyar bulizene
19:05 Átjáró
19:35 Esti mese
20:00 Filmsztárok a vadonban 
21:00 Híradó este
21:25 Sporthírek
21:29 Időjárás-jelentés
21:30 McLeod lányai (filmsor.) 
22:15 A tett helyszíne (filmsor.) 
23:05 Flandria (francia háborús

filmdráma, 2006)
23:35 India - Álmok útján

Duna TV

12:30 Kívánságkosár 
15:20 Kalando-Zoo
15:45 Heuréka! Megtaláltam! (ism.)
16:15 Teleki Sámuel útján
16:45 Magyar elsők
17:10 Idegenek az üvegházban
17:35 Beavatás
17:55 Arcélek
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Egy párizsi nő (francia-

olasz vígj., 1957) 
21:25 Híradó
21:45 Váltó
21:50 Kisenciklopédia
22:00 Élet a Marson  (filmsor.)

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
12:15 Árva angyal (filmsor.)
13:10 Az élet iskolája (kan.-

am. családi film, 2005) 
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 Hawaii Five-0
23:25 Zsaruvér (filmsor.) 

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:15 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 CSI: A helyszínelők (filmsor.)
23:20 Gyilkos elmék (filmsor.) 

Hír Tv

11:00 Híradó
11:30 Iskolapélda (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:35 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Sziluett (ism.)
16:00 Híradó
16:30 Zöld övezet (ism.)
17:05 Értékmentés másként (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Soroló
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 

TVR 1

10:00 Generációk vetélkedő-
je ) (ism.)

12:00 TVR 55
12:40 A királyi ház titka (filmsor.)
14:45 e-FÓRUM
15:30 Parlamenti pártok műsora
17:00 La vie en rose
18:25 A királyi ház titka (filmsor.)
19:50 Sport
20:00 Hírek  
21:00 Egyszer az életben 
23:10 A bárányok hallgatnak

(thriller)
01:15 Hannibál ébredése

(thriller)
03:15 A csapda mélyén 

(ném. thriller) (ism.)

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 A megtorló 

(am. akcióf.)
23:00 Nincs alku (am. thriller)
01:30 Xena (filmsor.)
02:15 A megtorló (

am. akcióf.)(ism.)

Pro Tv

06:00 Happy Hour 
07:00 Hírek (2009)
10:00 Özönvíz (dráma) (ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

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

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Románia tehetségei 
22:30 Trade - Mexikói fogoly

(akcióf )
01:15 Hírek  (ism.)

Prima TV

09:00 Flash Gordon (filmsor.)
10:00 Teleshop
10:30 Sport, kaja, híresség
11:00 Farmer. Feleséget

keres! 
12:30 Teleshop
13:00 Timon és Pumbaa 
13:30 Teleshop
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 Az Angyal (akcióf )

AXN

09:00 Merlin kalandjai
10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 A kiválasztott
13:00 Ügyvédek 
14:00 Merlin kalandjai
15:00 Csillagkapu: Atlantisz
16:00 Isteni sugallat
17:00 A kiválasztott
18:00 Ügyvédek 
19:00 Merlin kalandjai
20:00 Csillagkapu: Atlantisz
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 A csontember 

(am. akcióthriller, 1999)
23:15 Gyilkos elmék
01:15 Szellemekkel suttogó

ATV

12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Híradó
13:05 Vásárlási műsorablak
13:25 Új Mezőgazdaság
13:55 Vásárlási műsorablak
16:30 700-as klub
17:20 Hortobágyi Madárpark
17:45 Egyenlítő
17:55 Híradó
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Egyenes beszéd
21:50 Magánbeszélgetés
22:55 Híradó

Viasat 3

11:20 Egy kórház magánélete
12:15 A narancsvidék
13:10 Harlequin: Széttört

álom (kan.-magyar
filmdráma, 1994)

14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A pokol konyhája
19:25 A dadus 
19:55 Jóbarátok 
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Beugró Plusz
23:15 Éden 18+ 
23:45 9 - A szám hatalma

(am. misztikus film)

Eurosport 

09:30 WTCC magazin
10:00 Műkorcsolya (élő)
16:00 Curling
18:00 Műkorcsolya
19:15 Labdarúgás (élő)
19:30 Kerékpározás (élő)
23:00 Favágóverseny
00:00 Labdarúgás (élő)
01:00 Extrém sportok
01:30 Műkorcsolya

Minimax (kábel)

14:00 Timmy
14:10 Bob és Bobek utazásai
14:20 Bogyó és Babóca
14:25 A bajkeverő majom
14:50 Babar és Badou kalandjai
15:10 Pat és Stan
15:20 Viva Pinata
15:45 Ez Kész! Pénz!
15:55 Holly Hobbie és barátai
16:40 Koboldok 

és tündérek földjén
17:05 Redwall
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai 

Gyilkos sorok- 10:20 / Viasat 3
Egykori angoltanár és híres regényíró rendkívüli tehetséggel
oldja meg a legkülönösebb rejtélyeket. A gyilkossági esetek
látszólag mindenhol megtalálják, a barátai lakásától kezdve
egészen saját szülővárosáig. Jessicának olykor a barátja 
Dr. Seth Hazlett, illetve a helyi sheriff, Amos Tupper is segít.

9 - A szám hatalma - 23:45 / Viasat 3
A film három különböző történetre oszlik, melyben 
ugyanazokkal az emberekkel találkozhatunk. Azonban a
történet igazi lényegére a három rész összekapcsolása adja
meg a választ. John August filmje.

Péntek / március  25.

18:20
India - Álmok útján 

21:30
McLeod lányai 

20:00
Egy párizsi nő 

18:30
Árva angyal 

13:20
Asztro Show

22:00
A csontember

17:20
Hortobágyi Madárpark

22:15
Beugró Plusz

18:00
Műkorcsolya

17:05
Redwall

21:05
Rájátszás

01:15
Hannibál ébredése 

20:20
A megtorló 

22:30
Trade

16:00
Szamuráj lány



M1

11:30 85 éve született 
Papp László

13:05 Ricchi e Poveri Koncert
14:00 AutóVízió
14:30 Egészség ABC
14:55 Gyerekjáték a számítógép
15:10 "Szél hozott és szél visz el"
15:45 Magyarország
16:15 Szellem a palackból...
16:45 Aranymetszés
17:40 Magyarország története
18:10 Hogy volt!?
19:30 A fekete város (filmsor.)
20:15 Alkotmány utca
20:30 Híradó este
21:05 SzerencseSzombat
22:00 Betty nővér (am. vígj., 2000)

M2

11:30 M I É R T ?
12:34 Hagyományok Háza
13:02 Együtt
13:55 Arborétumok
14:00 Kultúrkontroll
14:30 Beszélgetés a hűségről
15:20 Színházépítők
16:05 Kántor (filmsor.)
16:55 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..."
22:05 Az utolsó császár 

(angol filmdráma, 1987)

Duna TV

11:35 Divathét
12:00 Carlo és vendégei
13:01 Vers
13:05 Isten kezében
13:35 EtnoKlub
14:55 Daktari (filmsor.) 
15:50 Szerelmes földrajz
16:25 Kézjegy
17:10 Napok, évek, századok
17:55 Lyukasóra
18:30 "A zene az kell"
19:00 Híradó
19:35 Mese
19:55 Dunaszínház
20:00 Ibsen: Nóra
22:25 A nők hálójában 

(am. rom. dráma, 2007) 

TV2

11:35 Afrikai kaland (filmsor.)
12:25 Bajnokok Ligája magazin
12:55 Két TestŐr (ism.)
13:25 Babavilág
13:55 Doki (filmsor.) 
14:50 Sliders (filmsor.) 
15:45 Az Ügynökség (filmsor.)
16:40 Álomgyári feleség (filmsor.)
17:30 Bűbájos boszorkák (filmsor.)
18:35 LuxusDoki (filmsor.)
19:30 Tények
20:00 Magellán
20:35 Bazi nagy görög lagzi

(am.-kan. rom. vígj., 2001)
22:30 A Bár (am. filmdráma, 1999)
23:20 Az ellenségem ellen-

sége (am. akcióf., 1999)

RTL Klub

10:25 Kölyökklub
11:05 A Pókember legújabb

kalandjai 
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül (ism.)
13:00 Híradó
13:10 Autómánia
13:45 Tuti gimi (filmsor.) 
14:40 Forma-1 - Ausztrál Gp.
16:25 Őslények kalandorai

(filmsor.)
17:20 Házasodjunk, vagy tán

mégse? (am. rom. vígj., 1982) 
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág 
22:45 Mobil (am.-német thriller)

Hír Tv

10:30 BBC Click
11:05 Különkiadás
13:35 Hungarorama
14:30 GyógyHír (ism.)
15:05 Garázs
15:30 Ingatlanpiac
16:00 Híradó
16:30 Ősök tere (ism.)
17:05 Értékmentés másként (ism.)
17:30 Európai híradó (ism.)
18:00 Híradó
18:30 Célpont (ism.)
19:05 Sziluett
20:00 Híradó
20:30 BBC Hard Talk (ism.)
21:05 Civil kaszinó (ism.)
22:00 Híradó 21

TVR 1

09:00 Gyerekműsor
12:00 Pro Patria
12:30 Európánk
13:00 Határok nélkül
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

11:00 Bunyó (vígj.)
13:00 Hírek
13:15 A maharadzsa lánya 

(dráma)
14:30 Vicces szerelem 
16:00 Hírek
16:40 A pokol városa

(katasztrófaf.) 
19:00 Hírek  
20:20 A fenébe 
21:45 Bérgyilkos 

a szomszédom (vígj.) 
23:45 A panamai szabó 

(akcióf.)
02:00 Heidi és barátai
02:45 A vadember

(akcióf )(ism.)

Pro Tv

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 
20:15 Labdarúgás: 

Bosznia – Románia
22:30 Süthetjük (vígj.)
00:30 Dermesztő 

szenvedélyek (thriller)
03:00 Süthetjük (vígj.)(ism.)

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 Pumba 

(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
20:30 102 kiskutyal (vígj.)
22:30 Fekete dicsőség 

(dráma

AXN

09:00 Túléltem egy japán
vetélkedőt!

10:00 Ki vagy, Doki? 
11:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, Doki? 
14:05 The Amazing Race
15:05 Largo Winch
16:05 NCIS: Los Angeles
17:00 Életem legrosszabb hete
18:00 Largo Winch 
19:00 A kiválasztott
20:00 Trinity kórház
21:00 Jog/Ászok 
22:00 CSI: New York-i

helyszínelők
23:00 Rush - A hajsza
23:05 Kaliforgia

ATV

12:35 Új mezőgazdaság
13:05 Hazai turizmus
14:05 Vásárlási műsorablak
16:05 Rally-magazin
16:30 A világ arcai
17:05 Egyenlítő extra
17:30 Charme (szór. műsor)
17:55 Híradó
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:20 Zeneexpressz
21:10 Sas - Kaberélexikon
22:55 Híradó
23:05 Zeneexpressz
23:05 700-as klub

Viasat 3

08:55 Zabagépek
11:15 Őslények szigete
12:15 X-Men Animated
13:05 Oprah ajándéka 

(am. talk show)
14:00 Divatdiktátorok modelljei
14:30 Zsírégetők
15:25 Columbo
16:50 Star Trek 6. 

(am. sci-fi, 1991)
19:00 Smallville
19:55 A nagy csapat 2. 

(am. vígj., 1994)
22:00 Las Vegas
23:00 Éden Hotel 

(reality show)
01:00 Futballistafeleségek

Eurosport 

09:30 Műkorcsolya
15:30 Kerékpározás (élő)
19:00 Evezés (élő)
20:00 Labdarúgás (élő)
20:15 Labdarúgás
21:15 Műkorcsolya
23:00 Labdarúgás
01:00 Küzdősport magazin

Minimax (kábel)

09:20 Szárnyas szakasz
09:35 Bogyó és Babóca
09:40 A bajkeverő majom
10:05 Babar és Badou kalandjai
10:30 Nyúlport reptér
10:45 Viva Pinata
11:10 Ez Kész! Pénz!
11:20 Horseland
11:40 Koboldok és tündérek

földjén
12:10 Redwall
12:30 Holly Hobbie és barátai
13:20 Thomas, a gőzmozdony
13:30 Simsala Grimm
14:00 Bibi és Tina
15:50 Magyar népmesék
16:00 Caillou

13:05
Ricchi e Poveri Koncert

22:05
Az utolsó császár 

22:25
A nők hálójában 

20:35
Bazi nagy görög lagzi

14:40
Forma-1

18:00
Largo Winch 

21:10
Sas - Kaberélexikon

13:05
Oprah ajándéka 

01:00
Küzdősport magazin

13:20
Thomas, a gőzmozdony

17:30
Európai híradó

21:10
Generációk vetékedője

21:45
Bérgyilkos  a szomszédom 

20:15
Labdarúgás

20:30
102 kiskutya 

V. oldalTV műsor <<március 23-29.
Szombat / március 26.

Star Trek 6. - 14:50 / VIASAT 3
A USS Excelsior épp egy rutinküldetésről tart hazafelé, amikor
a klingonok egy holdja, a Praxis ferobban és a lökéshullámok
a csillaghajót is elérik. Az Excelsior felajánlja segítségét a
klingonoknak.

A nagy csapat 2. - 19:55 / VIASAT 3
A Clevelandi Indiánok az előző részben megtanulták, hogy
a sikerhez vezető út elég hepehupás. Ám azt még nem
tudják, hogy lecsúszni ennél sokkal egyszerűbb. David S.
Ward vígjátéka.



VI. oldal március 23-29.>> TV műsor

M1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:10 Telesport
14:05 Fogadóóra
14:35 Kul-túra 2010
15:05 "Életelbeszélés"
15:35 Divatos tengerpartok
16:20 Valamit visz a víz 

(ff., magyar filmdráma, 1943)
18:00 Hogy volt!?
19:25 A fekete város (filmsor.)
20:15 Alkotmány utca
20:30 Híradó
21:05 Moliere: A fösvény

(színházi közv., 2010) 
23:10 Panoráma
23:40 Aranymetszés (ism.)
23:35 Hírek

M2

10:00 Gyerekműsor
11:05 Rossini: Hamupipőke

(operaf., 1991)
13:01 Vallási műsorok
15:50 Nekem ne lenne

hazám?
16:00 Elit gimi (filmsor.) 
17:00 Ida regénye (magyar film)
19:10 Pillér
20:05 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó este
21:30 Rocklexikon
22:25 Valamit visz a víz

(ff., magyar filmdráma, 1943)
23:55 Rossini: Hamupipőke

(operaf., 1991) 

Duna TV

12:45 Híradó
13:30 Élő népzene
14:00 Csellengők
14:30 A láp virága 

(ff., magyar filmdráma, 1942) 
15:50 Dunáról fúj a szél
16:00 Múltidéző
16:30 Márai-díjasok
17:30 Vannak vidékek 
18:00 Talpalatnyi zöld
18:30 Kirakat
19:00 Híradó
20:00 Kikötő - Extra
20:45 Heti Hírmondó
21:30 Klubszoba
22:25 A szerelmes hal 

(magyar színházi felv., 2011)

TV2

11:55 Nagy Vagy!
12:50 Stahl konyhája
13:20 Talpig nő
13:50 Kalandjárat
14:20 Borkultusz
14:55 Sliders (filmsor.)
15:50 Monk (filmsor.) 
16:45 Bűbájos boszorkák

(filmsor.)
17:45 Fletch (am. vígj., 1985)
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Állj, vagy jövök! 

(am.-német vígj., 1999) 
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel
23:45 Bionic Woman (filmsor.)

RTL Klub

08:35 Forma-1 (élő) - Ausztrál GP
11:05 Trendmánia
11:40 Asztro Show
12:35 meneTrend
13:00 Híradó
13:10 Külvárosi tinisors 

(am. családi vígj., 2004) 
14:40 Forma-1 (ism.)
17:20 Mr. 3000 (am. vígj., 2004) 
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág 
21:00 Csúcsformában 2. 

(am. akció-vígj., 2001)
22:55 Heti hetes
23:15 Férfibecsület 

(am. filmdráma, 2000)

Hír Tv

11:05 Célpont (ism.)
11:30 Napról napra
12:05 Civil kaszinó (ism.)
13:40 Közvetlen ajánlat
14:05 Különkiadás (ism.)
16:00 Híradó
16:30 Széles út (ism.)
17:05 Garázs (ism.)
17:30 GyógyHír
18:00 Híradó
18:30 Hírvilág
19:05 Keresztmetszet
20:00 Híradó
20:30 Napról napra (ism.)
21:05 Kontraszt
22:00 Híradó 21
22:30 Értékmentés másként

TVR 1

11:00 Faluműsor
13:00 Utolsó kiadás
14:30 Rajzfilmek
15:00 TVR 55
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc te
19:00 Lottó
19:40 Sport
20:00 Hírek  
21:10 Hart háborúja 

(am. dráma)
23:20 100% (talk show)
00:20 Generációk vetélkedője
02:10 50 perc 
03:00 Sport (ism.)
03:20 Hírek   (ism.)

Antena 1

07:00 Hírek  
09:00 Mindennek ára van

(dráma)
11:00 Végtelen fény 

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

(dráma)
14:00 A különleges osztag

közbelép (vígj.)
16:00 Hírek
16:45 James Bond: 

Goldfinger (akcióf.)
19:00 Hírek  
20:20 Csillagháló 
21:45 A fenébe 
23:00 SuperBingo Metropolis

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 20 év után
11:00 Sandokan (filmsor.)

(ism.)
13:00 Hírek 
13:05 Apropó TV
14:00 Anyám! (vígj.)
16:00 Labdarúgás: 

Brazília – Skócia
18:00 Riportok 
19:00 Hírek 
20:45 Land of Jokes 
21:45 Humor
22:45 Hollywoodi őrjárat

(am. vígj.)
01:15 Apropó TV (ism.

Prima TV

08:00 102 kiskutya (vígj.) (ism.)
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 Nyughatatlan 

öregek (ism.)
16:00 Kötekedők 

krónikája (ism.) 
18:00 Hírek
19:00 Sport 
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Anyacsere 
22:00 Titkos szerelmek (filmsor.)
00:30 Gyilkos számok

AXN

10:00 Ki vagy, Doki?
11:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, Doki?
14:05 The Amazing Race
15:00 Largo Winch
16:00 Jog/Ászok
17:00 Életem legrosszabb hete
18:00 Largo Winch
19:00 Doktor House
20:00 Trinity kórház 
21:00 Jog/Ászok
22:00 Helyszíni szemle
23:05 Álljon meg a

nászmenet! 
(am. rom. vígj., 1997)

01:10 A hatalom hálójában
02:05 Doktor House

ATV

08:00 ATV: START!
10:35 Laci bácsi konyhája
11:00 700-as klub
12:00 Vidám vasárnap
13:40 Hazai turizmus 
15:45 Televíziós vásárlási 

műsorablak
16:30 Kaschmir Gold
17:05 Hortobágyi Madárpark
17:30 Egyenlítő extra
18:05 Hazai turizmus
19:20 Kommentár
21:00 Bagi - Nacsa
23:05 Egyenes beszéd
23:05 700-as klub
23:55 Híradó

Viasat 3

08:15 10 évvel fiatalabb
08:45 Meztelenül is szép

vagyok!
09:45 Őslények szigete
10:40 X-Men Animated
11:30 Gigamad
12:00 A tizedik királyság
13:55 A Nagy Ő
15:40 Columbo
17:05 Őrjítő szerelem 

(am. filmdráma, 1989)
19:00 Kegyetlen bánásmód

(am. rom. vígj., 2003)
21:00 Beugró Plusz
22:00 Odaát
23:00 Éden Hotel 

(reality show)

Eurosport 

09:30 Műkorcsolya
12:30 Labdarúgás
13:30 Szuperbike sarok
14:00 Szuperbike Vb. (élő)
15:00 Szupersport (élő)
16:15 Kerékpározás (élő) / 

Criterium International,
Franciaország, 2. nap

17:15 Kerékpározás (élő) /
Pályakerékpár

19:00 Szuperbike
19:45 Curling (élő)
22:00 Tenisz (élő)
23:45 Műkorcsolya
01:30 Pályakerékpár, Vb.

Minimax (kábel)

09:15 Bob és Bobek utazásai
09:20 Szárnyas szakasz
09:35 Bogyó és Babóca 
09:40 A bajkeverő majom 
10:05 Babar és Badou kalandjai
10:30 Nyúlport reptér
10:45 Viva Pinata
11:10 Ez Kész! Pénz!
11:20 Horseland
11:40 Koboldok és tündérek

földjén
12:10 Redwall
12:30 Holly Hobbie és barátai
13:20 Thomas, a gőzmozdony
13:30 Simsala Grimm
14:00 Bibi és Tina
15:50 Magyar 

Kegyetlen bánásmód - 19:00 / Viasat 3
Miles Massey (George Clooney) válóperes ügyvédnek mindene
megvan, csak unatkozik kicsit. Az új kihívást Marylin Texroth-
ban (Catherine Zeta-Jones), egyik kliensének leendő ex-
nejében találja meg.

Odaát - 22:00 / Viasat 3
Egy fegyintézetben rejtélyes halálesetek történnek: előbb
rabok, majd egy őr is titokzatos és hirtelen szívrohamban hal
meg. Sam és Dean elhatározzák, hogy bejutnak a börtönbe,
mivel arra ...

Vasárnap / március 27.

21:05
Moliere: A fösvény 

22:25
Valamit visz a víz

22:25
A szerelmes hal 

21:05
Állj, vagy jövök! 

08:35
Forma-1 (élő) 

23:05
Álljon meg a nászmenet! 

17:05
Hortobágyi Madárpark

17:05
Őrjítő szerelem 

00:00
Boksz

13:30
Simsala Grimm

17:30
GyógyHír

21:10
Hart háborúja 

16:45
James Bond:  Goldfinger

16:00
Labdarúgás

16:00
Kötekedők  krónikája



M1

11:05 Nappali
11:55 Parlamenti Napló
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Szülőföldem
16:25 Ave Gratia (1. rész)
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Kékfény
22:05 Az Este
22:40 Bízzál bennem (filmsor.)

M2

11:50 Monda és történelem
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:55 Madárvédők
15:45 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.) 
16:35 Úri házak titkai (filmsor.) 
17:25 Bűvölet (filmsor.)
17:55 Magyar rock
18:50 Átjáró
19:20 Esti mese
19:45 Mindig zöldebb (filmsor.)
20:30 Barangolások 

öt kontinensen
21:00 Híradó 
21:30 Maupassant történeteiből

Duna TV

12:30 Kívánságkosár
15:20 Kirakat (2009) (ism.)
15:45 Lyukasóra (ism.)
16:15 Biharország
16:45 Kisenciklopédia
17:00 Idegenek az üvegházban
17:30 Heuréka! Megtaláltam!
18:00 25. szélességi fok Délre 
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 A gyertyák csonkig

égnek (magyar játékf.,
2005)

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
11:00 Babapercek
12:45 Árva angyal (filmsor.)
13:35 A színfalak mögött 

(am.-auszt. filmdráma, 2004) 
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 (filmsor.)

RTL Klub

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

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

(filmsor.

Hír Tv

12:05 Ingatlanpiac (ism.)
12:30 Hírvilág (ism.)
13:35 Hungarorama
14:05 Soroló (ism.)
14:30 Garázs (ism.)
15:05 Civil kaszinó (ism.)
16:00 Híradó
16:30 BBC Click (ism.)
17:05 Célpont (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Panaszkönyv
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta

AXN

09:00 Merlin kalandjai 
10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 A kiválasztott
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai
15:00 Csillagkapu: Atlantisz
16:00 Isteni sugallat
17:00 A kiválasztott
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
23:00 Gyilkos elmék

ATV

07:55 ATV: START!
09:40 Jam Light
10:15 Magánbeszélgetés
11:20 Hazai turizmus
12:10 Vásárlási műsorablak
12:30 Laci bácsi konyhája
13:05 Vásárlási műsorablak
16:30 700-as klub
17:20 Kőbánya híradó
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:45 Újságíróklub
22:55 Híradó

Viasat 3

10:00 Gyilkos sorok
11:00 Egy kórház magánélete
12:00 A narancsvidék
12:55 Kegyetlen bánásmód

(am. rom. vígj., 2003)
14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A pokol konyhája 
19:25 Éden Hotel 

(reality show)
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Éden Hotel 

(reality show) 
23:15 Szex és New York
23:30 Esküdt ellenségek

Eurosport 

09:30 Snooker (élő)
12:30 Labdarúgás
14:30 Snooker (élő)
17:50 Labdarúgás
18:00 Tenisz (élő)
21:45 Ütközések ideje
21:50 Wattok
22:00 Pankráció
23:25 Csupa sport
23:30 Tenisz (élő)
01:15 Labdarúgás
02:15 Wattok

Minimax (kábel)

14:10 Caillou 
14:35 Woofy 
14:40 Mú mama
14:45 Duda és Pocsolya
15:00 Locsi-fecsi Márta
15:20 Magyar népmesék
15:30 T-Rex Expressz
15:55 Asha
16:10 Yakari
16:20 Thomas, a gőzmozdony
16:30 Simsala Grimm
16:55 Arthur
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai

16:55
Szomszédok

19:45
Mindig zöldebb 

22:00
A gyertyák csonkig égnek

21:45
Jóban Rosszban 

22:25
Dr. Csont

20:00
Csillagkapu

20:25
Egyenes beszéd

12:55
Kegyetlen bánásmód 

14:30
Snooker

15:30
T-Rex Expressz

16:30
BBC Click

VII. oldalTV műsor <<március 23-29.
Hétfő / március 28.

Ramsay - A pokol konyhája - 18:30 / VIASAT 3
Gordon Ramsay újra lecsap! A sorozat célja többek
között a könnyed szórakoztatás, valamint a vendéglátói
profizmus és igényesség elterjesztése és hirdetése.

Éden Hotel - 21:15 / VIASAT 3
Az Éden Hotel egy gyönyörű szálloda a Karib-tenger
partján. Öt lány és öt fiú költözik be, akiknek az a célja,
hogy minél előbb párt találjanak. A szabály egyszerű,
aki egyedül marad, az kiesik.

+ 8 oldal 

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

+8
Változatlan 

áron!



VIII. oldal március 23-29.>> TV műsor

M1

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

(filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó este
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Elmeállapot 

(angol thriller, 2003)

M2

12:30 Élni tudni kell!
13:01 Híradó délben
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:50 Kilátás a Nagy-Kopaszról
16:10 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.)
17:00 Úri házak titkai (filmsor.)
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 Maupassant történeteiből
22:30 Elisa lánya (filmsor.)
23:30 Záróra

Duna TV

12:30 Kívánságkosár 
13:01 Vers
15:20 Csellengők (ism.)
15:45 Beavatás
16:00 Clipperton, a rejtelmes

sziget (filmsor.)
16:35 Világörökség
17:05 Képes krónika 
17:30 Múlt idő '90 
18:00 25. szélességi fok Délre 
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
22:00 Út a mennyországba

(filmdráma)

TV2

10:30 Stahl konyhája
11:00 Babapercek
11:20 Teleshop
12:50 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Apa lettem, kisapám!

(am. vígj., 2004)
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 Kémjátszma (am. krimi)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem
(filmsor.)

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

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

Hír Tv

11:30 Panaszkönyv (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:00 Déli híradó
13:35 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Keresztmetszet (ism.)
16:00 Híradó
16:30 BBC Reporters (ism.)
17:05 Pálya (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Zöld övezet
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21

AXN

10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 A kiválasztott
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai
15:00 Csillagkapu: Atlantisz 
16:00 Isteni sugallat
17:00 A kiválasztott
18:00 Ügyvédek
19:00 Merlin kalandjai
20:00 Csillagkapu: Atlantisz 
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 Trinity kórház
22:55 ZOOM
23:00 Derült égből család 
23:55 ZOOM
00:00 Gyilkos 

ATV

11:20 Hazai turizmus
12:10 Vásárlási műsorablak
12:30 Laci bácsi konyhája
13:05 Vásárlási műsorablak
13:25 Kőbánya Híradó
13:55 Vásárlási műsorablak
16:30 700-as klub
17:20 Rally-magazin
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
19:15 Sporthíradó
19:25 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Hírek
21:45 A TV ügyvédje
22:55 Híradó

Viasat 3

09:15 Smallville
10:05 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház magánélete
12:05 A narancsvidék
13:00 Őrjítő szerelem 
14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A pokol konyhája
19:25 Éden Koktél 

(reality show)
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Éden Hotel 

(reality show)
23:15 Szex és New York 
00:30 Esküdt ellenségek

Eurosport

09:30 Snooker (élő)
12:30 Tenisz
14:00 Snooker
17:45 Labdarúgás
20:00 Tenisz (élő)
21:45 Snooker
23:45 Freeride Spirit
00:00 Euro 2012 selejtező
01:00 Szuperbike

Minimax (kábel)

14:30 Bibi és Tina 
15:55 Csodatündér Barbie
17:05 Magyar népmesék
17:15 Yakari
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
20:05 Simsala Grimm
20:35 A varázslatos iskolabusz 

Ki ez a lány? - 07:30 / Viasat 3
Betty Suarez (America Ferrera) nem az a fajta lány, akire a 
divattervezők gondolnak, amikor ruhát terveznek. Külsejének
szépsége azonban fordított arányban áll az eszével. De ez is
lehet előny.

Gyilkos számok - 21:15 / Viasat 3
A matematika mindenütt jelen van. Megjósolja, fog-e esni 
az eső, megmondja, hány óra van, és elárulja, mennyi pénzünk
van. A matematika segítségével bűnügyeket elemzünk,
mintákat fedezünk fel, és kiszámítjuk egyesek viselkedését.
A számok megoldják a legnagyobb rejtélyeket is.

Kedd / március 29.

22:40
Elmeállapot 

20:00
Csillagkapu: Atlantisz 

16:30
BBC Reporters

17:20
Rally-magazin

22:30
Elisa lánya

16:00
Clipperton, a rejtelmes sziget

13:40
Apa lettem, kisapám! 

17:20
Mindörökké szerelem 

19:25
Éden Koktél 

23:45
Freeride Spirit

18:20
Bert és Ernie kalandjai

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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