
Nem lehet iskolák közvetlen környezetében, legalább 300 méter távolságban, alkoholt és do-
hányterméket kínáló vendéglátóipari egységet működtetni, szögezi le a törvény, miként egy másik
azt is, hogy kiskorúakat szigorúan tilos alkohollal és dohánnyal kiszolgálni. A városról élő mentális
térképünk alapján, nem sok iskolát találtunk, ami mellett ne működne egy kávéház, kocsma, bár,
vagy bármi, ahol ne szolgálnának ki alkohollal. Az sem egyedülálló jelenség, hogy délelőttönként
tinédzserek több fős csapatokban toppannak be ezekbe a helyiségekbe.

Zöldek

Elméletileg létezik
kerékpárút-hálózat 

Annak ellenére, hogy Romániában szinte
semmilyen hagyománya nincs a kerékpáros
infrastruktúra kiépítésének, négy marosvá-
sárhelyi civil szervezet által összeállított vá-
rosszintű kerékpárút-hálózat javaslatát a
honatyák a városfejlesztési stratégia részévé
nyilvánították.

Hír és hírháttér

Hiába vár Kossuthra Petőfi 

A Craiovai Táblabíróságra áthelyezett tárgya-
láson elutasították a Marosvásárhelyi Tanács
ügyvédje által benyújtott fellebbezést. Ez azt
is jelenti, hogy egyelőre hiába vár Kossuthra
Petőfi, a város folyamatosan fogyatkozó ma-
gyarságának pedig azt üzeni, hogy akárcsak
emlékművei és utcanevei, legfennebb csak
megtűrt lehet ősei városában, az egykori
Székelyvásárhelyen. 
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Kultúra

Puskás Ferenc a
Mészárosok bástyájában

A hétvége a hetedik művészet rajongóinak
kedvez, ugyanis péntektől vasárnapig min-
den délután a vásárhelyi Vár Mészárosok
bástyájában működő 74 Színházban kor-
társ magyar filmek vetítésére kerül sor. A
rendezvény főszervezőjével, Eliodor Mol-
dovannal, a K’arte Egyesület ügyvezető
igazgatójával beszélgettünk.

Interjú

Kamaszok a színpadon – a cél nem a sztárképzés  

Igazi energiabombák, fiatalon éreznek, szeretik a kihí-
vásokat, a kemény munkát, de a mókát sem vetik meg.
Színes egyéniségek, legfiatalabb tagjuk mindössze 13
éves, viszont húszévesnek is sikerül helyet szorítani a
társulatban. A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze
alatt működő Kamaszok színtársulatban a fiatalok Kozsik
József színművész (Józsi bácsi, ahogy a kamaszok szó-
lítják) vezetésével sajátíthatják el a színészmesterség
és a színházi produkciók elkészítésének titkait.

>>> 11. oldal

>>> 7. oldal

Sport

A csocsó szép, ritka, 
de költséges sportág

Március 26–27-én a marosvásárhelyi 
Kossuth utca 50. szám alatti Club 50 pub-
ban országos méretű csocsóbajnokságot
tartottak (nemzetközi néven foosball), me-
lyet a hazai bejegyzett szövetség mellett a
Csíki Csocsó Klub szervezett. Az eseményen
jelen voltak Csíkszereda, Székelyudvarhely,
Sepsiszentgyörgy és Maros  vásárhely leg-
jobb csocsósai.

>>> 15. oldal
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Kocsma az iskola mellett,
vagy iskola a kocsma mellett?

A törvény tiltja, mégis virágzik az üzlet

>>> 3. oldal
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Névnapok

a 7 képe : 

Március 30. Zalán, Izidor
Március 31. Árpád, Benjámin, Ákos, Johanna, Kornélia
Április 1. Hugó, Pál, Urbán
Április 2. Áron, Ferenc, Tünde, Mária
Április 3. Buda, Richárd, Irén, Keresztély
Április 4. Izidor
Április 5. Vince, Irén, Teodóra

Ajánló

Kos: A magánéletében mély összetartozást élhet meg ked-
vesével – egymásra találhatnak. Ennek a feltétele, hogy a
régi sérelmeket megpróbálja feldolgozni. Legyen egy kicsit
nagyvonalúbb! Itt az ideje a megbocsátásnak! 

Bika: Jól be tudja osztani a feladatokat a munkahelyén, a
lassabb, ám összeszedett munkatempó lehet sikereinek a
kulcsa. Mutassa meg főnökének, hogy bármilyen feladatot
nyugodt szívvel önre bízhat.

Ikrek: Ügyeljen, hogy minőségi módon gondozza a
munkakapcsolatait, hiszen könnyen lehet, hogy támo-
gatókat is talál, akik mindent megtesznek, hogy előre juthas-
son. A kapott szívességeket persze idővel illik viszonozni! 

Rák: Szerencsére elég energikus ahhoz, hogy felvegye a
gyor sabb tempót a munkahelyén. Igaz, mindig nehezére esik
alkalmazkodni az új feladatokhoz, most mégis könnyebben
megy majd minden.

Oroszlán: A magánéletében próbálja meg észrevenni az al-
kalmakat, amikor némi önfeledtségre is juthat idő. Ha van
hobbija, akkor szánjon rá néhány órát! A háztartási
teendőket pedig osszák meg kedvesével. Ha közösen főzőcs -
kéznek, akkor alkalom nyílik a beszélgetésre is!

Szűz: Ötletesen és hatékonyan végzi a munkáját, saját maga
is meglepődik, hogy mennyire gyorsan halad. Kreatív gon-
dolatok is eszébe juthatnak, amelyek tartósan könnyebbé
tehetik a dolgát a munkahelyén.

Mérleg: A magánéletében szórakoztató és vidám napok
következhetnek. Tegye félre a kötelezettségeit, és utazzon el
kedvesével néhány napra. Családi nyaralást is szervezhetnek,
de ebben az esetben gondoskodjon arról, hogy gyermekei is
jól mulassanak.

Skorpió: A magánéletében sok teendő szakadhat a
nyakába, szinte mindent önre hagynak családtagjai. Ezt
igazságtalannak érzi, vitákat kezdeményez. Mivel igaza van,
tartson ki álláspontja mellett, és tisztázza a helyzetet!

Nyilas: Gyorsan túl szeretne lenni a munkáján, máris késés-
ben van néhány feladattal. Ügyeljen, hogy ne kapkodjon –
munkájában hibázhat! Ha kiderül, hogy összecsapta a fela-
datait, akkor a főnöke csalódhat önben.

Bak: Most jól ráérez, hogy mit kellene nyújtania a munka-
helyén. A héten hallgasson az ösztöneire, és a belső hang
megsúghatja önnek, melyek azok a tervek, amelyeket most
indíthat útjára. 

Vízöntő: Mostanában sok kapcsolata válhat aktuálissá,
elképzelhető, hogy felbukkannak a régi barátok is. Ha teheti,
és tud rá időt szánni, akkor hívja meg őket egy kellemes 
vacsorára! Rá fog jönni, hogy hiányoztak.

Halak: A lehető legtökéletesebben és legszorgalmasabban
dolgozik, és ez még csak nem is jelent az ön számára
különösebb erőfeszítést. Ha hasznosnak érezheti magát, az
igazi jutalmat jelent az ön számára. Szüksége van a munka-
helye nyújtotta biztonságra.

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

Bemutatóra készül a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós Társulata. Szer-
dán este 9 órakor a Kisteremben mutatják
be Dorota Maslowska kortárs szerző Két
lengyelül beszélő szegény román című
színművét. Az előadást másnap ugyanott
és ugyanabban az időpontban ismétlik,
míg csütörtökön este fél 8-tól ismét a Fi-
gura Stúdió Színház vendégszerepel, ezút-
tal a Nemzeti Kistermében, Jevgenyij
Griskovec A tél című darabjával.

A marosvásárhelyi Ariel Színház magyar
társulata szerdán és csütörtökön délelőtt
9.30 és 11 órától a Csipkerózsika című
gyerekelőadását játssza.

Hangverseny 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia csü-
törtöki, szokásos koncertjének e heti mot-

tója: „iú marosvásárhelyi tehetségek a
művészi elismerés küszöbén”. A Kultúrpa-
lota nagytermében vezényel Remus Grama,
zongorán közreműködik Andrada Stoica.
Műsoron: Bartók Béla – Román táncok,
Gershwin – Rhapsody in blue, O. Respighi
– Róma fenyői. Az este 7 órakor kezdődő
koncertre a 23-as számú bérlet érvényes.

Kiállítás 

A marosvásárhelyi, kövesdombi unitárius
templom Bözödi György-termében a Mű-
vészeti Líceum két X. D osztályos tanulójá-
nak, Vónya Ágotának és Domahidi
Ildikónak a festménykiállítása nyílt meg.
A tárlat megtekinthető hétköznapokon 9 és
13 óra között.

A Bernády Ház emeleti galériáiban (Horea
utca 6. szám) fotókiállítás nyílt a Hargita
Megyei Kulturális Központ madarasi fotó-
táborának anyagából. Kiállító fotográfusok:

Ádám Gyula (Csíkszereda), Antal Imre
(Bécs, Ausztria), Balázs Attila (Székelyud-
varhely), Bálint Zsigmond (Marosvásár-
hely), Erdély Bálint Előd
(Székely udvarhely), Găină Gerendi Dorel
(Kolozsvár), Haris László (Budapest), Hen-
ning János (Sepsiszentgyörgy), Homoga Jó-
zsef (Salgótarján, Magyarország), Kása Béla
(Tordas, Magyarország), Magyari Hunor
(Székelyudvarhely), Molnár Attila (Csíksze-
reda), Szentes Zágon (Kolozsvár), Veres
Nándor (Csíkszereda).

Az ARTeast Alapítvány által működtetett,
Bolyai tér 5. szám alatt lévő b5 stúdióban a
tavaly elhunyt Irsai Zsolt képzőművész ki-
állítása látogatható. A tárlat mottója: „Őszre
két projektem van. Elmegyek végre az or-
voshoz. Majd elkezdek dolgozni, és jövő
márciusban csinálok egy kiállítást a b5 stú-
dióban.” (Irsai Zsolt, 2010. május)
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A törvényeket a közfelfogás
szerint az emberekért, egy él-
hetőbb környezetért hozzák, de
egyre inkább az az érzésünk,
hogy pusztán azért vannak,
mert lenniük kell. A törvényho-
zók előtt álló dilemma a követ-
kező lehet: megalkotni egy
törvényt, és megengedni a kis-
kapuk használatát, különben
alkalmazhatatlan, vagy addig
dolgozni rajta, ameddig az
használható és hasznos lesz?
Sajnos, ahogyan a román tör-
vényhozás tagjait ismerjük,
nem sokat dilemmáznak: hoz-
zák szakmányban a jogszabá-
lyokat, aztán lesz, ami lesz –
gondolhatják.... 

Menedékhely 
az iskolai órák elől?

Egyre több esetről hallani
pedagógusoktól, szülőktől,
hogy a fiatalok tanidő alatt ke-
rülnek ittas állapotba, majd
mennek vissza órára vagy haza.
Szülő, pedagógus, igazgató
egyaránt tehetetlenül áll, min-
den tiltás ellenére a diák elég
leleményes ahhoz, hogy meg-
találja az utat ahhoz, amit na-
gyon szeretne.

A tea- és kávéházak, kocs-
mák a reneszánszukat élik, a
szocializálódás, a társas együtt-
lét alapközege, az élményből
pedig az iskolás tinédzserek
sem akarnak kimaradni. A
probléma ott kezdődik, amikor
szülői, pedagógusi, intézményi
tiltást figyelmen kívül hagyva,
a törvényt megkerülve saját ha-
táraikat keresgélve, testi és
szellemi fejlődésükben, egész-
ségükben tesznek kárt: egy-
részt, ha az iskolai órák helyett
járnak be a sokszor már törzs-
helynek számító klubba, ezt te-
tőzve, ha alkoholos italt is
fogyasztanak.

Marosvásárhelyen szinte
alig lelni olyan középiskolát,

ami mellett ne működne alko-
holt felszolgáló vendéglátó
egység. Csak a Bolyai Líceum
közvetlen környezetében leg-
alább három ilyen működik.
Bálint István, az iskola igazga-
tója elmondta, nem tartja sze-
rencsésnek a lokálok ilyen
mértékű közelségét, és meg-
próbálnak mindent megtenni
annak érdekében, hogy a tanu-
lóknak legalább iskolaidő alatt
ne legyen alkalmuk ezekre a
helyekre eljutni: „A Bolyai biz-
tonsági szempontból azt az in-
tézkedést hozta, hogy oktatás
ideje alatt a kapuk zárva van-
nak, a gyerekek nem mehetnek
ki, az iskolai programon túl vi-
szont nem a mi hatáskörünk, és
nem is tudjuk felügyelni őket.
És bár a működési engedélyt a
város adja, egy másik bizton-
sági intézkedésként az iskolától
kért beleegyezésben kikötöt-
tük, hogy gyerekeket szigorúan
tilos kiszolgálni alkohollal”. Az
iskola vezetője ugyanakkor el-
mondta, hozzájuk nem érkezett
panasz sem az ezt ellenőrző ha-
tóságoktól, sem a pedagógu-
soktól, hogy a diákjaik a
kocsmákban lógnának.

A főtér egy része
klubok 
nélkül maradna

„A törvény nagyon ponto-
san kimondja, hogy legalább
háromszáz méteren belül nem
szabad alkoholt kiszolgáló egy-
ség működését engedélyezni,
viszont ez azt jelentené, hogy
Marosvásárhelyen például, de
más városokban is, nyolcvan
százalékát is be kellene zárni
ezeknek a helyiségeknek. Tehát
a törvény indulásból nem al-
kalmazható. Amit ebben az
ügyben tenni tudunk, hogy szi-
gorítjuk az ellenőrzéseket, az
engedélyeztetett szolgálta-
tásra, a kiskorúak alkohollal
való kiszolgálására, valamint
az órarend betartására vonat-
kozóan. Ezzel kapcsolatban
pedig valószínűnek tartom –
ez helyi hatáskörbe tartozik –,
hogy szigorítani fogjuk az en-
gedélyezés feltételeit, korlátoz-
zuk majd a nyitvatartási időt,
illetve az iskolai és kulturális
környezetben levő vendéglátó-
ipari szolgáltatások típusát” –
nyilatkozta Csegzi Sándor al-

polgármester, aki rámutatott
arra is, az engedélyek nem tel-
jesen a polgármesteri hivatal-
tól függnek. A Kft-k esetében a
működési engedélyt állítja ki a
hivatal, ami viszont csak rész-
ben van összefüggésben a szol-
gáltatás típusával. A
hatáskörükbe a működés el-
lenőrzése tartozik, hogy az il-
leszkedjen az engedélyezett
szolgáltatás keretei közé.
Ugyanakkor a városvezető elis-
merte, tudomásuk van róla,
hogy több helyiség is az enge-
délyezett szolgáltatáson túl
egyéb terméket is kínál: „Másik
kérdés az, hogy miként mű-
ködnek ezek a helyiségek:
hogy eredetileg teázónak en-
gedélyezik, aztán utólag félig
legálisan vagy illegálisan alko-
hollal is szolgálnak, vagy ami
még szomorúbb, a füvezés is
elterjedt jelenség. 

Tudunk erről, a helyi rend-
őrség folyamatosan követi eze-
ket, jelentéseink is vannak, és
lépések is történtek ennek kor-
látozására, de nehéz és folya-
matos küzdelem, nemcsak
Marosvásárhelyen, hanem vi-
lágszerte is”.

A törvényes 
tiltáson túl 

A Bolyai Líceum szomszéd-
ságában levő egyik kávézó tu-
lajdonosa megkeresésünkre
elmondta, ő nem észlelte, hogy
diákok délelőtt csoportosan
térnének be a helyiségbe, in-
kább délután szokták felke-
resni, természetesen mindig
voltak és vannak egyedi esetek,
akik óra ideje alatt jönnek. „Hal-
lottam egy ilyen tervezetről,
hogy minden iskolásnak tiltsák
meg a szórakozóhelyekre és
kocsmákba való belépést hét-
köznaponként, amivel nem
értek egyet, hiszen a szocializá-
lódás lépcsőfokain minden fia-
talnak végig kell mennie. Igaz,
régebb nem volt ennyi kocsma,
és ezeknek nem volt ekkora je-
lentőségük a fiatalok szabad-
időtöltésében, jelen helyzetben
viszont nem lehet megtiltani
nekik, hogy ne használják a
szocializálódásra leginkább al-
kalmas tereket. Van egy tör-
vény, miszerint 18 éven alul
nem szolgálunk ki senkit sze-
szesitallal és dohánytermékkel,

mi ezt betartjuk, minden eset-
ben személyit kérünk, a nagy-
korúságukat elérő fiatalok
esetében pedig mindenki
egyéni döntése, hogy mit fo-
gyaszt” – fejtette ki álláspontját
a kávézó vezetője.

„Ha olyan szempontból kö-
zelítjük meg a problémát, hogy
egy adott iskola mellett mű-
ködő kocsmába a diákok bejár-
nak vagy nem, az a diák egyéni
döntése. Nem a felelősség alóli
kibújásért mondom, de min-
denki maga dönti el, hogy ciga-
rettázik-e, iszik-e, füvezik-e.
Ilyen szempontból sokkal mé-
lyebben kell ennek a problémá-
nak a forrását keresni és
megoldást találni: a szülői, ta-
nári, de az egész felnőtt társa-
dalom szerepe kell tudatosuljon
mindenkiben. Hiszen nem kizá-
rólag Románia, hanem az egész
világ küszködik ezekkel a prob-
lémákkal. Ahogy mondják,
nem gazdasági, hanem morális
válságban van a társadalom” –
vetette fel a probléma tágabb
értelmezését Csegzi Sándor.

Balogh Erzsébet

Kocsma az iskola
mellett, vagy iskola
a kocsma mellett?
Nem lehet iskolák közvetlen környezetében, legalább 300 méter távolságban, alkoholt és do-
hányterméket kínáló vendéglátóipari egységet működtetni, szögezi le a törvény, miként egy
másik azt is, hogy kiskorúakat szigorúan tilos alkohollal és dohánnyal kiszolgálni. A városról élő
mentális térképünk alapján, nem sok iskolát találtunk, ami mellett ne működne egy kávéház,
kocsma, bár, vagy bármi, ahol ne szolgálnának ki alkohollal. Az sem egyedülálló jelenség, hogy
délelőttönként tinédzserek több fős csapatokban toppannak be ezekbe a helyiségekbe.

A törvény tiltja, mégis virágzik az üzlet Karrierépítő tippek 
- avagy mit (ne) csináljunk állásinterjún -

l Dőljünk magabiztosan hátra a székben, és tegyük fel ke-
resztbe tett lábainkat az asztalra;
l Tökmagozzunk;
lVigyük magunkkal a macskánkat;
l Kérdezzük meg udvariasan a cégvezetőt, hogy nem beszél-
gethetnénk-e inkább egy közeli sörözőben;
l Dicsérjük meg a zokniját;
l Mindig csak fél szemmel nézzünk rá, felváltva;
l Sóhajtozzunk nagyokat, és félpercenként pillantsunk so-
katmondóan az óránkra;
l Telefonálgassunk;
l Kérezkedjünk ki a vécére;
lVigyünk kínaiul írt önéletrajzot;
l Közöljük, hogy a szolgálati autó mellé sofőrt is szeretnénk;
l Mutogassuk is süketnéma jelekkel, amiket mondunk;
l Menjünk görkorcsolyával;
l Kérdezzük meg, hogy dolgoznak-e fiatal nagymellű nők a
cégnél;
lVessünk sűrűn keresztet;
lVigyünk virágot;
l Csapjunk néha nagyokat a szék karfájára, fapofával;
l Minden kérdésre reagáljunk azzal, hogy: ezt miért kérdi?
l Ne üljünk a székben, hanem guggoljunk;
l Eszegessünk almát vagy szendvicset;
l Minden mondatunkat azzal fejezzük be, hogy: érti?
l Kérdezzük meg, hogy nem érdekli-e szemes takarmány
vagy olcsó házi pálinka;
l Meséljünk vicceket;
l Amikor valami kellemetlent kérdez, tegyünk úgy, mintha
nem hallottuk volna. Ha megismétli, akkor is;
l Kérjük meg, hogy fogja a kezünket;
lAz interjú közepén váratlanul kérdezzük meg, hogy olvasta-
e a Winnetout;
l Utánozzuk a mozdulatait;
l Távozáskor öleljük meg barátságosan, és kérjük el a Mes-
senger-címét.

Molnár Tibor



Közösségi oldal
Kevés olyan találmány született az utóbbi évszá-

zadok során, amely annyi ellentétes véleményt szült
volna a hétköznapok emberében, mint az internet.
Kezdetben (néhány évtizeddel ezelőtt) a számítógé-
pek a tudósok kizárólagos segédeszközeként voltak
számon tartva és nem gyakoroltak semmilyen befo-
lyást az egyszerű kívülállók életére. A műszaki fejlő-
désnek és a programozók hatékony munkájának
köszönhetően, a valamikor még elérhetetlennek
tűnő informatikai eszközök fokozatosan belopták
magukat az életünkbe, mindennapos társainkká vál-
tak (nem csak a cégekben és az intézményekben),
akárcsak a porszívó, a kávéfőző, a tévé vagy a telefon.
Ma már szinte minden háztartásban találunk inter-
netes kapcsolattal ellátott személyi számítógépet.

Ennek a – kommunikációs és adatfeldolgozási
feladatokat ellátó – modernizációs eszköznek a hasz-
nos mivoltán túl, nagyon sok káros vagy károsnak
vélt tulajdonságát is megtapasztaljuk. Az internet
egy nyitott rendszer, amely azonos feltételek között
vehető igénybe a világ bármely pontjából és nem
állít fel hierarchiát a felhasználók között. Azt az esély-
egyenlőséget biztosítja, amely a kommunizmus
sötét éveiben az információzárlat feltételei mellett
megvalósíthatatlannak tűnt. Az így megvalósuló
transzparencia egyesekben nem annyira az elénk tárt
lehetőséget, mint inkább az ellenőrizhetetlenségből
fakadó veszélyforrást jelenti. Pontosabban arról van
szó, hogy a negatív hatásoktól való félelmükben
egyesek tudatosan megvonják maguktól vagy gyer-
meküktől az internethez való hozzáférést. 

A gyermekek internetfelhasználási szokásait
érintő szabályozások függvényében kialakult néhány
társadalmi kategória. Egyesek liberális elvek alapján
nem szabnak korlátokat, mert a szabályok amúgy is
azért vannak, hogy áthágják őket. A másik végleten
az a réteg áll, amely a teljes absztinenciát hirdeti.
Ennek a stratégiának a véghezvitele az említett mű-
szaki eszközök „elkobzásával” történik. A két véglet
között van az ingoványos, az „arany középutat” kere-
sők csoportja. Ők úgy adagolják ezt a „drogot”, mint
az orvosok az infúziót a súlyos betegeknél, hogy ne
legyen az se túl sok, se túl kevés. 

Az internetfüggőség elsőszámú okozója (újab-
ban) a szökőárként terjedő közösségi oldal, a Face-
book. Itt is megoszlanak a vélemények a jó és a rossz
behatásokat illetően. Ugyanakkor, el kell ismernünk,
hogy a Facebook a jelen, de főleg a jövő egyik leg-
meghatározóbb információs, kommunikációs és kö-
zösségformáló tényezője. Itt nem csak egy ártatlan
társalgási formáról van szó, hanem az egyének nap-
rakész informálásáról, bizonyos csoportok megszó-
lításáról és befolyásolásáról, a tömegek
manipulálásáról – vagy akár a hatalom gyakorlásáról
is. Olyan ez a lehetőség, mint egy autó, amellyel
lehet őrültként száguldani az utakon, balesetet
okozva ezáltal és kárt szenvedni, vagy pedig elővi-
gyázatosan és megfontolva vezetni, nagy távolságo-
kat, rövid idő alatt, biztonságosan megtenni. Nem
kell látnoki tehetség ahhoz, hogy elismerjük, meny-
nyire fontos ez nekünk. Éljünk ezzel a lehetőséggel,
ne féljünk tőle, erősítsük meg ezáltal önmagunkat
és a közösségünket.

Ferencz Zsombor
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A szabadság irtózatos lehetőséget rejt ma-
gában. Ellent is mondhatunk a bennünk levő, fel-
ismert jónak. Visszaélhetünk a szabadsággal.

Az emberi történelem nagy katasztrófáit és
hullámvölgyeit, a háborúkat, a sok éhínséget,
tragédiát nem föltétlenül a természet erői okoz-
ták és okozzák ma sem (földrengések, árvizek,
vulkánkitörések, viharok) – bár kétségkívül azok
is félelmetes pusztításra képesek –, hanem az
emberi rosszaság, a bűn.

Az ártatlanok szenvedései, a terror, a
parancs uralmi rendszerek, a politikai-hatalmi
harcok, a gazdasági gyarmatosítás, idegen nem-
zetek földjének megszállása, a munkanélküliség,
a világméretű szegénység és tömegnyomor mö-
gött piros fonálként húzódik végig a bűn sötét
titka.

Természetesen kevés az olyan elvetemült, er-
kölcsi hullává aljasodott emberi lény, aki minden
reggel úgy lép ki a házból, hogy szándékosan,
mindenkinek csak rosszat akar tenni, aki Istent
ki nem állhatja. Ez inkább a sátánra, vagy a vele
szövetkező emberre jellemző.

Azt azonban tudatosítanunk kell, hogy a bűn
titokzatos valósága a sátántól eredeztethető. A
Bölcsesség könyvének megfogalmazása szerint,
a sátán irigysége miatt jött a világba a bűn és a
halál.

Mi „átlagemberek”, éppen mert titokza-
tos, lappangó valóságról van szó, nem szok-
tuk nevén nevezni a bűnt sem, hanem
inkább a mézesmadzagot szopogatva, ap-
ránként, lassanként sétálunk bele az ördög
kelepcéjébe. Akárcsak a mesében, ahol a ma-
lacka lassanként enged a farkas hízelgő

hangjának, és beereszti: előbb a lábát, majd
az orrát, míg végül a farkas megeszi őt.

Mindig csak egy kis engedményt teszünk,
csak egy kicsit lazítunk, egy kicsit szabadabbak
szeretnénk lenni a kötöttségektől. Játékos nyelven
szólva, „Istent senki sem utasítja el – mindent
vagy semmit – alapon, hanem mi csak apró-
pénzben játszunk…” – mondta valaki találóan.

Gyökössy Bandi bácsinak van egy története
egy falusi parasztemberről, aki, mint mesélte,
búzát vitt a malomba. A malomkaputól csak
messze tudott megállni a szekérrel, mert nagy
volt a sár, és vállra kellett a nehéz zsákot emelni

és bevinni a malomba. Majd összeroppant,
ahogy felemelte a zsákot, de ahogy közeledett a
malomhoz boldogan érezte, hogy nő az ereje,
egyre könnyebben viszi a zsákot. S amikor a ma-
lomba ért, csak úgy, penderítette le a hátáról.
Mint egy táltos, mint egy óriás. És amikor lelen-
dítette a válláról, akkor vette észre, hogy felfeslett
a zsák, s útközben a drága búza nagy része el-
csorgott. A búza pedig, akárcsak a kenyér: élet.

Így vagyunk mi is. Észre sem vesszük, s elcso-
rog az élet...

A bűn a sötétség titkához tartozik. Valamiféle
kábulatot okoz, mint egyes rovarok csípése, hogy
kevésbé vegyük észre a szúrást. A lélek pedig
csendesen haldoklik, és egy idő után már nem is
érződik fojtogató, bénító hatása. Megadjuk ma-
gunkat a bűnnek. Feladjuk a magasabb eszmé-

nyeket, lejjebb hozzuk a mércét, kiegyezünk a kö-
zépszerűség relativizmusával. Engedjük ugyan,
hogy magához vonzzon az isteni kegyelem, de
aztán védeni is kezdjük magunkat, ha túl közel
ülünk a tűzhöz, nehogy megégessük magunkat,
nehogy le kelljen mondani érte még a bűneinkről
is.

Amikor az ember bűnt követ el, arra az erőre
hallgat, ami elviszi őt Istentől. A rejtett megalku-
vások, a titkos feltételszabások, fenntartásaink
és gyanakvásaink a jóval, a szenttel szemben,
egy idő után, mint a rozsda, marni kezdik élet-
erőnket, elkoptatják lelkesedésünket, és küzdeni
akarásunkat. Lassan már nemcsak a kis dolgok-
ban, hanem nagyobb döntéseinkben is, megal-
kuvókká válunk.

A bűn nem más, mint lázadás, tagadás, el-
lentmondás – a pszichológia nyelvén elfojtás,
vagy titkos kompenzálás. Titokzatosságára nincs
emberi válasz. Azt viszont mindenki tudja, hogy
tetteinkért felelősek vagyunk. Ettől erkölcsi lény
az ember.

A krisztusi ember a Bibliából, hitéből és lelki-
ismeretéből is felismerheti, hogy van szabadulás
a bűnből. Van megváltás, van bűnbocsánat, van
isteni irgalom.

Nem mentelmi jogokat kér, nem magyaráz-
kodik vagy kibúvókat keres, hanem vállalja a fe-
lelősséget és a megbocsátó mennyei Atya
karjaiba siet.

Nem érzi jól magát bűnösen, hisz tudja, hogy
Isten a bűnt nem szereti, de a bűnöst igen. És
Jézus azért jött, hogy életünk legyen.

A lélek betegségére Ő az orvos.
Sebestyén Péter

Más-lap

Elcsorog az élet

Idén, rendhagyó módon, két politikus is
megkapta a Szabad Sajtó-díjat: Martin
Schulz, az Európai Parlament szocialista frak-
ciójának német vezetője és Markó Béla, volt
RMDSZ-elnök, Románia miniszterelnök-he-
lyettese. Az idei kitüntetettek közt találjuk
még Vörös T. Károlyt, a Népszabadság főszer-
kesztőjét, Porcsin Zsolt debreceni újságírót,
valamint Hazafi Zsoltot, az ATV reggeli mű-
sorának szerkesztőjét. A díjátadó hagyomá-
nyosan március 15-én, Budapesten, a Pilvax
kávéházban zajlott és Mesterházy Attila, az
MSZP elnöke méltatta a kitüntetett szemé-
lyiségeket. Akkor Markó Béla nem tudott
jelen lenni, igaz, az eredetileg Marosvásár-
helyre ígért ünnepi beszédét sem tartotta
meg a Székely Vértanúk emlékoszlopánál. Az
elismerést most a marosvásárhelyi Bernády
Házban vehette át. A díjazottat itt Földes
György, a Szabad Sajtó Alapítvány kuratóri-
umának elnöke méltatta és elmondta, for-
mabontó ünnepségről van szó, mivel először
történik meg, hogy nem Budapesten adják
át a díjat. 

Földes György szavai szerint Martin
Schulz azért kapta a díjat, mert annak elle-
nére, hogy a médiatörvény magyar prob-
léma, azt mégis szóvá tette európai szinten.
Markó Béláról szólva kiemelte, azért jutal-

mazták a Szabad Sajtó-díjjal, mert húsz éven
keresztül segített felépíteni egy olyan nyil-
vánosságot, amire büszke lehet a romániai
magyarság. Talán érdemes néhány szót ej-
teni ezen két politikus „érdeméről”. Schulzék
ugye leragasztott szájjal és üres címoldallal
megjelenő újságokat lobogtatva „harcoltak”
európai hadszíntéren a magyar sajtószabad-
ságért. Látszólag az cseppet sem zavarta a
szólásszabadság védelmezőit, hogy a felmu-
tatott lapok a Népszabadság és a Népszava
példányai voltak. Újságok, melyek büszkén
vállalják a pártállami múltba gyökerező
identitásukat és pillanatig sem rejtik véka alá

jelenlegi MSZP-s kötődéseiket. És micsoda
véletlen! Hiller István, Gyurcsány Ferenc,
vagy éppen Mesterházy Attila a Szabad
Sajtó-díj átadója, a kitüntetett újságírók kö-
zött pedig mindig ott találtunk valakit az
említett újságok szerkesztői, tollforgatói
közül. Ami az idei év másik politikusdíjazott-
ját illeti, Földes György azt mondta, hogy
Markó Béla az elmúlt húsz évben a sajtósza-
badságért küzdött. Erről a küzdelemről vi-
szont bátran kijelenthetjük: kissé egyoldalúra
sikerült. Ráadásul biztos nem véletlenül, hi-
szen Szabad Sajtó-díj járt érte!

Biró Zsolt  

A Magyar Szocialista Párt 1994-ben hozta létre a Szabad Sajtó Alapítványt, és akkor alapították a
Szabad Sajtó-díjat is. Azóta évről-évre kiosztásra kerül, a párthoz és a baloldali eszmékhez hű
sajtóorgánumok publicistái kapják meg azt. Az egyenlő távolság, avagy éppen közelség jegyében
Markó Béla is a díjazottak közé került!

Szabad Sajtó-díjat kapott Markó Béla
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Mertünk kicsik lenni    
Szó ami szó, meglehetősen felkavarta a román

közélet amúgy is zavaros vizét az a március 15-i
eset, amelynek kapcsán a román törvényhozásban
is felforrt a hangulat. Emlékeztetőül: az ünnepség
marosvásárhelyi egyik szónoka, Bajtai Erzsébet
nagykövetné szavait sikerült „félrefordítania” az
Agerpres hírügynökség helyi tudósítójának, amiből
szinte diplomáciai affér keletkezett. A parlamenti
ellenzékhez tartozó egyik liberális honatya rögtön
Orbán Viktor és Kövér László ünnepi beszédeit, il-
letve ebből az alkalomból elhangzott kijelentéseit
elutasító állásfoglalást szeretett volna áterőszakolni
a törvényhozáson, igaz, végül sikertelenül. Az eset
újfent bebizonyította, hogy a román politikusok,
ha pillanatnyi érdekeik úgy kívánják, továbbra is
előszeretettel nyúlnak a magyar kártyához. Szá-
mukra semmi sem drága, ha politikailag célszerű-
nek mutatkozik. 

A parlamenti vihar lassan elült, de az ügy nem
maradt folytatás nélkül. A szakmai szempontból
felsült tudósító esetéből furcsa következtetést vont
le a MediaSind szakszervezet egyik helyi tagja, amit
felkarolt maga az érdekvédelmi szervezet is: felszó-
lították a magyar politikai és civil szervezeteket,
hogy a nem román nyelven zajló rendezvényeikre
biztosítsanak tolmácsot a magyar nyelvet nem be-
szélő, nem értő román újságírók számára. Ha
mindez nem Marosvásárhelyen, hanem, mondjuk,
Bukarestben vagy más Kárpátokon túli városban
történt volna, még érthető, elfogadható lenne. Er-
délyben, Vásárhelyen viszont semmiképp. Meggyő-
ződésem, természetes és jogos elvárás lenne a
román médiamunkásoktól – legalábbis azoktól,
akik magyar nyelven zajló rendezvényekről, ese-
ményekről számolnak be –, hogy értsék annyira a
nyelvünket, hogy ne kerülhessenek az Agerpres tu-
dósítójáéhoz hasonló kényelmetlen helyzetbe. 

De hát mit beszélek, akik járnak manapság saj-
tótájékoztatókra, azok nap mint nap tapasztalhat-
ják, mennyire nem értenek, nem akarnak tudni
magyarul a „kollégák”. Mert mit várhatunk attól a
médiamunkástól, aki vásárhelyiként a mai napig
sem ismeri a magyar személynevek használatának
helyes módját, következetesen felcseréli a vezeték,
illetve keresztnevek sorrendjét még ugyanabban a
mondatban is. Teszik ezt tudatlanságból, nemtörő-
dömségből, vagy szándékosan – esetünkben tel-
jességgel mindegy. A lényeg: magyar kérdésekben
bűnösen tájékozatlanok. 

Mielőtt elfogultsággal vádolhatnának, azért
megjegyezném: mi magunk sem teszünk meg
mindent, ami tőlünk méltán elvárható lenne, hogy
ez ne így legyen. Hallottak-e valaha is magyar po-
litikust, vezető tisztséget betöltő magyar embert,
aki tiltakozott volna nevének – írásban vagy szóban
– helytelen használata miatt? De tovább megyek:
a székelyföldieket leszámítva, hol szólalnak meg
magyar önkormányzati képviselők anyanyelvükön,
amire pedig törvényadta joguk lenne? Hamis gya-
korlatiasság, kishitűség vagy önfeladás folytán, de
egyre kevesebben és kevesebbszer élünk még tör-
vény által biztosított jogainkkal is. Akkor pedig
miért kapnánk fel a fejünket a román újságírók kö-
vetelésének hallatán? 

Nagy baj van, az önfeladás útján már odáig ju-
tottunk, ahonnan nincs, vagy csak nehezen lehet
visszatérés, ha már önszántunkból, senki által sem
kényszerítve „merünk kicsik lenni”. 

Szentgyörgyi László 

MORGÓ

Jogerős bírósági döntés született a Kossuth Lajos utca versus Călăraşilor perben. A Craiovai
Táblabíróságra áthelyezett tárgyaláson elutasították a Marosvásárhelyi Tanács ügyvédje által
benyújtott fellebbezést. Ez azt is jelenti, hogy egyelőre hiába vár Kossuthra Petőfi, a város folya -
matosan fogyatkozó magyarságának pedig azt üzeni, hogy akárcsak emlékművei és utcanevei,
legfennebb csak megtűrt lehet ősei városában, az egykori Székelyvásárhelyen. 

Hiába vár Kossuthra Petőfi 

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek su-
gárzik” – írta egykoron Márai Sándor. Érez-
zük-e ma eme sugárzást, mi vásárhelyiek és
főként érezheti-e egy ide látogató mindezt?
Miközben szélmalomharcot vívunk a Bethlen
Gábor sétány és a Gecse Dániel utca fáiért, a
város képe folyamatosan változik körülöt-
tünk. Trianon után Marosvásárhely főteréről
sorra tűnt el a Bodor-kút, a Petőfi-emlékosz-
lop, a Kossuth-szobor, valamint a Bem-szobor.
Helyettük emeltek két katedrálist is, a görög-
keletit és a görög katolikust, az Ismeretlen ka-
tona szobrát és a Bălcescu-büsztöt. Az egykori
Széchényi térről eltűnt a ferencesek temp-
loma, aztán Avram Iancu lovasszobrával foly-
tatódott a „honfoglalás”. A folyamatnak sajnos
nem tudott gátat szabni az 1989-es fordulat
sem. A hajdani Deák Ferenc téren ma a Lati-
nitás emlékművét, illetve Emil Dandea szob-
rát láthatjuk. A magyarság nagyjainak emelt
emlékművek választási években menetrend
szerint megjelentek ugyan, de a főteret már
egyikük sem tudta „bevenni”. Bernády, Petőfi,
Borsos Tamás, II. Rákóczi Ferenc mind kiszo-
rultak a központból a román nacionalisták el-
lenállása miatt. Nincs ez másként az
utcanevekkel sem, hiszen egy-egy külvárosi
kis utca, ma már akár magyar vonatkozású
nevet is viselhet, de a város történelmi meg-
nevezései közül esélytelen még a Kossuth
utca visszakeresztelésére tett kísérlet is. 

A város egyik legrégebbi és legforgalma-
sabb utcáját emlegetik még ma is a vásárhelyi
magyarok Kossuth utcaként. 1893 novembe-
rében, dr. Bernády György javaslatára kapta
a Kossuth Lajos nevét. A két világháború kö-
zötti időben Călăraşilorra keresztelik át, de
1941-ben visszakaphatta a Kossuth nevet. Ez
aztán jó volt a háborút követően, még a kom-
munista diktatúra idején is, egészen 1985-ig.
Akkor a diktátor beteges nacionalizmusának
újabb fázisa következik, és ezzel már nem tud
dacolni Kossuth sem. Az utca neve ismét Că-
lăraşilor lesz. A fordulatot követően aztán ti-
zenöt évnek kell eltelnie, hogy a
Marosvásárhelyi Városi Tanács meghozza azt
a döntést, melynek értelmében visszakeresz-
telik az utcát. 1995 decemberében kényelmes
többséggel szavazta meg a városi tanács a
névmódosítást. 

Innen kezdve viszont egy újabb fejezet kö-
vetkezett. A határozatnak a mai napig nem
lehetett érvényt szerezni, mivel az „Avram
Iancu” hazafias egyesület, a Nagyrománia
Párt és a Vatra Românească szervezet, to-
vábbá Sita Ioan magánszemélyként a Köz-
igazgatási Bíróságon óvta meg azt.
Érvrendszerük, mely szerint nem lehet Kos-
suthról utcát elnevezni, igen gazdag. Attól
kezdve, hogy a magyar szabadságharc szim-
bolikus alakja románok százainak legyilkolá-
sáért felel, továbbá, hogy Románia területi
egységét fenyegeti az utcanév, illetve, hogy
Kossuth sosem járt Marosvásárhelyen, min-
dent kitaláltak. Ezek után érdekes lenne, ha
magyar részről is azzal kérdőjeleznék meg a
Ştefan cel Mare utcanév jogosságát, hogy a
moldvai fejedelem nem járt városunkban,
mint ahogy elgondolkodhatunk azon is, mi-
lyen ürüggyel kapcsolódott be menet közben
a perbe, például egy olyan civil „hazafias”
szervezet, mint a Mócok Hangja Kulturális
Egyesület. Közben a Maros Megyei Bíróság
2006-ban, majd 2008-ban helyt adva a pa-
naszosok kérésének, határozatot hozott, és
semmisnek nyilvánította az utca nevének
megváltoztatására vonatkozó tanácsi határo-
zatot. Igaz 2006-ban még a román hazafias
szervezetek érvrendszerét elfogadva, majd az
újabb tárgyalássorozatot követően 2008-ban
már „csak” eljárási hibákra hivatkozva. Tehát
maradt a Călăraşilor. A városi tanács ügyvéd-
jeként Kerekes Károly képviselő fellebbezést
nyújtott be, majd a Marosvásárhelyi Táblabí-

róságról a per áthelyezését kérette, objektí-
vebb bíráskodás reményében. A Craiován le-
zajlott tárgyalás után az ügyvéd még
optimistán nyilatkozott, mondván, ott nem
észlelte a Marosvásárhelyre jellemző elfogult,
nacionalista hangulatot. A bíró csakis a jogi
kérdésekre koncentrált – fogalmazott Kerekes
Károly. Ennek ellenére, a március 28-i ítélet-
hirdetés kedvezőtlen eredményt hozott. A
Craiovai Fellebbviteli Bíróság jogerősen eluta-
sította a fellebbezést. Kerekes Károly szerint
„igazságtalan és törvénytelen döntés szüle-
tett, de megszoktuk, hiszen korábban is igaz-
ságtalan és törvénytelen döntések sorozata
született ebben a perben”. Az ügyvéd szerint
most meg kell várni az indoklást, de amennyi-
ben az a 2008-as marosvásárhelyi döntés érv-
rendszerét követi, igen veszélyes precedens
teremtődik, hiszen ez azt is jelenti, hogy Ro-
mániában bármikor beleszólhat a bíróság egy
önkormányzat munkájába, ez pedig ellent-
mond a helyi önkormányzatiságnak, a helyi
autonómiáknak – összegzett Kerekes Károly.
2011-ben pont kerülhet egy hosszú folyamat
végére, ami viszont azt is jelenti, hogy Petőfi
nem csak a főtérről tiltatott ki, de, egyelőre
beláthatatlan ideig, hiába vár Kossuthra a Că-
lăraşilor utcában. A város folyamatosan fo-
gyatkozó magyarsága pedig kénytelen
ismételten tudomásul venni, hogy akárcsak
emlékművei és utcanevei, legfennebb csak
megtűrt lehet ősei városában.

Biró Zsolt  

Marad a Călăraşilor utca 

Az együttgondolkodás és egy lehetséges
együttműködés megteremtésének lehetősé-
gétől vezérelve ültek egy asztalhoz az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének elöljárói, a
Magyar Polgári Párt Maros megyei és maros-
vásárhelyi elnökei, illetve az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei képviselői. Cél-
juk: magyar többségű tanácsot és magyar
polgármestert állítani Marosvásárhelyen. 

A Magyar Polgári Párt Iskola utcai székhá-

zában megtartott találkozón részt vettek: dr.
Benedek István, a marosvásárhelyi RMDSZ
szervezet elnöke, Csegzi Sándor alpolgármes-
ter, a városi szervezet választmányi elnöke, if-
jabb dr. Benedek István körzeti elnök. A
Magyar Polgári Pártot László György megyei
és Kelemen Ferenc városi elnök képviselték,
míg az EMNT delegációját Jakab István, Tőkés
András, Kali István és Portik Vilmos alkotta.
Az első, informális találkozón a felek áttekin-

tették a lehetséges együttműködés lehető-
ségeit, rögzítették a közös elveket és a közös
célokat. Megállapodtak továbbá abban, hogy
rendszeresíteni kívánják a találkozókat, annak
érdekében, hogy a soron következő önkor-
mányzati választásokon Marosvásárhelyen ne
kioltani, hanem éppen erősíteni tudják egy-
mást a különböző magyar pártok és szerve-
zetek. 

B. Zs.

Együttműködnének Marosvásárhelyért
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Annak ellenére, hogy Romániában szinte semmilyen hagyománya nincs
a kerékpáros infrastruktúra kiépítésének, négy marosvásárhelyi civil
szervezet (Fókusz Öko Központ, Rotaract Club Téka, Pro Biciclo Urbo
Egyesület, valamint az Easy Rider biciklis futárcég) által összeállított
városszintű kerékpárút-hálózat javaslatát a honatyák a városfejlesztési
stratégia részévé nyilvánították.

A kerékpározásról, mint sportolási örömfor-
rásról, valamint környezetkímélő hatásáról
Nemes Lászlóval, a marosvásárhelyi Pro 
Biciclo Urbo (PBU) környezetvédő és
kerékpáros szervezet elnökével beszélget-
tünk, aki az egyesületük tevékenységéről is
részletesen beszámolt.

GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

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

(a Városi Virágkertészet melle)

,,

>> Zöldek

Elméletileg létezik kerékpárút-hálózat
Marosvásárhelyen

„Míg az elmúlt húsz évben még ígérgetések
sem voltak arra vonatkozóan, hogy Marosvásár-
helyen lesznek biciklis utak, jelen pillanatban a
polgármesteri hivatal és a civil szervezetek közti
együttműködés pozitívnak tekinthető” – fogal-
mazott Kósa István, a Fókusz Öko Központ mun-
katársa.

Az elképzelések szerint két héten belül elké-
szül az a technikai terv, mellyel a megvalósítandó
projekt finanszírozására pályáznak majd. Ezzel
párhuzamosan, a tervezőcég által elkészített
tervrajz bekerül az időszerűsített marosvásárhelyi
Általános Városrendezési Tervbe is. „A szakembe-
rekből álló csapatnak jogában áll, hogy az álta-
lunk elképzelt kerékpárút-hálózatot már
utcákkal, útszakaszokkal egészítsék ki. A legfon-
tosabb az, hogy megmaradjon az általunk java-
solt modell” – magyarázta Kósa, aki azt is
kihangsúlyozta, hogy egy pályázati finanszírozás

csak akkor válhat eredményessé, ha a benyúj-
tandó dokumentum, a tervrajz részletesen ki van
dolgozva, át van gondolva. 

– Fontos megjelölni, hogy a cél egy kerékpár -
út-hálózat létrehozása, nem pedig néhány bicik-
liút megrajzolása szerte-széjjel a városban. Külön
hangsúlyt szükséges fektetni az indoklásra is,
azaz pontos érvrendszer alapján felépíteni, hogy
miért épp az adott területen szükséges a hálózat
kialakítása – fogalmazott a Fókusz Öko Központ
munkatársa. Példaként a vegyikombinát közelé-
ben lévő, mindössze néhány kilométeres bicikli-
utat hozta fel, melyen becslések szerint naponta
három-négy személy bringázik.

Abban az esetben, ha a pályázás sikeres lesz,
első fázisban csak a legfontosabb szakaszokon
épül meg a kerékpárút-hálózat. 

Fodor Tekla

A türelmetlen biciklisek körülbelül másfél évtized múlva számíthatnak egy teljes, ma-
rosvásárhelyi bicikliút-hálózatra. A projekt kezdeményezői összeállítottak egy prio-
ritási listát, melynek értelmében első ízben a következő utcákon, útszakaszokon
lehetne tekerni:

l Rózsák tere
l Győzelem-tér
l Dózsa György utca – 1918. December 1. út – Dózsa György utca
l 1918. December 1. út – Jeddi út – 1918. December 1. út 
l Dózsa György utca (Mureş Mall) – Víkendtelep – Dózsa György utca (Mureş Mall)
l Gheorghe Marinescu utca – Rózsák tere – Gheorghe Marinescu utca.

Két keréken a környezetünkért
A PBU 1994 áprilisában alakult, mint ter-

mészetvédő, környezetkímélő és a kerékpáro-
zást népszerűsítő szervezet. Az elmúlt másfél
évtizedben számos kerékpártúrát szerveztek,
melyek minden esetben felejthetetlen él-
ményt nyújtottak mind a résztvevők, mind a
szervezők számára. „Célunk a bringázás, mint
nem szennyező közlekedési mód népszerűsí-
tése, ugyanakkor hangsúlyt fektetünk a kör-
nyezetvédelemre. Napjainkban az iúság a
sport helyett inkább a virtuális világban való
lövöldözést választja, így minden erőnkkel
azon dolgozunk, hogy kimozdítsuk őket a négy
fal közül” – magyarázta Nemes, aki arról is fel-
világosított, hogy egy kutatás értelmében
csúcsidőben 5 kilométeres körzetben kerék-
párral ugyanannyi idő alatt lehet letekerni egy
adott útszakaszt, mint autóval leróni ugyanazt
az útvonalat. Az egyesület tagjai az elmúlt év
decemberében nekiláttak a szervezet megre-
formálásának, ami elsősorban annyit jelent,

hogy pontosan leosztották a feladatokat, az
aktív tagok különböző munkaterületeken te-
vékenykednek. „Azóta újra működik az ügyfél-
fogadás, pályázatok megírása, titkári teendők
elvégzése, kapcsolattartás a sajtóval, valamint
létrejött a weboldalunk is, mely rendszeresen
frissül” – tudtuk meg a PBU elnökétől. 

Családias hangulat

Mint kiderült, a kerékpáros csapat igen ösz-
szetartó és színes társaság, nemcsak a környe-
zetvédelem és a biciklizés iránti elkötelezettség
kovácsolta össze az egyesület tagjait, hanem
évekre visszanyúló őszinte barátságok is: „Ér-
deklődési körünk nemcsak bicikli- vagy gya-
logtúrákból áll, hanem megünnepeljük a
születésnapokat, névnapokat, sőt az újévet is
közösen köszöntöttük. Tagjaink között vannak
orvosok, mérnökök, tanárok, tisztviselők,
nyugdíjasok, munkanélküliek.”

Jövőbeli tervek

Értelemszerűen a PBU is, más helyi környe-
zetvédő szervezetekkel közösen, foggal-kö-
römmel küzd az oly régóta tervezett
kerékpárút-hálózat kivitelezése érdekében, ám
mint megtudtuk Nemes Lászlótól, az elmúlt
évhez viszonyítva nem sikerült lényeges elő-
relépést tenni ebben az ügyben.

Elképzeléseik szerint májusban részt vesz-
nek a civil szervezetek vásárán, valamint idén

sem marad el a már hagyományossá vált Cri-
tical Mass biciklis felvonulás megszervezése.
„Tavaly sikerült közel 600 személyt megmoz-
gatni a kerékpáros felvonulás alkalmából. Szív-
ből remélem, hogy idén a résztvevők száma
eléri az ezret. Ezenkívül szeretnénk megoldani
a központban való bringázást. Ennek megva-
lósítása érdekében többször javaslatokat ter-
jesztettünk az önkormányzat elé, viszont eddig
nem voltak hajlandóak velünk közösen dol-
gozni és orvosolni az említett problémát” –
taglalta Nemes, aki ismertette velünk az idei
túraterveket is: szándékukban áll eljutni a Nár-
cisz-mezőre, a Kelemen-havasokba, Torockóra,
sőt egy székelyföldi túrát is beiktatnak prog-
ramjukba. 

Tavaszi kerékpártúra 
a Nyárád menti dombságon

A Pro Biciclo Urbo április 3-án egynapos ta-
vaszi biciklitúrát szervez a következő útvonalon:
Marosvásárhely – Ákosfalva – Nyárádszentbe-
nedek – Harasztkerék – Szövérd – Székelyvaja
– Vérpad – Székelycsóka – Somosd – Kará-
csonyfalva – Hagymásbodon – Marosvásár-
hely. A letekerendő össztávolság 48 km, amiből
31 km aszfaltút, 5 km köves, valamint 12 km
földút. 

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

Fodor Tekla

Bővebb információk: 
probiciclo@gmail.com e-mail címen.

Elérhetőség:
Pro Biciclo Urbo
Liliom utca 22. szám, Marosvásárhely
Honlap: www.probiciclourbo.ro 
Ügyfélfogadás:
hétfőn és pénteken 10–11 óra között, 
szerdán 18–20 óráig.
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A hétvége a hetedik művészet rajongóinak kedvez, ugyanis péntektől vasárnapig minden délután
a vásárhelyi Vár Mészárosok bástyájában működő 74 Színházban kortárs magyar filmek vetítésére
kerül sor. A rendezvény főszervezőjével, Eliodor Moldovannal, a K’arte Egyesület ügyvezető igaz-
gatójával beszélgettünk.

Bartók Béla születésének 130. évfordulója alkalmából közös emlékünnepélyt szervezett az Erdélyi
Unitárius Egyház, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete, a
Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, a Székely Színház Egyesület és a Maros Megyei Tanács.
A zeneóriás emlékének vasárnap egész napos rendezvénysorozattal tisztelegtek.

A rendezvény főszervezője a K’arte
Egyesület, társszervezője a Bukaresti Ma-
gyar Kulturális Intézet, házigazdája pedig a
74 Színház. 

– Mit kell tudni a K’arte Egyesületről?

– A K’arte körülbelül két éve működik.
Az egyesület magát kulturális és humani-
tárius szervezetként határozza meg. Az első
évben nem fejtettünk ki komolyabb tevé-
kenységet, ezzel ellentétben idén nagyobb
teret és figyelmet szeretnénk szentelni mű-
ködésének. Ez az elhatározásunk január
végén kezdett testet ölteni a Lengyel Film-
napok nevű rendezvényünkkel, amelyet a
Bukaresti Lengyel Kulturális Intézettel kö-
zösen szerveztünk. Most kerül megrende-
zésre a Magyar Filmnapok nevű projektünk,
továbbá idénre még tartogatunk néhány
filmes, illetve képzőművészettel kapcsola-
tos elképzelést. 

– Három napig a marosvásárhelyi közön-
ség furcsa helyzetben találja magát. Magyar
filmnapokat szervez egy nem magyar egye-
sület. Mi a célja ennek a rendezvénynek és kit
céloztok meg: a román vagy a magyar kö-
zönséget?

– Mi nem nemzetiségi fogalmak men-
tén gondolkodunk. A marosvásárhelyiek-
nek szervezzük ezt a hétvégét, mind a
magyar, mind a román közönség tagjainak.
Nekünk tulajdonképpen ezekkel a filmna-
pokkal az a célunk, hogy a kortárs európai
mozgókép-kultúrát hozzuk közelebb a kö-
zönséghez. A magyar filmnapok lehetősége
pedig egy plusz töltetet adott ennek, figye-
lembe véve a városban élő magyar közös-
séget. Mindezek mellett fontosnak

tartottuk, hogy a filmek románul felira-
tozva legyenek, hogy senki se érezze sértve
magát. Továbbá fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy minden vetítésre ingyenes a
belépés. Egy kulturális ajánlattal jövünk a
város közösségei felé, és ha ezt elfogadják,
örülni fogunk. 

– Ki volt segítségükre a filmek kiválasz-
tásában?

– A Bukaresti Magyar Kulturális Intézet
már rendezett egy ehhez hasonló ese-
ményt. Akkor nekik nagyobb filmkínálatuk
volt, egy héten keresztül zajlottak a vetíté-

sek. Mi az akkor levetített filmek közül vá-
logathattunk.

– Mekkora sikere volt a januári Lengyel
Filmnapoknak?

– A Bukaresti Lengyel Kulturális Intézet
képviselői utólag azt mondták, hogy Ma-
rosvásárhelyen több résztvevője volt a ren-
dezvénynek, mint Bukarestben. Azzal
viszont mindenképp számolni kell, hogy az
ilyen típusú rendezvények nem vonzanak
akkora tömegeket. Remélem, hogy megte-
lik a terem, de ha csak egy néző is lesz, érte
is levetítjük a filmeket. Tisztában vagyunk
azzal, hogy ez egy alternatív kínálat, amely-
lyel egy kisebb csoport igényeit elégítjük ki.
Nem tömegkultúraként, hanem alternatív
ajánlatként jelentkezünk.

Vass Gyopár

Magyar Filmnapok 

„Sokan voltunk és ez örvendetes” – fog-
lalta egy mondatba a nap előző két állomá-
sát Kilyén Ilka előadóművész. Az
emlékünnepély utolsó helyszíne a Kultúr-
palota kisterme volt, ahol dr. Elekes Márta
Adrienne ünnepi beszéde nyitotta az estet.
A Művészeti Egyetem tanára Szabolcsi
Bence zenetudós szavaival idézte meg Bar-
tók portréját, miszerint: „végtelenül bonyo-
lult alkotóegyénisége mélyén egyszerű és
közvetlen emberség lakozott”, amit maga
Bartók eképpen fogalmazott meg: „zeném
álljon helyt önmagáért, műveim magyará-
zatára nem tartok igényt”.

A zeneszerző portréjának, életútjának
vázolása után a Művészeti Líceum alsó ta-

gozatos diákjai léptek fel – Tompa Ferenc,
Simon Andrea, Bíró Zsuzsanna, Moldován
Angella – és a zeneszerzőnek a Gyerme -
keknek című ciklusából adtak elő darabo-
kat. Ezután Bartha László Zsolt színművész
szavalata következett, majd Borsos Edit ma-
gánénekes Ávéd Éva zongorakíséretével
adott elő népdalfeldolgozásokat. Őket kö-
vette a fellépők sorában Kozma Éva hege -
 dűművész játéka, majd ismé t Ávéd Éva
kísért zongorán, ezúttal Buta Árpád Attila
előadását. Az ünnepélyt Kilyén Ilka szava-
lata zárta.

A megemlékezés reggel a Bolyai téri
unitárius templomban kezdődött, ahol Ft.
Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius

Egyház püspöke hirdette az igét, majd ün-
nepi műsorra került sor: Csíky Boldizsár ze-
neszerző beszédét követően szavalatok,
majd Bartók-művek előadása következtek.

Az ünnepély Bartók szobrának koszorú-
zásával folytatódott, melyet 1981-ben tör-
tént avatása óta idén először koszorúznak.
A Bartók utcai szobornál dr. Csíky Csaba ze-
neszerző tartott emlékező beszédet. A hely-
színen fellépett a Musica Humana női
kamarakórus is, ezen kívül szavalatok, a ze-
neszerző gyűjtéséből pedig énekek hang-
zottak el. A koradélutáni program a
szervezők részéről koszorúzással végződött. 

V. Gy. 

130 éve született Bartók Béla

Puskás Ferenc a Mészárosok bástyájában

Mi nem nemzetiségi fogalmak
mentén gondolkodunk. A
marosvásárhelyieknek szervez-
zük ezt a hétvégét, mind a
magyar, mind a román közön-
ség tagjainak. Nekünk tulaj-
donképpen ezekkel a
filmnapokkal az a célunk, hogy
a kortárs európai mozgókép-
kultúrát hozzuk közelebb 
a közönséghez.

Eliodor Moldovan, 
a K’arte Egyesület ügyvezető igazgatója

élet-módi

amelyben a kristályok
beszélnek, de hiába

Ez a történet egy telefonhívással kezdődött. 
Egyik vasárnap délután csengett a telefon. Kicsi tele-

fonált, aki  nagyon kedvesen afelől informálta Dzsesszi-
kát, hogy a főtéri Néprajzi Múzeumban féldrágakő
kiállítás van. Az éppen olvasgató hősnőnknek igencsak
nagy lelki tusa árán sikerült rávennie magát a kimozdu-
lásra, de végül Zb-vel karöltve elindultak a szürke dél-
utánba „egyet sétálni”. A mozgás jótékony hatásain túl,
megegyezés szerint ajándékot mentek venni az éppen
szülinapos női rokonoknak, barátoknak. Persze Dzsesz-
szika nem árult zsákbamacskát, s már a legelején, félve
ugyan a farkasharagú embertől, de elhaló hangon még-
iscsak Zb tudtára adta, hogy ő is igényt tart valami kis
ajándékra. 

A tett színhelyére érve, mint minden nőnek ilyen he-
lyeken, hősnőnk lábából is kiment az erő: két teremnyi
ékszer! Természetesen, amint az ilyenkor lenni szokott, a
gyönyörben való totális feloldódást akadályozták külső
tényezők is, például a „na, mikor megyünk már?” kérdés,
amely kétpercenként és egyre türelmetlenebbül öltött
formát a térben. A végére sikerült kiegyezni egy aventu-
rin-, egy karneol- és egy rózsakvarc ékszerkészletben;
utóbbi Dzsesszika ékszerkollekcióját gazdagítandó, az
első kettő ajándékba. Amelyeknek elajándékozása elő-
reláthatóan nagy erőkifejtést, továbbá önmarcangolást
fog jelenteni, és csak az önzetlen szeretet győzi majd le
hősnőnk mohóságát, amikor eljön az ideje az „odaadás-
nak”...

Az önzetlen szeretet szóösszetétel nem véletlen.
Ugyanis hazaérve a vásárlásból, Dzsesszika utánanézett
az interneten a féldrágaköveknek, amelyek kristályok is
egyben – legalábbis egyesek közülük –, de a kérdést
nem tanulmányozta részletekbe menően. Kiderült, hogy
a kristályok olyanok, mint például a virágok: éreznek és
beszélni kell hozzájuk. Erre belső igényük van. (S milyen
vagány, ha az embernek van egy kristály barátja, nem?)
Aztán azt tudták, a kristály szerkezete hasonló az emberi
DNS-éhez? Vagy azt, hogy a kristályok meg is tudják szó-
lítani az embert?  (Ide kínálkozik az a megjegyzés, hogy
biza-biza a két-háromszáz lejes kristályok tényleg szó-
longatták Dzsesszikát is, akinek erre saját, de különösen
a mellette strázsáló Zb DNS-szerkezete nem válaszolt...)
Ami az egyik legfontosabb dolog ebben az egész kris-
tályhistóriában az az, hogy viselésük előtt és után mindig
meg kell tisztítani a kristályokat: tudati energiával, a nap
erejével vagy Reiki csengettyűszóval...

Dzsesszikát végül egy körülbelül 10x5 cm nagyságú
rózsakvarc medál szólította meg, aminek rábeszélő erejét
Zb harsogta túl. Egy kategorikus nem és nem után végül
kiegyeztek egy szintén rózsakvarc, de (valóban…) ízlé-
sesebb fülbevaló-medál kompozícióban. Így lett hős-
nőnknek olyan féldrágakő együttese, amely a szerelem
és a szív köve, s amely olyan további csodálatos tulajdon-
ságokkal rendelkezik, mint: erősíti a szépérzéket, növeli
az érzékenységet, az empátiát, a romantikát, óvja a szívet,
regenerálja a vért, harmonizálja a szívritmust stb. 

Hát ilyen egy szelíd barát ez a rózsakvarc. Dzsessz a vá-
sárlás másodnapján meg is próbálta működtetni a kettejük
(mármint a kristály és énmaga) közti kapcsolatfelvételt, re-
ménykedvén abban, hogy ezáltal olyan erők birtokába
kerül, amelyek ezentúl, mintegy helyette, megírnak dol-
gozatokat, disszertációkat, s mindent az égedesadtaégvi-
lágon. Mondani sem kell, hogy nem működött. Ezért úgy
határozott: többet soha nem fog a kristályhoz szólni, s nem
is fogja őket a továbbiakban sem tisztítani.

Hősnőnk nyilván azt is tudja, milyen fontos, hogy
mindannyian valamiben higgyünk, és nem állt szándé-
kában megbántani azokat, akik a kristályok erejében
hisznek.

Csak nála nem jött be.
(vassgyopi)

Péntek 17:00 – Puskás Hungary 
19:00 – Halálkeringő

Szombat 15:00 – Macskafogó 2. 
17:00 – Another Planet
19:00 – Poligamy

Vasárnap 15:00 – Kolorádó Kid Pr
og

ra
m
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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!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - 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

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

0265-269140
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Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Hősök tere 34.

Ők megalkották, mi közvetítjük.
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„Itt nem egy országos napilapról van
szó, hanem annak az üzenetnek a tar-
talmáról, amely megjelent, és amely-
ben egy egész nemzetet fenyegetnek
meg” – mondta Kocsis Máté, a törvény-
hozás nemzetbiztonsági bizottságának
tagja az Echo Tv-nek. Hozzátette: a bi-
zottság is összeülhet a kérdésben.

Orbán Viktor március 15-i üzenetét
a bukaresti magyar nagykövet felesége
tolmácsolta Marosvásárhelyen. Bajtai
Erzsébet ezután saját gondolatait
mondta el, ám azokat a román állami
hírügynökség a kormányfő üzeneteként
közvetítette. Így olyan mondatot is Or-
bánnak tulajdonítottak, ami például Er-
dély elvesztéséről szól.

Az ügy nyomán Bukarestben beké-
rették a magyar nagykövetet, és a tör-
vényhozásban is vita indult. Lapunk
kiderítette, a félreértésért egy amatőr
tolmács a felelős, aki a hírügynökséget
tévesen tájékoztatta. A feszültséget fo-
kozhatta, hogy Csibi Barna, a Székely
Gárda alapítója Csíkszereda központjá-
ban felakasztott egy Avram Iancut – az
1848–49-es erdélyi magyarellenes ak-

ciók vezérét – ábrázoló bábut, majd az
erről készült filmet feltöltötte a világhá-
lóra. Csibi Barna ellen vizsgálat indult,
akcióját magyar politikusok is elítélték.

„Mindannyian úgy éreztük a szer-
kesztőségben, hogy a legsötétebb törzsi
szellem költözött pár órára honlapunkra
– mondta Szentesi Zöldi László, lapunk
főszerkesztő-helyettese. – A Magyar
Hírlap azt üzeni a tetteseknek, ha eny-
nyire fáj nekik Marian Cozma halála, a
magyarság helyett inkább a gyilkosok-
kal levelezzenek. Egyébként az ember
akkor szokott ennyit filozofálni becsü-
letről, nemzeti kincsekről, megbecste-
lenített sírokról, amikor pattanásos arcú,
frusztrált, tizenhat éves gyerekember.
Ezzel együtt, sajnos, sokan gondolkod-
nak így Romániában, és ezt nem szabad
szem elől tévesztenünk” – tette hozzá.

Az RNS honlapja csak regisztrált
tagok számára érhető el, vasárnap
azonban ezt a lehetőséget is korlátoz-
ták.

A csoport Facebook-adatlapja szerint
magukat nem tartják rasszistának.
„Büszkék vagyunk arra, hogy fehérek és

románok vagyunk, de… gyűlöljük a ci-
gányokat!” A társaság azt állítja magá-
ról, tevékenységük nem az
ellenállásban, a tiltakozásban vagy a lá-
zadásban merül ki. „Az RNS az egész
román nép kiáltása. Szervezetünk azo-
kat próbálja megszólítani, akik elfelej-
tették, hogy ereinkben román vér folyik”
– folytatódik a csoport bemutatkozása,
amely újabb cigányozásba csap át: „A ci-
gányok nem románok! Nem ők írták
történelmünket!”

Az RNS tagjai, akik az egyik román
napilap szerint húszan lehetnek, és
átlag életkoruk is húsz év körüli, koráb-
ban már feltörték a brit Daily Telegraph,
a francia Le Monde honlapját is. A tár-
saság akkor is a románok cigányoknak
nevezése és Franciaországból való ha-
zatoloncolása miatt tiltakozott, ezért hi-
vatkoznak a közösségi portálon arra,
hogy „mi tiszteletben tartottuk Francia-

országotokat, ti pedig Romániánkat
fogjátok megbecsülni!”

Az internetes országimázsvédők
lazán osztogatják a jelzőket a franciák-
nak. „Megelégeltük, hogy hozzátok ha-
sonló szemetek csúfot űzzenek
hazánkból. Ha volt pofátok feldühíteni
egy egész országot, tudjátok meg, nem
állunk itt meg!”

Végezetül, a csoport adatlapján
megismerhetjük mottójukat is: „Meg-
történhet, hogy a sasok alacsonyabban
szállnak a tyúkoknál, de a tyúkok soha
nem emelkedhetnek a felhők fölé.”

Ezt üzente az RNS
„Tévedtetek, amikor azt hittétek,

hogy a történelemnek és a Román
nemzetnek adott pofon (15. 03. 2011)
után odatartjuk másik arcunkat is. Nem-
zeti öntudatunk arra kötelez, hogy er-
kölcsi kötelezettségünknek eleget téve
őrizzük a Román Nemzet Hőseinek
álmát. Felébresztettétek őket örök ál-
mukból, hogy becsméreljétek őket, fél-
retájékoztatással a sírjukat
meggyaláztátok, és a hamis bosszú hí-

veiként »felakasztottátok« őket. Ez a vá-
lasz azoknak, akik elfelejtették, hogy a
magyarok kisebbségben élnek Románi-
ában, azoknak, akik még nem fogták
fel, hogy Mihai Eminescu számunkra
nemzeti szimbólum, és azoknak, akik-
nek még van bátorságuk előadásokat
tartani saját országunkban büntetésről
és becsületről, amikor még nem gyó-
gyultak be egy bajnok, Marian Cozma
elvesztése miatt keletkezett lelki sebe-
ink. Nyugodjék békében!

Nem felejtünk és nem is bocsátunk.
Tegyétek próbára a türelmünket! Az Úr
legyen irgalmas a lelketekkel. Így jár
mindenki, aki a román nemzet ellen
vét.”

A hackerek Adrian Păunescu, Cea-
uşescu udvari költőjének egyik verssza-
kával zárták fenyegetésüket, amely
szabad fordításban így szól:

„A kontárok nem érthetik / Hogy Er-
dély nem rabok földje, / Ő románul érez
és beszél, / neki nem kell az ostobák tör-
vénye.”

Kristály Lehel – Niczky Emőke

Román hackertámadás a Magyar Hírlap ellen 

Magyarellenes gyűlöletkeltés Avram Iancu szellemében

Újabb magyarellenes atrocitás Szerbiában 

Fekete fóliával borították le Damjanich szobrát Adán

Az unióhoz való csatlakozást szorgal-
mazó politikusok azt mondták, így tilta-
koznak az emlékmű felállítása ellen, és
amiatt, hogy az önkormányzati, tartomá-
nyi és köztársasági szervek még nem tá-
volították el a nemrégiben felállított
szobrot. 

Az adai rendőrség tagjai mindkette-
jüket igazoltatták, de az emlékmű leta-
karását nem akadályozták meg. A
nejlonfóliát még a két politikus ott-tar-
tózkodásakor lefújta a szél az emlékmű-
ről, amit végül a rendőrség egyik
dolgozója távolította el a helyszínről. A
rendőrség folyamatosan őrzi a Damja-

nich-emlékművet, nehogy megrongál-
ják. 

Az 1848-as szabadságharc tábornoka,
az egyik aradi vértanú, szerb származása
ellenére a magyar oldalon harcolt, így ha-
zájában nemzetárulóként tekintenek rá. 

A szobrot Budakalász adományozta
délvidéki testvértelepülésének, de arra
nem gondoltak, hogy milyen bajt hoznak

ezzel az adai városvezetés fejére. A roya-
lista Szerb Megújulási Mozgalom adai
szervezete kérte először a szobor eltávo-
lítását, majd csatlakozott hozzá – a Vojis-
lav Seselj, háborús bűnös pártjából kivált
– Szerb Haladó Párt is. 

A dombormű felavatásával ugyanis
szerintük az adai városvezetés súlyos
hibát követett el. A tábornok, mint
mondják: a magyar oldalon harcolva nem
hősnek, hanem nemzetárulónak számít.
A párt ezért azt kérte, hogy mellszobrát
cseréljék más magyar történelmi személy
arcképére. 

A legnagyobb példányszámú belgrádi
napilap, a Vecsernye Novoszti eközben Bi-
licki Zoltán, demokrata párti adai polgár-
mestert idézi, aki azt mondta: nem tudta,
hogy a szerbek miként tekintenek a ma-
gyar hősre. Gruber Ferenc, a Vajdasági
Magyar Szövetség községi szervezetének
elnöke szerint még nem született döntés
arról, hogy lebontsák az emlékművet. Ám
hozzátette, lehet hogy az utóbbi időben
elszaporodó magyarellenes provokáció-
val van dolguk ez alkalommal is. 

Internetes oldalak is foglalkoznak az
adai Damjanich-emlékmű kérdésével. Az
ott megjelenő vélemények szerint nem
szabad azt lebontani, mert akkor legkö-
zelebb Petőfi szobra kerülhet sorra, aki a
közhiedelem szerint szintén szerb szár-
mazású volt, ám a magyar oldalon har-
colt a szabadságharcban.

G. F. P.

Órákon át nem lehetett hozzáférni lapunk online kiadásához, miután egy román hackercsoport megtámadta a Magyarhirlap.hu honlapot. Írások és
fotók helyett Románia trikolórral színezett térképét, alatta pedig a Romanian National Security csoport üzenetét láthatták a képernyőn. Kora délután
honlapunk helyreállítása órákat vett igénybe. Vélhetően Orbán Viktor múlt heti félreértelmezett üzenete, valamint a Székely Gárda alapítójának
performancea miatt feszültté vált román–magyar viszony áll a támadás hátterében. 

Még ott voltak a március
15-i koszorúk és virágok
a vajdasági Ada tele pü -
lésen felállított Dam-
j a n i c h - e m l é k m ű
talapzatán, amikor Mi -
lenko Jovanov és Bra -
nislav Ristivojević, a
Szer biai Demokrata Párt
tartományi tisztség vise -
lői fekete nejlonfóliával
bo rították le.
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Kamaszok a színpadon – a cél nem a sztárképzés 
Igazi energiabombák, fiatalon éreznek, szeretik a kihívásokat, a kemény munkát, de a mókát sem vetik meg. Színes egyéniségek, legfiatalabb
tagjuk mindössze 13 éves, viszont húszévesnek is sikerül helyet szorítani a társulatban. A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő Ka-
maszok színtársulatban a fiatalok Kozsik József színművész (Józsi bácsi, ahogy a kamaszok szólítják) vezetésével sajátíthatják el a színészmesterség
és a színházi produkciók elkészítésének titkait.

– Két és fél évvel ezelőtt alakult meg
hivatalosan a társulat, készítettünk egy
előadást is, ami igazán jól sikerült, viszont
arra lettem figyelmes, hogy néhány sze-
replő személyiségzavarban szenvedett.
Ennek kialakulásában én is felelős voltam,
nem tudtam kellőképpen kezelni a dol-
gokat. Ekkor döntöttem úgy, hogy véget
vetek a próbának, viszont több mint egy
éve újraalakultunk. Azóta folyamatosan,
hetente két alkalommal találkozunk, pró-
bálunk, fejlődünk, játszunk. A színtársulat
nem arról szól, hogy bárkiből is sztárt ne-
veljünk. Ha a gyerek abba az irányba pró-
bál haladni, akkor meg kell őt állítani,
hiszen neki ebben a korban alakul a sze-
mélyisége, azzal is meg kell küzdenie. Az
úgynevezett sztárság egy felületes álla-
pot, amit nem tudnak kezelni.

– Jelen pillanatba hány stabil taggal
működik a társulat?

– Most épp 23-an vagyunk, folyama-
tosan jönnek-mennek, de büszkén
mondhatom, hogy mindössze néhányan
döntöttek úgy, főképp a tanulás végett,
hogy kihagyják a próbákat. Minden isko-
lai év kezdetén felvételit hirdetünk és új
tagokkal bővülünk. Előfordult az is, hogy
időközben érkeztek újak, és nekik el-
mondtam, hogy mivel késve társultak,
kevesebbet tudunk foglalkozni majd
velük, régi darabokban már nem játsz-
hatnak. Fontos megjegyeznem, hogy a
tagság egyik feltétele az volt, hogy a ta-
nulásban javítsanak. Szerencsére ennek
megfelelően alakulnak a dolgok, van
olyan gyerekem, aki 3–4 jeggyel is javí-
tott valamilyen tantárgyból, csak azért,
hogy eljárhasson a próbákra.

– Hogyan válhat valakiből Kamasz?

– Fontosnak tartom azt, hogy egy-
féle-fajta válogatáson essenek át az újon-
cok. Ha látom, hogy egy gyereknek

semmiféle kötődése nincs ehhez a világ-
hoz, ha nincs egy adagnyi tehetsége,
akkor nem tudom befogadni. Úgy gon-
dolom, nincs értelme valakinek az idejét
csak azért rabolni, mert itt szeretne lenni,
de nincs hozzá képessége. Az ilyen lurkó
idővel frusztrálttá válik, mert kicsi szere-
peket kap, vagy mert nem fejlődik. Ennek
megfelelően a társulat 85 százalékát szín-
padra termett fiatalok alkotják.

– Hogyan néz ki a Kamaszoknál egy
próba?

– Természetesen nemcsak próbálunk,
hanem külön hangsúlyt fektetünk a be-
szédtechnikára, színpadi mozgásra, éne-
kórákra, improvizációs gyakorlatokra is.
Ezenkívül jártunk a színházban is, beles-
tünk a próbákra, hogy onnan is tanulja-
nak. Voltak – és még lesznek – külön
beszélgetéseink színészekkel, akik el-
mondták az általuk bejárt utat, vallottak
a hivatásról, szívesen válaszoltak a fiata-
lok kérdéseire. 

– Mi alapján, hogyan zajlik a szere-
posztás?

– Az eddigi szövegeket én írtam
nekik, mert egyelőre nem találtam hoz-
zájuk közel álló darabot. Természetesen
vannak elképzeléseim, de azok még túl
erősek, meghaladják őket. Egyelőre sze-
mélyre szabva, rájuk gondolva írtam a
szövegeket, hiszen az ő világuk a legfon-
tosabb. Egy pillanatig sem érezhetik ma-
gukat fölöslegesnek, becsapottnak, sem
azt, hogy valamilyen oknál fogva mel-
lőzve vannak. Ha azt érzik, hogy mellet-
tük vagyunk, akkor megtesznek mindent,
remekül produkálnak.

– Milyen a kapcsolata a fiatalokkal?

– Egyenrangú partnerként dolgo-
zunk, de szükség van egy olyan személyre

is, aki tapasztaltabb. Fontos, hogy érez-
zék, hogy valaki irányítja őket, hiszen ez-
által biztonságérzetük lehet. Nagy
jelentőséggel bír az is, hogy bíznak ben-
nem. A sok-sok év alatt szerzett tapasz-
talatom az, ami szerintem feljogosít arra,
hogy elvárjam és kiérdemeljem figyel-
müket. Nagyon szeretjük egymást: én
nem teszek olyat, ami felnőttessé tenne
a szemükben, és ők sem viselkednek bu-
gyuta gyerekként. Próbálunk egy hullám-
hosszon mozogni. Ők most abban a
periódusban vannak, amikor lázadnak,
rengeteg kérdéssel a fejükben, amelyekre
igazi választ keresnek. Nem szeretném,
hogy becsapva érezzék magukat, nem
lenne igazságos, ha mézesmadzagként
húznám el a dolgokat az orruk előtt. Pró-
bálom betartani mindazt, amit eltervez-
tem, elterveztünk, így ők is egyértelműen
együttműködnek velem. Mázlink van,
mivel mind különböző személyiségűek
vagyunk, így egyik gyerek a másikat pó-
tolja. Itt is van okoskodó, lusta, későkása,
de ezek azon figurák, melyek kellenek
egy csapatba. Mindenkinek megvan a
feladata, és ha épp három gyerekszínész-
szel próbálunk, a többiek is találnak el-
foglaltságot, egy pillanatig sem
unatkoznak. Amikor viszont dolgozni kell,
mindenki jelen van, koncentrál és az
adott állapotának megfelelően a lehető
legjobban próbál teljesíteni.

– Rendezőként, egy jól sikerült darab
eljátszásán kívül, mire próbálja nevelni a
tinédzsereket?

– A lehető legkomolyabban kell fog-
lalkozni velük, és megtanítani őket a vé-
leménycserére. Fontos, hogy különböző
helyzetekben tudjanak állást foglalni, vé-
leményt formálni arról, amit láttak egy
próbán, egy improvizációs gyakorlaton. Ha
ez sikerült, akkor ő maga is tud érvénye-
sülni a színpadon. Ha odafigyel és észre-
veszi a hibákat, a pozitív dolgokat és

azokat ésszerűen, érvekkel alátámasztva
el tudja mondani, akkor minden próba,
minden találkozás eredményesnek vél-
hető. A legelején, amikor arra kértem őket,
fogalmazzák meg véleményüket, sok volt
a csend. Idővel megértették, hogy semmi
rossz nem származik abból, ha nem fölé-
nyeskedve, hanem őszintén, ésszerűen
megfogalmazzák véleményüket. Ez egy
folyamat, amely mai napig tart, és  amely-
nek köszönhetően sokat fejlődtek. Jelen
pillanatban, kijelentéseik alapján, a csa-
patból minimum hat gyerekem megállná
a helyét a felnőttek világában.

Ezenkívül itt megtanulunk beszélni,
megtanuljuk kezelni az izgalmainkat, fej-
leszteni fantáziánkat, ugyanis csak ily
módon tudunk továbblépni, megoldani
bizonyos helyzeteket, melyek a való élet-
ben is nagyon fontosak. Ennek a szakmá-
nak a megismerése ilyen irányban is
lényeges. A morális értékekre szeretném
rávezetni őket, ami egy iszonyatos nehéz
munka. A színész, és nemcsak, folyama-
tosan nyitott lélekkel járkál, olyan ember,
akibe beletaposnak, belerúgnak, bánta-
nak, ám ezt tudni kell kezelni, vissza kell

építeni a megalázottságaikat. 

– Mennyire fárasztó két tucat gyerekkel
együttdolgozni? 

– Talán soknak tűnik ez a szám, de
nem vagyunk túl sokan. Mindenkinek
megvan a maga feladata. Természetesen
előfordul, hogy néha kiszívják az energiá-
mat, de az a paradoxon, hogy fel is tölte-
nek. Nekem is tudomásul kell vennem,
hogy kifáradnak az iskolában, néha ta-
nácstalanul érkeznek ide, és olyankor bi-
zony magam is elfáradok. De ők egy
pillanatig sem érezhetik ezt, úgy gondo-
lom, jól kezelem az ilyen helyzeteket. Van-
nak olyan momentumok, amikor olyan
rendkívülit produkálnak, hogy az ember
napja radikálisan, pozitívan megváltozik. 

– A jelenlegi tagok közül négyen ké-
szülnek a Színművészeti Egyetemre, ami
annyit jelent, hogy ősztől kilépnek a Kama-
szok világából.

– Rossz arra gondolni, hogy mi lesz
majd, ha elmennek. Ettől nagyon félek.
Mindig megünneplik egymás születés-
napját, ünnepekkor is együtt bulizunk,
jó kis társaság alakult ki. Egymás közti
kapcsolatuk rettentően szoros, és néha
eláll a lélegzetem, hogy mire képesek.
Érzem, hogy örülnek a lehetőségnek,
örülnek, hogy itt lehetnek, és nem azért
jönnek, hogy megszabaduljanak ott-
honról, hanem mert igazán jól érzik itt
magukat. Izgalommal várják az új dol-
gokat, új szerepeket, megoldásokat.
Megéltünk már nagyon mély pillanato-
kat, és ugyanakkor jókat is szórakoztunk.
Remélem ez sosem fog megváltozni. Mi-
után elhagyják a próbatermet, muszáj itt
maradnom még 20 percet, itt, abban a
világban, amelyet ők teremtettek. Idő
kell ahhoz, hogy visszadolgozzam
magam a valós világba...

Fodor Tekla

Pollak Cristian
Közel két éve, hogy tagja vagyok a társulatnak és minden
pillanatot nagyon élvezek. Fellépések előtt egy keveset
izgulok, de nagyon jó érzés a színpadon lenni, egy olyan
világban, amit mi rendezünk, mi vezetünk, nem pedig a
törvények. Megfordult már a fejemben, hogy ezen a pá-
lyán folytassam majd tanulmányait. 

Bognár Szidónia
Kilencedikes diák vagyok és egy éve tagja a társulatnak.
Nagyon szeretem az improvizációs gyakorlatokat, jó érzés
néha más emberek bőrébe bújni, más szemmel figyelni
a világot.

Jancsó Előd
14 évesként én vagyok a legfiatalabb a társulatban. Nővé-
rem jó tanácsára szeptemberben érkeztem a Kamaszokba,
ugyanis ő már egy éve, hogy itt van. Különösen az impro-
vizációs gyakorlatokat szeretem, kevésbé az énekórákat. A

legelején nem minden esetben tudtam improvizálni, de
úgy gondolom, mostanra már megért ez bennem. Termé-
szetesen próbálni is szeretek, új helyzeteket eljátszani.
Számomra egyáltalán nem jelent gondot az, hogy min-
denki idősebb nálam, jól érzem magam velük. Ha a jö-
vőmre gondolok, nem látom magam színészként, annál
inkább pszichológusként, de színpadon lenni hihetetlenül
jó érzés, és amíg tehetem, tagja leszek a társulatnak. 

Bodnár Tünde
Én vagyok a legidősebb a csapatban, már az első csoport-
ban is benne voltam, és semmi áron nem akartam tá-
vozni. Most 20 éves vagyok és nyáron felvételizek a
színművészeti egyetemre. Felemelő érzés része lenne a
társulatnak, olyan mintha nagyon kicsik lennénk és a ját-
szósarokból elővesszük a babáinkat, majd reálisan ját-
szunk velük. Egyáltalán nem zavar, hogy mindenki kisebb
mint én, hiszen én is tanulok tőlük, ők is tőlem, egyetér-
tésből nincs hiány. 

Jancsó Antónia
Tizedikes vagyok a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, és egy
éve, hogy hetente kétszer eljárok próbálni. Első perctől na-
gyon szerettem minden órát, a beszédtechnikától az énekó-
ráig. Talán a mozgástechnika az, amit kevésbé kedvelek,
hiszen minden alkalommal nagyon megdolgoztatnak. Tavaly
még az volt a terv, hogy líceum után a színiakadémiára fel-
vételizek, de most már nem vagyok biztos ebben. Egyelőre
jól érzem itt magam és minden előadáskor arra törekszem,
hogy megfeleljek mind Józsi bácsinak, mind a közönségnek. 

Oproiu Nicolette
Nyolcadikos vagyok és amikor megtanultam beszélni,
tudtam, hogy belőlem színésznő lesz. Nagyon szeretem
a színészetet, a beszédtechnika- és énekórákat, és ter-
mészetesen a társaságot is. Jó érzés gyerekszínésznek
lenni, hiszen a darabok, a megformált szereplők révén ki
tudjuk fejezni gondolatainkat a felnőtteknek, és ezáltal
talán jobban megértenek bennünket.

Kamasz-száj
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Tőkés Botond

Napi rendszerességgel tekerek, közlekedési esz-
közként és sportolni egyaránt használom a ke-
rékpárt. A város zsúfolt utcáin véleményem
szerint ez a leghatékonyabb, leggyorsabb módja
a közlekedésnek, és nem elhanyagolható az
egészségre gyakorolt kedvező hatása sem. E
hatás akkor élvezhető igazán, ha az ember ép-
ségben átvészeli az utazást, ennek ellenkezőjére
pedig, sajnos, minden esély megvan. A maros-
vásárhelyi autósok többsége nem tekinti a köz-
lekedés teljes jogú tagjának a bicikliseket,
nekünk kell fokozott figyelemmel haladnunk,
hogy elkerüljük a súlyos kimenetelű baleseteket. 
A jelenlegi állapotokon sokat javítana egy éssze-
rűen megtervezett, a város nagy részét lefedő,
komplex kerékpárút-hálózat, bicikli-megőrzők a
fontosabb intézmények, népszerű szabadidőhe-
lyek környékén. Úgy hiszem, lenne igény rá, a ta-
vasz beköszöntével egyre több kerékpárost látni
az utakon. 

Jelenleg két útvonalon van kialakítva kerékpár-
sáv, azonban ezek minősége sok kívánnivalót
hagy maga után. (A jeddi úton egy patak fölött
például nincsen híd, egyszerűen megszakad az
út.) Értesüléseim szerint a városvezetés előtt van
egy, bizonyos civil szervezetek által benyújtott
kerékpárút-hálózat tervezet, remélem minél
előbb sikerül azt megvalósítani, bár eddigi ta-
pasztalataim nem ezt támasztják alá. .

Forró Csilla, egyetemista

Gyakran kerékpározom, ha lehetőségem van rá,
akár hetente is. Vásárhelyen semmiféle bicikliút-
hálózat nincs, úgyhogy egyenesen pocséknak
látom a helyzetet. Az a néhány kilométer, amit
nemrégiben kineveztek kerékpárútnak, el van
rejtve, csak ritkán találkozik velük az ember. Sze-
rintem a közeljövőben nem lesz semmiféle javu-
lás ilyen téren, de azért reménykedni lehet.
Vásárhellyel ellentétben Sepsiszentgyörgyön
olyan hálózatot hoztak létre, mely körbejárja a
város melletti falvakat is. 

Szilveszter Csaba

Nem szoktam biciklizni, jelen pillanatban nincs
is kerékpárom, de ha a közeljövőben beszerzek
egyet, akkor szívesen látnék egy becsületes ke-
rékpárutat Marosvásárhelyen, ám véleményem
szerint jó ideig még nem büszkélkedhetünk ilyes-
mivel..

Balogh Ildikó

Nyáron naponta biciklizem, és olyankor érzem
igazán, hogy szükség lenne arra a bizonyos, oly
sokat ígérgetett bicikli/görkorcsolyaút-hálózatra,
ami jelen pillanatban hiányzik városunkból. De
mindaddig, amíg a lakosság mentalitása nem
változik meg, amíg sokan 5 perces útjukra is au-
tóba ülnek, addig nem várhatunk komolyabb
hozzáállást a vezetőség részéről sem. Még nem
vagyunk elég hangosak. 

Keszeg István

Sajnos manapság egyre kevesebbszer kerül elő a
kétkerekű. Nem mintha nem szeretném hasz-
nálni, de nagyon elvette a kedvem az utóbbi
években bekövetkezett biciklis balesetek híre.
Egyik jó barátom még kórházba is került a tavaly
egy  baleset következtében. Nem is beszélve arról,
hogy a felgyorsult városi életben egyre kevésbé
figyelnek oda a biciklisekre. Talán a kerékpárutak
megoldanák a helyzetet, de sajnos Vásárhelyen
nagyon kevés ilyen található, és azok is mind
olyan útszakaszokon, ahol én keveset utazom két
kereken. Úgy érzem, ezzel nem vagyok egyedül.
Talán a kitartó tüntetéseknek köszönhetően
(gondolok itt a Critical Massre), majd a polgár-

mesteri hivatal is felfigyel arra, hogy nem csak a
gépjármű-tulajdonosoknak van jogosultságuk a
városban való közlekedésre. Remélem, a polgár-
mesteri hivatal nem csak olyan szinten fog oda-
figyelni a Critical Massre, hogy kitiltsa a vasárnap
biciklizőket a főtérről.

Láng Dániel

Biciklizem, amilyen gyakran csak lehet, bár sok
minden elvehetné a kedvem, például a nem lé-
tező kerékpárutak, a kelleténél hevesebb vérmér-
sékletű sofőrök, a létező utak minősíthetetlen
állapota, de rájöttem, hogy ezek ellenére is meg-
éri. Főleg azért, mert nagyobb szabadságot ad,
és nyáron, amikor a buszokon olvadó hónaljszag
terjeng, és esélyed sincs megúszni egy esetleges
találkozást a körülötted tolongó embertömeg iz-
zadt testével, hamar rájössz, hogy mégis mennyi-
vel kellemesebb a langyos nyári szellőben
tekerni. Nem láttam még Vásárhelyen bicikliu-
takat, s nem sok esélyt látok arra, hogy valaha

is legyenek. Ha valamely különös okból kifolyó-
lag mégis felfestenének egy pár vonalat és bicik-
lit a túlságosan keskeny járdákra, az eső egyből
lemosná, a por befedné, s amúgy is a járókelők
kedvenc vonulási pontjává válna.

Suba Norbert

Nagyon ritkán biciklizem, évente két-három al-
kalommal, főképp nyáron. Nem nagyon figyelem
a kerékpárosoknak kijelölt utakat, de tudtommal
a vásárhelyi hálózat nagyon szegényes. Ezenkívül
említést kell tennem a sofőrökről is, akik agresszí-
ven vezetnek, nem figyelve a bringásokra.

Magyari Katalin

Nem mondanám, hogy túl sokszor biciklizem. A
kerékpározás nálam kizárólag nyári tevékenység.
Vásárhelyen viszont egyenesen félek biciklizni,
mivel nincsenek erre megfelelő útjaink. A sofőrök
közül csak kevesen viselkednek előzékenyen a bi-
ciklisekkel. Annak az esélyét, hogy városunkban
legyenek bicikliutak, csak hosszú távon tudom
elképzelni, mivel az urbanisztika nehezen tudná
ezt megvalósítani addig, amíg ilyen sok négyke-
rekű használja a közutakat. 

Virlics Ágnes

Nekem nincs biciklim, ahányszor csak tehetem,
gyalog közlekedem. Ugyanakkor csak akkor
merném vállalni a biciklizéssel járó kockázato-
kat, ha létezne városunkban egy tisztességes ke-
rékpárút, hiszen a jelenlegi állapotot egyáltalán
nem találom biztonságosnak.

Az oldalt szerkeszti: Fodor Tekla

Évek óta tervezik Marosvásárhely jelenlegi szegényes kerékpáros infrastruktúrájának kiépítését, de máig mindössze néhány kilométerrel
sikerült azt bővíteni. A kerékpárosok veszélyben érzik magukat, ugyanis a közúti forgalomban méltán gondolják úgy, senki sem figyel rájuk.

Véleményem szerint...
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SZÍNHÁZBAN

l Ne csak a kabátunkat adjuk le a ruhatárban,
hanem minden ruhánkat.
lMég villanyoltás előtt készítsük ki az ágytálat.
l Birizgáljuk az előttünk ülő füleit, és csipkedjük
a nyakát.
lViseljünk bukósisakot.
lVakarózzunk, mint az állat.
l Színleljünk orgazmust.
l Borotválkozzunk.
l Áruljunk hot dogot.
l Lőjük a színészeket csúzlival. 
lVigyünk magunkkal hintaszéket.
l Tapsoljunk. Egyfolytában.
lVegyünk a szánkba elemlámpát, és vagdossuk
le a lábkörmeinket.
l A szünetben rakjunk tüzet az előcsarnokban,
és süssünk palacsintát.
l Eresszünk szabadon egy hátizsák denevért.
l Dobjunk füstbombát a súgólyukba.
l Tömjünk libát.
l Pucoljunk halat.
l Az előadás végén menjünk fel a színpadra, s
ünnepeltessük magunkat a színészekkel együtt.

TEMPLOMBAN

l Állítsunk be stílusosan, lóháton.
l Ne a padba üljünk, hanem a padra.
l Kérdezzük meg kétpercenként a mellettünk
ülő idős nénitől: maga beveszi ezt a süket
dumát?
l Prédikáció közben menjünk fel a szószékre
fehér köpenyben, és kezdjük el vizsgálgatni a
papot sztetoszkóppal.
l Kopasszunk tyúkot.
l Gargalizáljunk.
l Fessünk ördögöt a falra.
l Kísérjük az orgonistát basszusgitáron.
l Teregessünk ruhát.
l Fogdossunk legyeket.
l A szónoki kérdésekre adjunk gyors, hangos és
frappáns válaszokat.
l Mossuk meg a lábunkat a szenteltvízben.
l A miatyánk után kérdezzük meg cinikusan: és
az ufókkal mi a nagy helyzet?

TEMETÉSEN

l Ne a közhelyes „őszinte részvétem”-et mond-
juk a gyászoló rokonoknak, hanem valami lazát,
például: „Felejtsd el!”, „Spongyát rá!, „Oda se
neki!”.
l Öltözködésünkkel is oldjuk a komor hangula-
tot: vegyünk színes bermudagatyát, hawaii
inget, szalmakalapot.
lHa megkínálnak pálinkával, mondjuk fölénye-
sen: mi van, sör nincs?
l Ha éppen süt a nap, vetkőzzünk le nyugodtan
legalább derékig, hogy addig is barnuljunk.
lAjánljunk fogadást, hogy átugorjuk a sírgödröt
hosszában.
l Gyűjtsünk gilisztát.
l Kérdezgessük az egybegyűlteket, hogy szerin-

tük mennyi idő alatt rohad szét teljesen egy holt-
test.
l Énekeljünk együtt a kántorral.
l Meséljünk élőhalottas filmeket.
l Ragadjunk lapátot, és segítsünk a sírásóknak
földet hányni, hogy menjen hamarabb.

KÓRHÁZBAN

l Közöljük szobatársainkkal, hogy átvesszük az
irányítást, és valamennyiüket csicskának tekint-
jük.
lVigyünk magunkkal karaoke-cuccot.
lDélutánonként kérezkedjünk be a műtőbe, ha
nagyon unatkozunk.
l Követeljük az orvostól, hogy mutassa meg a
diplomáját.
l Bealtatózott betegtársunkat vigyük le éjszaka
a hullaházba.
l Rendeljünk pizzát és nőt.
l Ordítsunk bele a sztetoszkópba, amikor vizs-
gálnak.
lOsonjunk fel éjjel az újszülött osztályra, és cse-
rélgessük össze a csecsemők karszalagjait.
l Műtét közben (amennyiben nem altatnak el)
meséljünk pajzán vicceket, és fogdossuk a nővé-
reket.
l Pillanatragasztózzuk be a vécéülőkéket.
lVigyük el az éjszakás nővért diszkóba.
l Használjuk sűrűn az ágytálat, mikor a többi-
ekhez látogatók jönnek.
l Írassuk magunkra haldokló betegek házát és
vagyonát, akár testi kényszer árán is.
l Csenjük el valamelyik nővér sminkkészletét, s
fessünk az agonizáló, magatehetetlen betegekre
mókás arcokat.
l Éjjelente barikádozzuk el a kórterem bejára-
tát.
l Mellkasi röntgen előtt ragasszunk a hátunkra
evőeszközöket.

ÁLLATKERTBEN

l Kérdezzük meg a bejáratnál, hogy szabad-e
puskát bevinni, illetve mely állatokra van kilövési
tilalom.
l Ijesztgessük az oroszlánt.
l Becsméreljük a púpos tevét.
l Utánozzuk a majmot.
l Etessük a látogatókat.
l Másszunk be a lajhárhoz, és fújjuk fel bicikli-
pumpával.
l Öltözzünk cowboynak, és próbáljuk betörni a
pónilovakat.
l Vigyünk magunkkal bográcsot, és készítsünk
paprikást a nyulakból.
l Kérdezgessük az embereket, hogy a dinosza-
uruszok merre vannak.
l Rázzuk a ketrec rácsait, és közben üvöltsük,
hogy engedjenek ki!
l Borotváljuk le a medvét fűnyíróval.
l Keressük meg az igazgatót, és kérjünk tőle
menedékjogot.
l Menjünk át a zebrán.
l Dobáljunk a pelikánoknak halkonzerveket.

l Sétálgassunk a hónunk alatt egy guminővel.
lVigyünk sátrat, és rendezkedjünk be a pálma-
házban.
l Tippeljünk ki egy látogatót, és kövessük min-
denhova két lépésről.
lValljunk szerelmet az orángutánnak.
l Mondogassuk egy kézi hangosbemondóba:
aki látja valahol a tigrist, legyen szíves azonnal
jelentkezni az irodában.

ÉTTEREMBEN

l Közöljük a pincérrel, hogy a konyhán szeret-
nénk vacsorázni.
l Játsszuk el, hogy süketek vagyunk.
l Rendeljünk lábvizet lavórban.
l Vigyünk magunkkal egy élő tyúkot, és közöl-
jük, hogy azt szeretnénk elfogyasztani.
l Kérjünk engedélyt a többi vendégtől, hogy
megkóstolhassuk az ő kajáikat.
lVigyünk kenyeret és evőeszközöket otthonról.
l Kérdezzük meg, lehet-e könyvutalvánnyal fi-
zetni.
l Középkori étterembe menjünk páncélban és
sisakban.
l Kérjük meg a pincért, hogy etessen meg.
l Beszéljünk versben.
l Tegyünk ki egy plüssmacit az asztalra, és ren-
deljünk neki is.
lMutogassuk a vendégeknek a bogárgyűjtemé-
nyünket.
l Rendeljünk fordítva: desszert, főétel, leves.
l Kérdezgessünk folyton mindenkit, hogy
mennyi van még Kocsárdig.
l Együk a levest villával és a pizzát kéz nélkül.
l Minden fogás után öltözzünk át.
l Az ételre várva verjük ütemesen a fejünket az
asztalba.
l Együnk úgy, mintha lassított film lenne.
l Jöjjünk vissza a mosdóból beszappanozott arc-
cal.
lTávozáskor mindenkitől egyenként köszönjünk el.

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN

l Motozzuk meg a biztonsági őrt.
l Csempésszünk méregdrága konzerveket a
többiek bevásárlókocsijába.
l Próbáljuk kifogni a pisztrángokat az akvári-
umból műléggyel.
l Nézzük a bekapcsolt tévéket, órákig.
l Kérjünk a kiszolgálóktól lehetetlen dolgokat:
bölénysajtot, fűthető vállfát, sündisznózsírt, ha-
jóhorgonyt, pléhpelenkát, zacskós whiskyt.
l Próbáljuk ki az egyik kiállított vécékagylót.
l A kasszánál levő futószalagon mindig húzzuk
hátrébb egy kicsit a vásároltakat.
l Kérjünk minden fajta szalámiból két karikát.
l Szeretkezzünk a csajunkkal/barátunkkal vala-
melyik ágyon.
l Öltözzünk papnak, és áldjunk meg minden
polcot.
l Ne csak nyomogassuk a kenyereket, hanem
kóstoljuk is meg.
l Fényképezkedjünk az alkalmazottakkal.

l Menjünk oda valakihez a talponálló kajáldá-
ban, és közelről bámuljuk, ahogy eszik.
l Vigyünk át egy kempingszéket a zöldséges
részlegre, és kezdjük el pucolni a krumplikat.
l Próbáljuk meg lebeszélni az embereket arról,
hogy ezt vagy azt megvegyék.
l Tegyünk úgy, mintha üldözne egy méhraj.
l Kérdezzük meg, hogy becserélik-e majd a bort
egy másikra, ha nem ízlik.
l Mozogjunk úgy, mint egy robot.
l Fizetésnél alkudozzunk.

ÉS VÉGÜL: MIT CSINÁLJUNK,
AMIKOR ÉPPEN NAGYON NINCS 
MIT CSINÁLJUNK

l Küldjünk fenyegető sms-eket ismeretlen szá-
mokra.
l Rakjuk a hűtőben a tojásokat kronológiai sor-
rendbe a dátumpecsétek szerint.
l Próbáljunk legyet fogni két ujjal.
l Számoljunk el tizenhetesével százezerig.
l Készítsünk leltárt a lakásban fellelhető tár-
gyakról.
l Szitáljuk át a lisztet.
l Menjünk ki sörért a sarki közértbe, bukfen-
cezve.
l Másoljuk le a János vitézt egy kockás füzetbe.
l Próbáljuk ki, hány kiló ruhát tudunk magunkra
venni.
l Porszívózzuk ki a nagyszobát hanyatt fekve.
l Verjünk sátrat a blokk előtt, és főzzünk bog-
rácsgulyást.
l Írjunk e-maileket az ismerőseinknek könyök-
kel.
l Tegyünk egy kört a városban taxival.
l Lapozzuk át minden könyvünket, mindig ta-
lálni bennük érdekességeket: régi szerelmes le-
velet, kompromittáló fényképet, régen
visszavont dugipénzt, vicces bejegyzést, havasi
gyopárt.
l Rendeljünk pizzákat a szomszédainknak.
lNézzük meg, hogy a fürdőszobai tükör mögött
nincs-e véletlenül kamera.
l Hányjunk fittyet.
lVegyük rá a párunkat, hogy énekeljen nekünk
népdalokat, dicsérje a köldökünket versben, vagy
utánozza a fókát.
lHívjunk be egy guberáló cigányt, kínáljuk meg
Wellington-bélszínnel, és avassuk be a klasszikus
hermeneutika rejtelmeibe.
lTanulmányozzuk a vécétartály működési elvét.
l Üssük fel találomra a szakácskönyvet, és ké-
szítsük el az illető kaját.
l Szkenneljük be a macskát.
l Teszteljük, hány pohár szilvapálinkát tudunk
meginni az erkély korlátján üldögélve.
l Meséljünk nyuszikás vicceket a gipszesnek.
l Keressünk egy pókot, és irtózzunk tőle.
l Állítsunk be valamelyik fiatalkori szerelmünk-
höz előzetes bejelentés nélkül, egy lábos gőzölgő
tökfőzelékkel.
l Bontsunk ki egy üveg vörösbort, és írjunk a
fentiekhez hasonló marhaságokat.

Molnár Tibor

BÉLJEN MÁJUS ÁPRILIS ELSEJE!
A(Z ANTI)SZOCIÁLIS KOMPETENCIA JÁTÉKOS FEJLESZTÉSE

- avagy hogyan viselkedjünk különféle élethelyzetekben -
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„Milyen hülye mondat. Milyen reális.” Olyan mondat, és az a könyv, amely tud úgy beszélni az agyonírott és vitatott román–magyar viszonyról és a
kommunizmusról, hogy nem unalmas, meglepően nem közhelyes, sőt mi több, szórakoztató és sokkoló. 

Az elmondottakra példa van
bőven. „Kicsi koromban azért le-
hettem népszerű, mert volt érzé-
kem az abszurdhoz”, de mivel
minden abszurd volt, ami román,
kétségkívül hozzájuk is volt érzéke.
Nyelvüket sokáig nem értette, de
pár szó jelentése akaratlanul rög-
zült, például az, hogy lá mámá,
amikor anya és apa válóperén ezt
kellett betanulni a törvényszéki
ülésre. A szülők is csak azért váltak
el – mondja –, hogy legyen neki
hová tartoznia. Máskor meg elcso-
dálkozott, hogy a labdájának van
másik neve is: minge. A tárgyak-
nak építő jellegük van e közeg új-
rateremtésében, az emlékezés
olvasni tanító rádióból, egész nap
rajtaülős díványból, büszkén tit-
kolt petőfis hamutartóból áll
össze, na meg a két számmal ki-
sebb pionírlakkcipőből és az örö-
költ pliszírozott szoknyából. Így
van felöltözve minden gyerek az
iskolában, egyformák ebben a
diktatúrában, csak a karjukra fel-
varrt szám különbözteti majd meg
mindegyikük emlékezetét. 

A könyv füléről megtudjuk,
hogy Józsa Márta Kolozsváron
született, huszonegy évesen Ma-
gyarországra költözött. Hét év
múlva visszatért, kereste, majd

megtalálta azt a szülői házat, ami
már nincs. A lebontott házból épí-
tette aztán újra a magukat író
mondatokból álló emlékeket, me-
lyek első könyve megírásának
adtak ismét lebontásra kész ala-
pot. A regény 2007-ben látott
napvilágot a budapesti Noran
kiadó beszéld el… sorozatában,
mely női szerzőktől közöl „saját
történetet”, női sorsokról, család-
ról, nem feltétlenül csak nőknek,
és nem kifejezetten női története-
ket. A könyv szerkezete összhang-
ban van a szöveg nyelvezetének
szervezetlenségével, szétesésével,
előre- és visszautalások mezejét
képezik a rövid-hosszú textusok,
látszatra mégis rendszerigazolt.
Többször előfordul, hogy egy olda-
lon három egymástól független
(de nem idegen; „idegen csak egy-
féle volt: aki román”, szöveg jelöli
az elbeszélést, ahogy ezzel a 
legelső oldalon is találkozhatunk.
Írással való gonosz elbánás: a re-
gény első mondata máris lábjegy-
zetelve van, a második meg
elárulja önmagát (mint a kislány
az apját): „Ez a történet úgy kez-
dődik, hogy bár sohasem lettem
volna gyerek.”  

Ez a regény úgy íródik, hogy
közben igyekszik megválasztani

hősének hősét. Ismételten. Végül
sem sikerül, talán mert „olyasmik
jutnak eszembe, amikre nem is
emlékszem”. Van-e egyáltalán tör-
ténet? És ha van, mennyire fontos?
Olyan könyvet tart az olvasó a ke-
zében, melyet lehet a végével is
kezdeni: töredékek keverednek
egy kolozsvári gyerek életéből. Ha

nem olvastam el azt, hogy az
édesapja belehányt saját tenye-
rébe, csak azt, hogy a húga min-
den nap öklendezve és sírva ette
a spenótot a katedránál az egész
osztály előtt, még mindig átjön a
hatás. Mert van hatás. Anélkül,
hogy hatásvadász vagy elcsépelt
lenne. A szöveg motivációkat keres

a belső történelem elemeinek iga-
zolhatóságára. De belső történe-
lem eleme a bugyin levő kakinak
a nyoma is. Meg a növésben levő
mellek, melyek miatt szégyenke-
zik a vízparton. Olykor rájön, hogy
saját szövegéért is szégyelli magát,
bocsánatot is kér, de az csak a kö-
vetkező mondatig tart, mert „néha
kívánom, hogy mindezt ne olvassa
senki, mégis írom valamiért.”

Fakezű, botfülű, falábú gyerek-
koráról, részeges apjáról, eltűnt
nagymamiról tud beszélni, mert
lezárttá válik az az élet, amit a
Méhes utca negyvennégy jelen-
tett. Lezártnak olyan értelemben,
hogy létrejött az a fajta távolság
közte és az egykori román lét kö-
zött, mely lehetővé teszi, hogy
mindaz a nyelvben újból megtör-
ténjen. Abban a nyelvben, mely
két nyelv. Abban a térben, mely
két tér: két szilveszter, egy tizen-
kettőkor, a másik egykor. Tér, mely
régen a 20 négyzetméteres szobát
jelentette télen, nyáron meg a
kertet; személyes tér, mely ismé-
telten alakul, hogy megszűntesse
magát. „Mondatokban él a haza.”
Melyik a haza? Nem beszél orszá-
gok közti határról vagy román–
magyar hovatartozásról, ő
Martichen, akinek az anyukája

szocdem, aki illegális meleg víz-
ben fürdik, és aki most regényt ír
olyan szavakkal, melyeket le kell
fordítson. „Nem értik, ezért ma-
gyaráznom kell.” Nem bánjuk mi
kivárni, amíg odaát is megértik azt
hogy „colac”, vagy trikolór, mégis
egy adott ponton túlreagálttá
válik ez a kétnyelvűség (illetve két
országhoz való tartozás) által
nyert gazdagság, amikor antropo-
lógiai paradicsomnak nevezi
magát. Kétségkívül jól megírt és
mindenképp újat hozó szövegről
van szó, de ilyen paradicsomból
rengeteg van. 

Folyamatosan reflektál arra,
ahogyan ír, ahogyan a szöveg írja
magát, vagy ahogyan a szöveg írja
őt. Szavakat választ ki, melyeket
megismétel, összekever, párosít,
hogy eljusson addig, ahol a szöveg
szétesik. „A nagyapja. Az sem én
vagyok. Vagy komoly vagyok, vagy
áldott jó. Vagy áldott jó szívű. Ko-
moly, de jószívű. Komolytalan, de.
Komoly, és nem jószívű. Ki tudja.”
Fogalmazási zűröket is bevall, me-
lyekre egyszerűen az a megoldás,
hogy át kell ugrani őket, át kell for-
dítani a lapot, tovább kell olvasni,
amíg a nagymami megkerül. 

Török Zsuzsanna

Rendszeres könyvolvasóként fontosnak tar-
tom, hogy mielőtt egy idegen könyvet a kezünkbe
veszünk, legalább minimális információt gyűjtsünk
a szerzőről. Egyrészt az író/költő alakja sohasem el-
hanyagolható az irodalomtörténetben, másrészt
elősegíti az adott mű megértését, értelmezését,
esetlegesen olyan rejtett üzenetek megfejtését,
amit a szerző életének tanulmányozása nélkül egy-
szerűen figyelmen kívül hagynánk. 

Nos, Edgar Allen Poe-nál sincs ez másképpen.
Sőt, hogyha beleolvasunk az életrajzába, kételyek
nélkül állíthatjuk, hogy az adott kor (XIX. század
eleje) egyik legkülöncebb, legkirívóbb, legellent-
mondásosabb művésze volt, ami életmódjában (al-
kohol, kábítószerek, öngyilkossági kísérletek, lelki
betegségek), és szerelmi életében (13 éves unoka-
húgát vette feleségül) is megnyilvánult. Ezek után
joggal tehetjük fel a kérdést, hogy vajon egy ilyen
lelki és testi problémákkal küszködő művész milyen
irodalmi műveket hagyhatott az utókorra.

Ellentmondásossága, vívódásai, pszichológiai
jellem- és helyzetábrázolásai műveiben is megje-
lennek. Novellái nem a hétköznapi életről szólnak,
fantáziájának szüleményei a helyek, a tájak, a sze-
replők. Mintha a cselekmény egy más dimenzióban
játszódna (Az Usher ház vége, Bice-Béka, Történet
a Rongyos Hegyekből). Lényegében azt mondja az
olvasónak, hogy mindez teljes képtelenség, „de én
így láttam, így éreztem”.  Furcsa módon éppen saját
kételkedése teszi – ha nem is hihetővé – de meg-
kérdőjelezhetetlenné a különös leírásokat. Fantá-
ziájának egyedisége épp a részletek erejében van,
annyira mérnökien pontos leírást kapunk az apró
dolgokról is (A Maelström poklában), hogy a végén
szinte meggyőződünk egy-egy bizarr leírás, törté-
net lehetséges voltáról. És pontosan ez az, ami 
Poe-t olyan egyedivé varázsolja, ahogyan összefűzi
a fantáziadús, lidércnyomásokkal és szorongásos
rémálmokkal teli képeket, a legegyszerűbb és leg-
tisztább logikával (gondoljunk csak A Maelström

poklában rekedt halásszal, aki Archimédesz törvé-
nyének gyakorlatba ültetésével szabadul meg a
halál torkából). Példának kitűnő Az arany bogár
című novella is, ahol az irreális történet és háttér-
történet mellett kulcsfontosságú szerepet kap a
hideg logikával és matematikai pontossággal meg-
fejtett titkosírás, amellyel a bizarr történet megol-
dódik. A kötet egy másik kiemelkedő novellája A
Morgue utcai kettős gyilkosság. Az első oldalak ol-
vasatakor egy szokványos detektívtörténetnek hi-
hetjük, ám csakhamar rájövünk, hogy egy
rejtelmes, szokatlan bűnténnyel állunk szemben,
amit a párizsi rendőrség képtelen megoldani. Ezért
Auguste Dupin (Poe emblematikus mesterdetek-
tívje) oldja meg a bűnügyet, természetesen a je-
lenségeket a maguk bonyolult ellentmondásaiban
ragadja meg, a véletlen és a törvényszerű össze-
függéseknek egyidőben való szemléletével. 

Nem ritka az sem, hogy a szerző a tulajdon-
képpeni történetbe beágyaz egy vagy több rövi-
debb – mindenképp témába illő – történetet,
amely mintegy példaként, magyarázatként segíti
elő az alaptörténet megértését. Ilyen technikát al-
kalmaz az Ellopott levél című novellájában, ahol el-
meséli egy nyolc (!) éves kisfiú történetét, akinek
különleges tehetsége van arra, hogy egy egyszerű
játékban feltűnően jó pszichológiai érzékével min-
dig nyerjen. Tehát az adott bűnügy megoldása is
abban rejlik, hogy az ellenfél lelkivilágába kell he-
lyezned magad, felvéve annak gesztusait, mimiká-
ját, és arra várni, hogy ezáltal a gondolatok is

hasonulni kezdenek. Nem meglepő tehát az sem,
hogy Poe a hideg fej logikája mellett, lélektani bú-
várkodásra is alkalmat ad egy-egy novellájában, és
ebben már-már Dosztojevszkijt idéző mélységekig
merészkedik.

Poe mindenképp egy játékos. Játszik az ol-
vasó érzékeivel, fantáziájával, türelmével és bizal-
mával. A hosszú – de egyáltalán nem unalmas –
leírásokat egy-egy irreálisnak tűnő történet követi,
és mire már fellélegeznénk, hogy ez csak a képzelet
szüleménye lehet, akkor Poe előáll egy teljesen lo-
gikus, ésszerű magyarázattal. Így történik ez A fe-
kete macskában is, ahol egy brutális gyilkosságot
követ el a főhős, aminek szürreális következményeit
a józan ész jogosan megkérdőjelezi, utána pedig a
legegyszerűbb magyarázattal rántja vissza az olva-
sót a valóságba. 

Poe-t nem csak azért szeretjük, mert művei
nagy hatással voltak a francia szimbolistákra (Va-
léry, Baudelaire), vagy detektívtörténetei alapot és
inspirációt szolgáltattak a világirodalom összes de-
tektívregényének, hanem azért is, mert novellái
esztétikai értékük mellett felhívások a logikai ana-
lízisre, hogy a legszokatlanabb helyzetekben is ki-
zárólag az emberi értelem fedi fel számunkra az
igazságot. Az embernek akaratlanul is Brecht jut
eszébe, aki azt mondja, hogy „a gondolkodás az
emberi faj legnagyobb öröme”.

Pál Piroska

Józsa Márta: Amíg a nagymami megkerül

E.A. Poe – A kút és az inga
Rejtelem és ráció
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Március 26–27-én a marosvásárhelyi Kossuth utca 50. szám alatti Club 50 pubban országos méretű csocsóbajnokságot tartottak (nemzetközi néven
foosball), melyet a hazai bejegyzett szövetség mellett a Csíki Csocsó Klub szervezett. Az eseményen jelen voltak Csíkszereda, Székelyudvarhely, Sep-
siszentgyörgy és Marosvásárhely legjobb csocsósai.

Bartos Előd, a Csíki Csocsó Klub
elnöke, versenyzője készségesen me-
sélt a sportág kezdeti időszakáról: –
Romániában először 2005-ben Csík-
szeredában jelent meg a csocsó, mint
sportág. Egy jól ismert kocsmában volt
az első, Garlando-fajta csocsóasztal,
ahol gyakran fordultak meg magyar-
országi turisták is, akik elmagyarázták
a csocsó szabályait. Idővel vetélkedő-
ket is szerveztünk, az anyaországba is
meghívtak minket versenyezni, majd
néhány lelkes barátommal 2007-ben
megalapítottuk az ország három hiva-
talos csocsó klubja közül a légrégebbit
és a legismertebbet, a Csíki Csocsó 
Klubot.

– Mióta létezik a csocsó és milyen
változatai vannak?

– Az első játékváltozatok Francia-
országban és Németországban jelen-
tek meg az 1880–90-es években. A
mai ismert változatot 1922-ben (októ-
ber 14-én) alakította ki és 1931-ben
(november 1-jén) szabadalmaztatta
egy észak-londoni, angol származású
lakos, Harold S. Thornton. Világszinten
ismertebb asztaltípusok közé tartozik
a német Tecball, a francia Bonzini, az
olasz Garlando, illetve az amerikai Tor-
nado. 2002-ben alakult meg a Nem-
zetközi Foosball Szövetség (ITSF), azóta

a tagok listája már a harmincat is meg-
haladta. Romániában 2006-ban ala-
kult a szövetség, 2009-ben az ITSF
hivatalos listáján a 22. helyet foglalta
el, a versenyzők nemzetközi megmé-
rettetéseken elért eredményei alapján. 

– Melyek a fontosabb szabályok?

– Mint minden sportág, a csocsó is
rengeteg szabállyal rendelkezik. Rövi-
den a játék célja, hogy a fém rudakhoz
erősített bábukkal az ellenfél kapujába
juttassuk a labdát. A szabályok megtilt-
ják a 360 foknál nagyobb forgatást, va-
gyis a „pörgetést”; azaz az egy teljes kört
leíró fordítással történő lövések enge-
délyezettek. A másik fontos szabály a
kezdésre vonatkozik. Itt megegyezés
alapján az ellenfelek eldönthetik, hogy
a labdának a bedobás után a szemközti
falat kell elérnie a szerezni kívánt gól
előtt, vagy az a csapat/játékos kezd, aki
a gólt kapta. Amennyiben ez lesz a
kezdő labda, az ellenfelek megegyez-
nek, vagy pénzérme feldobásával el-
döntik a kezdés jogát.

A játékot az nyeri meg, aki előbb
eléri az előre meghatározott gólmeny-
nyiséget, versenyeken 5 gól, de nem
egyetlen játszma dönti el ki a nyertes
(5 mérkőzésből 3, ill. 3-ból 2). Külön-
böző méretű asztalok léteznek, de a
szabványméret a 120 cm hosszú és 61 cm

széles asztal. Általában 8 sornyi bábu
található. A bábuk készülhetnek mű-
anyagból, fémből, fából és néha akár
szénszálas anyagból, melyek a már
említett fémrudakhoz vannak erősítve
(ez asztaltípusonként változik). Min-
den csapat 1 vagy 2 emberből állhat,
akik a 4 sornyi játékost irányíthatják. A
nagyobb versenyeken (3–4 nap) akár
több kategóriában lehetséges a neve-
zés, a nyílt páros, nyílt egyéni,
kezdő/rookie páros, vegyes páros, női
páros, női egyéni, limitált, pro-am, ka-
pusharc, csatárlövés vagy akár a két-
labdás az, amit többnyire
megtalálhatunk a számok között.

A Csíki Csocsó Klub egyik legrégebbi
versenyzője, alapító tagja, Szentpé-
teri István folytatta a beszélgetést:

– Évente legalább 5–6 országos
méretű versenyt is szervezünk a föde-
ráció keretén belül, melyeken pontlis-
ták, pontozásos sorrend alapján,
kategóriák szerint dől el a győztesek
száma. Az utóbbi időszakban a buka-
resti csocsózók, az ott ismertebb, Bon-
zini-fajta asztalokon játszva sokat
fejlődtek, így sikerül felvegyék a harcot
a jobban felkészült csíki sportolókkal.
Nemzetközi versenyeken is már több-
ször voltunk, így Ausztriában 2007-
ben és 2009-ben, Párizsban 2007-ben,
kétszer meg Szófiában vettünk részt

Pro Tour elnevezésű versenyen. A leg-
fontosabb probléma, amivel küzdünk,
az anyagiak kérdése, hisz egyre keve-
sebb a hazai szponzor, akik áldoznak
erre a szép, ritka, de ugyanakkor költ-
séges sportágra. Hogy miért költsé-
ges? Hát az edzéshez nélkülözhetetlen
asztal, a vetélkedőkre való eljutás, a
szállás stb. mint pénzbe kerül, amit mi
főleg saját zsebünkből kell előteremt-
sük.

A 2009-es év legígéretesebb 
iúsági versenyzője Romániában, a 18
éves marosvásárhelyi Sándor Zsolt
Oszkár megjegyezte:

– Eddig a legjobb nemzetközi ered-

ményt hazánkból a csíkszeredai Tankó
Csongor érte el, aki iúsági VB-n III.
helyezést ért el összesítettben. De én
büszke vagyok a 22 éves Eszter nővé-
remre is, aki jelenleg hazánk legjobb
női versenyzője. Ebben a fizikai és egy-
ben szellemi erőfeszítést is követelő
sportágban főleg nemzetközi verse-
nyeken lehet fejlődni, ahol hasznos ta-
pasztalatcserében is lehet részünk. 

Végezetül, Dajbukát Levente, a
Club 50-et üzemeltető cég vezetője
megjegyezte, ezután is készségesen áll
a versenyzők rendelkezésére és klubja
helyet ad többek közt bármilyen mé-
retű csocsóverseny szervezésére.

Az idősebb marosvásárhelyi korosz-
tály képviselői emlékeznek még a ’60-as
évek román úszócsodájára, Both Mari-
kára, aki szinte „levakarhatatlan” volt a
hazai ranglisták éléről. Elsősorban a hát -
úszó-számokban volt kitűnő, de sokolda-
lúsága folytán mellen és sprintben is
szorgalmasan gyűjtögette az érmeket.
Alig 14 évesen (1955) már a felnőtt válo-
gatott tagja, részt vett a varsói és moszk-
vai VIT-en (ahol megnyerte a 100 hátat),
egy év múlva a melbourne-i Olimpiai Já-
tékokra is kikerült, iúsági és felnőtt 
bajnokságokon begyűjtött „dobo -
góinak”száma végtelen. A Progresul,
majd annak megszűnése után az ILEFOR
színeiben versenyzett és volt olyan év
(1956), amikor 100 méteren (hát, mell,
gyors) verhetetlen a román vizeken. Both
Mária és az elhunyt, egykori marosvásár-
helyi labdarúgó, majd edző, Szász Károly
házasságából született iú Szász Károly,
aki édesanyjával a svájci Zürichben él,
ahol jelenleg is vízilabdázik.

– Mikor és hol kezdtél el sportolni?

– Szerencsés sportmúltú családban
nőttem fel, ahol a sport több mint hobbi,
életforma volt. Édesanyám ismert és si-
keres úszó lévén, ahányszor tehette, ma-
gával vitt edzésekre, így kiskorom óta az
úszás lett a hobbim. Édesapám, nyugod-
jék, évekig futballozott az ötvenes, hat-
vanas években. Ő együtt játszott a
hajdani B-osztályos Recolta Avântulnál
Gierling Györggyel, Józsi Dezsővel, Bo-
csárdi Mártonnal, Vakarcs I–II-vel, Kaj-
likkal, Lukács Elekkel és Publik Antallal
is. Edzőjük a néhai sikerkovács, Kiss
Árpád volt, akit a vásárhelyi agorán a
bennszülöttedzők legeredményesebb-
jének tart a mindenkori drukkertársada-
lom. Még elmondhatom, hogy az
egykori ASA 1967-es, első, majd második
A-osztályos idényében a néhai Bóné
Tibor segédje volt. Édesanyám bátyja, dr.
Both Sándor vízilabdázó volt, aki Deák
Gyulával, Simon Ferivel, Naşca Pepivel,
dr. Rettegi I. Károllyal, dr. Méder Karcsival
is együtt játszott többek közt. Ilyen csa-
ládtagok mellett könnyen szegődtem a
sport mellé.

– Mikor telepedtetek ki végleg kül-
földre?

– Hosszú történet, de dióhéjban el-
mesélem. 1981-ben, az akkori rendszer
kiváltságos időszakában, a szó szoros ér-
telmében a tusoló alatt határozták el a
szüleim, hogy végleg kivándorolnak. Én
1981-ben érettségiztem, majd a köte-
lező katonai szolgálat letöltése után szü-
leimmel kiutaztunk Németországba,
ahonnan nem tértünk vissza. Én még
Romániában is úsztam, meg vízilabdáz-
tam, így könnyen találtam magamnak

csapatot. Würtzburgban, meg Stuttgart-
ban játszottam, hat hónapig a német vá-
logatott tagja is lettem, hiszen politikai
menekültként könnyebben kaptam ál-
lampolgárságot. Sokat segített nekem
Corcec edző, aki hajdanán a román iú-
sági vízilabda-válogatott edzője is volt.

– Hogy kerültetek ki Svájcba?

– Egy csapat meghívott próbaedzésre
Svájcba, és annyira megtetszett az ország,
hogy úgy döntöttem, itt akarok élni. 

– Svájcban hol játszottál és milyen
eredményeket értél el, mint edző és játé-
kos?

– Az első két szezonban bajnokságot
nyertünk a horgeni csapattal. Utána be-
láttam, hogy a profi vízilabdával nem
jutok sokra, és így munkaügyi okok miatt
átmentem egy gyengébb csapathoz, egy
alacsonyabb osztályba. Ezen a szinten a
mai napig is még aktívan játszom. Mint
edző, kétszer bajnokságot nyertünk, két-

szer pedig ezüstérmes volt a zürichi csa-
patom.

– Édesanyád tevékenykedett-e külföl-
dön edzőként?

– Ő még Bukarestben úszó oklevelet
szerzett, aminek hasznát vette külföldön
is, ahol mintegy 10–15 évet edzőskö-
dött, tegyem hozzá, sikerrel.

– 48 évesen is vízilabdázol, ami dicsé-
retre méltó teljesítmény. Szerinted mi a
titka annak, hogy előrehaladott korod el-
lenére a mai napig is sikerül felvenned a
versenyt a fiatalabb generáció tagjaival?

– Mindig is sportos életmódot
éltem, nem dohányoztam és nem is fo-
gyasztottam alkoholt. Önbizalmam a
szüleimtől örökölt sport iránti tehet-
séggel ötvöződött, amihez akaratom és
elszántságom társult, így a mai napig
sikerül a maximumot kiadnom ma-
gamból az úszómedencében, vagy
azon kívül is. 

A csocsó szép, ritka, de költséges sportág

„Édesanyám szerettette meg velem az úszást”
Interjú a Svájcban élő vízilabdázóval, edzővel, Szász Károllyal, az egykori marosvásárhelyi úszócsillag, Both Marika fiával
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Vízszintes: 1. A vicc poénja, első
rész (zárt betűk: E, O, Z, T). 14. Az
állami illetékeket behajtó tisztviselő.
15. Mattia Pascal két … (Luigi Piran-
dello). 16. Véredény. 17. A hinduiz-
musnak az élőlények sorsára
vonatkozó tétele. 18. Török férfinév.
19.Téli ruhadarab. 21. Ázsia DK-i ré-
szében fekvő szigetcsoport (KEI). 22.
Herceg, Brunei trónörököse (AZIM).
23. Gyümölcsnedv. 24. Az itteniek.
26.„Bortermő” domboldal. 28. Csó-
nakgerinc. 29. Néma gésa! 30. Kar-

ban van! 32. Illatos fa. 33. Lusta, an-
golul (LAZY). 34. „Idegen” Sándor
rövid alakja. 35. Szemcsés anyagot
gyors, ismételt mozgással kever. 37.
Rívás ikerszava. 39. Olasz hármas.
40. Attila névváltozata. 41. Nehéz fi-
zikai munka. 43.Tamási-hős. 44. Női
név. 45. Sejtet. 47. United States. 48.
Vonalzófajta. 49. Pantha …, a pszi-
chodráma mágikus szépsége. 50.
Földfolt a tengerben. 52. Francia
gyalogsági zsoldos katona Észak-Af-
rikában. 54. Arrafele! 55. Szakszer-
vezetek Orszá gos Tanácsa. 56. Kórházi
osztály. 58. Francia területmérték.
59. Magyarország bányászatának
kritikai története c. államgazdasági
mű szerzője (Gusztáv, 1880-ban). 61.

Keleti szőttes tarka gyapjúfonalból.
63. Üres cél! 64.Vályú. 65.Tavaszi és
őszi mezei virág.
Függőleges: 2. Autószálló! 3. Je-
meni és német gk-jelek. 4. Renge-
teg. 5. Tárolóeszköz. 6. Értékes
bankjegy. 7. Döntetlen a sportban.
8. … Kok, volt holland olimpiai baj-
nok úszónő. 9. Melegség. 10.Tanté-
tel. 11. Áramforrás. 12. Talál. 13.
Művészi igénnyel fogalmaz. 16. A
vicc poénjának második, befe-
jező része (zárt betűk: Y, Z, Ó, L).
18. Elhunyt marosvásárhelyi költő
(Kálmán). 20. Francia névelő. 22.
Fölé se, … 25. Falusi munkaközös-
ség. 27. Nagy butaság. 28. Cseh Ká-
roly! 31. Főzőalkalmatosság. 33. A

földre helyez. 34. Arameus, koráb-
ban kaldeus. 36. Afrikai tulokfajta.
38. Tájékozottsággal kap cso latos.
39. Bővít. 42. A krezol szappanos ol-
data. 46. A bibliai Izsák felesége. 48.
Tengelyen forgó korong. 50. … AK,
szegedi sportklub. 51. Lakóházak
összessége. 53. Ugyanaz, rövidítve.
55. Száz, oroszul (SZTO). 57. Görög
lant. 60. Éltető égitestünk. 61. Apró.
62. Mely tárgyat? 65. Elnémított
koca! 66. Csat végei! 
(A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!)
Leépítés c. rejtvényünk helyes
megfejtése: – Igen, csakhogy ötvené-
ves, és kicserélem egy huszonöt évesre! 

Karikatúra:  

Potom kétszer
Ráczné hazajön a balatoni nyara-
lásból, és férjének szegezi a kérdést:
– Mondd meg őszintén, hányszor
csaltál meg, míg távol voltam?
A férj izzad, és halkan azt mondja:
– Összesen csak kétszer. Az apró-
zárból a pénztárosnővel, és egy kol-
léganőmmel… Na, és te?
– Micsoda véletlen! Én is csak két-
szer!... (folyt. a rejtvény vízsz. 1-es,
valamint függ. 16-os sz. soraiban)

Egy járókelő megállít az utcán egy másikat: 
– Ne haragudjon... az állomást keresem. 
– Nem haragszom. Keresse.

Mórickáék az ötéves tervet tanulják. Másnap tanfelügyelő érkezik,
és a tanító néni felszólítja Mórickát, hogy feleljen az ötéves tervből.
Móricka: 

– Az ötéves tervnek köszönhetően annyi krumpli fog az idén te-
remni, hogyha azt egy halomba hordanák, felérne a jóisten lábáig. 

– Na, de Móricka! – szól rá a tanító néni – Tudod jól, hogy nincsen
jóisten. 

– Miért? Krumpli van?

Nyuszika erdőben lohol. Szembe jön a róka, nagy nyugodtan bal-
lag. 

– Szaladj róka, az elvtársak vadásznak!!! 
– De nyuszika, csak medvére lőnek! 
– Ajjaj, tévedtek azok már nagyobbat is!

A székely bácsi és felesége kinn ülnek a teraszon. Egyszer csak any-
juk érdeklődik: 

– Te szeretsz engem? 
– Persze. 
– Csak mert sosem mondod. 
– Egyszer mondtam, majd ha változik, szólok.

Délután mindenki dicsekszik a napi „terméssel”. Csak a 97 éves
Józsi bácsi nem gyűjtött egyet sem. Kérdezik a többiek, hogy ez ho-
gyan lehetséges. Az öreg így panaszkodik: 

– Ahányszor meglátok egy csigát, odalépek és lehajolok érte, mire
ezek a fürge kis állatok: huss, eltűnnek a távolban.

Viccek

Petőcz András új regénye, a „Másnap”, ismét
megidézi Annát, a szerző „Idegenek” című nagy-
sikerű, Márai-díjas könyvének tragikus sorsú fő-
hősét. A kislány ebben a történetben végre eljut
a „szabadság”, a „bőség” világába, ahol, legalábbis
kezdetben, „minden jó”, ahogy azt ő maga tizen-
éves gyerekként gondolja.

Aztán a háború mindent tönkretesz. Anna,

már majdnem felnőtt nőként, sehol sem érzi ott-
hon magát, folytonos idegenségérzését csak fo-
kozza a mindennapokban egyre jobban jelenlévő
terror, valamint a tudat, hogy hontalan mene-
kültként a magányát semmi sem tudja feloldani.
Talán ha megtalálná ismeretlen apját, minden
megváltozna...

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 ).

M
ar

os
 m

eg
ye

i h
et

ila
p

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

Petőcz András: Másnap - Feljegyzések a háborúból

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
13.

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

Közlemény

Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a Közelünkben a 
természet címmel meghirdetett tevékenységen, amely a Tudor

Vladimirescu és Brassó utcában zajlott.
Március 26-án, reggel 9 órakor vette

kezdetét a Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala által megszervezett
Közelünkben a természet elnevezésű
kampány, melynek keretében a
résztvevők facsemetéket, díszcserjéket,
a járdák mellé pedig élősövényt ültet-
tek. Már az első percekben több mint 80
önkéntes lakos érkezett, hogy részt ve-
gyen az említett lakónegyed körüli
zöldövezetek szépítésében. A munkából
kivették a részüket a Dacia gimnázium
diákjai és pedagógusai is.

Az eseményen jelen volt Sütő János,
a 32-es számú tulajdonosi társulás el-
nöke, illetve Georgescu Maria, a 33-as,
Pasăre Cristina, a 255-ös, Branovici

Elena, a 31-es számú tulajdonosi tár-
sulások elnökei, valamint a Dacia Gim-
názium igazgatónője, Evi Saveta és
pedagógusai: Breja Elena, Borcoman
Daniela, Porkoláb Zsolt, Gáspár Melinda.

Az önkéntesek részére a
Melegházak, Parkok és Zöldövezetek
Igazgatósága biztosította a virág -
kertészeti anyagokat, ami 180 méter
élősövényt jelent, valamint 41 nyír-,
juhar-, akác- és hárscsemetét, illetve 42
borókacserjét.

A hangulat kiváló volt, az önkénte-
sek aktívan részt vettek a zöld területek
ápolásában. A rendezvényen jelent volt
dr. Dorin Florea polgármester és Claudiu
Maior alpolgármester, akik két akácfát

ültettek a lakók segítségével. 
– Terveink szerint a kampány során

minden lakónegyedben sort kerítünk
cserjék, facsemeték ültetésére, így jövő
hétvégén az Egyesülés negyedbe láto-
gatunk. Az én üzenetem a polgárok felé
az lenne, hogy csatlakozzanak, hiszen
helyettünk senki nem fogja elvégezni
eme feladatokat. Azon személyeknek,
akik kifogásolják a Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala által végzett
fametszéseket és azok karbantartását,
kérem, vegyenek tudomást az akcióról,
mely során több mint 500 facsemetét,
2500 cserjét, 3000 folyóméter
élősövény-kerítést ültetünk. Ily módon
szeretnénk felkérni a környezetvédőket

és -szeretőket, hogy csatlakozzanak a
kezdeményezéshez és közösen szépít-
sük meg városunkat” – nyilatkozta dr.
Dorin Florea. 

Következtetésképpen elmondható,
hogy a szombati, március 
26-i találkozó, és a Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala által meg -
szervezett Közelünkben a természet
kampány első állomása eredménye-
sen zárult.

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal

sajtóirodája

Közelünkben a természet 
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M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Átjáró
14:25 Kisebbségek műsora
15:25 Nino Rota
16:25 Optika
16:55 Szomszédok (filmsor.) 
17:30 Híradó
17:50 Teadélután
18:25 India - Álmok útján 
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Maupassant 

filmklasszikusok 
22:10 Az Este
22:45 Barbarossa (olasz 

dráma, 1. rész, 2009) 

M2

11:45 Sorstársak
12:10 Mariazell és Magyarország

vallási kapcsolatai
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra - Pásztory Dóra
14:50 Szép otthonok, remek házak
15:15 Aranymetszés
16:10 Afrika gyöngyszeme (filmsor.)

16:55 Úri házak titkai (filmsor.) 
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar válogatott
19:15 Átjáró
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.) 
21:00 Híradó
21:30 JazzEmber (portréf.)

Duna TV

11:30 Anya, az állatorvos (filmsor.) 
12:30 Kívánságkosár
15:00 Nemzeti Krónika
15:20 Vannak vidékek
15:45 Népzene
16:15 Kézművek
16:30 Az állatok világa
17:00 Idegenek az üvegházban
17:30 Közelebb Kínához
18:00 25. szélességi fok Délre

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

TV2

10:30 Stahl konyhája
11:00 Babapercek
11:05 Teleshop
12:35 Árva angyal (filmsor.)
13:25 Winnetou és barátja

(western)
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.)

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 ValóVilág
23:15 Kígyófej (am. akcióf., 2004)
00:55 Szörföljetek lúzerek! 

Hír Tv

13:35 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Vetítő (ism.)
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 Elfejetett istenek (dokf.)
11:30 Szerelem a képernyőn túl 
11:55 Eurovision 2011
12:00 TVR 55 
12:40 A királyi ház titkai (filmsor.)
15:15 Teleshop
15:30 Emberek, mint mi (rip.)
16:00 Együttélés (dokf.)
17:00 Tökéletes pár (élő)
18:00 Hírek 
18:25 A királyi ház titkai (filmsor.)
19:45 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Légy résen (riport)
22:10 A kísértetház (am. dráma)
00:40 Tökéletes pár (ism.)

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 (élő)
14:00 Reszkess, Amerika!

(filmsor.) (ism.)
16:00 Hírek (élő)
17:00 Közvetlen hozzáférés (élő)
19:00 Hírek (élő)
20:20 Lopakodók 3 (am. akcióf)
22:00 Vad nárcisz (filmsor.) 
23:00 Hírek (élő)
23:45 Capatos Show (élő)
01:00 Lopakodók 3 

(am. akcióf )(ism.)

Pro Tv

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

gazdag ember (filmsor.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Életveszély (am. dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Lara Croft: Tomb Raider

(am. akcióf.)
22:15 Az örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 

Prima TV

07:00 Kincskeresők (kalandf.)
09:00 Teleshop
09:30 Jugaru poénjai 
10:00 Vijelie család kalandjai 
11:15 Viceversa
12:30 Teleshop
13:00 Timon şi Pumbaa 
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása

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

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

12:30 A narancsvidék
13:25 Columbo
14:55 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A pokol konyhája
19:35 A dadus
20:05 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:02 Gyilkos számok
22:25 Éden Hotel (reality show)
23:25 Szex és New York
00:40 Esküdt ellenségek
01:35 Top Gear
02:40 Gyilkos sorok
03:35 Esküdt ellenségek

Eurosport 

09:30 Freeride Spirit
09:45 Snooker (élő)
12:30 Tenisz
14:00 Snooker
18:45 Euro 2012
19:45 Labdarúgás
20:00 Tenisz (élő) 
21:50 Szerdai válogatás
21:55 Lovaglás
22:55 Lovas klub
23:00 U.S.P.G.A. torna
00:00 Golf
00:30 Golf klub
00:35 Vitorlázás
00:45 Csupa sport
01:00 Snooker (ism.)

Minimax (kábel)

14:00 Bibi és Tina 
15:50 Benjamin és a cirkuszi

oroszlánok 
16:40 Caillou 
17:05 Magyar népmesék
17:15 Thomas, a gőzmozdony
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Bert és Ernie kalandjai 
18:20 Locsi-fecsi Márta
18:45 Magyar népmesék
18:50 T-Rex Expressz
19:20 Asha
19:35 Yakari
19:45 Thomas, a gőzmozdony
20:00 Simsala Grimm
20:25 A varázslatos iskolabusz

Columbo: Matt két lépésben - 13:25/ Viasat 3
Emmett Clayton sakknagymester címe kerül veszélybe,
mikor Tomlin Dudek kihívja őt egy mindent eldöntő
sakkjátszmára. Clayton hajmeresztő tervet eszel ki:
elteszi láb alól ellenfelét még a játék előtt.

Szex és New York - 22:15 / Viasat 3
A lányok készek a nagy szombat esti bulira! Egy barátjuk
eljegyzési partijára hivatalosak. "Két lélek, egy gondolat"
- hangzik az est mottója. Na mi is lehet az az egy gon-
dolat? A buli után Charlotte ...

Szerda / március 30.

21:05
Maupassant  filmklasszikusok

19:00
Merlin kalandjai

20:25
Egyenes beszéd

21:30
JazzEmber

17:30
Közelebb Kínához

18:25
Update Konyha

23:15
Kígyófej 

19:35
A dadus

22:55
Lovas klub

18:20
Locsi-fecsi Márta

14:30
Paletta

18:25
A királyi ház titka

14:00
Reszkess, Amerika! 

20:30
Lara Croft: Tomb Raider

20:30
Kötekedők krónikája 



M1

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

19:15 A királyi ház titkai (filmsor.) 
20:20 Alkotmány utca
20:30 Híradó
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Barbarossa (filmsor.)
00:15 A rejtélyes XX. század

M2

11:45 Egy történet, egy zene
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Sírjaik hol domborulnak...
15:10 Az Örök Szövetség
15:40 Mérföldkövek
16:10 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.)
17:00 Úri házak titkai (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:20 Átjáró
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 McLeod lányai (filmsor.)
22:15 Biszku és a többiek 

Duna TV

12:30 Kívánságkosár 
15:00 Nemzeti Krónika
15:20 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 Isten kezében
16:20 Tám László diaporámái
16:30 Közelebb Kínához
17:00 Az igazi helyszínelők (dok. sor.)
17:30 Zsidó vallási műsor
18:00 25. szélességi fok Délre

(filmsor.)
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Nemzeti Krónika
21:20 Közbeszéd
22:00 A csendes amerikai

(am. dráma)

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:50 Teleshop
12:20 Árva angyal (filmsor.)
13:10 Vad motorosok 

(am. akcióf., 2003) 
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 Már megint egy dilis

amcsi film (am. vígj.)

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 Showtime - Végtelen és

képtelen (vígj., 2002) 
00:25 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

10:00 100% (talk show) (ism.)
11:00 Elfejetett istenek (dokf.)
11:30 Szerelem a képernyőn túl 
11:55 Eurovision 2011
12:00 TVR 55 
12:40 A királyi ház titkai (filmsor.)
14:00 Hírek 
14:45 Közérdek (élő)
15:15 Teleshop
15:30 Kisebbségek műsora
17:00 Lottó
18:00 Hírek 
18:25 Akirályi ház titkai (filmsor.)
20:00 Hírek 
21:00 Döntsd el te! (élő)
22:10 Vörös kocsma 

(fr. vígjáték)

Antena 1

06:00 Hírek (élő)
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szimbád kalandjai (kalandf.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek (élő)
14:00 Sötét, mint az olaj 

(sp. akcióf.)
16:00 Hírek (élő)
17:00 Közvetlen hozzáférés (élő)
19:00 Hírek (élő)
20:20 Next Top Model
22:00 Vad nárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek (élő)
23:45 Capatos Show (élő)
01:00 Euforia Midnight Sun Tour
01:30 Airport (am. dráma)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Életveszély 

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

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Gyilkos társak 

(am. thriller)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

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

Prima Tv

09:00 Teleshop
09:30 Jugaru poénjai 
10:00 Vijelie család kalandjai 
11:15 Konyhabalhé (reality show)
13:00 Timon şi Pumbaa
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.) 
15:00 NCIS (filmsor.)
16:00 Cseresznye a tortán
17:00 Ütődöttek (vígj. sor.)
18:00 Hírek
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Skorpiószelídítés

(valóságshow)
22:00 Bulvárhírek 
22:15 Ütődöttek (vígj. sor.)

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

10:45 Egy kórház magánélete
11:45 A narancsvidék
12:40 A nagy csapat 2. 

(am. vígj., 1994)
14:50 Nyomtalanul 
16:25 CSI: A helyszínelők
17:40 Gyilkos számok
18:30 Gordon Ramsay 
19:30 A dadus
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Gyilkos számok
22:25 Éden Hotel
23:25 CSI: A helyszínelők
00:25 Esküdt ellenségek
01:20 Top Gear
02:25 CSI: A helyszínelők

Eurosport 

09:30 Snooker (élő)
12:30 Tenisz
14:00 Snooker (ism.)
17:45 Labdarúgás (ism.)
18:45 Tenisz (ism.)
20:00 Tenisz (élő) 
21:45 Harcosok klubja
00:30 Teljes KO
01:30 Snooker (ism.)

Minimax (kábel)

14:10 Bob és Bobek utazásai 
14:20 Szárnyas szakasz
14:35 Bogyó és Babóca
14:40 A bajkeverő majom
15:05 Babar és Badou kalandjai
15:30 Nyúlport reptér
15:45 Viva Pinata
15:55 Holly Hobbie és barátai
16:45 Viva Pinata
16:55 Ez Kész! Pénz!
17:05 Horseland
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Bert és Ernie kalandjai
18:20 Locsi-fecsi Márta
18:45 Magyar népmesék
18:50 T-Rex Expressz

20:20
Alkotmány utca

21:30
McLeod lányai 

22:00
A csendes amerikai 

22:25
Már megint egy dilis amcsi film

22:25
Showtime - Végtelen és képtelen

22:00
Jog/Ászok

16:30
700-as klub

18:30
Gordon Ramsay 

00:30
Teljes KO

18:45
Magyar népmesék

17:05
Értékmentés másként

22:10
Vörös kocsma 

14:00
Sötét, mint az olaj 

16:00
Nyughatatlan fiatalok 

13:00
Timon şi Pumbaa

III. oldalTV műsor <<március 30- április 5.
Csütörtök / március 31.

Nyomtalanul  - 14:50 / Viasat 3
Miután Breck Mulligan eltűnik a női menedékhelyről,
ahol dolgozott, a csapatot hívják a nyomozáshoz. Breck
eredetileg próbaidőn dolgozott a kábítószeres sz-
abálysértési osztályon, de a nők és a ...

Éden Hotel - 22:25 / 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.



IV. oldal március 30- április 5.>> TV műsor

M1

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

(am. filmdráma, 2000) 

M2

06:20 Hajnali gondolatok
06:23 Kárpát Expressz
06:50 Ma Reggel
09:00 Közvetítés a parlament

üléséről
20:00 Évfordulók
20:05 Átjáró
20:30 Esti mese
21:00 Híradó
21:30 McLeod lányai (filmsor.)
22:15 A tett helyszíne (filmsor.) 
23:05 Laura mosolyog 

(am. filmdráma, 2006) 
00:40 India - Álmok útján

(filmsor.)
02:30 Orvosi bűnügyek 

(filmsor.)

Duna TV

12:30 Kívánságkosár 
15:00 Nemzeti Krónika
15:20 Szerelmes földrajz 
15:50 Heuréka! Megtaláltam!
16:20 Teleki Sámuel útján
16:50 Homo faber
17:10 Idegenek az üvegházban
17:40 Beavatás
17:55 Arcélek
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Labdarúgó-mérkőzés:
Ferencváros TC - Újpest FC
22:00 Élet a Marson (filmsor.)
22:55 Dunasport
23:00 Váltó

TV2

11:00 Babapercek
11:10 Teleshop
12:40 Árva angyal (filmsor.)
13:30 Meghurcolt ártatlanság

(angol krimi, 1984) 
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 (filmsor.)
23:25 Zsaruvér (filmsor.)

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:15 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 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 
vetélkedője (ism.)

12:00 TVR 55 
12:40 A királyi ház titkai (filmsor.)
14:00 Hírek 
14:45 e-FÓRUM (élő)
15:15 Teleshop
15:30 Parlamenti pártok műsora
17:00 La vie en rose 
18:00 Hírek 
18:25 A királyi ház titkai (filmsor.) 
19:45 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Egyszer az életben (élő)
23:10 Milk (am. dráma)
01:25 Holly (izraeli dráma)

Antena 1

06:00 Hírek (élő)
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szimbád kalandjai 

(kalandf.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek (élő)
14:00 Benny Hill Show
14:15 Next Top Model
16:00 Hírek (élő)
17:00 Közvetlen hozzáférés (élő)
19:00 Hírek (élő)
20:30 Labdarúgás: 
FC "U" Kolozsvár – Dinamo (élő)
22:30 A sas árnyéka (akcióf.)
00:30 Ahová lépek, szörny

terem (vígj.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Gyilkos társak 

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

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

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Románia tehetségei 
23:30 Tudom, mit tettél 

a nyáron (am. thriller)
01:45 Hírek (ism.)

Prima TV

09:00 Teleshop
09:30 Jugaru poénjai 
10:00 Vijelie család kalandjai 
11:15 Az első nap (valóságshow)
12:30 Teleshop
13:00 Sport, kaja, híresség (ism.)
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.) 
15:00 NCIS (filmsor.)
16:00 Árnyéktanú (krimi)
18:00 Hírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Kongó (kalandf.)
22:30 Humor óra
23:30 Ron Clark története

(am. dráma)

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 Hét év Tibetben 

(am. filmdráma, 1997)
00:45 Gyilkos elmék
01:45 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

10:10 Gyilkos sorok
11:10 Egy kórház magánélete
12:10 A narancsvidék
13:05 Harlequin: Helycsere

(dráma, 1994)
14:55 Nyomtalanul 
16:40 CSI: A helyszínelők
17:40 Gyilkos számok 
18:30 Gordon Ramsay
19:30 A dadus
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Gyilkos számok
22:25 Beugró Plusz
23:25 Éden 18+
23:55 A guru (angol-francia-

am. rom. vígj., 2002)

Eurosport 

09:30 Snooker (élő)
12:30 Tenisz
14:00 Snooker
18:30 Tenisz
20:00 Favágóverseny
21:00 Legerősebb ember
22:00 Boksz (élő) 
00:00 Snooker
01:15 Extrém sportok
01:30 Labdarúgás

Minimax (kábel)

14:00 Holly Hobbie és barátai
14:45 Timmy
15:00 Bob és Bobek utazásai
15:05 Szárnyas szakasz
15:20 A bajkeverő majom
15:45 Babar és Badou kalandjai
16:10 Viva Pinata
16:35 Sharon naplója 
17:00 Koboldok és tündérek földjén 
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
18:00 Elmo világa
18:15 Bert és Ernie kalandjai
18:20 Locsi-fecsi Márta
18:45 Magyar népmesék
18:55 T-Rex Expressz

CSI: A helyszínelők- 16:40 / Viasat 3
A történetek szereplői nem riadnak vissza a lőtt sebek, az
ömlő vér és az anatómiai kuriózumok látványától sem. A CSI
olyan törvényszéki nyomozókról szól, akik a bűntények szín-
helyén dolgoznak és munkájuk igen kevéssé ismert az át-
lagember számára.

A guru - 23:55 / Viasat 3
Ramu Gupta (Jimi Mistry) Indiából Amerikába költözik,
arról álmodozik, hogy filmsztárként fog befutni. A sorsnak
azonban más, sokkal mulatságosabb terve van vele: ő
lesz New York első szexguruja.

Péntek / április 1.

18:20
India - Álmok útján 

23:05
Laura mosolyog 

20:00
Labdarúgó-mérkőzés

16:20
Rex felügyelő 

16:20
A szerelem rabjai 

22:00
Hét év Tibetben 

17:20
Hortobágyi Madárpark

13:05
Harlequin: Helycsere 

22:00
Boksz

18:55
T-Rex Expressz

16:30
Zöld övezet

23:10
Milk 

20:30
Labdarúgás

23:30
Tudom, mit tettél  a nyáron

20:30
Kongó



M1

10:00 Gyerekműsor
12:00 Sandokan (rajzfilmsor.)
12:30 Most a Buday!
13:05 Sztársáv
14:00 MotorVízió
14:30 Egészség ABC
15:10 Kincskereső
15:40 Magyarország
16:10 Zegzugos történetek
16:40 Aranymetszés
17:35 Magyarország története
18:05 Hogy volt!?
19:20 A fekete város (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 SzerencseSzombat
22:00 Apócák a pácban 

(angol vígj., 1990)

M2

11:15 Főtér 
12:00 M I É R T ?
12:50 Arborétumok
13:01 Kézfogás
13:25 Tegnap még hó esett
13:55 Európai iskola
14:55 Kántor (filmsor.)
16:00 A csábító nyomozó

(filmsor.)
17:30 Parasztok (filmsor.)
18:25 Rocklexikon
19:15 A Tenkes kapitánya (filmsor.)
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Csukás 75
22:25 Forróság 

(orosz vígj., 2006) 

Duna TV

09:00 Gyerekműsor
11:40 Divathét
12:10 Carlo és vendégei 
13:05 Isten kezében
13:35 EtnoKlub
14:55 Daktari (filmsor.)
15:45 Az autózás legendái
16:25 Kézjegy
17:10 Törzsasztal
17:55 Nyelvőrző
18:30 TÉRkép ráadás
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Dunaszínház
20:10 A tanítónő (magyar

tévéjáték, 1988) 
22:00 A szoknyás zsaru (krimi)

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:25 Született kémek (rajzfilm)
12:35 Bajnokok Ligája magazin
13:05 Két TestŐr
13:35 Babavilág
14:05 Doki (filmsor.)
15:00 Sliders (filmsor.)
15:55 Az Ügynökség (filmsor.)
17:40 Bűbájos boszorkák (filmsor.)
18:35 Luxusdoki (filmsor.)
19:30 Tények
20:00 Magellán
20:35 Világok harca (am. sci-fi, 2005)
22:50 10 nap szeptemberben

(olasz filmdráma, 2006) 
01:00 Doktor Detroit 

(am. vígj., 1983) 

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 A Pókember (anim. sor.)
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül
13:10 Autómánia
13:50 Tuti gimi (filmsor.)
14:45 Sue Thomas (filmsor.)
15:50 Édes, drága titkaink (filmsor.)
16:35 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
17:00 Kleopátra (tört. dráma, 1. rész) 
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág 
21:30 Csillag születik
23:15 Gengszter románc 

(am. rom. vígj., 2003)

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 Rajzfilmek 
09:30 Babamágia 
10:00 Hannah Montana 
10:35 Gyerekem tévéje
12:00 Pro Patria
12:30 Európánk
13:00 Határok nélkül
14:00 Hírek 
15:00 Egyszer az életben (ism.)
17:00 Találkozunk a tévében (élő)
18:50 TeleEnciklópédia
19:45 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Generációk vetélkedője
23:00 Profik 
00:10 Hajtóvadászat 

(fr. dráma)

Antena 1

07:00 Hírek (élő)
09:00 Extralarge (filmsor.)
11:00 Rabló menyasszony

(dráma)
13:00 Hírek (élő)
13:15 A maharadzsa lánya

(filmsor.)
14:30 Vicces szerelem 
16:00 Hírek (élő)
16:40 Bond: Oroszországból

szeretettel (kalandf.)
19:00 Hírek (élő)
20:20 A fenébe 
21:45 Feketék fehéren (vígj.)
00:00 Halálos szerelem

(am. krimi.)
02:30 Feketék fehéren (vígj.)

Pro Tv

06:30 Csillagok háborúja (anim.)
07:00 Hírek 
10:00 Mi történik, doktor úr? 
10:30 Egy lépéssel előbbre

(filmsor.)
12:00 Pro Motor
13:00 Hírek 
13:05 Pletykafészek (filmsor.)
14:00 Marko Polo kalandjai

(kalandf.)
16:00 Románia tehetségei (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 Románia tehetségei 
23:30 Sárkány osztag 

(hongk. akcióf.) 
01:30 Pletykafészek (filmsor.)
02:15 Mi történik, doktor úr? 

Prima TV

09:30 Nyakamban a világ
10:30 Autó fórum
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Timon şi Pumbaa
12:30 Üvöltő szelek (am. dráma)
14:30 Anyóshatalom

(valóságshow) (ism.)
15:30 Skorpiószelídítés

(valóságshow) (ism.)
16:30 Anyacsere

(valóságshow) (ism.)
18:00 Hírek 
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Hat nap, hét éjszaka (vígj.)
22:30 Katasztrófafilm (vígj.)

AXN

11:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, doki?
14:00 The Amazing Race
15:00 Largo Winch 
16:00 Jog/Ászok
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
00:00 Kaliforgia
00:35 Programozott fantáziák 
01:20 CSI: New York-i

helyszínelők

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

09:35 X-Men Animated
10:00 Őslények szigete
10:05 Zabagépek
11:00 Segítség, szülő vagyok!
11:50 Trendközelben
12:20 Oprah ajándéka 
13:15 Divatdiktátorok modelljei
13:45 Vészhelyzet
14:35 Zsírégetők
15:25 Columbo
16:50 Star Trek 7. - Nemzedékek

(am. sci-fi, 1994)
19:10 Smallville
20:00 A nagy csapat 3. 

(am. vígj., 1998)
22:00 Las Vegas
23:00 Éden Hotel

Eurosport 

09:30 Snooker (élő)
12:30 Tenisz
14:00 Snooker (ism.)
14:30 Snooker (élő)
17:45 Tenisz
19:30 Tenisz (élő)
21:15 Snooker
23:00 Curling (élő)
01:30 Rali
01:45 Snooker

Minimax (kábel)

11:10 Gömbőrség
11:25 Horseland
11:50 Koboldok és tündérek földjén 
12:15 Egyszer volt, hol nem

volt... a Föld
12:40 Holly Hobbie és barátai
13:25 Asha 
13:40 Yakari
14:00 Locsi-fecsi Márta
14:25 Magyar népmesék
14:30 T-Rex Expressz
15:00 Noddy újabb kalandjai
15:10 Caillou
15:35 Mú mama
15:45 Duda és Pocsolya
15:55 Mondókák
15:58 Gyerekdalok

14:30
Egészség ABC

20:30
Liszt Ferenc

15:45
Az autózás legendái

22:50
10 nap szeptemberben 

17:00
Kleopátra 

00:00
Kaliforgia

19:20
Zeneexpressz

12:20
Oprah ajándéka 

21:15
Snooker

15:10
Caillou

20:30
BBC Hard Talk

18:50
TeleEnciklópédia

21:45
Feketék fehéren

13:05
Pletykafészek

20:30
Hat nap, hét éjszaka

V. oldalTV műsor <<március 30- április 5.
Szombat / április 2.

Star Trek 7. - 16:50 / VIASAT 3
A Csillagflotta nyugalmazott tisztjei, James T. Kirk,
Montgomery Scott és Pavel Chekov díszvendégek az
újonnan megkeresztelt Enterprise-B fedélzetén. Ám a
próbaút váratlan fordulatot vesz.

A nagy csapat 3. - 20:00 / VIASAT 3
Gus éppen leszállóágban lévő játékos, aki szögre akasz-
taná kesztyűjét, ám Roger barátjától kap még egy nagy
lehetőséget, hogy veszteséges, gyengébbik csapatát
irányítgassa...ha tudja.



VI. oldal március 30- április 5.>> TV műsor

M1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
14:05 Fogadóóra
14:35 Villanófényben
15:05 Csillagok szerelme

(magyar portréf.)
15:40 Divatos tengerpartok
16:30 Pepita kabát (ff., magyar

rom. kalandf., 1940)
17:45 Hogy volt!?
19:20 Maupassant

történeteiből
20:30 Híradó
21:05 Szempont
22:00 24 (filmsor.)
22:45 Panoráma
23:15 Aranymetszés (ism.)

M2

10:00 Gyerekműsor
12:05 Csukás 75
13:01 Vallási műsorok
15:50 Unokáink is látni fogják
16:15 Elit gimi (filmsor.) 
17:10 Semmelweis Ignác (dokf.)
19:10 Pillér
20:05 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó
21:30 Rocklexikon
22:25 Pepita kabát (ff., magyar

rom. kalandf., 1940)
23:35 Sport7 (ism.)
00:25 Hajónapló (filmsor.)
01:15 Semmelweis Ignác

(dokf.)

Duna TV

12:05 Ízőrzők
12:45 Híradó
13:35 Élő népzene
14:05 Csellengők
14:35 A papucshős 

(ff., magyar vígj., 1938)
16:00 Múltidéző
16:30 Márai-díjasok
17:30 Vannak vidékek
18:00 Talpalatnyi zöld
18:30 Kirakat (2009)
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Kikötő - Extra
20:45 Heti Hírmondó
21:30 Klubszoba
22:25 Lélek Boulevard

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:25 Született kémek (rajzfilm)
12:35 Nagy Vagy! (szór. műsor)
13:25 Stahl konyhája
13:55 Kalandjárat
14:25 Borkultusz
14:55 Sliders (filmsor.)
15:50 Monk (filmsor.)
16:45 Bűbájos boszorkák (filmsor.)
17:40 Fletch 2. - Szenzációs

ajánlat (am. vígj., 1989) 
19:30 Tények
20:00 Napló
20:35 Napló Extra
21:05 A randiguru (am. vígj., 2005) 
23:25 Frizbi Hajdú Péterrel
00:25 Knight Rider (filmsor.)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:40 Asztro Show
12:35 meneTrend
13:10 Autósport-magazin
13:20 Forma-1 Magazin
13:45 Malabar hercegnője 

(fr. filmdráma, 2004)
15:30 Doktor Addison (filmsor.)
16:10 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
16:35 Kleopátra (tört. dráma, 2. rész) 
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
22:50 Heti hetes
00:10 Börtönpszichó 

(am. filmdráma, 2002)

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

07:00 Rajzfilmek 
07:30 Vallási műsorok
09:30 Könyv szerint
10:00 Folklór
11:00 Faluműsor
13:00 Utolsó kiadás (élő)
14:00 Hírek 
15:00 TVR 55 
16:00 Dănutz Kft.(élő)
18:00 50 perc 
19:00 Lottó
19:40 Sport
20:00 Hírek 
21:10 Vörös sarok (am. thriller)
23:15 100% (talk show)
00:15 A hét könyve
00:20 Generációk vetélkedője

Antena 1

07:00 Hírek (élő)
09:00 Angelique (ném. dráma.) 
11:30 Stuart Little 3 (anim.)
13:00 Hírek (élő)
13:15 A maharadzsa lánya

(filmsor.)
14:00 A különleges 

ügyosztály (vígj.)
16:00 SuperBingo Metropolis
19:00 Hírek (élő)
20:20 Csillagháló 
21:45 A fenébe 
23:00 Az ítélet eladó (am. dráma)
01:45 A fenébe (ism.)
02:45 A különleges 

ügyosztály (vígj.) (ism.)
03:30 Angelique (ném. dráma.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 20 év uzán (talk show)
11:00 Marco Polo kalandjai

(kalandf.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:05 Apropó TV
14:00 Pletykafészek (filmsor.)
15:00 Románia tehetségei 
18:00 Riport műsor
19:00 Hírek 
20:45 Land of Jokes
21:45 Humor
22:45 Szüzet szüntess (vígj.)
01:15 Apropó TV
02:15 20 év után (talk show) (ism.)
03:15 Riport műsor (ism.)

Prima TV

09:30 Építészet, dizájn
10:00 Teleshop
10:30 Levintza bemutatja
11:00 Ismerkedj, álmodj, szeress
12:00 Testvérek (filmsor.)
13:00 Vidéki szépség
15:00 Nyughatatlan öregek
15:30 Kötekedők 

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

(filmsor.)
23:30 Gyilkos számok 

(filmsor.)

AXN

10:00 Ki vagy, doki?
11:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, doki? 
14:00 The Amazing Race
15:00 Largo Winch
16:00 Jog/Ászok
17:30 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 XIII - Az összeesküvés
00:50 A hatalom hálójában 
01:50 Doktor House 
02:50 Jog/Ászok

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 mű-

sorablak
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

11:25 Jól nézek ki!
12:20 Őslények szigete
13:15 A tizedik királyság
14:10 A Nagy Ő
15:50 Columbo
17:15 A végzet asszonya 

(am. filmdráma, 1991)
19:10 Nagydumás kiscsajok

(am. vígj., 2003) 
21:00 Beugró Plusz
22:00 Odaát 
23:00 Éden Hotel
00:00 Éden Hotel
00:55 Futballistafeleségek
01:55 Az utolsó órában 
02:45 Trendközelben

Eurosport 

09:30 Snooker (élő)
12:30 Tenisz
13:30 Kerékpározás (élő)
18:00 Snooker
20:00 Boksz
21:45 Tánc
23:15 Curling (élő)
01:30 Rali
01:45 Snooker

Minimax (kábel)

11:10 Gömbőrség
11:25 Horseland
11:50 Koboldok és tündérek földjén 
12:15 Egyszer volt, hol nem

volt... a Föld
12:40 Holly Hobbie és barátai
13:25 Simsala Grimm
14:00 Locsi-fecsi Márta
14:25 Magyar népmesék
14:30 T-Rex Expressz
15:00 Noddy újabb kalandjai
15:15 Caillou 
15:35 Mú mama
15:45 Duda és Pocsolya
16:00 Mondókák
16:01 Gyerekdalok (2008)
16:03 Mondókák

Nagydumás kiscsajok - 19:10 / Viasat 3
Molly Gunn (Brittany Murphy) az elkényeztetett gazdag
lányok életét élte, amíg rocksztár apja élt. Életében
először munkát kell keresnie, hogy eltartsa magát,
ezért bébiszitternek áll.

Odaát - 22:00 / Viasat 3
Sam és Dean ez alkalommal egy dzsinnt üldöznek, aki em-
bereket ragad magával, és kiszívja az életerejüket. Amikor
Dean szembekerül vele, a szörnyeteg nem öli meg, hanem
elkábítja, és magával viszi egy másik világba, egy olyan
valóságba, ahol Dean anyja újra él.

Vasárnap / április 3.

15:05
Csillagok szerelme 

22:25
Pepita kabát

14:35
A papucshős 

21:05
A randiguru 

13:45
Malabar hercegnője 

18:00
Largo Winch

10:35
Laci bácsi konyhája

17:15
A végzet asszonya 

23:15
Curling 

15:45
Duda és Pocsolya

12:05
Civil kaszinó 

21:10
Vörös sarok

11:30
Stuart Little 3 

22:45
Szüzet szüntess

19:30
Cseresznye a tortán



M1

10:55 Nappali
11:55 Parlamenti Napló
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Mindentudás Egyeteme
16:25 A párbaj
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:41 Körzeti híradó
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján

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

M2

10:00 A hangszerkészítés mesterei
10:30 Közvetítés a parlament

üléséről
20:00 Zenelánc
20:02 Esti mese
20:30 A rejtélyes XX. század
21:00 Híradó
21:25 Sporthírek
21:29 Időjárás-jelentés
21:30 Mindentudás Egyeteme
22:25 Montalbano felügyelő

(filmsor.)
23:25 Záróra
00:15 India - Álmok útján

(filmsor.)
02:05 Bízzál bennem 

(filmsor.)

Duna TV

12:30 Kívánságkosár 
15:00 Híradó
15:20 Kirakat
15:45 Nyelvőrző (ism.)
16:15 Madártávlatból
16:55 Idegenek az üvegházban
17:25 Heuréka! Megtaláltam!
18:00 25. szélességi fok Délre

(filmsor.)
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 A halott királyné (fran-

cia filmdráma, 2009) 

TV2

08:00 Mokka
10:00 Mokka habbal 
10:45 Stahl konyhája
11:10 Babapercek
11:20 Teleshop
12:50 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Hukkle
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (filmsor.)
17:20 Edina és Joshi (talk show) 
17:25 Marina (filmsor.)
19:30 Tények
20:20 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 NCIS (filmsor.)
23:20 NCIS: Los Angeles (filmsor.)
00:15 Aktív

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 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

11:55 A narancsvidék
12:50 Nagydumás kiscsajok

(am. vígj., 2003)
14:45 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:40 A konyha ördöge 
19:35 A dadus
20:05 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Gyilkos számok
22:25 Éden Hotel
23:25 Szex és New York
00:40 Esküdt ellenségek
01:40 Top Gear
02:45 Gyilkos sorok

Eurosport 

09:30 Rali
09:45 Kerékpározás
11:00 Curling
13:00 Snooker
15:00 Kerékpározás
16:15 Tenisz
17:15 Snooker
19:00 Eurogólok
19:30 Bajnokok klubja
20:45 Legerősebb ember
21:45 Ütközések ideje
21:50 Wattok
22:00 Pankráció
22:30 Ütközések ideje
22:35 Pankráció Válogatás
23:30 Curling (élő)
01:30 Rali

Minimax (kábel)

14:00 Noddy újabb kalandjai
14:10 Caillou
14:35 Woofy
14:40 Mú mama
14:50 Duda és Pocsolya
15:05 Mondókák
15:06 Locsi-fecsi Márta
15:28 Mondókák
15:30 Magyar népmesék
15:40 T-Rex Expressz
16:10 Yakari
16:20 Thomas, a gőzmozdony
16:35 Simsala Grimm
17:00 A varázslatos iskolabusz
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
18:00 Elmo világa
18:20 Bert és Ernie kalandjai

15:30
Mindentudás Egyeteme

22:25
Montalbano felügyelő 

22:00
A halott királyné

17:20
Edina és Joshi 

21:45
Barátok közt 

22:00
A törvény embere 

13:05
Vásárlási műsorablak

00:40
Esküdt ellenségek

22:00
Pankráció

16:20
Thomas, a gőzmozdony

18:30
Panaszkönyv

VII. oldalTV műsor <<március 30- április 5.
Hétfő / április 4.

Ramsay - A pokol konyhája - 18:40 / VIASAT 3
A  v i l á g h í r ű  s é f ,  G o r d o n  R a m s a y  e x t r a v a g á n s
szórakoztató show műsorában,  R amsay bevonul
egy étterembe, és egyszerűen rendet tesz,  mindezt
persze fergeteges  humorral .

Gyilkos számok - 21:25 / 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 bűnü-
gyeket elemzünk, mintákat fedezünk fel, és kiszámítjuk
egyesek viselkedését. 

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 ).



VIII. oldal március 30- április 5.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Mindentudás Egyeteme
16:25 Tudástár
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:41 Körzeti híradók
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Maupassant történeteiből 
23:45 "Hiszünk a dalban..."

M2

12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:50 Élő hagyomány
15:15 Történelmi képeskönyvünk
16:15 Afrika gyöngyszeme

(filmsor.) 
17:05 Úri házak titkai (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar pop
19:20 Átjáró
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Mindentudás Egyeteme
22:25 Montalbano felügyelő

(filmsor.)

Duna TV

12:30 Kívánságkosár 
15:00 Híradó
15:20 Csellengők (ism.)
15:45 Beavatás 
16:00 Clipperton(filmsor.)
16:30 Védett szépségeink
17:00 Képes krónika
17:25 A történelem útvesztői
18:00 25. szélességi fok Délre

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

(lengyel dráma, 2007) 

TV2

10:30 Stahl konyhája
11:05 Teleshop
12:35 Árva angyal (filmsor.)
13:25 Túlméretes szöszi 

(am. filmdráma, 2007) 
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
20:00 Aktív
20:30 Jóban Rosszban (filmsor.)
21:30 Bajnokok Ligája (élő)
00:20 Aktív
00:25 A médium (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.)
17:20 Mindörökké szerelem

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

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
23:00 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

11:55 A narancsvidék
12:50 A végzet asszonya
14:45 Nyomtalanul
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A konyha ördöge
19:35 A dadus
20:05 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Gyilkos számok
22:25 Éden Hotel
23:25 Szex és New York
00:40 Esküdt ellenségek
01:40 Top Gear
02:45 Gyilkos sorok
03:40 Esküdt ellenségek

Eurosport

09:30 Rali
09:45 Labdarúgás
11:00 Curling
13:00 Labdarúgás
13:30 Csupa sport
14:30 Kerékpározás
15:30 Snooker
16:30 Eurogólok
17:00 Bajnokok klubja
18:15 Curling (élő)
20:30 Labdarúgás
21:00 Csupa sport
22:00 Boksz
00:00 Extrém sportok
00:30 Snooker
01:30 Rali
01:45 Csupa sport

Minimax (kábel)

14:00 Fifi virágoskertje
14:10 Caillou
14:35 Woofy
14:40 Mú mama
14:50 Duda és Pocsolya
15:00 Mondókák
15:05 Gyerekdalok
15:06 Mondókák
15:10 Magyar népmesék
15:15 T-Rex Expressz
15:45 Asha 
16:00 Barbie Fairytopia
17:00 Yakari
17:15 Thomas, 

a gőzmozdony
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!

A kifutó - 09:05 / Viasat 3
A kifutó című sorozatban szereplő tehetséges dizájnerek
életük nagy lehetőségével találkoznak: a nemzetközi
divatvilág nagyágyúi előtt, New Yorkban felvonul-
tathatják teljes kollekciójukat.

Esküdt ellenségek - 00:40 / Viasat 3
A lakásában holtan talált nő meggyilkolásával fiát vádolják,
aki nemrég került feltételesen szabadlábra, miután 15
évet ült gyilkosságért. Konzultálva a régi ügy vezető ny-
omozójával, Goren és Eames nem várt dolgokra derít
fényt...

Kedd / április 5.

16:55
Szomszédok

22:00 
Trinity kórház

16:30
BBC Reporters 

17:20
Rally-magazin

16:15
Afrika gyöngyszeme 

22:00
Menjünk holnap moziba 

13:25
Túlméretes szöszi 

16:20
A szerelem rabjai 

18:30
A konyha ördöge

14:30
Kerékpározás

16:00
Barbie Fairytopia

+ 8 oldal 

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

+8
Változatlan 

áron!
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