
Tovább szennyez a kombinát, az elmúlt napokban ismét városszerte érezhető az ismerős csípős am-
móniaszag a levegőben. A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szakemberei legutóbb március
22–28. között a Dózsa György utca 231. szám alá (kb. 600 méterre a vegyi kombináttól) kihelyezett
mozgólaboratórium segítségével ellenőrizték a levegő minőségét a megyeközpontban. Dănuţ Ştefă-
nescu, a környezetvédelmi felügyelőség vezetője lapunknak elmondta, a folyamatos mérések bebi-
zonyították, hogy az ammóniakoncentráció többször túllépte a megszabott határértéket.

Kultúra

Légy a tejben?

Véletlen egybeesések vagy előre gondo-
san kitervelt csapdahelyzetek lehetetlení-
tették el a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház állandó vezérigazgatói tisztségére
a versenyvizsga kiírását? Avagy helytelen
a problémához való közeledésünk? 
Utóbbit sem zárjuk ki... Véletlennek vagy
bizarr összeesküvésnek tulajdonítható a
helyzet?

Hír és hírháttér

„Az MPP-vel Maros
megyében is számolni kell!”

Egy polgármester, egy alpolgármester és 62
tanácsos, ez a Maros megyei MPP önkor-
mányzati tisztségviselőinek csapata. Indu-
lásnak nem rossz, egy hónappal a párt
bejegyzését követően, ennyire futotta az
RMDSZ-hegemóniáról híres megyében –
összegez László György, a szervezet fiatal
megyei elnöke.
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„Egy társadalomban mindig kellenek a hangadók” 

Önmegvalósítás: nem a pénz és a hatalom mentén, ha-
nem egyéni és közösségi jogainkért kiállva, hogy teljes
emberként élhessünk. Kiszállni egy magasságokba rö-
pítő körhintából, hogy a földön keressük meg saját
utunkat, egyéni céljainkat egy közösség szolgálatának
tükrében meghatározva. Ezek lennének a Szigeti Eni-
kővel folytatott beszélgetés következtetései. A Civil El-
kötelezettség Mozgalom alapítóját és igazgatóját élet-
útjáról, motivációiról, tapasztalatairól kérdeztük.

>>> 11. oldal

Sport

Távolabb 
a kiesési zónától

Értékes három pontot szerzett újra a vásár-
helyi csapat. A Sabău által vezetett FCM le-
génysége a szebb napokat is megélt
besztercei Gloria ellen győzedelmeskedett,
így amint azt Sabău a mérkőzést követő
sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, mintegy
95%-ban már elkerülték a kiesést.

>>> 15. oldal

Juventus

Barantával a 
hagyományőrzés útján

A nyárádszeredai Bekecs baranta csapat
több mint öt éve oktatja a hagyományos
harcművészetet, a magyar harci testkultú-
rát, mely a puszta harcászaton túl, nemzeti
értékrendszert, a hagyományos magyar
kultúra terjesztését vállalja fel. A baranta
célkitűzéseiről, a nyárádszeredai csapat te-
vékenységeiről i. Nagy Lászlót, a csapat
vezetőjét kérdeztük.

>>> 14. oldal
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Tovább füstölög és
szennyez az Azomureş

Újra terítéken a kombinát ügye

>>> 3. oldal

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

a 7 képe : 

Április 6. Bíborka, Vilmos, Dénes, Takson
Április 7. Herman, József, Árpád, Ármin
Április 8. Dénes, Valter
Április 9. Erhard, Malvin, Vince
Április 10. Zsolt
Április 11. Leó, Szaniszló, Leona
Április 12. Gyula, Zénó, Szilárd

Ajánló

Kos: Nehezen viseli az egyedüllétet, így, amikor a part-
nerének más dolga akad, rögtön a telefonért nyúl és 
szervezésbe kezd. Barátainak nem kell kétszer szólni, nem
hagyják magára, ráadásul nekik köszönhetően rádöbben,
hogy a párkapcsolatában nincs minden rendben.

Bika: Határozottságával és türelmességével könnyedén
lenyűgözi a környezetét. Még azok is behódolnak önnek, akik
számára eddig láthatatlan volt. 

Ikrek: A hete búslakodással telik, szomorkodik anélkül, hogy
oka lenne rá. Attól fél, hogy magányos marad, ugyanakkor
tart attól, hogy a már megszokott szabadságát valaki korlá-
tozza.

Rák: Egyszerűen nem ismer önre senki. Máskor bizonytalan
és labilis személyisége most magabiztos és felszabadult,
legalábbis látszólag. Kevesen veszik észre, hogy ez egy álarc,
védőpajzs, mert fél, hogy valaki mélyen megbántja. 

Oroszlán: Szeret ábrándozni, és ezek az álomképek a héten
valóra is válnak. Őszintén örül, de pontosan emiatt meggon-
dolatlanul cselekszik, így a hét második felében már sokkal
szomorúbb percek várnak önre.

Szűz: Minden cselekedetét az érzelmei irányítják. Így kön-
nyen belekeveredik egy olyan szerelmi helyzetbe, amelyben
nehezen dönt, pedig muszáj dűlőre jutnia. 

Mérleg: Önfejű és könnyen lobbanó természetű. Ez eleinte
imponál a másik nemnek, de hosszú távon gyakori ütközési
pontot jelent. Az eddig irigyelt diplomáciai érzéke a héten
egy csapásra eltűnik, makacsul ragaszkodik az elképzelései-
hez.

Skorpió: A héten picit túllő a célon, olyasmit vet a partnere
szemére, ami az ön lelkiismeretét terheli. Egy véletlennek
köszönhetően olyan információkhoz jut vele kapcsolatban,
amelyet előnyére fordíthatna, ön viszont a támadást
választja.

Nyilas: Nehéz időszak elé néz a héten. Minden csupa ellent-
mondás és zűrzavar körülötte, nem találja a helyét a családja
körében. Kételkedik önmagában, sőt, még a  partnere
hűségét is megkérdőjelezi.

Bak: Kitartó és makacs, amit egyszer megszerzett, arról ne-
hezen mond le. Így van ez a baráti és a párkapcsolatában is.
A héten valaki óriási csalódást okoz önnek, azonban ön ra-
gaszkodik hozzá. 

Vízöntő: Imád kacérkodni, kifejezetten élvezi, ha csábíthat.
A héten sem hazudtolja meg önmagát, csakhogy semmi célja
nincs azzal, hogy elcsavarja a férfiak fejét. Kiszemelt áldozata
ezt nem sejti, és sokáig vár önre.

Halak: Fél az újdonságoktól, ezért nem mer változtatni a je-
lenlegi, egyre elviselhetetlenebb helyzetén sem. Úgy érzi,
még mindig jobb egy rossz kapcsolatban élni, mint egyedül,
magányosan.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

www.kozpont.ro
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Hasznos telefonszámok

Kár kihagyni
Színház
Árpilis 6-án, szerdán este 7 órától Müller

Péter–Seress Rezső: Szomorú vasárnap
című kamaramusicaljét tekinthetik meg a
színház kistermében.

Csütörtökön, április 7-én, este fél nyolc-
tól a színház kistermében Kincses Elemér:
Csend című drámáját láthatja a közönség. 

Vásár
Április 7-én, csütörtökön 18 órától hús-

véti vásár nyílik a Philothea Klubban
(Kossuth utca 2 szám). A vásár két hétig lesz
látogatható, amelyen részt vesznek kézmű-
vesek és alapítványok. A szervezők minden-
kit szeretettel várnak.

Tojásfestő tanoda Kalibáskőn
A kalibáskői táborban Tojásfestő tanoda

nyílik a tavaszi vakációban. Bemutatásra
kerül pár modern tojásfestő módszer is, de
az idő nagy részét hagyományos népi to-
jásdíszítő módszerek elsajátításával töltik.

Közösen kesicét készítenek, tojást írnak,
karcolnak, faragnak és marnak. A gyerekek
megismerhetik a hagyományos motívu-
mok és színek jelentését. A kirándulások
során meglesik a természet újhodását, ha-
gyományos népi húsvéti játékokat játsza-
nak és nyuszikereső stafétajátékot
szerveznek. Érdeklődni, feliratkozni a
w w w.kalibaskogyerekvilag.ro honla-
pon, illetve a 0744-778519-es telefonszá-
mon Kovács Ildikó táborvezetőnél. 

Hangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia

csütörtök, április 7-i esti hangversenyén
Gheorghe Costin vezényel, zongorán közre-
működik Bálint Zsuzsa (Németország). Mű-
soron: Rachmaninov – 3. d-moll
zongoraverseny, R. Strauss – Don Juan
(szimfonikus költemény), Liszt Ferenc – 2.
Magyar rapszódia (a zeneszerző születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából). A kon-
certre a Kultúrpalota nagytermében este 7
órai kezdettel kerül sor.

Árnyékok
A Magyar költészet napja alkalmából,

április 11-én Dénes Előd Árnyékok címmel
József Attila megzenésített verseiből álló
műsorát adja elő. A rendezvénynek a Kul-
túrpalota kisterme ad otthon, 19 órától kez-
dődően. Közreműködik: Berekméri
Melinda, Darabont Júlia, Domahidi Emese,
Ruszka Sándor. A belépés ingyenes.

Tojásfestő tanoda Kalibáskőn
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Dănuţ Ştefănescu, a környezetvédelmi
felügyelőség vezetője lapunknak el-
mondta, a folyamatos mérések bebizonyí-
tották, hogy az ammóniakoncentráció
többször túllépte a megszabott határérté-
ket. Az előírások értelmében fél óra alatt
0,300 milligramm/m³, napi átlagban pedig
0,100 milligramm/m³ ammónia-kibocsá-
tás megengedett. „Az elmúlt hetekben
gyakran előfordult, hogy a levegőbe jutott
kémiai anyag sűrűsége félóránként elérte
a 0,800 milligramm/m³-t. A mi feladatkö-
rünkbe a mérések elvégzése tartozik, az
adatokat továbbítjuk a környezetvédelmi
őrséghez, akik referenciaméréseket végre-
hajtva szabják ki a büntetéseket, határoz-
zák meg a pénzbírságok összegét” –
magyarázta. 

A bezárás határán?

Nem változtattak korábbi álláspontju-
kon a marosvásárhelyi civil szervezetek
képviselői, miszerint a leghatékonyabb
megoldást a vegyipari kombinát bezárása
jelentené: „Az Azomureş azon régi, mond-
hatni történelmi szennyező források
egyike, melyet a mögöttünk álló generá-
ciók hagytak ránk. Bármiféle megoldáshoz
folyamodnának a hatalmon lévők, kétség-
kívül nehéz és drasztikus lesz, viszont arra
is figyelnünk kellene, hogy az elkövetke-
zendő generációknak ne hagyjunk, és fő-
képp ne produkáljunk újabb szennyező
forrásokat” – magyarázta Szakács László,
a Rhododendron Környezet- és Természet-
védelmi Egyesület elnöke. Hozzátette, ha
olyan struktúrák megvalósításán gondol-
kodunk, mint elődjeink, akkor önmagun-

kat és a következő generációt sokkal na-
gyobb veszélynek tesszük ki. „Meddig me-
hetünk el a fejlődésben, fejlesztésben? Ne
lépjük át a határt!” – javasolta. A Fókusz
Öko Központ vezetője, Hajdú Zoltán a be-
zárás mellett tette le voksát, melyet a vá-
sárhelyi polgárok és a szakminisztérium
összefogása valósíthatna meg: „Fontos
lenne, hogy az ott dolgozó néhány ezer
embernek máshol biztosítsanak munka-
helyeket, de mi történik abban az esetben,
ha a török tulajdonosok néhány év múlva
bezárják a kombinátot és nyakunkba sóz-
zák ezt a csődtömeget? Mibe fog kerülni
akkor a megoldás? El kell vágni a gordiuszi
csomót, és más típusú vállalkozást létre-
hozni az Azomureş helyére” – hangsú-
lyozta. Hasonlóképpen vélekedik Papp
Tamás, a marosvásárhelyi Milvus Csoport
– Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület elnöke, aki elsősorban kemény tár-
sadalmi, civil fellépésben és
összefogásban látja a megoldást. 

„Nem tudjuk bezárni 
a kombinátot!”

A civil szervezetek által tett javaslatok
ellenére, Borbély László környezetvédelmi
miniszter kijelentette: lehetetlen lakatot
tenni a kombinát ajtajára. Ezt nemcsak a
2007-ben kibocsátott környezetvédelmi
engedély toleranciájával magyarázta,
hanem a török tulajdonosi körbe fektetett
bizalmával is, akik a látszat ellenére, meg-
tesznek mindent az ammóniaszint csök-
kentése érdekében. „A kombinátot bezárni
nem tudjuk. Ez legyen világos! Sehol Euró-
pában nem létezik olyan kombinát, amely
annyira lecsökkentse a kibocsátott ammó-
niamennyiség szintjét, hogy időnként ne
érezzék azt a lakosok. A török tulajdonosok
bevallották, hogy bár bizonyos mértékig
csökkentik azt, száz százalékban szinte
képtelenség” – összegzett a miniszter. 

Fodor Tekla

Tovább füstölög és
szennyez az Azomureş

Újra szennyez a kombinát, az elmúlt napokban ismét városszerte érezhető az ismerős csípős 
ammóniaszag a levegőben. A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szakemberei legutóbb
március 22–28. között a Dózsa György utca 231. szám alá (kb. 600 méterre a vegyi kombináttól) ki-
helyezett mozgólaboratórium segítségével ellenőrizték a levegő minőségét a megyeközpontban.

Az Erdőszentgyörgyön havonta megjelenő kulturális és közéleti lap, az Erdőszentgyörgyi Figyelő
idén márciusban érte meg  a 100. lapszámot. 

Újra terítéken a kombinát ügye Stop a négykerekű
terepmotorosoknak

A tavasz beköszöntével megnőtt a négy -
kerekű terepmotorok (ATV) száma szerte a
városban. Míg egyeseknek kimondhatatlan
örömöt okoz ezen járművek vezetése, addig
a lakók zöme a kibírhatatlan zajra pa nasz -
kodik. A probléma orvoslásaképpen a leg -
utóbbi soros városi tanácsülésen úgy
dön töttek, kitiltják az ATV-seket, valamint a
cross motorosokat Marosvásárhely pihenő- és
zöld övezeteiről, azaz a Víkendtelepről, a So -
mos tetőről és a Maros-partról. 

„Természetesen kellemetlen az, amikor már egy eleve tiltó
törvényt kell megerősíteni tanácsi határozattal, viszont amíg
egyesek nem értik meg, hogy a szabályokat be kell tartani,
nincs más választásunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy azon te-
rületek, ahova a vásárhelyi polgárok elsősorban szórakozni,
pihenni járnak, ne legyenek kitéve az ATV-kel, illetve a cross
motorokkal történő csendháborításnak” – magyarázta Csegzi
Sándor alpolgármester. Azon extrém járműtulajdonosok, akik
mégis a Víkendtelepen óhajtanak motorozni, 500 és 1000 lej
közötti pénzbüntetésre számíthatnak. Az új szabályozás ér-
telmében az ATV-sek szabadon használhatják a vegyi kom-
binát mögött lévő, valamint a Budai erdő melletti útszakaszt. 

– Fontos figyelnünk egymásra, hogy mindenki jól érezze
magát a vásárhelyi pihenőhelyeken, zöldövezetekben. Örü-
lök, hogy kitiltják a négykerekű terepmotorral közlekedőket,
hiszen nem kell attól rettegnem, hogy hároméves kislányo-
mat mikor gázolja el egy vagánykodó ATV-sofőr – nyilatkozta
lapunknak László Róbert marosvásárhelyi lakos. 

F.T.

Előfizetési akció!

A Központ hetilap a következő előfizetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0753.873.999, 0770.906.225

A századik Erdőszentgyörgyi Figyelő

2002 karácsonyán jelent meg a kisváros ha-
vilapjának első száma –  Kovrig Magdolna ma-
gyar szakos tanárnő főszerkesztésében. A cikkek
megírását rajta kívül a helyi katolikus plébános,
Sebestyén Péter, az iskola könyvtárosa, Székely
Ferenc, továbbá Kovrig Zoltán tanár vállalták fel.
Utóbbi végezte az újság tördelését is.  Kezdetben
ennyien voltak szerkesztők és írók egyszemély-
ben, akik híreket gyűjtöttek Erdőszentgyörgyről
és környékéről, beszámoltak  a  közéleti és kultu-
rális eseményekről, és  olyan személyeket szólal-
tattak  meg, akik hozzátettek valamit a közösség
épüléséhez vagy  élettörténetük szolgált tanul-

ságul a közösség számára.
A havilap 100. számának megjelenése alkal-

mából a szerkesztőséget március 17-én  meghív-
ták a marosvásárhelyi unitárius templom Bözödi
György- termébe, ahol Kuti Márta kiadószer-
kesztő és Bölöni Domokos író beszélgetett a ven-
dégekkel az elmúlt 9 év tanulságairól és
buktatóiról. A találkozó  kellemes,vidám hangu-
latban zajlott. Többen kívánták, hogy érje meg
az 1000. számot.

Barabás Andrea
II. éves kommunikációs hallgató, Sapientia EMTE.



Feltámad 
az aranykorszak?

Pro primo. Annak ellenére, hogy az arany ma
már nem egy hivatalos fizetőeszköz, mégis deviza
jelleggel bír, és folyamatosan követni lehet a hivata-
los árfolyamát. A befektetési lehetőségek közül az
ingatlanárak zuhanása, a pénz inflációja, valamint a
bankok által nyújtott alacsony kamatok miatt, ma
újból az aranyfelvásárlás tűnik a legmegfelelőbbnek.
Hiába van az, hogy semmilyen fontos ipari alkalma-
zásra nem nyújt lehetőséget, az aranyfogak és –fül-
bevalók pedig nem merítik ki a világon előállított
arany felhasználási potenciálját, mégis ez maradt
egyes országoknak a gazdasági fedezete. Ennek kö-
vetkeztében újból virágkorát éli az „aranyláz” mind
az aranybányászok, mind pedig az aranybefektetők
körében. Jó lett volna, ha ebből a „betegségből” a pa-
pírpénz, az elektronikus fizetési eszközök, valamint
az egyéb vagyoni garanciák kigyógyították volna az
emberiséget, mert akkor megelőzhető lett volna pél-
dául a ciánkatasztrófa. Így viszont állva maradt a ve-
respataki aranybánya terve. 

Pro secundo. A másik ok, ami miatt aktuálissá
vált ez a kérdés, az a marosvásárhelyi közhangulat
kedvezőtlen alakulása. Az „aranykorszaknak” titulált
diktatúra éveiben önkényesen hozták meg a dönté-
seket a város – akkoriban még – többségi magyar
lakosainak akaratával szemben. Templomokat és
szobrokat romboltak le, utcaneveket változtattak
meg, parkokat semmisítettek meg. Iskolákat és
egyetemeket vettek el és szennyező gyárakat építet-
tek helyettük. Megvonták az egyén és a közösség ön-
rendelkezési jogát. Az akkoriban átélt szörnyűségek
ismétlődnek meg napjainkban. A gyárak ma is vígan
szennyezik környezetünket, a parkok felszámolása
mindennapos veszély. Egy nagykövetné szavait a
román parlamentben a magyar miniszterelnök nya-
kába akasztanak. Az önkormányzat határozatát a
Kossuth utca újrakereszteléséről a „politikafüggetlen”
bíróság megsemmisítette. A város magyar iskolahá-
lózata nem létező fogalom. Sőt, mind a mai napig
köztünk van a „Guşa-szobor szelleme”. Mi lett volna,
ha nem ül folyton kormányon az RMDSZ? Lehetett
volna ennél rosszabb is?

Pro tertio. A sajtószabadságról kiderült, ez csak
azzal a feltétellel érvényes, hogy „a pénz beszél és a
kutya ugat”. A romániai magyar sajtó nagy részét bu-
dapesti és bukaresti kormányzati pénzekből táplál-
ják, és ez érezhető a cikkek, a hírek és a tudósítások
„genetikai állományában” is. Emellett azonban, le-
hetőségeik szerint a magáncégek is befolyásolják a
sajtóorgánumok irányultságát. Most egy olyan nagy
gazdasági szereplő lépett be a romániai magyar mé-
diapiacra, amely magáncég ugyan, de az egész civil
társadalom érdeklődését felkeltette. Az oly vitatott
aranybánya beindítását kezdeményező cég több
mint féltucatnyi romániai magyar napilapban (illetve
azok honlapján) reklámozza magát. Bizonyos krité-
riumok alapján ki lett választva, kik promoválják a
ciántechnológiával aranybányát létrehozni óhajtó
vállalatot. Pénzt adtak ezáltal a sajtó egy részének,
és hatalmat is. Vajon, mindez „ingyen” van?

Ferencz Zsombor
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Népdalaink tele vannak a szerelmi bánat
okozta fájdalom képeivel: „Bánat, bánat,
nehéz bánat, ne rakj szívemre kővárat…,
annyi bánat a szívemen, kétrét hajlik az ege-
ken…, bús gerlice siratja a párját…, bána-
timban beszegődök betyárnak…”

Bánkódunk, ha valakit elveszítettünk, ha
csalódtunk abban, akit szeretünk, bánkódik a
szülő gyermekéért, bánatot okozunk a másik-
nak, mert romba döntöttük velünk kapcsola-
tos álmait, visszautasítottuk irántunk táplált
bizalmát, megszegtük ígéretünket, nem álltuk
szavunkat, eljátszottuk becsületünket. Nem
pusztán érzelmekről van itt szó, hanem ke-
gyetlen erkölcsi valóságról. Viszont érdekes
módon kevésbé szoktunk bánkódni bűneink
miatt.  A bűnt általában nem bánjuk any-
nyira…Vajon miért? Miért bűn az, ami jóle-
sik? Miért nincs bűntudatunk? 

Lehetséges, hogy gyengeségnek tartom
beismerni azt, hogy vétkeztem, itt elszúrtam,
emitt bakot lőttem, amott gyepre fejtem, és
félek, hogy másoknak, ha megismerik az igaz-
ságot, megváltozik a véleménye rólam.

Az is lehet, hogy nem vagyok tisztában
azzal, mi a bűn, azzal, hogy amit tettem, az
bűn volt, jónak tartottam a rosszat, azt hittem,
ha másnak nem ártok, akkor magamnak sem,
vagy nem vagyok tudatában annak, hogy el-
szakítottam az Istennel és többiekkel összekötő
kapcsolat szálait. Lelkiismeretemet már any-
nyira tágítottam, hogy nyugodtan belefér még
a bűn is. Ha mégis nyugtalanított valami,

igyekeztem elfojtani vagy kimagyarázni, majd
az idő megoldja…

A valóság viszont az, hogy bánat nincs be-
ismerés, felismerés nélkül. Egy kudarcélmény,
egy sokk, egy megrázó vagy felrázó esemény,
életem zsákutcája, egy vereség a kapcsolata-
imban mindenképpen kijózaníthat: amit tet-
tem, nem válik dicsőségemre. Haszontalan,
hitvány csirkefogó voltam, nem emberhez
méltóan viselkedtem.

A bánathoz az is hozzátartozik, hogy ezt ki
merjük mondani. Ha már egy vereség megtörte
becsvágyunkat, legyen olyan valaki, akit sze-
retünk, akinek a jelenlétében szembesítjük ma-
gunkat a tényekkel. Mert ha igazi barátok
vagyunk, nemcsak az örömben tudunk osz-
tozni, hanem képesek vagyunk a bánatot is
megosztani. Egy jó barát a bánat idején is ka-
paszkodó. Olyan segítség, mint a hegymászók-
nak a kötél, amit egymáshoz erősítenek,
mielőtt nekiindulnak a meredek sziklának.
Megosztott bánat fél bánat – tartja a mondás.

A bánat nem más, mint realitásérzék. Fel-
ismerem elégtelenségemet, és tisztában va-
gyok azzal, hogy akit megbántottam, az nem
érdemelte meg, sőt ennek ellenére, szeret
engem. Nem akarom elodázni a beismerést,
nem akarom elnapolni az igazság óráját, mert

hiszem, hogy csak az igazság tesz szabaddá. 
Piet van Breemen jezsuita egyik elmélke-

désében azt mondja, hogy a bánatot aján-
dékba kapjuk. Az a kegyelem műve. Az
ágostonos szerzetes, Luther Márton is ezt is-
merte fel a gyóntatószékben, miközben hall-
gatta a bűnbánó hívek vallomásait. Ekkor
kezdte kidolgozni megigazulás tanát.

Isten kegyelme tesz minket igazzá. Nem
lehet azt „csinálni”. Amit mi csinálunk, sokszor
azzal a kísértéssel párosul, hogy igazolni akar-
juk magunkat Isten előtt. Az igazi bánat vi-
szont Lélek gyümölcse. Ezt viszont csak akkor
tapasztaljuk meg, ha nevén nevezzük a bűnt
magunk előtt is. Ha nem lesz kétségünk afelől,
hogy az valóban vétek volt, és tetten érjük sú-
lyát, meg a kárt, amit vele okoztunk…

Ezért van az, hogy aki megbánja tettét, azt
elönti a béke, egy különös lelki nyugodtság és
öröm, nem fél, mert bizalma-szeretete erőt ad
a megbocsátásra és az újrakezdésre. A jezsuita
lelki író szerint igazi bánatra akkor jutunk el,
ha csendben letérdelünk a kereszt elé, s nézzük
a megfeszített Krisztust… Nem magyaráz-
gatjuk bizonyítványunkat, nem szépítgetjük
bűneinket, s közben tudatosul bűnünk, oldód-
nak az elfojtások, mert a kereszt mégiscsak azt
jelzi: Isten a szeretetben elment értem a vég-
sőkig.

Ünnepek táján, az ingyenes szeretet cso-
dáit megtapasztalva jó, ha térdre kényszerít a
bánat. Mert akkor az irgalom felemel.

Sebestyén Péter

Más-lap

Bánat vagy bűnbánat?

Dr. Benedek István, a városi RMDSZ szer-
vezet elnöke arra a máig uralkodó hangu-
latra mutatott rá, amelyben „román részről
még mindig léteznek olyan nyomást gya-
korló csoportok, akik nem értik, hogy Ro-
mánia az Európai Unió határain belül van”.
Az orvosprofesszor az ügy hátterére is ref-
lektált, hangsúlyozva, eddig kétszer sikerült
törvényes keretek között megszavazni az
utca visszakeresztelését oly módon, hogy
mindkét alkalommal a szavazó tanácsosok
között román nemzetiségűek is voltak. Eze-
ket a tanácsi határozatokat múlt héten a
törvényszék, öt év huzavona után, ismét
megsemmisítette. 

Csegzi Sándor, a marosvásásárhelyi
RMDSZ választmányának elnökeként kívánt
nyilatkozni, hozzátéve, ez a funkciója nem
választható el egészében alpolgármesteri
mivoltától. A kétnyelvűség alkalmazásáról,
ezen belül konkrétan a Kossuth utca neve
ügyében zajló kérdésről az alpolgármester-
nek az az álláspontja, hogy „annak ellenére,
hogy Romániában független törvénykezés-
ről beszélünk, az ott meghozott döntések-
ről időnként úgy érezhetjük, azok politikai
hatások alatt történnek”. A Kossuth utca
neve körül kialakult kérdés az alpolgármes-
ter szerint politikai síkra terelődött és poli-
tikailag kell kezelni, bár nem a politika,
hanem a többnyelvűség érvényesítésének

kérdéskörébe tartozik. A különböző koalí-
ciós helyzetekben többször szerették volna
a multikulturalitás elveit előtérbe hozni és
reálisan alkalmazni, de sokszor kapták azt
a választ, hogy nem jött el a kétnyelvűség
alkalmazásának ideje – mutatott rá Csegzi,
majd hozzátette, hiszi, hogy van reális le-
hetősége a civilizált és toleráns együttélés-
nek Erdélyben, amelynek már megvannak
a törvényes feltételei, csupán az emberi,
politikai alapjait kell megteremteni. 

Mózes Levente városi képviselő nyilat-
kozatában kifejtette: a craiovai fellebbviteli
bíróság döntése arcul csapásként ért több

mint 70.000 marosvásárhelyi magyar em-
bert, de úgy gondolja, „megvan a jogunk és
az erőnk a továbblépéshez”.

A kérdésre, hogy milyen további konkrét
lépéseket kívánnak tenni, a városi RMDSZ
elnöke azt nyilatkozta, személyesen kívánja
levélben felszólítani a város polgármeste-
rét, hogy Románia törvényeit tartsa be,
másrészt pedig megtesz mindent annak ér-
dekében, hogy Marosvásárhelyen legyen
újra Kossuth utca – utóbbi megvalósulását
a demokrácia próbájának nevezte.

Vass Gyopár

Mint ismeretes, a Craiovai Táblabíróságon jogerős döntés született a Kossuth utca neve perének
ügyében: marad Călăraşilornak. Az ügyben hozott döntésre reagált a tárgyalást követő napon a
városi RMDSZ vezetősége. 

A Kossuth utca ügye a demokrácia próbája
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Árokásás 
Lakatos-módra

Nem hozott meglepetést az RMDSZ miniparla-
mentjeként emlegetett Szövetségi Képviselők Ta-
nácsa kolozsvári ülése, mely az első volt, amióta
Markó Bélát Kelemen Hunor váltotta a szervezet
élén. A Kolozsváron történtek alapján elmondható,
hogy az RMDSZ a tisztújítás után ott folytatja, ahol
annak előtte abbahagyta. 

Az SZKT-n, a tisztújítás záró fejezeteként, meg-
választották az új vezetői tisztségeket betöltőket:
Borbély Lászlót a politikai alelnöki, Kovács Pétert a
főtitkári posztra. Ez utóbbi pozíció, már elnevezé-
séből adódóan is, a régi kommunista pártállami
időkre emlékeztet. Nem hiszem, hogy nagyot té-
vednék, amikor azt állítom, ezzel jutalmazták Ko-
vácsot a választási kampány levezérlésében
szerzett érdemeiért. Igaz ugyan, hogy a kampány
során a végül megválasztott elnök vetélytársai –
Eckstein-Kovács Péter, valamint Olosz Gergely –
egyaránt azt nehezményezték, hogy választási biz-
tosként Kovács Péter indokolatlan előnyben része-
sítette Kelement. Ami pedig Borbély László
megválasztását illeti, nos úgy tűnik, az ő személye
jelenti a garanciát arra, hogy az RMDSZ folytassa a
korábbi, Markó által preferált politikai vonalveze-
tést, hogy az RMDSZ továbbra is mindenáron „be-
lépéspárti” maradjon. Borbélynál maradva, talán
emlékeznek még a váradi kongresszuson elmon-
dott, a fő magyarországi kormánypártot, a Fideszt
és vezetőit sértő gorombaságaira. Nos, Borbély
ismét megmondta a tutit: felszólította Tőkés Lász-
lót, hogy „ne jelentgesse fel az RMDSZ-t Budapes-
ten”. Mindezt az EP alelnökének, az EMNT
elnökének ama kezdeményezésére utalva, hogy
Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos rövide-
sen vizsgálatot indít a magyar kormány által a ha-
tárokon túli magyar szervezeteknek és
intézményeknek nyújtott állami támogatások
ügyében. 

Ha már a zavartalannak aligha nevezhető
RMDSZ–Fidesz kapcsolatoknál tartunk, akkor hadd
utaljunk arra az esetre is, amelynek főszereplője La-
katos Péter képviselő, a váradi soros megmondó-
ember volt. S amelynek következtében a magyar
diplomácia Romániában működő legmagasabb
rangú tisztségviselői – nagykövet és két főkonzul
–, tiltakozásként kivonultak az SZKT-ülésnek helyet
adó Kolozsvári Állami Magyar Opera előadótermé-
ből. Lehet, hogy Lakatos gunyoros megjegyzéseit
valakik valahol honorálják, de hogy megérné, hogy
olcsó népszerűség-hajhászásból tovább rontsák a
magyar kormány, a magyar kormánypárt és az
RMDSZ viszonyát, az már kétséges. 

Kelemen Hunornak korábban száz nap türelmi
időt szavaztam, tehát igyekszem ehhez tartani
magam, de mégsem hagyhatom szó nélkül azt a
kommentárt, amit az esethez fűzött. Lakatos Péter
„ironikus, parodizáló kijelentésére diplomatának
nem kell megsértődnie” – mondta az elnök –, és
szerinte a felszólalás nem az RMDSZ, hanem a bi-
hari honatya álláspontját képviseli. 

Az esetet végiggondolva véleményem szerint
két eset lehetséges: Kelemen vagy osztja a bihari
megmondóember „magánvéleményét”, vagy nincs
akkora tekintélye, hogy akaratát érvényesítse a pár-
ton belül. Bárhogyan is legyen, a vázolt változatok
egyike sem túl megnyugtató. Sem az RMDSZ-re,
sem Kelemenre nézvést.  

Szentgyörgyi László   

MORGÓ

Egy polgármester, egy alpolgármester és 62 tanácsos, ez a Maros megyei MPP önkormányzati
tisztségviselőinek csapata. Indulásnak nem rossz, egy hónappal a párt bejegyzését követően, 
ennyire futotta az RMDSZ-hegemóniáról híres megyében – összegez László György, a szervezet
fiatal megyei elnöke, aki ambiciózus tervekkel vállalta a kihívást. Jól meghatározott koncepció
szerint, a fiatalokat megszólítva, bevonva a közéletbe, megkerülhetetlen erővé tenni az MPP-t
Maros megyében a 2012-es választásokat követően.

„Az MPP-vel Maros
megyében is számolni kell!”

Interjú László Györggyel, a párt megyei elnökével

– Milyen esélyeket lát terve megvalósítá-
sára, mire alapozza optimizmusát? 

– Tudatában kell lennünk annak, hogy az
emberek valami újat várnak. Tényleg meg-
érett a helyzet a változásra, és ez nem üres
szólam. Nagyon sok a fásult, kiábrándult pol-
gár, akik már most fogadkoznak, hogy biztos
nem szavaznak többet az RMDSZ-re. Persze
ez most, a megszorítások miatt hatványozot-
tan érződik, de a tendencia nem új keletű. Ha
arra gondolok, hogy a rendszerváltás óta fo-
lyamatosan nőtt a politikából kiábrándulók
aránya, bátran állíthatom, hogy van kit, kiket
megszólítani. A jövőépítés szempontjából
pedig feltétlenül szükségesnek tartom a fia-
talok bevonását, motiválását. Ez egy másik
vaskos réteg, amely keresi útját és a jelenlegi
körülmények között nehezen találja helyét a
társadalomban. Meggyőződésem, hogy a
magyar érdekérvényesítés szempontjából
nem mondhatunk le egyetlen erdélyi magyar
emberről sem. Ez lehet – ha már az optimiz-
musomat hozta szóba –, ez lesz az MPP bá-
zisa Maros megyében is. 

– Az MPP-t folyamatosan az a vád éri, hogy
megoszt, ezáltal pedig gyengíti a magyar ér-
dekérvényesítést. Miben rejlik a párt ereje?

– Látja, én ezt épp fordítva látom. Nem
azért vesztettük el a többségi magyar frakciót
Marosvásárhelyen, mert a Polgári Párt indult,
hanem azért, mert sokan már nem szavaztak
akkor sem az RMDSZ-re. Ráadásul a szervezet
mindent elkövetett annak érdekében, hogy
pártpolitikust indítson a polgármesteri tiszt-
ségre, az általunk javasolt, politika felett álló
jelöltet, aki mellesleg minden marosvásárhe-
lyi jelöltje lehetett volna, nem akarták elfo-
gadni. Innen kezdve azt is hibának, a mi
kezdeti zöldfülűségünknek tudom be, hogy
nem állítottunk saját polgármesterjelöltet.
Átütőbb lett volna az üzenet és minden mé-
diamellőzés és hiteltelenítési kísérlet ellenére
lehetne most egy frakciónk Marosvásárhelyen
is, amelynek segítségével biztosíthatnánk a
magyar ügyek esetében a tanácsi többséget.
Na, de nem a múltról akarok beszélni, csupán
érzékeltetni akartam, hogy az igazságnak
legalább két oldala van. Nem megosztunk,
hanem megerősítünk. 

Másik fontos szempontunk az erkölcsi
tisztaság. Ennek érdekében kezdeményezte
a vásárhelyi szervezet a vezetőinek az átvilá-
gítását. Olyan kezdeményezés, melyet a
megye is magáévá tett. Az MPP Maros me-
gyei szervezetében nem tölthet be vezető
szerepet egyetlen személy sem, aki a múlt

rendszer elnyomó apparátusának kiszolgálója
volt. A magyar érdekérvényesítést tűztük ki
célul és ezt nem lehet defenzív politizálással
elérni. 

– Ezen offenzíva mentén zajlik most a párt-
építés is? 

– Mondhatom, igen. Célul tűztük ki alap-
szervezet létesítését minden olyan Maros me-
gyei településen, ahol a magyarság aránya
meghaladja az 5%-ot. Úgy gondolom, a szór-
ványban is ott a helyünk. Sajátos problémái-
val, mást és mást jelent a Küküllő -, vagy
Nyárádmente tömbmagyar vidéke, ahol már
most is hangsúlyosan jelen vagyunk, valamint
a szórvány. Kiábrándultak élnek a szórványban
is. Nem szeretném, ha őket a román pártok
szippantanák fel, hiszen ez a beolvadáshoz ve-
zető biztos út lenne. A mezőségi magyarnak
is kell éreznie, hogy van mibe és kibe kapasz-
kodnia. Mindemellett szépen gyarapodik a
marosvásárhelyi szervezetünk is.

Szintén a témához kapcsolódva említe-
ném meg, hogy végre fedél van a fejünk fe-
lett. Az Iskola utca 28. szám alatt most
naponta van ügyfélfogadás, a városi és a me-
gyei szervezet vezetői felváltva tartanak fo-
gadóórát. Fontosnak tartom megemlíteni,
hogy bár a törvény értelmében jogosultak
lennénk székházra, egyelőre azt nem utaltak
ki számunkra, így támogatóinknak köszön-
hetően, mondhatni önerőből hoztuk létre. 

Marosvásárhelyen, székházunkban mű-
ködik az Állampolgársági Iroda is, de a me-
gyében több ilyet is létrehoztunk. Segesvár,
Gyulakuta, Szováta azok a települések, ahol
megtalálhatóak kirendeltségeink. Teljes körű
szolgáltatást kínálunk, csupán az okiratok for-
dítását kell fizetnie az igénylőnek, de azt is ju-
tányos áron biztosítjuk. Fontos, hogy a
nemzetegyesítésnek ebben a folyamatából
mi is kivegyük részünket. 

Megyei szinten megalakult az Önkor-

mányzati Konzultatív Tanács, ez is az építkezés
bizonyítéka. Rendszeres üléseinken tanácso-
saink egymástól sokat tanulhatnak. Ötletbör-
zeként is felfogható tapasztalatcseréről van
szó, amit a jogtanácsosunk munkája kiegé-
szít, így ütőképes önkormányzati frakcióink
lehetnek.  

A megyehatárt túllépve a Megyei Szerve-
zetek Egyeztető Fórumát kell említenem, az
MSZEF egy olyan egyeztető-konzultatív jel-
legű testület, amelynek célja a megyei szer-
vezetek tevékenységének elősegítése,
összehangolása, valamint az Országos Elnök-
ség döntéseinek, politikai állásfoglalásainak
előkészítése. 

– Ha már az országos politikánál tartunk,
nem kerülhetjük meg a kérdést. Elmaradt a
március 14–15-re tervezett Országos Tanács-
kozásuk. Az ok ismert, hogyan lépnek túl ezen
az eseményen? 

– Mindenekelőtt várjuk meg az igazság-
szolgáltatás döntését, addig mindenkit, így
Rácz Károlyt is megilleti az ártatlanság vé-
lelme. Az őrizetbe vétel időzítése mindene-
setre sokat sejtet. Az OT most elmaradt, de ezt
természetesen egy későbbi időpontban meg-
rendezzük. Fontos döntéseket kell meghoz-
nunk a 2012-es választások előkészítése
szempontjából. 

– Milyen stratégiát követnek majd? 

– El kell választanunk az önkormányzati
választásokat a parlamentitől, a tömbmagyar
vidéket a szórványtól. Minden esetre külön-
külön stratégiára van szükség. A helyhatósági
választásokon Székelyföldön mindenképpen
a nyílt versenyt szorgalmazzuk, másutt 
tájegységenként, ha kell, településenként
mérlegelünk. Marosvásárhelyen például lét-
fontosságúnak tartom a magyar polgármes-
ter megválasztását és a többségi magyar
tanács elérését is. Ennek érdekében már tár-
gyaltunk az RMDSZ városi szervezetének ve-
zetőivel és az esetlegesen bejegyzendő
Néppárt néhány tagjával. Fontos, hogy a vá-
lasztáson ne kioltsák, hanem éppen erősítsék
egymást a különböző magyar szervezetek.
Ahol partnerekre találunk, készek vagyunk a
szövetségkötésre is. Lényeg a magyar érdek
érvényesítése. 

Ami az országos választásokat illeti, azt
időrendben is az önkormányzati után rende-
zik, tehát korai lenne még erről beszélni.
Addig a választási rendszer is változhat. 

Biró Zsolt 



A Gondolkozz globálisan, cselekedj lo-
kálisan! címszó alatt folyó beszélgetés fő
apropóját napjaink túlzott iparosodása és
az energiahasználat rendellenességei
adták, melyek veszélybe hozva Földünket,
növelik a környezetszennyeződést. A vitaest
eredményességét a meghívók listája is bi-
zonyítja, ugyanis a környezetvédelmi mi-
niszter mellett, jelen voltak a
természetvédelmi szervezetek képviselői,
akiknek megadatott a lehetőség, hogy kér-
dezzenek, majd megoldásokat javasoljanak
különböző problémákra vonatkozóan. 

Natura 2000
Első ízben az európai uniós hálózat ré-

szét képező Natura 2000-es természetvé-
delmi területek kijelöléseinek
tapasztalatairól számoltak be a környezet-
védő szervezetek jelenlévő tagjai. Szakács
László, a Rhododendron Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Egyesület elnöke kihangsú-
lyozta, a projekt fő célja nem feltétlenül a
jövedelem, az anyagi haszon, hanem sokkal

inkább értékeink megőrzése, gondolván a
következő generációkra is: „Több éves meg-
figyeléseink azt mutatják, hogy a termé-
szetes erőforrások végesek. Irtó nehéz
meggyőzni az egyszerű embereket afelől,
hogy egy adott terület védetté nyilvánítása
a saját érdeküket is szolgálja, ugyanis ez
egy hosszú távú folyamat, így sokan értet-
lenkedve és ellenkezve reagálnak” – ma-
gyarázta. A védett területek rossz
menedzsmentjéről Papp Tamás, a maros-
vásárhelyi Milvus Csoport – Madártani és
Természetvédelmi Egyesület elnöke szá-
molt be. Kifejtette, mivel a kormány nem
fordít kellő figyelmet és pénzt ezen terüle-
tek kezelésre, a Natura 2000 projekt hosszú
távon sikertelenné válhat. Véleménye sze-
rint a kormánynak normatív szinten ugyan,
de támogatnia kellene a programot. 

– A környezetvédelem a XXI. század
egyik legnagyobb kihívása – fogalmazott
Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko Központ veze-
tője, aki egy angol professzor gondolatme-
netével élve, a fogyasztói társadalmat egy

robogó vonathoz hasonlította, melyet
megállítani nem, viszont eltéríteni még
lehet. „Munkahelyeket kell teremteni, és
olyan beruházásokat létrehozni, melyek az
ökológiai egyensúly fennmaradását segítik
elő” – taglalta Hajdú.

Egy kompenzációs folyamat
kialakítására

hívta fel a figyelmet a környezetvédelmi
miniszter, valamint kifejtette, hogy elen-
gedhetetlen a helyi lakosságot is bevonni
és érdekeltté tenni a különböző projektek
lebonyolításában. „A XXI. század a környe-
zetvédelemről szól, és ezt kell tudatosítani
a polgárokban” – mondta. Ugyanakkor szó
esett az erdősítésről, az újrahasznosító
energiaforrásokról, valamint a Verespata-
kon tervezett aranybánya megnyitásáról is.

A nép hangja
A vitaest záróakkordjaként a jelenlévő

polgárok kérdéseket szegezhettek Borbély
Lászlónak, aki zsúfolt programja miatt
szűkszavúan válaszolt rájuk. Sokan a kör-
nyezetvédelemre vonatkozó törvényeket és
a létező kiskapukat kifogásolták. „Milyen
lehetőség van arra, hogy drasztikusabban
fellépjenek, azaz keményebb büntetéseket
rójanak ki a környezetszennyezőkre?” –
hangzott el a költői kérdés. 

A beszélgetésbe bekapcsolódott Csegzi
Attila is, a székelykakasdi Pro Veritas Egye-
sület elnöke, aki újra elismételte, hogy a
Kakasdra tervezett szemétválogató, -kom-
posztáló, -átrakó állomást a lakosok tilta-
kozása ellenére akarják megépíteni. 

Fodor Tekla

6. oldal április 6–12.

Második alkalommal, április 1-jén szervezte meg a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ környezetvédelmi szervezet az Iskolák az intelligens energia-
használatért diákkonferenciát, mely alkalommal négy erdélyi középiskola, valamint egy általános iskola diákjai mutatták be valamely cég, avagy in-
tézmény energiagazdálkodása hatékonyságának növelését célzó ötleteiket.  

Értelmes és tartalmas vitának
lehettek tanúi azok, akik részt
vettek a Magyar Újságírók
Romániai Egye sülete (MÚRE)
által megszervezett kerek -
asztal -beszélgetésen, ahol a
környezetkímélő szemlélet
meg honosításáról, a szak ha -
tó ságok és a civil szervezet
össze fogásáról tárgyaltak a
meghívottak és a kíváncsis -
kodó közönség. 

GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

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

(a Városi Virágkertészet melle)

>> Zöldek

Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!

Iskolák az intelligens energiahasználatért

A program Európa-szerte kilenc or-
szágban közel 100 szakközépiskolát és
civil szervezetet köt össze. A projekt fő
célkitűzése, hogy növelje a részvételt
és a felelősségvállalást a szakközépis-
kolai diákok, tanárok, a helyi önkor-
mányzatok és cégek körében. 

– Mindenik csoport olyan problé-
mát dolgozott fel, amely rávilágít arra,
hogy a mindennapi életben is vannak
lehetőségek, megoldások a klímavál-
tozás megállítását illetően – mondta
el lapunknak Kósa István, a Fókusz
Öko Központ munkatársa. A projekt
célja, hogy a diákok egymás tapaszta-
lataiból tanuljanak, valamint egy
olyan metodológia kidolgozása és
adaptálása, amelyet más oktatási in-
tézmények is átvehessenek, és 20–30

diákot bevonva meg is valósítsák azt,
így az aktív tanulók ismereteket sze-
rezhetnek egy adott témáról. 

Elsőként a székelykeresztúri Zeyk
Domokos Iskolaközpont GreenSun
csapata ismertette, hogyan készítet-
tek el egy napenergiával működő gyü-
mölcsaszalót. „A csöveket sörös
dobozokból gyártottuk, és a napener-
giát próbáljuk hasznosítani. A hideg
levegő alulról beáramlik, a csövekbe
jutva felmelegszik, majd feláramlik az
aszalószekrénybe, ahol a polcokra
gyümölcsöket, zöldségeket helye-
zünk” – magyarázta Balázs Mihály,
vezetőtanár. Bár még a tesztelésre
nem került sor, a világhálón olvasot-
tak alapján sikeres lesz az aszalás. A
résztvevők elkészítették és kinyomtat-

ták megvalósításuk tervét is, melyet a
Fókusz Öko Központ segítségével el-
juttatnak a Nyárád- és Kükkülőmenti
gazdákhoz. 

A kolozsvári Apáczai Csere János Lí-
ceum diákjai a CORA üzletlánc világí-
tásához szükséges energiamennyiség
csökkentésének lehetőségeit mutat-
ták be, konkrét megoldásokkal és
számadatokkal tükrözve azt. A konfe-
rencián részt vett a szászrégeni Ale-
xandru Ceuşianu Gimnázium VI–VII.
osztályos Green Consulting csapata. A
legfiatalabbak a Profil Kft. energetikai
auditját készítették el, felvázolva a cég
energiahatékonyságát növelő intézke-
déseket is.

A somostetői erdő különböző erdő-
kezelési módjainak hatásairól a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum XI. osztályos
diákjai számoltak be. „Mi a somostetői
erdővel dolgoztunk, hiszen ez áll hoz-
zánk a legközelebb. Ezen belül pedig
a fáknak a szénmegkötő képességét
vizsgáltuk, azt figyeltük meg, mennyi

széndioxidot vonnak ki az ökosziszté-
mából tarvágásos erdőirtás alkalmá-
ból” – magyarázta Szőcs Tímea tanuló. 

Végezetül pedig a Marosvásárhelyi
Református Kollégium tanulói a nagy-
közönség klímabarát életvitelre való
nevelésének lehetőségeit ábrázolták. 

A diákkonferencia Balázs Mihály,
valamint dr. Makkai Gergely rövid elő-

adásaival zárult. „Üljetek le szobátok
közepére, tudatosodjon bennetek,
hogy valóban bajban van a világ, és
abban a pillanatban szakemberei le-
hettek a megújuló energiának. Játsza-
dozzatok el a gondolattal, hogyan
lehet energiát spórolni” – javasolta
Balázs Mihály. 

Fodor Tekla

Hibaigazítás
Múlt heti lapszámunkban megjelent Két keréken a környezetünkért című írá-
sunkban tévesen közöltük a Pro Biciclo Urbo környezetvédő és kerékpáros szer-
vezet elnökének nevét. A PBU elnöke Nemes István.
A tévedés miatt az érintett és az olvasók elnézését kéri a szerző.
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Véletlen egybeesések vagy előre gondosan kitervelt csapdahelyzetek lehetetlenítették el a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház állandó vezérigazgatói tisztségére a versenyvizsga kiírását? 
Avagy helytelen a problémához való közeledésünk? Utóbbit sem zárjuk ki. Ám a Vlad Rădescu 
ideiglenes vezérigazgatóvá való visszahelyezésének kérdésében, és az azt ölelő problémakört il-
letően, még a homályban tapogatózó kérdező számára is két olyan mozzanat ötlik szembe, amely
– jobb fogalmak hiányában – vagy a véletlennek vagy bizarr összeesküvésnek tulajdonítható. Nem
utolsósorban az a feltételezés is kínálkozik, hogy maga a szaktárca hátrált meg.

Rendszerbe szerveződő
kuszaságok

Az egybeesések a Vlad Rădescu peréhez
köthetőek, akinek a személyét nem áll
szándékunkban vádolni vagy rágalmazni.
A felmerülő kérdések illusztrálásához egy
másik cselekményszálat is vissza kell fejte-
nünk. Csapó György úgy került a marosvá-
sárhelyi színház ideiglenes vezérigazgatói
funkciójába, hogy október 5-i hatállyal Ke-
lemen Hunor kulturális és örökségvédelmi
miniszter menesztette szintén ideiglenes
munkaköréből Rădescut, és helyette Csapót
hívta át a kézdivásárhelyi színháztól. A tör-
vény értelmében az interimátus időszaka
120 nap. Igazgatósága idején Csapó né-
hányszor hangot is adott azzal kapcsolatos
türelmetlenségének, hogy a minisztérium
nem hajlandó kiírni a versenyvizsgát. A
Csapó kinevezését követő (hozzávetőlege-
sen) 120. napon, február 4-én, Rădescu
megóvta a bukaresti bíróságon azt a mi-
nisztériumi határozatot, amellyel eltávolí-
tották az ideiglenes vezérigazgatói székből. 

Egy másik érdekes vonala az ügynek a
határidők tologatása. A minisztérium kiírt
végülis a vezérigazgatói tisztség betölté-
sére egy versenyvizsgát március 11-re, ám
ezt később ugyanazon hónap 23-ra halasz-
totta. Rădescu perét a táblabíróság március
15-én tárgyalta. 

Az ügy ott tart, hogy a márciusi verseny-
vizsgát, jelentkező hiányában, áprilisra ha-
lasztották, és ismét az előzőleg eltávolított
színész a vezérigazgató. 

Sok mindent nem ért

Csapó György lapunk megkeresésére azt
nyilatkozta, hogy azalatt a 6 hónap alatt,
amíg a Nemzeti Színház ideiglenes vezér-
igazgatója volt, „számtalan lehetőség lett
volna a versenyvizsga lebonyolítására”. To-
vábbá, a március 11-ről 23-ra való halasz-
tással kapcsolatosan a mai napig nem
ismeri az okokat – mondta lapunknak. Ezt
követően a második időpontra már nem kí-
vánt jelentkezni. Döntését azzal támasz-
totta alá, hogy semmiféle biztosítékot nem
látott arra, hogy ha meg is történne vezér-
igazgatóvá való kinevezése, azt követően
normálisan tudná működtetni a színházat.
Csapó számára a minisztérium szándékai
nem teljesen világosak és véleménye sze-
rint az ügyet a fenntartó túl könnyedén ke-
zelte. „Az ember nekifog, valamit csinál,
mert megkérik, hogy oldja meg és utána
jobbról-balról nehézségek támadnak...
Ennek így nincs értelme. Ha ügyről beszé-
lünk, amellé mindenkinek oda kellett volna
állnia kisebb-nagyobb mértékben, tudása
szerint” – mutatott rá a jelenleg szabadú-

szó kultúrmenedzser, aki azt is elmesélte,
hogy az esetleges sikeres versenyvizsgára
való tekintettel már elkezdett tárgyalni egy
tucatnyi emberrel, akik segítségével elkép-
zelte a színház jövőbeni menedzselését. „De
nem lehet az emberek életével játszani.
Nem mondhattam azoknak az emberek-
nek, hogy még néhány hónapot várjanak,
amíg az ügy kimenetele eldől.” 

A volt ideiglenes vezérigazgató azt is el-
mesélte, hogy a fél év alatt volt alkalma a
felújítás nehézségeivel is megismerkedni,
világossá vált számára, hogy az elmúlt
években rengeteg mulasztás történt, és ok-
tóberben azért állíttatta le a munkálatokat,
mert véleménye szerint csak pénzpazarlás
folyt. Ezért új terveket készíttetett azzal a
Gutman Szabolccsal, aki Nagyszeben főépí-
tésze volt. Azokat az anyagokat, amelyek
az újratervezést, a modernizálást, a felújítás
normális mederbe terelését korrigálták
volna, a minisztérium arra sem méltatta,
hogy jóváhagyja, meséli Csapó. 

A kérdésre, hogy szerinte mi az oka
annak, hogy a szaktárca ennyi időn keresz-
tül halasztja a versenyvizsga kiírását, vála-
szában Csapó csak a saját maga
személyéről nyilatkozott és arról az időről,
amíg ő volt az ideiglenes igazgató: „Való-
színűleg kényelmetlen ember lettem abból
a szempontból, hogy igyekeztem a tevé-
kenységet takaréklángra állítani, lehetőleg
a nullára lehúzni, azért, hogy elölről lehes-
sen kezdeni mindent. Csak a nulláig való le-
jutás nagyon sok érdeket sértett.” Csapó
beszélgetésünkkor ismét megerősítette a
tényt, hogy politikailag független, és ha a
kultúrpolitikáról van szó, nagyon jól tud
kommunikálni minden irányba. Majd hoz-
zátette, ebben a helyzetben csak feltéte-
lezni és elemezni tud, válaszokat adni
kevésbé. „Válaszolni valószínűleg mások
tudnak, ha komolyan veszik a válaszadást”
– fogalmazott Csapó György.

A nyugalom nem árt

Kárp György, a színház ügyvezető igaz-
gatója szerint „Csapó ebbe a dologba úgy
esett bele, mint légy a tejbe. Hiszen ő nem
követett el semmi hibát, ő nem írhatja ki
saját magának a versenyvizsgát”. Kárp sem
érti, miért nem írtak ki versenyvizsgát, és ha
Kolozsváron tavaly év végén versenyvizsga
volt a vezérigazgatói székért, „nálunk miért
nem lehetett megtartani azt ugyanabban a
periódusban, ugyanazzal a bizottsággal?” –
tette fel a kérdést, majd hozzátette, hogy a
„kommunikáció köztünk és a minisztérium
között valahol elvágódott, mert senki nem
mond semmit. Ők nem hívnak... Persze én
is hívhatnám őket...”

A történtek ellenére Kárp György úgy véli,
hogy „a munka nem állt meg, úgy-ahogy a
színház működik, nem működésképtelen. Még
olyan nyugalom is van most, ami nem árt.”

Persze a stabilitásra Kárp szerint is szük-
ség van, és az ügyvezető igazgató azt sem
vonja kétségbe, hogy Csapónak sok jó öt-
lete volt, hozzátéve, hogy „persze egy
csomó marhaságot is kitalált, amivel csak
feszültséget okozott”. 

Kárp szerint is érthetetlen, hogy a ma-
rosvásárhelyi színház vezérigazgatói pozí-
ciója senkinek az érdeklődését nem keltette
fel. Véleménye szerint az ideális vezérigaz-
gató kiléte felől nem etnikai alapon kell
majd dönteni, hanem szakmai kritériumo-
kat szem előtt tartva, de azt a lehetőséget
is nyitva kell hagyni, hogy az illetőnek nem
feltétlenül kell szakmabelinek lennie.

Már ha egyáltalán valakinek is érdeke
az, hogy a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
háznak állandó vezérigazgatója legyen.

Természetesen megkerestük Kelemen
Hunor kulturális és örökségvédelmi minisz-
tert, az RMDSZ elnökét is, de lapzártánkig
kérdéseinkre nem kaptunk választ. 

Vass Gyopár

Légy a tejben? élet-módi

amelyben utazunk
Reggel negyed hatkor szétfeszítette szemhéját az

akarat, hogy haza szeretne érni. 5 perc múlva ott
szöszmötölt az ismeretlen lakásban, tett-vett, jött-
ment, villanyt gyújtott – egyszóval ébren volt, a szó
nem totális értelmében, ugyanis a világ még egy kicsit
homályosnak tűnt odabentről. De aztán minden rend-
ben ment. Megtalálta azt az útvonalat, ami a villamos-
hoz vezetett, a villamos ismeretlen utakon elvitte a
vonatállomásig és onnan már ismerős volt eltalálni a
buszállomásig, ahonnan az út kifelé vezetett a kincses
városból.

És ha minden az előző este elképzelt terv szerint
történt volna, akkor Dzsessz arra a buszra ült volna fel,
amelyikre a legtöbbször szokott. De a dolgok nem így
történtek. Ahogy a buszállomásra megérkezett, egy
hang éppen azt mondta be, hogy hamarosan indul a
Nagysármás–Mezőbánd–snemtudommi járat Maros-
vásárhelyre. Egy másodperc alatt átrendeződött a
séma, a tervváltoztatás legnyomósabb érve az lévén,
hogy arrafelé szebb a táj. De tényleg.

Abban a pillanatban, ahogy a buszra fellépett, va-
lami furcsa érzés fogta el, és ez az ott uralkodó sza-
gokkal hozható utólag kapcsolatba. Utólag annyit tesz
csak, hogy nem telt bele egy perc, rájött: ezt a járatot
inkább a „vidéki rétegnek” szánták. Legyintett, és be-
fészkelte magát a székbe. 

Közben utasok szállingóztak felfelé, de induláskor
hősnőnk megállapította, hogy nincsenek is sokan a
buszon. Egy kicsit furcsa volt, hogy az indulási ponttól
300 méterre újabb megálló következett, ahol egy
újabb adag utas szállt fel, de biztos ennél a busztár-
saságnál ez a szokás – nyugtázta a helyzetet. Nemso-
kára kiderült, azon a buszon az a szokás, hogy
maximum fél kilométerenként megáll, s mire Kolozs-
várról kiér, legalább hétszer áll meg, és telik meg dugig
– emberrel és szaggal. Ugyan az út az urbánustól tar-
tott a természethez egyre közelibb tájak felé, az ember
a buszon ezt nem így érzékelte. Az állatok párája, a
trágyává alakult széna, gyógyszerek kipárolgása és
egyéb szagok lengték be a hermetikusan zárt busz bel-
sejét. Mert egy nagyon okos iú már a legelején még
a busz tetején lévő szellőztetőablakokat is bezárta, az
otthonosság minél nagyobb érzetét keltve ezáltal.

Félreértés ne essék! Dzsesszikának nincs semmi
baja a rurális életformával. És néhány napnyi falun töl-
tött pályafutása alatt, ő is mindent úgy tett, ahogy a
falusiak. Ha légyszaros, ragacsos pohárból kapott inni,
abból ivott, hogy ne sértse meg a házinénit, s ha nem
volt hol, jó volt a fa, és jó volt a lavór is. (Persze falusi
és falusi élmények között is különbség van, mert Zb-
ék is a Kis-Küküllő folyása mentén laknak, de ott van
angol fajta, meg fürdőkád és minden.)

A buszra visszatérve, érdemes volt figyelni a kom-
munikációs folyamatokra. A tér legtetején lévő légi-
folyosón maradt helye a hangnak, mely az utasoktól
a sofőrig s onnan vissza csatolódott. A társalgást vi-
szonylag tagolatlan, de akár egyetemesnek nevezhető
elemek dominálták: héééééj! băăăăăă! daaa! opreşte!
nu pot (ejtsd: poty) aici! De olyan, az állattartás kap-
csán használatos szavak is megtalálták a helyüket,
mint a lovakat igazgató hoooo!-k.

Az egészben az a legviccesebb, hogy mindezeket
Dzsesszika félálomban raktározta el. És a busszal pár-
huzamosan haladó tájból sem emlékszik semmire,
mert ahogy arra fordította volna a fejét, az már azelőtt
lebukott és néha az ablakon koppant nagyot. 

De lehet, hogy a szép táj csodálásától el is ment
egy időre a kedve.

(vassgyopi)
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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.

Tavaszi nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
folytatódik a tavaszi nagytakarítás. Az akció keretében

elszállítják a hulladékot, amit a városlakók a
magánházaknál, valamint a tulajdonosi társulásoknál

a takarítás folyamán összegyűjtöttek.

Április 11–17. között a következő utcákból szállítják el a hulladékot: 

lÁprilis 11.  Takács, Fűzfa, Tavasz, Kenyér, Mező, Szeret, Milcov, Levendula, Azúr, Săvineşti,
Săvineşti sétány, Iuliu Maniu, Vihar, Borona, Tündér, Zsil.

lÁprilis 12.  Gólya, Oneşti tér, Frederick J. Curie, Ialomiţa, Bălcescu, I. H. Rădulescu, Băneasa,
Cukorgyár, Cserna, Pasteur, Pacsirta, Levél.

lÁprilis 13.  Caragiale, Békási, Haşdeu, Szamos, Madách Imre, Tatros, Darabont,
Delavrancea, Olt, Fogarasi, Jilava, Nagyenyedi, Szováta, Temes.

lÁprilis 14.  Pajkó Károly, Egység, Váltóőr, Közlegelő, Rozmaring, Rakodó, Termés, Dózsa
György – állomás felőli rész, Bodoni, Kalapács, Radnóti, Ludasi, Törcsvári,
Cséplő.

lÁprilis 15.  Caraiman, Bogáti, Gyulafehérvári, Nyíres, Malomfalvi, Bodoni, Béga,
Nagydisznódi, Vajdahunyad, Resica, Kudzsír.

lÁprilis 16.  Domb, Dél, Kapa, Ősz, Március 8, Termés, Rakodó. 
lÁprilis 17. Harcsa, Bőség, Sebes, Hóvirág, Traian Mosoiu, Sincai, Szabadság, Govora,

Radnai, Fecske, Emil Dandea, E. Varga, Patak.

Felkérjük a városlakókat és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
valamint a hozzájuk tartozó területeket és zöldövezeteket – kivételt képez a fametszés és az
élősövény-nyírás –, és a meghirdetett időpont előtt egy nappal helyezzék ki a hulladékot a
járda szélére. Azt a meghirdetett napon szállítják el a munkacsoportok. 

Dr. Dorin Florea polgármester
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Isten végett írok. Illetve még ez sem
pontos. Ugyanis Isten végett neked írni
önmagában blaszfémia, és a világ
leghiábavalóbb időtöltése. Valójában a
magyar Himnusz miatt veszem a
fáradságot, hogy szóljak hozzád.

Olvasom a tudósításokban,
miszerint ordítozásod egyik része a
következőkről szólt: az európai
normákkal és a demokráciával
összeegyeztethetetlen, hogy készülő
alaptörvényünk első sora azonos
Himnuszunk első sorával: „Isten, áldd
meg a magyart”. Szerinted pedig nem
világos, hogy melyik Istenről van szó.
Sőt az sem, hogy vajon csak az
tekinthető-e magyarnak, aki hisz
Istenben.

Ezt mondtad, Vörös Dani? Persze
hogy ezt mondtad… És az a
legrettenetesebb, hogy igazából fel
sem fogod, micsoda szánalmas idióta
vagy. Csak ülsz a „még több szabadság”
sivatagában, és kiskorú gyermekekre
vársz, akik majd húzogatják le-föl a
sliccedet.

Úgyhogy kizárólag önmagunk lelki

békéje miatt mondom: a Himnusz az
Himnusz. Ez az, ami például van
minden nemzetnek. A nemzet pedig
valami olyasmi, amibe te nem férsz
bele, sehol sem.

Ezt a mi Himnuszunkat egy Kölcsey
Ferenc nevű költő írta 1823. január 22-
én. Amúgy nem is volt túl jó költő.
Ráadásul Kazinczy köréhez tartozott,
Kazinczy pedig – minden kiválósága
ellenére – sok tekintetben ártalmas
alakja volt reformkorunknak, s
megfellebbezhetetlen esztétikai
ítéleteivel olyan óriásokat tett tönkre,
mint például drága niklai remeténk,
Berzsenyi. A lényeg azonban, hogy
Kölcsey a Himnuszban eltalált valamit,
ami mi vagyunk. Ami a mi lelkünk. A
szomorúságunk, a remény te len ségünk,
az önostorozásunk. S a Him nuszból –
Himnusz lett. Ezt énekeljük
ünnepeinken, tün te té seinken, örö -

meink, bánataink, lázadásaink idején.
Nem az a magyar, aki hisz Istenben,

hanem az, aki énekli a Himnuszt, és
közben érez is valamit.

S hogy melyik Isten?
Végül is bármelyik, te szeren csétlen,

beteg lelkű ember. Bár nagyon félve,
majdnem rettegve jegyzem meg, ez az
egyre élhetetlenebb, sivárabb, a te
szellemi színvonaladba belerokkant
„pc” Európa mégis csak egy keresztény
földrész volna. Így hát, ha már
mindenképpen Istent kell választani,
akkor legyen a mi keresztény-
keresztyén Istenünk. Aki van annyira
nagyvonalú, hogy ha valaki a Himnusz
éneklése közben netán Allahra vagy
Jehovára gondol, hát legfeljebb
félrenéz és mosolyog.

Csak akkor mérgesedik fel, ha olyan
istentelen, gonosz, rosszindulatú és
hülye emberekkel van dolga, mint te,
Vörös Dani.

Te, aki végigordítoztad a világ
legfeleslegesebb és legszánalmasabb
„forradalmát”, ’68-at, és elfelejtettél
felnőni. Ott maradtál. És kevés

reménytelenebb van egy kamasz korába
beleöregedett, csúnya kre ténnél. Ha
pedig mindez párosul mindazzal a
rémisztő közhellyel, semmirevaló és
ártalmas butasággal, ami a te lelkedet
kitölti, hát akkor nehéz úriembernek
maradni, tudod, Vörös Dani…

Sebaj!
Ne veszítsd el a reményt!
Komoly esély van rá, hogy te még

megéled, amikor Európa iú nem ze dé -
kei határozott, hangos és talán durva

nemet fognak mondani mindarra a
lidércnyomásra, amit te és a te
nemzedéked képes volt összehozni. Én
már várom, Vörös Dani…

Addig is, már harmadik napja
tartjuk elzárva kiskorú gyermekeinket a
te jelenléted miatt.

Takarodj haza, Vörös Dani!
Már ha van neked olyan egyál -

talán…

Bayer Zsolt

Szervusz, Vörös Dani! 

Zsiráfok

A megszületett, szocialista néven
futó neoliberális formáció az egész vi-
lágon valóban zsiráfszerűen egyedi ló,
és az Európai Parlamentben két fő ok
miatt tudott az Európai Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetségé-
nek frakciójához besorolni. Neve miatt,
valamint azért, mert politikai csoportja
vezetőjéhez, Martin Schulzhoz és a
frakció tagjainak többségéhez hason-
lóan zsigerileg utálja a jobboldalt.

E lóként futtatott zsiráf egyediségét
a kívülállók azonnal észreveszik, mint
például Joseph Daul, az Európai Parla-
ment legnagyobb, néppárti frakciójá-
nak vezetője, aki lapunknak adott
interjújában nemrég elmondta, „az el-
nökséget biztosító országok pártjai
azon igyekeznek, hogy konfliktusaikat
nemzeti szinten tartsák és e különle-
ges időszakban európai szinten mű-
ködjenek. A magyar szocialisták
azonban máshogy cselekednek. Ahe-
lyett, hogy politikai hisztériát keltenek,
legalább tárgyilagosnak kellene len-
niük és el kellene választaniuk a belső
ügyeket az uniós elnökségtől. Arra se

volt példa, hogy ilyenkor bárki fenye-
getőzött és szankciókat követelt volna”.
Mármint saját hazája ellen. A 2009-es
európai parlamenti választáson négy-
tagúra fogyott magyarországi szocia-
lista delegáció a magyar uniós
elnökség éppen ma lejáró első felében
már mindent megkísérelt, hogy hazá-
jára rontson, miközben retorikailag
szegényes szókészletéből az obligát
szavakat rángatja elő: demokrácia,
szabadság (ezt képviselik ők); rassziz-
mus, idegengyűlölet, antiszemitizmus,
kirekesztés, lukasenkizmus és társai
(ezt képviseli a kormány).

Hogy – mint védekeznek – ők ak-
cióik eredményeként csak a kormányt
és nem Magyarországot feketítik be az
európai fórumra hordott szennyel, az
éppen annyira igaz, mint ahogyan 
rémuralmuk idején a szemeket is a
szabadság szent védelmében lődözték
ki a Berlusconi által egykor lekápózott
Schulz és a gyermekszerető Cohn-Ben-

dit mély hallgatása mellett. Eddig tá-
madásuk középpontjában a médiatör-
vény állt, most átnyergeltek az
alkotmánytervezetre, amelyet a hazai
parlament helyett Strasbourgban és
Brüsszelben trancsíroznak.

Azért, hogy a mi szocialistáink
egyedülállóságát jobban megértsük,
képzeljük el, ha belga, francia vagy
olasz párttársaik is olyanok lennének,
mint ők. Ma például egy belga szocia-
lista Brüsszelben pakolhatna ki azzal,
hogy az uniónak otthont adó Belgium-
nak a jobboldal miatt 290 napja nincs
kormánya, és eme áldatlan állapot
miatt a szélsőséges pártok már több-
séget szereznének egy új választáson.
Vagy egy francia szocialista figyelmez-
tetné Európát arra, hogy hazája végve-
szélybe került: a múlt vasárnapi
helyhatósági választások a szélsőjobb
hatalmas előretörését hozták, a vele
összejátszó párizsi kormány pedig de-
portálja a cigányokat, mint a II. világ-
háborúban, és, tenné hozzá
jelentőségteljesen, aki nem ismeri a
történelmet, az arra ítéltetett, hogy

megismételje. Majd felpattanna egy
olasz szocialista, könyörögve segítsé-
gül híva az euroatyákat és -anyákat:
segítsenek az Itáliában szörnyű arcot
öltő diktatúrában, ahol cigánytáborok
lángolnak, miközben a neonácikkal és
szélsőjobb szakadárokkal koalícióban
kormányzó Berlusconi ráteszi kezét az
utolsó szabad médiumra. De egyikük

sem teszi. Hogy miért? Mert mindegyi-
kük elsősorban belga, francia vagy
olasz. Másodsorban pedig a haza áru-
lása Brüsszelben nem hozna semmit a
konyhára. Hogy a magyarországi szo-
cialistáknak sem, az a magyar válasz-
tók érettségét mutatja.

Lovas István

Halljuk, itt vagy nálunk. Nem tudjuk nem hallani. Ordítozol, pofátlankodsz, hazudozol,
hülyeségeket beszélsz, provokálsz. Tudtuk, hogy így lesz. Nem is ezért írok neked.

Egy Texasban született mondás szerint a zsiráf olyan ló, amelyet egy bizottság tervezett.
Annyi biztos, hogy az MSZP esetében az anyag hozott volt: a pufajkás, a kommunista
titkos ügynök, a KISZ-nacsalnyik, az agitpropos. Az új alakzathoz már csak a moszkvai
talp helyett kellett a régihez hasonlóan nagy nyalóka, és a szocialistáknak igen okosan
a nagytőkére esett a választásuk.

Bayer Zsolt
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„Egy társadalomban 
mindig kellenek a hangadók” 

Önmegvalósítás: nem a pénz és a hatalom mentén, hanem egyéni és közösségi jogainkért kiállva, hogy teljes emberként élhessünk. Kiszállni egy
magasságokba röpítő körhintából, hogy a földön keressük meg saját utunkat, egyéni céljainkat egy közösség szolgálatának tükrében meghatározva.
Ezek lennének a Szigeti Enikővel folytatott beszélgetés következtetései. A Civil Elkötelezettség Mozgalom alapítóját és igazgatóját életútjáról, mo-
tivációiról, tapasztalatairól kérdeztük.

– Szigeti Enikőt leginkább ember-
jogi aktivistaként, a CEMO igazgatója-
ként ismerjük. Ez viszont egy hosszú
folyamat épp aktuális állomása. Mesélj
a kiindulópontról, a környezetről, ami-
nek hatására elindultál az úton, ahol
most vagy!

– Tizennyolc éves koromban el-
mentem Marosvásárhelyről, és nem is
szándékoztam soha visszatérni ide.
Mivel az emigráns lét is arról szól,
hogy egy kisebbségi csoporthoz tar-
tozol, én ebből tudatosan próbáltam
kitörni. Egyáltalán nem éltem semmi-
féle nosztalgikus erdélyi létet Buda-
pesten. A gyökéreresztés egyik
formáját abban láttam, hogy lakást
vásároljak azon a helyen, ahol megte-
lepedni kívántam. Ezért nagyon so-
káig azon dolgoztam, hogy a
profitorientált szakmában, ahol elhe-
lyezkedtem, sok pénzt keressek. Nem
voltam tudatos karrierépítő, de a sors
úgy akarta, hogy megtapasztaljam a
profitszféra világát: bankban illetve
kommunikációs területen helyezked-
tem el. Az áttérés a nonprofit szférára
egy indiai út során fogalmazódott
meg bennem, de bizonyára az elmúlt
időszak tapasztalatai is hozzájárultak,
nem igazán tartottam érdekesnek azt,
amiben mozogtam. A gyökéreresztést
elfelejtettem, rájöttem, ez nem fog
működni. Bárhová is menjek, ha elin-
dulok otthonról, az otthonteremtés
relativizálódni fog. 

– A budapesti „nagyvilági” életet
hagytad ott, hogy ENSZ-aktivistaként
Koszovóban tevékenykedhess. Mi mo-
tivált és ehhez képest mi várt ott rád?

– A hathetes indiai utam alatt el-
döntöttem, hogy befejezem a profito-
rientált világot. Voltak barátaim, akik
az ENSZ-nél dolgoztak Koszovóban,
mikor visszamentem Pestre, elküld-
tem az önéletrajzomat és fel is vettek.
Ettől a perctől számítva indult el ez a
másik irány, a nonprofit élet. Az ENSZ-
beli munkám nem teljesen olyan volt,
mint amit elképzeltem. Ez a szervezet
magasabb politikai szinten próbál
hatni, társadalmi szintű problémákat
próbálnak orvosolni, nem a hétköz-
napi, a mindennapi gondokra kon-
centrálnak. Másfelől az ENSZ-nél
dolgozni rengeteg pénzt jelent,
magas státust és sok lehetőséget
kínál. De én nem ezért mentem el,
hanem hogy a nonprofit világba ke-
rüljek. Az ENSZ-nél viszont azt tapasz-

taltam, hogy nem tudok beavatkozni
a hétköznapi problémák megoldá-
sába, a munkám hatását, de még a
csoport hatását sem tudjuk lemérni, a
bankszámlám viszont határozottan
duzzadt. Hatalmi pozícióba kerül az
ember, ami óhatatlanul megváltoz-
tatja. Én előzőleg már a bankban át-
éltem a hatalom és a pénz által kínált
lehetőségek szédítő hatását, de az
ENSZ még magasabb pozíciót kínál.
Ráadásul abban az idegen társada-
lomban megmentőként tekintenek
rád, ez pedig beteges státust ad, noha
legtöbben pusztán a pénzért vannak
ott és abszolút nem érdekli őket a
helyi társadalom demokratizálódása.
Az elején persze én is elszálltam a ren-
geteg pénztől, és a miliőtől, hogy
azonnal alád tolnak egy terepjárót,
tolmácsot, titkárt, asszisztenst adnak,
de az előző tapasztalatoknak hála
hamar helyrejöttem. Természetesen
tanultam is nagyon sok mindent, és
rengeteg dolgot megértettem a nem-
zetközi szervezetek működéséről. Na-
gyon gyors tapasztalatszerzési
folyamat volt, tanultam az emberek-
től, akik régóta a rendszerben voltak,
nagyon sokat megtanultam a közigaz-
gatásról, de emellett folyamatosan
bennem volt az ENSZ szerepét meg-
kérdőjelező gondolat. 

– A visszatérés általában nem egy-
szerű folyamat. Te hogyan találtál 
vissza Marosvásárhelyre?

– Az ENSZ-szel kapcsolatos ben-
nem élő kételyek hatására folyama-
tosan azon gondolkodtam, menjek
vagy maradjak. Végül a sors újfent
megoldotta a dilemmám, mert gye-
reket vártam. Visszajöttem Buda-
pestre, de nem akartam már többet
itt élni, eldöntöttem, hogy még egy
ideig itt maradok pénzt gyűjteni, és
utána egy-két évig elmegyek karita-
tív munkát végezni. Végül a munka
és gyermeknevelés okozta kimerülés
miatt elhatároztam, visszajövök Er-
délybe, de csak átmeneti időszakra.
A lépést, ami számomra nagyon ré-
misztő volt, elfogadtam a sors újabb
akarataként, hiszen úgy gondoltam,
az én fejemből ilyen ötlet sosem pat-
tant volna ki. Kiszámoltam, hogy a
félretett pénzemből, a pesti lakás-
bérből és a gyerektartásból minimál
szinten meg tudok élni egy darabig.
Eldöntöttem, fél évet ide jövök és az
alatt az idő alatt kitalálom az életem
irányát.

– Azóta pedig egyik hangadóként
ismernek Marosvásárhelyen, ha nyelvi
jogokról, de általában véve emberi jo-
gokról van szó...

– Nem tudtam, hogy Marosvásár-
helyen mi vár rám. Nagyon kevés időt
töltöttem itt, viszont az emberjogi
szervezeteknél sok pozitívumot hal-
lottam a romániai kisebbségpolitiká-
ról, és én magam is hajlamos voltam
bizonyos részeket elhinni. Egy idő után
láttam, miként élnek együtt az em-
berek, hogy ez a város nem beszél a
magyarokhoz, hogy a magyarok úgy
élnek itt, mint valami gettóban. Isme-
rősökön keresztül észrevettem, hogy
ezt mindenki kényes témának tekinti.
Teltek a hónapok, és én még mindig
nem találtam ki, hogy mit kezdhetek
az életemmel, de közben egyre job-
ban zavart, amit itt láttam, tapasztal-
tam. Mint egy szikra pattant ki a
fejemből, hogy egy szervezetet kel-
lene alapítani, amit azonnal el is ve-
tettem, hiszen nem terveztem itt
maradni. Aztán találkoztam Horváth
Kovács Ádámmal, aki egy másik szer-
vezetnél dolgozott, és ő nagyon lelkes
volt, hogy hozzuk létre a szervezetet.
Végül rábólintottam, hogy én felállí-
tok egy struktúrát, szakmailag meg is
töltöm tartalommal, konkrét munká-
val, de ezt majd valakinek át kell ven-
nie. A szervezeten belül egy nagyon
sokrétű problémával kezdtünk el fog-
lalkozni, ami nem csupán a nyelvi jo-
gokról szól. Attitűdváltást kíván elérni,
aminek az egyik útvonala a nyelvi jog
érvényesítése, de erről sokkal többről
szól. Azt szeretnénk, hogy az emberek
implikálódjanak, kiálljanak saját ma-

gukért, a közösségért, felismerjék a
problémákat és megoldásokat keres-
senek rá. 

– Egy posztkommunista ország,
rossz társadalmi beidegződésekkel. A
CEMO létjogosultsága vitathatatlan, de
mekkora az ereje és a hatása? Illetve ál-
talában véve a civil szféra mennyire
képes hatni a folyamatok megváltozta-
tásában?

– Egy társadalomban mindig
kellenek a hangadók, nevezzük azt
civil szervezetnek vagy bármi más-
nak. Itt nálunk is van múltja a civil
szerveződésnek, de a hagyományos
társadalmat és az együttműködé-
sen alapuló közösségeket szétbom-
bázta nálunk a kommunizmus,
nyugatra a kapitalizmus. Tehát min-
denhol szétesett a társadalom, és az
igazi változásokat mindig lentről el-
indulva lehet elérni. Olyan embe -
rekre van szükség, akik a saját
problémáik megoldásán túl is akar-
nak tenni egy közösségért. Azért
gondolhatják nagyon sokan úgy,
hogy a civil szervezetek nem képe-
sek változást hozni, mert nagyon
sok olyan szervezettel találkozni,
amelyek nem hatékonyak. Az pedig,
hogy nálunk nem elég nagy ennek
a szférának az elismertsége, a kom-
munizmus okozta agymosás miatt
van. Itt az a közfelfogás él, hogy
csak a politikum által javasolt meg-
oldásokat fogadják el az emberek.
Ez mindenhol így van a volt szocia-
lista államokban, nálunk különösen
rossz a helyzet, de ez is fog változni.

– Sokan érzik szükségét a változta-
tásnak, de kevésnek hiszik magukat
hozzá. Mit tehet az egyes ember, ho-
gyan járulhat hozzá a társadalom de-
mokratizálódásához?

– A kicsiség és tehetetlenség ér-
zése a kommunizmus szelleme, és ezt
az utolsó évtizedekben kialakult új
rendszer és hatalom nem igazán sze-
rette volna megváltoztatni. Nem volt
célja felruházni az embereket azzal az
érzettel, hogy egyéni szinten is képe-
sek vagyunk tenni, és tennünk is kell.
Egy olyan társadalomban, ahol na-
gyobb életteret kap az állampolgár,
ott nagyobb bátorsága is van megvé-
deni magát különböző helyzetekben.
Ott az egyén úgy szocializálódik, hogy
már otthon illetve az iskolarendszer-
ben megtanulja kifejezni a saját gon-
dolatait, de ezek közül egyik sem
jellemzi az itthoni szocializációs folya-
matokat. Akkor pedig hol tanulná
meg bárki is azt, hogy saját érdekeit
érvényesítse? Igenis az egyes polgár is
tehet, nagyon nagy területen hathat,
de az, hogy ezt érezze, egy tanulási fo-
lyamat eredménye. Mi tartunk ilyen
irányú képzéseket és emberjogi órá-
kat, illetve igyekszünk önkénteseket
toborozni, akik iskolákban tartanak
órákat. Mert ez nem személyiséghez
kötődik, hanem magatartásfüggő. Egy
attitűd, amit el lehet sajátítani. Hosszú
folyamat, de előbb-utóbb azért fog ez
változni, mert az ember zsigerileg érzi
az igazságtalanságot, és ha nem is ta-
lálja meg egyből az eszközöket, de el
fog jutni ahhoz a szinthez, hogy felis-
merje: tennie kell saját érdekeiért.

Balogh Erzsébet
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Bartha Katalin Réka

Eljött az ideje, hogy lakatot tegyenek a kombinát
ajtajára. Szerintem csak így oldható meg a prob-
léma. Természetesen lenne ennek is következmé-
nye, például a munkanélküliség, és éppen ezért
a válság kellős közepén nehéz lenne bezárni azt,
de úgy gondolom, egy adott pillanatban elen-
gedhetetlen lesz eme megoldáshoz folyamodni.
Minden vásárhelyi lakos, és nemcsak, jól tudja,
hogy rettentően szennyezi a környezetünket.
Ahányszor a közelben épült bevásárlóközpontba
látogatok, érzem a csípős szagot. 

Szűcs Geraldina

Sajnálatos módon a kombinátról csak és kizáró-
lag a rossz jut eszembe. Véleményem szerint be
kellene zárni, amivel ugye más problémák me-
rülnének fel. Őszintén nem tudom a megoldást
arra, miként oldható meg, hogy ne szennyezze
levegőnket. Talán jobb szűrőberendezésekre
lenne szükség, vagy heti néhány alkalommal tel-
jesen szüneteltessék a kombinát működését, ál-
lítsanak meg mindenféle termelést.
Min denesetre jó lenne, ha végre valakinek sike-
rülne végleg megoldani ezt az örökös problémát. 

Mihály Csongor

Jó ötletnek tartanám a bezárást, viszont nem
szabad megfeledkeznünk a több ezer emberről,
akik ott dolgozva keresik meg mindennapi ke-
nyerüket. Tömeges elbocsátások esetén előfor-
dulhat, hogy rövid időn belül megugrana a
bűnözés Marosvásárhelyen. Vagy új munkahe-
lyeket kell biztosítani, vagy többet költeni a szű-
rőberendezésekre. 

Csíki Andrea

A kombinát szóról elsőként édesapám jut
eszembe, hiszen ő ott dolgozik. Vélemé-
nyem szerint nem kellene bezárni, mer t
annyira nem szennyező, viszont nem ár-
tana valamiféle segítséget nyújtani azok
számára, akik közel laknak a kombinát-
hoz. Esetleg valamiféle szabályokat, tör-
vényeket is bevezethetnek, melyek a
környezet és a lakosság egészségén javí-
tana.

Gál Tamás

Drasztikusan hangzik, de szerintem 150 ezer
ember egészsége, plusz pár száz vagy akár ezer
turistáé többet ér, mint 3 ezer ember fizetése,
akiknek egy része, tekintve alapképzésüket, más-
hol is elhelyezkedhetne. Persze, tudatában va-
gyok annak is, hogy Kelet-Európa egyetlen
műtrágyagyáráról van szó, arról is tudok, hogy
külföldi befektetők tulajdonában van, de ha 20
év alatt nem tudták megoldani a környezetbarát
fejlesztéseket, akkor ideje lenne elgondolkozni
azon, hogy beadják az egész gyárat ócskavas-
nak, és építsenek egy európai szintű vidámparkot
a helyére.

Szakács Ildikó

Egyfelől örvendenék a kombinát bezárásának,
mert szerintem is a fő környezetszennyező faktor,
másfelől viszont még mindig nagy számú lakos-
nak biztosít munkahelyet. Sajnálnám ezeket az
embereket, ha elveszítenék munkahelyüket, fő-
ként a mostani körülmények mellett. Viszont a
környezetszennyezés csökkentése érdekében sok-
kal több zöld övezetet, parkot kellene létesíteni.
Úgy gondolom, más városokhoz képest nálunk
kevés van, és itt nem a beépített, lebetonozott

játszóterekre gondolok, hanem nagy zöld felüle-
tekre, sok fával és padokkal.

Szabó Betti

Ahányszor a kombinátnál járok, mindig az a fel-
hős szürke hangulatú időjárás uralja a környéket,
soha nem süt a nap. Nem tudom, van-e lehető-
ség környezetbarát gyárat varázsolni belőle, de
valamit mindenképpen tenni kellene ennek ér-
dekében, ha nem sikerül, akkor pedig be kell
zárni. Tudom, ez ennél sokkal komplikáltabb fel-
adat, mint amilyennek hangzik, viszont komoly,
negatív hatásai lehetnek a környéken élő 
emberekre, a hatáskörében termesztett növé-
nyekre, de leginkább a pár méterre lévő benzin-
kútra és annak személyzetére. 

Nagy István Zsolt

Nem feltétlenül a bezárásban rejlik a probléma
megoldása, hanem lehet gondolkodni az elköl-
töztetésen is. Semmiképp nem egészséges, hogy
ilyen közel épült a városhoz. Értesüléseim szerint
az elmúlt öt évben sokat fejlődött, ami a szeny-
nyezés csökkentését illeti, de még mindig nem
eleget. Új műszerek beszerzése talán segítene. 

Gáspár Barna

Tudomásom szerint a marosvásárhelyi vegyi
kombinát az egyedüli ilyen jellegű kombinát az
országban, mármint ahol ammónium alapú
műtrágyát gyártanak. Ezért sem tartom valószí-
nűnek, hogy egyhamar bezárják. Egy jobb szű-
rőrendszerre lenne szükség, valamint komoly,
naponta többszöri mérésekre, hogy ne lépje túl
a szennyezési határokat. Ha viszont mégis túllépi,
akkor büntessék az alkalmazottakat is, ne csak
magát az intézményt. Ugye a munkavállalók sem
veszik jó néven, ha elbocsátják őket, viszont
akkor annyit szennyezzenek, amennyit a környe-

zetvédelmi normák megengednek. Engem nem
annyira az zavar, hogy van és működik, hanem
inkább az, amikor szmogfelhő vonul végig az
egész város fölött, kizárólag a kombinát miatt. 

Az elmúlt hetekben nem egyszer fordult elő, hogy a megengedettnél nagyobb mennyiségű ammóniát bocsátott 
ki a levegőbe a marosvásárhelyi vegyipari kombinát. Olvasóink felháborodottan jelezték: újra érezni lehet azt a 

bizonyos csípős szagot. Hol a határ? Mi a megoldás? – tettük fel a kérdést az utca emberének.

Véleményem szerint...
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Beee!!! Nem számít, hogy
március vagy április végére
esik-e húsvét, a bárányhús
minden évben baromi drága,
legalábbis a többi húshoz és
ahhoz képest, hogy nagy része
csont. Az ok roppant egyszerű:
a hazai nagyker felvásárlási ár
olyan alacsony, hogy a csobán
inkább külföldre adja el az élő
bárányt, ahonnét aztán ünnep
előtt visszajön szépen levágva,
megnyúzva és becsomagolva,
kábé háromszoros áron. Hogy
a napi piaci, élősúlyi ár is miért
olyan magas? Mert azt a bevá-
sárlóközpontok áraihoz viszo-
nyítják. Ki van ez találva!

Időhiány. Aki úgy érzi,
hogy a nemrég Japánra le-
csapó 8,8-as erősségű földren-
gés óta semmire sem jut ideje,
hát, íme a magyarázat: olasz
geofizikusok kiszámolták,
hogy a rengés huszonöt centi-
méterrel mozdította el a Föld
forgástengelyét; másképp
mondva: a hatalmas földren-
gés a másodperc egymilliomod
részével rövidítette meg a
napok hosszát, ami elsőre ele-
nyészőnek tűnhet, de sok kicsi
sokra megy. Ezt a nem kívánt
bosszúságot azzal ellensúlyoz-
hatjuk, ha ezután mindenhova
rettenetesen sietünk, ugyanis
Einstein óta tudjuk: minél
gyorsabban haladunk, annál
lassabban telik az idő.

(Félreértés ne essék: nem a
szörnyű, tízezrek halálát köve-
telő tragédiával poénkodunk,
az csak apropó. Ilyesmivel nem
illik viccelődni, és nem is sza-
bad. Ezt egy amerikai humo-
rista a saját bőrén tapasztalta
meg, aki a következőt találta
mondani egyik előadásában: „a
japánok olyan fejlettek, hogy
nem ők mennek a tenger-
partra, hanem a tenger megy
hozzájuk”. Önmagában nem

rossz vicc, csak ízléstelen, érzé-
ketlen, blőd. Rögtön ki is rúgták.)

Családi torzsalkodás a
Hidegvölgyben. Súlyosan
bántalmazta élettársát, a hu-
szonhét éves B. Hajnalkát a
börtönből frissen szabadult,
harmincnyolc éves K. Gábor. A
fiatalasszonynak alaposan el-
látták a baját, több hetes kór-
házi ápolásra szorul: eltörött az
egyik karja, több bordája és az
állkapcsa is, teste tele van zú-
zódásokkal. A rendőrségi jegy-
zőkönyv szerint a
tettlegességet az alábbi párbe-
széd előzte meg:

– Há’ mi van itten, Háj-
nálka? Hogy a várjú kaparná ki
a szemedet!

– Hogyhogy mi van, té?
– Hásze’ az, hogy mikor bé-

mentem két évre a továbbkép-
zőre, akkor még csak hat
rajkónk volt, mostan meg,
akárhogyan számolom, hét
van!

– Ja, hát egyszer eljött hoz-
zánk látogatóba a barátod, a
Rupi…, és nem volt itthon se
kaja, se pia…, hát valamivel
csak meg kellett kínáljam a
csórót!

Zsebtolvajok. Az elmúlt
hetek folyamán több olvasónk
is aggódva telefonált be szer-
kesztőségünkbe, azzal a pa-
nasszal, hogy lassan már
egyenesen félnek tömegközle-
kedni, annyira elszaporodtak a
zsebtolvajok a buszokon és
maxi-taxikon. Nem maradtunk
tétlenek: kollegáinkkal néhány
próbautazást végeztünk, meg-
állapítandó, hogy van-e ok az
aggodalomra. Bizony van:
egyikünk alig három megálló-
nyit utazott a 18-as busszal, és
leszállás után hasztalan pró-
bálta zsebre vágni a kezeit,
mivel valaki ellopta azokat,

l A Vásárhelyi Hírlap lapkihordókat és eperfahordókat keres.
l Felveszek valakit havi 1000 eurós fizetéssel, aki aggódik

helyettem. Amiatt is, hogy miből fogom őt fizetni.
l Prímszámgyűjteményembe keresek egy nyírfa hetest és

egy rózsaszín huszonkilencest.
l Most induló kutyaiskolába felveszünk francia–orosz sza-

kos németjuhászt.
l Családi tragédia (tűzeset) miatt egy református temető-

ben levő sírhelyet cserélnék urnára.
l Darabolós gyilkos segédet keres. Követelmények: alapvető

anatómiai ismeretek, erős idegrendszer, megbízhatóság,
pontosság.

l Országomat egy lóért! (Jó a szamár is.)
l Magáncég titkárnőt alkalmaz 90–60–90-es méretekkel,

lehetőleg ebben a sorrendben.
l Mókás kedvűek, figyelem! Közeledik április elseje, a tréfál-

kozások, bolondozások napja. Viccelje meg barátait, isme-
rőseit, rokonait rendhagyó módon: sírkövek sszecserélése,
sírfeliratok (nevek, évszámok stb.) átírása, átvésése
jutányos áron. Hívjon bizalommal!

l A Gyulafehérvári Caritas alkalmaz részmunkaidőben szoci-
ális munkást és antiszociális parasztot.

l Találtam egy barna bőrpénztárcát a tizenkettes buszon,
benne háromezer lejjel, nyolcszáz dollárral, ezerkétszáz
euróval és Kovács Ildikó névre szóló iratokkal. Megkérem
Ildikót, hogy szombaton hallgassa a kívánságműsort a
GaGán, fogok küldeni neki egy számot.

Apróhirdetések

mármint a nadrágzsebeit. Egy
másik kollegánknak a farzse-
beit fújták meg, a korrektornak
a kabátja belső zsebét vágták
ki észrevétlenül, feltehetőleg
zsebkéssel, a főszerkesztőnek
pedig a szivarzsebe tűnt el.
Ezennel mi is felhívjuk az ol-
vasó- és utazóközönség figyel-
mét: nagyon vigyázzanak a
zsebeikre, valahányszor buszra
szállnak, sose tartsanak ben-
nük nagyobb összegű zseb-
pénzt, és, amennyiben
megoldható, világítsák ki a bel-
sejüket zseblámpával.

Fotókiállítás. A közked-
velt költő, Kovács András Fe-
renc gyerek- és kamaszkori
fényképeiből nyílt kiállítás a
Bernády Házban, ahol a képek
mellett régi, szárnypróbálga-
tós, kockás füzetlapokra vetett
versvázlatok fotókópiái is meg-
tekinthetők. A tematikus tárlat
címe: KAFka.

A Föld Órája. Múlt szom-

baton, március 26-án világ-
szerte emberek százmilliói
kapcsolták le a villanyt este fél
kilenckor egy órácskára. A Föld
Órája egy világméretű önkén-
tes kezdeményezés, amely a
környezetszennyezés és a túl-
fogyasztás okozta problémákra
próbálja felhívni az emberek,
vállalatok, kormányok figyel-
mét. Az akció keretében arra
kérik a résztvevőket, támoga-
tókat, hogy minden év márci-
usának utolsó szombatján este
kapcsolják le egy órára a fölös-
leges világítást, és áramtala-
nítsák a különféle elektromos
készülékeket. Az idei oltoga-
tósdi igen sikeres volt, 134 or-
szág csatlakozott hozzá;
elsötétültek a nevezetességek
és a világ legmagasabb épüle-
teinek fényei: többek közt a
dubai Burdzs Kalifa, a New
York-i Empire State Building és
a Times Square, a sydney-i
Operaház, a spanyolországi Al-
hambra, a zimbabwei Viktória-
vízesés, a Niagara-vízesés és az

Eiffel-torony is sötétbe borult
egy órára. Utóbbinál majdnem
szerencsétlenség történt: egy
leszállni készülő utasszállító
gép kis híján beleütközött a
vasmonstrumba. Három auszt-
rál repülőgép utasai azonban
nem kerülték el a tragédiát: a
melbourne-i Tullamarine rep-
tér túlbuzgó légiforgalmi irá-
nyítója a kifutópálya fényeit is
lekapcsolta… 

Beszélni nehéz. A magyar
nyelvű audiovizuális sajtóter-
mékek nyelvezetét, a műsorve-
zetők, hírolvasók beszédét
vizsgálta nemrég a Sapientia
EMTE és a BBTE munkacso-
portja, azzal a céllal, hogy fel-
mérést készítsenek a legfőbb
rendellenességekről. A projekt-
vezető szerint nem nyelvi és
nyelvészeti vizsgálatot végez-
tek, hanem „azokat a nyelvi
anomáliákat emelték ki, ame-
lyek zavart okoznak a kommu-
nikációban”. A BBTE honlapján
megtekinthető a részletes ösz-

szefoglaló, ajánljuk mindazok
figyelmébe, aki egy kis intel-
lektuális felüdülésre vágynak.
Az Erdély TV sajnos kimaradt a
monitorizálásból, pedig lett
volna miből meríteni, íme né-
hány nyelvi lelemény az emlí-
tett csatorna műsoraiból:
„pánikot kapott”, „mi volt eddig
a legeredményesebb eredmé-
nyed?”, „drágult a kenyér ára”,
„néhány horgász megtalálták
az ellopott harangot”, „ebben
látok relációt”, „ez időben
mennyi idő?”. 

A legszebbet a végére
hagytam: valamelyik reggeli
műsorban egy állatkerti alkal-
mazottal cseverésztek, amikor
egyszer csak imígyen szóla Za-
rathustra helyett a műsorve-
zető kislány: „és az igaz, hogy
ha a medve meglátja az árnyé-
kát, akkor még várat magára a
tavasz? Van egy ilyen népha-
gyomány…”. Ezek szerint a bu-
sójárás néphiedelem?

A világhálón iswww.kozpont.ro
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A nyárádszeredai Bekecs baranta csapat több mint öt éve oktatja a hagyományos harcművészetet,
a magyar harci testkultúrát, mely a puszta harcászaton túl, nemzeti értékrendszert, a ha -
gyományos magyar kultúra terjesztését vállalja fel. A baranta célkitűzéseiről, a nyárádszeredai
csapat tevékenységeiről i. Nagy Lászlót, a csapat vezetőjét kérdeztük.

A barantáról

l Szűkebb értelemben a baranta a IX. és a XX. század kö-
zött élt magyarság harci kiképzési formáira épülő fegyveres
és pusztakezes harcművészeti irányzat. Jelentős szerep jut a
Kárpát-medencei mozgásanyag mellett a feltételezett ván-
dorlási területeken alkalmazott harci eljárások, a hasonló
életmódközösségeket felépített népek (szkíták, hunok,
avarok, türkök, ónugorok, kazakok) harci és kiképzési kul-
túrájának is. 
l A baranta a magyar történelem kezdeti időszakaiban
élő azon szabad jogállású tagjaitól származik, akiknek ki-
váltsága és egyben kötelezettsége volt a hadakozás. 
l A japán, a lengyel, a török és az orosz állami berendez-
kedéshez hasonlóan a magyaroknak is jelentős nagyságú
csoportjai vállalták évszázadokon keresztül életmódsze-
rűen a harci szolgálatot, a kiképzést, a harci tudásanyag
szellemi és fizikai fejlesztését, továbbadását. A baranta el-
sősorban az ő tudásanyagukra és az évszázadok alatt kiala-
kult életfilozófiájukra épül. Ők a baranta jogelődei. A
szervezetten működő magyar harci kultúra a VII–XVII. szá-
zad között élte virágkorát.
l A XVI. század elejétől megindul a magyar kultúra ket-
téválása. Ettől az időszaktól fogva a népi kultúra őrzi csak
tovább a magyar sajátosságokat. A nemesi kultúra egyre
inkább nyugati jelleget ölt.
l A magyar harcművészet újjáélesztésére több kísérlet is
történt. A két világháború alatt magyar katonatisztek állí-
tották össze az első komoly anyagot, amellyel a legénység
harci képzettségét és nemzeti hagyományokhoz való ra-
gaszkodását akarták előmozdítani.
l A ’80-as években egyes műhelyekben komoly kutató-
munka alakult ki a szerves magyar kultúra kutatását ille-
tően. Ennek hatására kezdte el 1991-ben az első anyagokat
összegyűjteni Vukics Ferenc.
l 1997-ben létrejött a Baranta Szövetség (jelképe a ra-
kamazi turulmadár), 1998-ban rendezték az első magyar
bajnokságot.
l Ez az önálló magyar harcművészeti irányzat a magyar
harci testkultúra megmaradt és megőrzött elemeinek
rendszerbe foglalását és továbbfejlesztését tűzte ki célul. A
baranta nem egy, vagy több „mester” alkotása, hanem a
magyar nép, mint kultúrkör összegzett tudásanyagának
(életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai alap-
bázis, személyiségfejlesztési elv, filozófia) tükröződése a
sajátos harci testkultúrában. 
l Az ország különböző területén működő csapatok egyik
fontos feladata a helytörténet és a néprajz pontos megis-
merése, ezen belül pedig a magyar testkultúra még rejtett
elemeinek összegyűjtése. Jelenleg 73 helyszínen körülbelül
2500 fő gyakorolja a régi magyar történelmi harci testkul-
túrából táplálkozó technikákat.

Forrás: versengi.hu

Barantával a hagyományőrzés útján

Magyarként harcolni –
magyarként érezni

– Pár éve hallani a barantáról, mint népi
harcművészeti formáról. Hogyan látod, miért
kezdett el újra teret hódítani az anyaország-
ban, illetve a határon kívül rekedt magyar
közösségek körében?

– Ez a magyarság ébredésének tudható
be, ugyanis a történelem folyamán renge-
teg kísérlet történt a magyarság elnyomá-
sára. Nyelvében, kultúrájában korlátozták,
mindent megtéve azért, hogy ne ébredhes-
sen öntudatra. A ’90-es években lehetőség
nyílt a népemlékezet újraélesztésére, ekkor
indult el igazán a baranta is. 

Jelenleg a Kárpát-medencében a ba-
ranta a leggyorsabban fejlődő harcművé-
szeti ágazat. Ahogyan a többi testkultúra,
a baranta sem a háborúra képezi ki műve-
lőit, sokkal inkább egyfajta tükörképet
nyújt önmagunknak, segít kitolni saját em-
beri határainkat. Ami igazán vonzóvá teszi,
az az, hogy a miénk, hogy létezik egy olyan
kulturális műfaja a magyarságnak, amely
utat tud mutatni afelé, hogyan legyünk
egész emberek, hogyan tiszteljük őseinket,
hogyan lehetséges átörökíteni valódi érté-
keink az utókornak. 

Régebben az igaz magyar ember való-
ban egész embernek volt mondható: kiváló

harcos volt, becsületes férj, családfő, aki
ugyanúgy megfogta az eke szarvát, akár-
csak a kardot, amikor a szükség azt kívánta.
Így a jelenlegi barantások egyaránt része-
sülnek az edzéseken testi és szellemi felké-
szítésben, történelmi oktatásban, néptánc
és népi játékok elsajátításában, és mindezt
magyar módra teszik. 

– Mikor, milyen indíttatásból és körülmé-
nyek között alakult meg a nyárádszeredai
csapat? És milyen helyet foglal el az erdélyi
barantások körében? 

– A nyárádszeredai Bekecs baranta csa-
pat 2005-ben alakult Simon András 
magyartanár kezdeményezésére. Ő hozta
el először a Nyárádmentére a barantát és
népszerűsítette a diákok körében. 2007-
ben vettem át a csapat vezetését, és azóta
is bemutatókat tartunk, műveljük, csiszol-
juk. Az erdélyi baranta csapatok körében
megbecsült helyet foglalunk el, ahogyan
minden más szervezet, amely felvállalta
ennek a harcművészetnek a
művelését. Minden évben megrendezésre
kerül az erdélyi, valamint a magyarországi
baranta bajnokság, emellett pedig kisebb
fegyvernemekre leosztott virtusok is. 2009-

ben kese (kamasz) kategóriában értünk el
harmadik helyezést az erdélyi bajnokságon,
a későbbi években öskü (felnőtt) kategóri-
ában is az első 10 között szerepeltünk.

– Ki barantázhat? Szükség van valami-
féle adottságra, tudásra, vagy teljes mérték-
ben tanulható? Illetve kit vártok a csapatba,
ha egyáltalán nyitott a kör?

– Mindenki barantázhat, akiben meg-
fogalmazódott az elhivatottság, hogy a ha-
gyományőrzésnek szentelje magát. Testi
adottságoktól, nemtől, életkortól függet-
len, így a kisgyerekek épp úgy helyet kap-
nak, mint az idősebbek, mindenki
művelheti, aki egy ostort, botot, íjat elbír. 

– Milyen rendszerességgel találkoztok, és
hogy néz ki egy foglalkozás? 

– Hetente kétszer tartunk edzést, ennek
a szerkezete egy óra erőnlét, utána techni-
kai edzés: íjászat, botvívás, pusztakezes
küzdelem és még rengeteg más fegyver-
nem elsajátítása gyalogosként és lóháton
egyaránt. Ezután meg levezetőként törté-
nelmi ízelítőt és szellemi oktatást tartunk.

– Mikor és hol lehet bemutatót látni tő-
letek?

– Évente vannak előre rögzített bemu-
tatóink, például március 15-én, október 6-
án és más jeles nemzeti napjainkon.
Emellett nyaranta tartunk Élő történelem -
óra néven egész napos foglalkozást iskolás
gyerekeknek, ahol láthatják őseink harc-
modorát és ők is elsajátíthatják, kipróbál-
hatják a foglalkozás keretében az
ostorozást, lovaglást, íjászatot, birkózást.
Ezeken a hétvégeken próbálunk mindent
átadni, amit az idő enged. Ezen kívül város-
napok és más rendezvények alkalmával is
megjelenünk bárhol, ahol szívesen várnak.

Kérdezett: Balogh Erzsébet

Mindenki barantázhat, akiben
megfogalmazódott az elhivatott-
ság, hogy a hagyományőrzésnek
szentelje magát. Testi adottságok-
tól, nemtől, életkortól független,
így a kisgyerekek épp úgy helyet
kapnak, mint az idősebbek, min-
denki művelheti, aki egy ostort,
botot, íjat elbír.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Testépítő bajnokság
Marosvásárhelyen

Marcsi neve ugyan még ismeretlenül cseng
olvasóink fülében, de garantáltan már csak
nagyon rövid ideig. A debreceni Vezér Fitness
Klub üdvöskéje április 16-án a Vásárhelyen
megrendezésre kerülő területi felnőtt
testépítő bajnokságon fog bemutatkozni a
helyi közönség előtt, mely egyben kvalifikáció
az őszi román bajnokságra.

Hajdrik Mária, Cheteleş „Titi” Dumitru meghívására
elvállalta a vendégpózolást hazánkfia, a világbajnok, tízszeres
magyar bajnok testépítő, Lakatos „Múmia” Mihály oldalán. Az
elmúlt év szeptemberében Csonka Eszter, nemzetközi fitnesz
modell bajnok kergette extázisba a vásárhelyi publikum főleg
férfi seregét, ezúttal a másik magyar hajadonnak, Hajdrik
Máriának ugyanez a feladatkör jut osztályrészül. Azok a nézők,
akik tiszteletüket teszik április 16-án a Szakszervezetek
Házának előadótermében, garantáltan nem fognak
csalódottan távozni. És hogy milyen kicsi a világ, mi sem
illusztrálja ékesebben, mint az a tényállás, hogy Marcsi
klubvezetőjének, Kecskés Zoltán egykori súlyemelő bajnoknak
a neje, Melinda asszony Szovátáról származott el a hortobágyi
városba.

Palecian Judit, városunk bajnoknője, aki elmondása szerint
a tavaszi versenyidényt kihagyja, hogy majd őszre nagyobb
izomtömeget pakolhasson magára, ezúttal díszvendégként
érkezik szülővárosába. Ő a nézőtérről izgulhatja végig a
versenyt, no meg Marcsi és élettársa, Misi különös csemegének
ígérkező produkcióját.

A mérkőzés napján kelt szárnyra a hír,
hogy a Román Labdarúgó-szövetség veze-
tői, elsősorban Ionuţ Lupescu igazgató, épp
Sabăut látná a román válogatott éléről rö-
videsen távozó Lucescu jr. utódjaként. A hír
szerint már Lupescu tárgyalt Sabăuval, amit
a marosvásárhelyi futballedző el is fogadna,
de csak akkor, ha párhuzamosan végez-
hetné munkáját, azaz a FCM felkészülését
sem hanyagolná el. Egy biztos, Sabăunak a
nyárig érvényes szerződését mindenképp
meg szeretnék hosszabbítani a marosvásár-
helyi klub vezetői, ezek szerint a hét győ-
zelmet, négy döntetlent és hat vereséget
elért szakembernek mindenképp maradnia
kell a FCM kispadján és folytatnia a tavaly
szeptemberben elkezdett munkáját. Hadd
tegyük hozzá, a jelenlegi FCM és a tavalyi,
idénykezdeti együttes játéka között igen
nagy a különbség. Sabău munkájának gyü-
mölcse érlelődik, az együttes játékosai job-
ban, biztosabban adogatnak, bátrabban
támadnak, precízebben indítanak, szoro-
sabb emberfogást produkálnak, sőt van el-
képzelés is a játékukban. Erre volt szükség
ahhoz, hogy a csapat elkerülhesse a kiesést,
a vásárhelyi drukkerek nem kis örömére.
Egyelőre 9 pont távolságra vagyunk a 15.
helyezett, első kieső Craiova előtt, ami biz-
tonságot, nyugodtságot adhat együtte-
sünknek, habár a hátralévő 11 fordulóban
még sok meglepetés történhet mind a 18
együttes számára. A tavaszi idényben a baj-
nokjelölt galaci Oţelul után, a besztercei
Gloria is veszített a Sziget utcában. A pon-
tosabb, gyors indításokkal tűzdelt játékot
mutató FCM irányította a játékot már a
mérkőzés első perceitől kezdve. A 18. perc-
ben örömujjongásba kezdett a mintegy
5000 hazai szurkoló, amikor egy gyors hazai
támadás során Szilágyi balról érkező lapos
beadását Zaharia átugrotta a hatos vona-
lán, de a jó ütemben érkező Didi, mintegy
2 méterről a hálóba juttatta. 1–0. A kapott
gól után a besztercei játékosok többet tá-
madtak, de a Vasilache–Issa Ba–Fl. Dan–
Astafei középpályás sor kitűnően zárt,
ezúttal alkalmat adva a gyors ellentáma-
dásoknak. Egy ilyen ellentámadás során a
39. percben Didi jó ütemben szöktette Rust,
a Dinamótól jött jobbhátvéd ballábas lövé-
sét nehezen öklözte szögletre Irimia, a
besztercei hálóőr. A beívelt szögletet Fl. Dan
a brazil Didinek fejére ívelte, onnan a laszti
a kapus felett a hálóba jutott. 2–0. A má-
sodik félidőben N. Manea, a Gloria vezető-
edzője két középpályás becserélésével
próbálta felfrissíteni az addig bizonytalan-
nak mutatkozó középpályás sort, de Sabău
minderre Issa Ba helyett D. Mateit küldte

pályára, erősítve a csapat védelmét, amely
megingathatatlan maradt. A 68. percben a
mérkőzés legjobbja, Vasilache jobb oldali
beadását előbb Didi mintegy 3 méterről a
kapus lábába lövi, a kipattanó labdát Zaha-
ria ugyancsak Irimiába rúgja, majd az újabb
kipattanót Szukala tisztázza. A 82. percben,
a becserélt Petcuţ bal oldali beadását a be-
robbanó Vasilache a 16-os vonaláról a jobb
kapufára lövi, ahonnan a labda sajnos a já-
téktér felé pattant, így kikanalazták a
védők. Ezzel a győzelemmel a FCM újabb
értékes három pontra tett szert, aminek kö-
szönhetően távol tartja csapatunkat a kie-

sési zónától és helyet cseréltünk a beszter-
cei Gloriával. A legfontosabb, hogy a hátra-
lévő hazai meccseken (CFR, Brăneşti, Astra,
Pandurii, Steaua, kolozsvári U.) diadalmas-
kodjunk, vagy ne veszítsünk. 

Szerdán, lapunk megjelenésének 
napján újabb fordulóra kerül sor, melynek
keretében együttesünk a medgyesi Gaz
Metan otthonában lép pályára 14 órai kez-
dettel, amit a GSP TV élőben közvetít.
Szombaton, április 11-én, hazai pályán 18
órától a kolozsvári, tavalyi bajnok CFR
együttese ellen játszik csapatunk.

Hajdrik Mária

Távolabb a
kiesési zónától

Jean Pădureanu, a Gloria elnöke: A FCM legénysége megérdemelte a győ-
zelmet, jogosan szerezte meg a három pontot. Mi, a két kapott gól után,
sajnos nem tudtunk kellőképpen gazdálkodni az idővel és az energiával,
így maradt a jogos végeredmény.
Paul Cazan, a mérkőzés megfigyelője: Jó iramú, szép mérkőzést láthatott
a marosvásárhelyi közönség, ahol a bírók is kellőképpen vezették a mér-
kőzést. Jobb volt a helyi együttes, amely megérdemelten győzött.
Ovidiu Sabău, a FCM edzője: Meg vagyok elégedve csapatom játékával és
főleg azzal, hogy újabb három értékes pontot szereztünk, így egyelőre, úgy
tűnik, elkerüljük a kiesést. Fontos, hogy ezután ne bízzuk el magunkat,
mert még sok mérkőzés van hátra és mindegyik fontos együttesem szá-
mára.

FCM Marosvásárhely–Gloria Beszterce 2–0 (2–0)
Vezették: Radu Petrescu – Mircea Orbuleţ, Valentin Avram (mind Bukarest)
FCM: Balauru – Rus, B. Fernandes, Iencsi, Szilágyi, Vasilache, Issa Ba (66. Matei), Fl.
Dan (81. Petcuţ), Astafei, Didi, Zaharia (46. Ruiz). Edző: Ovidiu Sabău
Gloria: Irimia – Ciprian Petre, Tudose (8. Mărginean), Corallo, Cavalli, Achim, Cafasso,
Mandea (59. D’Agostino), Szukala, P. Anton, Băjenaru. Edző: N. Manea
Gólok: Didi (17., 38.)
Sárga lapok: Szilágyi (85.), illetve D’Agostino (61.), Achim (67.)

Didi, a két gól szerzője

Értékes három pontot szerzett újra a vásárhelyi csapat. A Sabău által vezetett FCM legénysége a
szebb napokat is megélt besztercei Gloria ellen győzedelmeskedett, így amint azt Sabău a
mérkőzést követő sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, mintegy 95%-ban már elkerülték a kiesést. 



16. oldal >> Szórakozás április 6–12.

Vízszintes: 1. A vicc poénjának
első része (zárt betűk: I, S, U).
13. Üzletekben található főtermé-
kek összessége. 14. Láncon hor-
dott időmérő. 15. Emő! 16.
Vérzéses lázat okozó vírus. 18. A
függ. 46. becézése. 19. Repülő
része! 20. Dísze. 22. Talizmán. 24.
Fohász. 25. … Kateb, arab szár-
mazású francia színész (REDA). 27.
Tömegesen pusztít. 28. Glasgowi
lakos. 29. Éghajlat. 31. Én, latinul.
32. De. 33. Páratlanul nős! 34.
Azonos magánhangzók. 35. A szó-
ban forgó cselekvés idejében. 38.

Az a másik. 40. Észak-olasz folyó.
41. Nagy finn tó. 43. Életben. 45.
Földművelő szerkezet. 47. Üres
kör! 48. Tiltás. 49. Autópálya. 50.
Idegen Anna. 51. Szökken. 53. Ne-
mesi külsőre emlékeztető. 55. A
szén, a foszfor és a jód vegyjelei.
57. Olasz férfinév. 58. Ízletes húsú
tengeri hal. 59. A nagyharang „tár-
sai” a mesében. 62. Angolna, né-
metül. 63. Páholy része! 64. Anyu
társa. 65. A férfi, akitől a család
származik. 67. Zeusz kedvese. 68.
Haszontalan, semmittevő. 71. Az
Appennini-félszigetről származik.
Függőleges: 1. Elit. 2. Hazafele!
3. Emésztőnedv. 4. Bódult. 5. Íz,
zamat. 6. Bantu törzs. 7. Kettős

betű. 8. Élettől megviselt. 9. Belga
város. 10. Álhal. 11. Angol taga-
dás. 12. A híres hegedűkészítő
Amati család városa Olaszország-
ban. 13. A poén második, befe-
jező része (zárt betűk: Z, I, O).
17. Balaton melletti helység. 21.
Becézett Edmond. 23. Érzékiség.
24. Igerag. 26. Mozart egyik sze-
mélyneve. 28. Élénk zöld színű
drágakő. 30. Bukaresti napilap.
31. Nagy mesemondónk, népszerű
nevén. 36. Kor, korszak, ismert
angol szóval. 37. Trícium és nát-
rium. 39. Magunk. 40. Savmara-
dék! 42. Azonos a vízsz. 64-gyel.
44. Hirtelen megtámad. 46. Vö-
rösmarty Mihály alkotta női név.

47. Ázsia legnagyobb népe. 52.
Mária egyik becézése. 54. Antonov
gépe. 55. Jelzőként használt hatá-
rozószó. 56. Magyar válogatott
labdarúgó volt (Zoltán). 59. Bete-
get gondoz. 60. Vasút eleme, né-
velővel. 61. Szerzetes főpap. 64.
Alumínium, röviden. 66. Szoknya.
69. Üres pad! 70. Véd. 72. Párosan
pirul! 

(A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!)

Potom kétszer c. rejtvényünk he-
lyes megfejtése: – Egyszer a hotel
személyzetével, és egyszer a vízipó-
lócsapattal. 

Karikatúra:  

Ami biztos, az biztos
A focimeccs megkezdése előtt a kö-
zönség különös lármára lesz figyel-
mes. Frici megkérdi a mellette álló
embertől:
─Mondja, miért verik meg már a
mérkőzés előtt a bírót?
─ … (válasz a rejtvény vízsz. 1-
es, valamint függ. 13-as sz. sorai-
ban)

– Te haver, szerinted mi volt előbb: a tyúk, vagy a tojás? 
– Nem tudom. Nálunk hal volt ebédre.

Egy falusi család bekeveredik egy budapesti szállodába. Míg az
asszony a gyönyörű fényeket bámulja, addig apa és fia sétálgatnak,
míg egy ajtóhoz nem érnek, ami fölött számok vannak. Arra jön egy
rút öregasszony, belép az ajtón, az becsukódik, majd a két férfi csak a
számokat látja az ajtó felett: 1...2...3...4...5...4...3...2...1...0, majd az
ajtó kinyílik, és egy szép fiatal nő lép ki. Megszólal a fiú: 

– Fater! Láttad ezt? 
– Ja! Fiam most rohanj anyádért, aztán majd berakjuk ide!

A szatyorka, meg a bőröndke őrt állnak. Egyszercsak megszólal a
szatyorka: 

– Te én már nem bírom sokáig! 
– Tarts ki! – mondja a bőröndke – Mindjárt jön a válltáska!

Pöcegödör szélén kisgyerek sírdogál, arra megy egy férfi, megkérdi
tőle: 

Mi bajod, kisfiú? 
– Beleesett az anyám! 
– Atyaúristen, mikor? 
– Kb. 1 perce. 
A fickó ruhástól, ahogy van, beleereszkedik, a gödör tartalma nya-

kig ellepi. Lebukik, kis idő múlva feljön: 
– Nem találom! 
– Pedig ott van benne, mi lesz velem az anyám nélkül! 
– Várj, ne sírj, megnézem még egyszer – azzal újra lebukik. Jó

hosszú idő múlva feljön: 
– Sehol nem találom, pedig még az alját is kapargattam, mindent

végigtapogattam a mélyben! 
–Ó, de kár. Kereshetek akkor másik csavart...

Viccek

Vilmos herceg és Kate Middleton kisasszony ma bi-
zonyosan a földkerekség leghíresebb szerelmespárja.
Amióta a herceg egy kenyai együttlét alkalmával a
kedvese ujjára húzta Diana hercegnő gyémántköves
zafírgyűrűjét, a legismertebb hollywoodi álompá-
rokat is alázva uralják a világsajtó pletykarovatait.
Ám ez még mindig csak a bulvár-oldala az új évszá-
zad legnagyobb sztorijának, amin nincs mit csodál-

kozni. Elvégre is VIII. Henrik és Oroszlánszívű Richárd
óta mindig is a brit királyi ház volt a világ leghíresebb
családja, a herceg édesanyja, a feledhetetlen Diana
hercegnő pedig kétségtelenül a 20. század egyik leg-
ragyogóbb asszonyaként került a krónikákba. A
könyv azonban ennél sokkal többről szól. Kate Midd-
leton hosszú útjáról, mely voltaképpen egy szegény-
negyedből vezetett a Buckingham-palotáig. 

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ a következő előfizetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

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

sorsolunk ki.

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

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

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

REJTVÉNY

Robin Polakowsky: Vilmos és Kate avagy őfelsége, a szerelem

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
14.

REJTVÉNY

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

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

C M

Y B

C M

Y B

Nyerőszelvény
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I. oldalTV műsor <<április 6–12. 

Tv-műsorfüzet

+8

+ 8 oldal TV műsor

+ 8 oldal TV műsor

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

Márciusi nyertesünk

Sántha Teréz
egyhónapos (május) előfizetés nyertese.



II. oldal április 6–12. >> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Mindentudás Egyeteme 2.0
16:25 Médiaguru
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján (filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Halhatatlan szépség

(filmsor.)
22:05 Az Este
22:40 A halál hullámhosszán

(kan. thriller, 2005) 

M2

10:25 Közös hazánk volt Róma
11:40 Körzeti magazin
12:30 Élni tudni kell!
13:01 Híradó
13:55 Záróra
14:55 Szép otthonok
15:25 Aranymetszés (ism.)
16:15 Afrika gyöngyszeme

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

Duna TV

11:00 Lélek Boulevard
11:30 Anya, az állatorvos

(filmsor.)
12:30 Kívánságkosár
15:20 Vannak vidékek
15:45 Élő népzene
16:15 Magyar elsők
16:35 Utazás a Marsra
17:25 Idegenek az üvegházban
18:00 25. szélességi fok Délre

(filmsor.)
20:00 Térkép
20:40 Kulturális magazin
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 Halál sekély vízben

(magyar dráma, 1994)

TV2

10:00 Mokka habbal 
10:30 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
10:55 Teleshop
12:25 Árva angyal (filmsor.)
13:15 Az Ezüst-tó kincse

(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
20:20 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Doktor House (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 (2010) (élő)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Agglegényörömök 

(am. vígj., 2003) 

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 (talk show) (ism.)
11:00 UEFA magazin (ism.)
11:50 Élővilági kalandok
11:55 Eurovision 2011
12:00 TVR 55 
12:40 A királyi ház titkai (filmsor.)
14:45 Közelebb hozzád 
15:30 Emberek, mint mi (riport)
16:00 Együttélés (dok.)
17:00 Tökéletes pár (élő)
18:25 A királyi ház titkai (filmsor.)
19:45 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Légy résen! (élő)
21:30 UEFA C.L.

F.C. Barcelona - Sahtior
23:50 UEFA Stúdió

Antena 1

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

(filmsor.)
14:30 60 másodperc alatt nyerhetsz
16:00 Hírek (live)
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek (live)
20:00 Labdarúgás: 

Dinamo - FC Brassó
22:00 Vadnárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek (live)
23:45 Capatos Show 
01:00 Esküdt ellenségek (filmsor.)

Pro Tv

07:00 Mi történik, doktor úr?
10:00 A becsapódás napja

(filmsor.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Ő vagy mi? (am. dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Sötétségben veszve

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

Prima TV

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

(ism.)
17:00 Ütődöttek (vígj.) (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Kötekedők krónikája 
22:15 Ütődöttek (vígj.)

AXN

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

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

ATV

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

Viasat 3

11:15 Egy kórház magánélete
12:15 A narancsvidék
13:10 Columbo
14:45 Nyomtalanul
15:45 A médium
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:35 A dadus
19:10 A konyha ördöge
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

Eurosport 

09:30 Rali (ism.)
09:45 Snooker (ism.)
11:00 Curling
13:30 Bajnokok klubja
14:00 Erős emberek versenye (ism.)
15:30 Wattok
16:00 Tenisz (ism.)
16:30 Snooker (ism.)
17:30 Curling (élő)
20:30 Csupa sport (ism.)
21:00 Eurogólok gyorshírek
21:10 Olimpia magazin
21:45 Szerdai válogatás
22:00 Díjlovaglás, 

Palm Beach, USA
22:30 Lovas klub
22:35 Golf

Minimax (kábel)

13:20 Tatonka történetei 
13:30 Mentőosztag 
14:00 Caillou
14:25 Woofy 
14:30 Mú mama 
14:40 Duda és Pocsolya 
14:50 Mondókák
14:55 Gyerekdalok
15:00 Magyar népmesék
15:05 T-Rex Expressz
15:35 Asha
15:55 Willy Fog utazása 

a tenger alatt 
17:10 Yakari 
17:30 Játsszunk 

a Szezám utcában!
18:00 Elmo világa

Columbo: Gyönyörű gyilkos - 13:10/ Viasat 3
Viveca Scott (Vera Miles) nemcsak gyönyörű, de kitűnő
üzletasszony is. Egy kozmetikai céget vezet, mely
konkurenciaharcban áll David Lang gyárával. Viveca
azonban amennyire szép, annyira kegyetlen is.

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 bűnügyeket elemzünk,
mintákat fedezünk fel, és kiszámítjuk egyesek viselkedését.
A számok megoldják a legnagyobb rejtélyeket is.

Szerda / április 6.

15:30
Mindentudás Egyeteme

22:55
ZOOM

15:55
PénzTV

12:30
Élni tudni kell!

22:00
Halál sekély vízben 

18:25
Update Konyha

22:25
Agglegényörömök 

18:35
A dadus

16:30
Snooker

15:55
Willy Fog utazása  a tenger alatt 

22:35
Lapzárta

21:30
UEFA C.L.

20:00
Labdarúgás 

20:30
Sötétségben veszve 

20:30
Kötekedők krónikája 



M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Rondó
15:00 Együtt
15:30 Összhang
16:25 Tudni illik, hogy mi illik...
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:20 India - Álmok útján 
19:10 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Szívet cserélni 

(am. filmdráma, 1998) 

M2

12:15 Magyar jogtörténet
12:30 Élni tudni kell!
13:01 Híradó
13:55 Záróra
14:45 Sírjaik hol domborulnak... 
15:40 Mérföldkövek
16:10 Afrika gyöngyszeme

(kalandfilmsor.)
17:00 Úri házak titkai (filmsor.)
17:50 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar retro
19:15 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 Híradó
15:20 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 Isten kezében
16:25 Az autózás legendái
16:55 Az igazi helyszínelők 
17:25 Felelet az életnek
18:00 25. szélességi fok Délre

(filmsor.)
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kulturális magazin
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 Machuca 

(chilei filmdráma)

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
11:00 Teleshop
12:30 Árva angyal (filmsor.)
13:20 Idétlen időkig 

(am. vígj., 1993)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (filmsor.)
17:20 Edina és Joshi (talk show) 
17:25 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:20 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Bridget Jones naplója

(am. rom. vígj., 2001)

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 (2010) (élő)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág 
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Esti Showder
00:20 Házon kívül

Hír Tv

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

TVR 1

10:00 100% (talk show) (ism.)
11:00 UEFA Champions L.  (ism.)
11:50 Élővilági kalandok
11:55 Eurovision 2011
12:00 TVR 55 
12:40 A királyi ház titkai (filmsor.)
14:00 Hírek 
14:45 Közérdek 
15:30 Akzente 
17:00 Lottó
18:00 Hírek 
18:25 A királyi ház titkai (filmsor.)
19:45 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Döntsd el te! (élő)
22:10 Ezer hold (am. dráma)
00:00 CSI (filmsor.) 

Antena 1

08:00 Reggeli műsor
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai
12:00 Xena (filmsor.) 
13:00 Hírek
14:00 Tettes vagy áldozat (thriller)
16:00 Hírek
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek
20:20 Next Top Model
22:00 Vadnárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek
23:45 Capatos Show 
01:00 Euforia Midnight Sun Tour 
01:30 Földrengés (thriller)
03:30 Közvetlen 

hozzáférés (ism.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Ő vagy mi? 

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

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Beleegyezése nélkül

(am. dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 A Büntető (akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
00:00 Fringe (filmsor.)
01:00 A Büntető (akcióf.) 

Prima Tv

09:30 Jugaru poénjai 
10:00 Vijelie család kalandjai 
11:15 Konyhabalhé 
13:00 Timon şi Pumbaa
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása 
15:00 NCIS (filmsor.)
16:00 Cseresznye a tortán (ism.)
17:00 Ütődöttek (vígj.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Skorpiószelídítés 
22:00 Bulvárhírek
22:15 Ütődöttek (vígj.)
23:00 Nyughatatlan 

öregek (ism.)

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

09:00 A kifutó
09:55 Gyilkos sorok 
10:50 Egy kórház magánélete
11:50 A narancsvidék
12:45 A nagy csapat 3. 

(am. vígj., 1998)
14:45 A médium 
15:45 A médium
16:40 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:35 A dadus
19:10 A konyha ördöge
20:05 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Gyilkos számok
22:25 Éden Hotel
23:25 CSI: A helyszínelők

Eurosport 

09:30 Rali (ism.)
09:45 Lovaglás (ism.)
10:15 Csupa sport (ism.)
10:45 Curling
13:30 Wattok
14:30 Labdarúgás (ism.)
15:00 Női Bajnokok Ligája
16:30 Curling (ism.)
18:00 Csupa sport (ism.)
19:00 Labdarúgás (ism.)
19:15 Eurogólok gyorshírek
19:25 Tenisz (ism.)
19:55 Tenisz (élő)
23:45 Curling (élő)
01:30 Rali
01:45 Tenisz (ism.)

Minimax (kábel)

14:00 Franklin
14:25 Bogyó és Babóca
14:30 A bajkeverő majom
14:55 Babar és Badou kalandjai
15:20 Nyúlport reptér
15:35 Viva Pinata
16:00 Holly Hobbie és barátai
16:50 Gömbőrség
17:00 Horseland
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
18:00 Elmo világa
18:15 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Locsi-fecsi Márta 
18:50 Magyar népmesék
19:00 Hunyor-major
19:30 Yakari
19:45 Tatonka történetei 

22:40
Szívet cserélni 

21:30
McLeod lányai 

22:00
Machuca 

22:20
Bridget Jones naplója 

22:25
Esti Showder

20:00
Csillagkapu: Atlantisz

20:25
Egyenes beszéd

12:45
A nagy csapat 3. 

19:15
Eurogólok

17:00
Horseland

16:30
Zöld övezet

22:10
Ezer hold

20:20
Next Top Model

20:30
A Büntető

15:00
NCIS

III. oldalTV műsor <<április 6–12. 
Csütörtök / április 7.

A médium  - 14:45 / Viasat 3
A valós személy által ihletett jogászhallgatónak furcsa álmai
vannak: élethű víziók, melyekben valamilyen bűntény vagy
annak előjátéka történik meg. Allison férje egy nap elküldi
felesége néhány álom-leírását a kerületi ügyészségre, hátha
ott ráismernek néhány régi bűntényre. És így is történik.

Éden Hotel - 22:25 / VIASAT 3
Az Éden Hotel egy gyönyörű szálloda a Karib-tenger partján, ahol
a vendégek egzotikus körülmények között, a szórakozás és a
luxus élvezete mellett harcba szállnak a játék többmillió forintos
fődíjáért. A lakók kezdetben tízen lesznek, öt lány és öt fiú költözik
be, akiknek célja nem más, minthogy minél előbb párt találjanak.



IV. oldal április 6–12. >> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Körzeti magazinok
15:55 Sírjaik hol domborulnak... 
16:25 Tizenkét hónap az erdőn
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján 
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Üdítő
22:05 Az Este
22:40 Transylvania 

(fr. filmdráma, 2006) 
00:20 Barangolások öt kontinensen

M2

10:45 Kisebbségek műsora
11:40 Körzeti magazin
12:30 "...hol élsz Te?"
13:01 Híradó
13:55 Záróra
14:45 Kalandozó 
15:10 Jelfogó (ism.)
16:05 Afrika gyöngyszeme

(kalandfilmsor.)
16:50 Úri házak titkai (filmsor.)
17:45 Bűvölet (filmsor.)
18:15 Magyar bulizene
19:35 Esti mese
20:00 Nomád Pláza
21:30 McLeod lányai (filmsor.)
22:15 Vér és rózsa (olasz 

drámasorozat, 1. rész)

Duna TV

12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:20 Kalando-Zoo 
15:45 Heuréka!
16:15 Szoroki 

(dokumentumf., 1997)
16:35 Beavatás
16:50 Arcélek 
17:05 Roma Platform Gála (2011)
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Labdarúgó-mérkőzés

Videoton FC - ZTE FC
22:00 Élet a Marson
22:55 Dunasport
23:00 Macska-jaj 

(jug. filmszat., 1998)

TV2

10:00 Mokka habbal
10:45 Stahl konyhája
11:10 Babapercek
11:20 Teleshop
12:50 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Zárlatos pasi 

(francia vígj., 2006) 
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (filmsor.)
17:20 Edina és Joshi (talk show) 
17:25 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:20 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 A Nagy Duett (show-műsor)
00:20 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 CSI: A helyszínelők (filmsor.) 
23:20 Gyilkos elmék (filmsor.)
00:20 PokerStars.net

Hír Tv

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

TVR 1

10:00 Generációk vetélkedő-
je (ism.)

12:00 TVR 55 
12:40 A királyi ház titkai (filmsor.)
14:00 Hírek 
14:45 e-FÓRUM (live)
15:15 Teleshop
15:30 Parlamenti pártok műsora
17:00 La vie en rose (life-style)
18:00 Hírek 
18:25 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:00 Hírek 
21:00 Egyszer az életben 
23:10 A tintahal és a bálna

(am. dráma) 
00:35 Lángoló szenvedélyek (vígj.) 
02:10 Álmodozók (fr. dráma)

Antena 1

06:00 Hírek
08:00 Reggeli műsor
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai
12:00 Xena (filmsor.) 
13:00 Hírek
14:00 Benny Hill Show  
14:15 Next Top Model 
16:00 Hírek
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek
20:20 A halál nyomában (akcióf)
22:20 Szemben a sötétséggel

(horror)
00:20 A halál nyomában 

(akcióf ) (ism.)
02:00 Hírek  

Pro Tv

07:30 Mi történik, doktor úr?
09.30 Könyvember 
10:00 Beleegyezése nélkül

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

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

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Románia tehetségei
23:30 Az év embere 

(am. dráma) 

Prima TV

09:30 Jugaru poénjai 
10:00 Vijelie család kalandjai 
11:15 Első nap
12:30 Teleshop
13:00 Sport, kaja, híresség
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 NCIS (filmsor.)
16:00 A vasálarcos 

(kalandf. 1977)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 A bennfentes 

(am. dráma)
00:00 Humoróra 

AXN

09:00 Merlin kalandjai
10:00 Csillagkapu
11:00 Isteni sugallat 
12:00 A kiválasztott 
13:00 Ügyvédek 
14:00 Merlin kalandjai 
15:00 Csillagkapu
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 South Beach királyai

(am. filmdráma, 2007) 
23:45 Ments meg!
00:40 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

10:00 Gyilkos sorok 
11:00 Egy kórház magánélete
12:00 A narancsvidék
12:55 Égbol pottyant 

(kan.-am. filmdráma, 1999)
14:45 A médium
15:50 A médium
16:45 CSI: A helyszínelők
17:35 Gyilkos számok
18:30 A dadus
19:00 Jól nézek ki!
20:00 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Gyilkos számok
22:25 Beugró Plusz
23:25 Éden 18+
00:00 Édeshármas (am. rom. vígj.)

Eurosport 

09:30 Rali
09:45 Labdarúgás
11:00 Wattok
12:00 Tenisz
13:00 Csupa sport
13:30 Labdarúgás
15:00 Ritmikus 

sportgimnasztika (élő)
17:30 Curling
19:00 Labdarúgás
19:15 Tenisz
23:45 Legerősebb ember
00:45 Videójáték
01:15 Extrém sportok
01:45 Ritmikus 

sportgimnasztika

Minimax (kábel)

14:00 Bogyó és Babóca
14:05 A bajkeverő majom
14:30 Babar és Badou kalandjai
14:55 Nyúlport reptér
15:10 Viva Pinata
15:40 Horseland
16:00 Holly Hobbie és barátai
16:45 Gömbőrség 
17:00 Koboldok és tündérek földjén
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
18:00 Elmo világa
18:15 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Locsi-fecsi Márta
18:50 Magyar népmesék
19:00 Hunyor-major
19:30 Yakari
19:45 Tatonka történetei

A narancsvidék - 12:00 / Viasat 3
A Dél-kaliforniai tengerparton található Newportban min-
den a pénz és a szépség körül forog. Amikor azonban a
Cohen család befogadja és esélyt ad a zűrös jövevénynek,
Ryan Atwood-nak, a környék nyugalma teljesen felborul.
Ryan alaposan felkavarja az állóvizet, alighogy megérkezik...

Édeshármas - 23:55 / Viasat 3
Egy számítógépes tévedés következtében két fiú, Stuart
és Eddie a gyönyörű, de bolondos diáklányt, Alex-et
kapja szobatársnak a kollégiumban. A bizarr tévedés
komikus és zavarba ejtő helyzeteket produkál, mert a
három fiatal mindegyike között vonzalom alakul ki. 

Péntek / április 8.

22:40
Transylvania 

22:15
Vér és rózsa

20:00
Labdarúgó-mérkőzés

16:20
Rex felügyelő

15:15
Tengeri őrjárat

22:00
A South Beach királyai 

16:30
700-as klub

12:55
Égbol pottyant 

15:00
Ritmikus  sportgimnasztika

19:00
Hunyor-major

17:05
Értékmentés másként

23:10
A tintahal és a bálna

22:20
Szemben a sötétséggel

23:30
Az év embere 

20:30
A bennfentes 



M1

10:00 Gyerekműsor
12:30 Most a Buday!
13:05 Sztársáv
14:00 AutóVízió
14:30 Mozdulj!
15:00 Kul-túra 2010
15:40 Magyarország
16:10 Szellem a palackból...
16:40 Aranymetszés
17:35 Magyarország története
18:05 Hogy volt!?
19:30 Paradicsom kemping

(francia vígj.)
20:30 Híradó
21:05 SzerencseSzombat
22:05 Jóasszony: akiről egy

város beszél (sp.dráma)

M2

10:00 Hogy volt!?
11:25 Főtér
12:30 Gaál G. nótafelvételeiből
13:01 Natúra
13:30 Rocklexikon
14:25 Telesport (élő)
17:25 Kántor (filmsor.)
18:10 A csábító nyomozó

(filmsor.)
19:40 A Tenkes kapitánya

(filmsor.)
20:05 Esti mese
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 "Hiszünk a dalban..."
22:05 Végzetes képzelgések

(angol-am. filmdráma) 

Duna TV

11:10 Hatodik sebesség
11:40 Divathét
12:10 Carlo és vendégei
13:05 Isten kezében
13:35 EtnoKlub
14:30 Daktari (filmsor.)
15:20 "...filléres emlékeim..."
16:10 Táncverseny – Szentes
17:05 Napok, évek, századok
18:00 Lyukasóra
18:25 Szórvány 
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Dunaszínház
20:10 Hamvai K.: Castel Felice 
22:00 Ellopták Jupiter fenekét

(francia vígj., 1980) 

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:25 Született kémek  
11:55 Így készült
12:25 Bajnokok Ligája magazin
12:55 Két TestŐr (ism.)
13:25 Babavilág
13:55 Doki (filmsor.)
14:50 Sliders (filmsor.)
15:50 Az Ügynökség (filmsor.)
16:45 Rúzs és New York (filmsor.)
17:40 Bűbájos boszorkák (filmsor.)
18:35 Luxusdoki (filmsor.)
19:30 Tények
20:00 Magellán
20:35 A macskám, a csalá-

dom és a fiúk (am. vígj.)
22:35 Holtidő (am. akcióf.)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
10:40 Forma-1 (élő) - Maláj

Nagydíj / időmérő
12:25 Házon kívül (ism.)
13:00 Híradó
13:10 Autómánia
13:45 Tuti gimi (filmsor.)
14:40 Sue Thomas - FBI (filmsor.)
15:40 Csaó, Lizzie! 

(am. családi vígj., 2003)
17:25 Ezel - Bosszú 

mindhalálig (filmsor.)
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág
21:30 Csillag születik (2011) 
23:15 Csalás és ámítás (am. vígj.)

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 Gyerekműsor
12:00 Pro Patria
12:30 Európánk
13:00 Határok nélkül
14:00 Hírek 
14:30 Rajzfilmek 
15:00 Egyszer az életben (ism.) 
17:00 Düsseldorf, jövünk!
18:50 TeleEnciklópédia
19:45 Sport
20:00 Hírek 
21:00 Generációk vetélkedő-

je 
23:00 Profik (talk show)
00:10 Bandit Queen (dráma)

Antena 1

09:00 Extralarge (filmsor.) 
11:00 Akárki Joe (vígj.)
13:00 Hírek
13:15 Benny Hill Show  
13:45 Szeretném, 

ha szeretnél (vígj.)
16:00 Hírek
17:00 Labdarúgás: 

FC Vaslui - FC Dinamo
19:00 Hírek
20:20 A fenébe!
21:45 Balhé Bronxban (kan. vígj.)
23:45 Red Rock West 

(am. thriller) 
01:45 Balhé Bronxban 

(kan. vígj.) (ism.)
03:15 Hírek (ism.)

Pro Tv

06:30 Csillagok háborúja
(anim. sor.)

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

(filmsor.)
12:00 Pro Motor
13:00 Hírek 
13:05 Pletykafészek (filmsor.)
14:00 Csapd le Chipet! (vígj.)
16:00 Románia tehetségei  (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 Románia tehetségei 
23:30 Az eltakarítónő (vígj.)
01:45 Mi történik, doktor úr? (ism.)
02:15 Pro Motor
03:00 Az eltakarítónő (vígj.) 

Prima TV

08:00 Bulvárhírek
09:30 Nyakamban a világ
10:00 Teleshop
10:30 Autó fórum
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Timon és Pumbaa
12:30 A vasálarcos 

(kalandf. 1977) (ism.)
14:30 Anyóshatalom (ism.)
15:30 Skorpiószelídítés (ism.)
16:30 Anyacsere (ism.)
18:00 Hírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Hullámtörők (akcióf.) 
23:30 Csupasz pisztoly 

a (z)űrben (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 Lost - Eltűntek 

(am. kalandfilmsor.,
VI./1. rész, 2010)

18:00 Largo Winch
19:00 A kiválasztott
20:00 Rush - A hajsza
21:05 Jog/Ászok 
22:05 CSI: New York-i

helyszínelők
23:05 Rush - A hajsza
00:05 Kaliforgia
00:40 Programozott fantáziák

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

10:30 Segítség, szülő vagyok!
11:25 Trendközelben
12:00 Veronica Mars 
12:50 Szerelem nyilasa
13:40 Vészhelyzet 
14:35 Zsírégetők
15:25 Columbo
17:15 Star Trek 8.

- Kapcsolatfelvétel
(am. akcióf., 1996)

19:20 Smallville
20:15 A kiskrapek visszavág

(am. családi vígj., 2001)
22:00 Esküdt ellenségek
23:00 Éden Hotel
00:55 Futballistafeleségek

Eurosport 

09:30 Extrém 
sportok

10:00 Tenisz
11:30 Ritmikus 

sportgimnasztika
17:30 Csupa sport
18:30 Tenisz
23:45 Curling
01:45 Harcosok 

klubja

Minimax (kábel)

11:05 Gömbőrség 
11:20 Horseland
11:40 Koboldok és tündérek

földjén 
12:05 Egyszer volt, hol nem

volt... a Föld 
12:30 Yakari
12:45 Tatonka történetei 
13:00 A kisvakond
13:05 Mentőosztag
13:25 A varázslatos 

iskolabusz
14:00 T-Rex Expressz
15:25 Magyar népmesék
15:35 Hunyor-major
15:55 Fifi virágoskertje
16:10 Caillou

19:30
Paradicsom kemping 

22:05
Végzetes képzelgések 

22:00
Ellopták Jupiter fenekét

20:35
A macskám, a családom és a fiúk

15:40
Csaó, Lizzie! 

17:00
Lost - Eltűntek 

23:05
Zeneexpressz

14:35
Zsírégetők

01:45
Harcosok  klubja

12:45
Tatonka történetei 

20:30
BBC Hard Talk

00:10
Bandit Queen 

23:45
Red Rock West 

14:00
Csapd le Chipet! 

23:30
Csupasz pisztoly  a (z)űrben 

V. oldalTV műsor <<április 6–12. 
Szombat / április 9.

Star Trek 8. - Kapcsolatfelvétel - 17:15 / VIASAT 3
A borgok, ezek a félig gép, félig emberlények a Földet
fenyegetik. Miután Picard kapitánynak és az Enterprise
legénységének sikerül meghiúsítani a borgok támadását,
az ellenség vissza akar menni az időben, hogy az emberiséget
akkor támadja meg, amikor a legsebezhetőbb.

A kiskrapek visszavág - 20:15 / VIASAT 3
Max (Alex D. Linz) nem mindennapos kiskrapek, akinek 
menetrend szerint meggyűlik a baja néhány iskolatársával.
Mikor megtudja apjától, hogy hamarosan elköltöznek, úgy
érzi elérkezett a bosszú ideje.



VI. oldal április 6–12. >> TV műsor

M1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:10 Telesport
14:05 Út Londonba
14:35 Nóta
15:05 Fogadóóra
15:35 Ausztrália
16:05 Új-Zéland 

természeti világa
16:40 Ördöglovas 

(ff., magyar kalandf., 1943)
18:05 Hogy volt!?
19:30 Paradicsom kemping

(filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 A karvaly csendje (filmsor.)
22:05 Vasárnap ESTE
23:00 24 (filmsor.)

M2

10:00 Gyerekműsor
11:10 Balett ABC Henriettel
11:20 Öregember nem

vénember (családi film)
13:01 Vallási műsorok
14:30 Telesport (élő)
17:45 Elit gimi (filmsor.)
18:40 Mesterségem a hangom
19:20 Pillér
20:10 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó
21:30 Rocklexikon
22:25 Ördöglovas 

(ff., magyar kalandf., 1943)
23:45 Szappanopera 

(svéd-dán vígj., 2006
01:30 Sport7

Duna TV

12:45 Híradó
13:35 Élő népzene
14:05 Csellengők
14:30 Péntek Rézi 

(ff., magyar vígj., 1938) 
15:50 Múltidéző
16:20 Az állatok világa
16:50 Illés - A kezdet
17:20 Vannak vidékek
17:55 Talpalatnyi zöld
18:30 Kirakat
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:45 Heti Hírmondó
21:30 Klubszoba
22:25 Lélek Boulevard
22:55 Dunasport

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:20 Afrikai kaland (filmsor.)
12:05 Nagy Vagy!
12:55 Stahl konyhája (ism.)
13:20 Talpig nő
13:50 Kalandjárat
14:20 Borkultusz
14:50 Sliders (filmsor.)
15:50 Monk (filmsor.)
16:45 Bűbájos boszorkák (filmsor.)
17:45 Szökevény futam 

(kan. akció-vígj., 2003)
19:30 Tények
20:00 Napló
20:35 Napló Extra
21:05 A dögös és a dög 

(am. rom. vígj., 2008)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
10:35 Forma-1 (élő) 

- Maláj Nagydíj 
13:15 Magyar autósport
13:30 Trendmánia
14:05 meneTrend
14:40 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
15:15 Isten megbocsát, 

én nem! ( western-vígj.)
17:25 Ezel - Bosszú 

mindhalálig (filmsor.)
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
22:20 Heti hetes
23:40 Frequency 

(am. akcióthriller, 2000)

Hír Tv

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

TVR 1

09:30 Könyv szerint 
10:00 Folklór 
11:00 Faluműsor 
13:00 Utolsó kiadás
14:00 Hírek 
14:30 Rajzfilmek 
15:00 TVR 55 
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc
19:00 Lottó
19:40 Sport
20:00 Hírek 
21:10 Folyó szeli ketté (dráma)
23:10 100% (talk show)
00:10 A hét könyve

Antena 1

05:30 A simlis és a szende
(filmsor.)

07:00 Hírek
09:00 Angelique (kalandf.)
11:00 Szeretném, ha 

szeretnél (vígj.) (ism.)
13:00 Hírek
13:15 Benny Hill Show  
13:45 A szörny küldetés (vígj.)
16:00 SuperBingo Metropolis
19:00 Hírek
20:20 Csillagháló
21:45 A fenébe!
23:00 Határtalan indulat (akcióf.)
01:00 Angelique (kalandf.) (ism.)
03:45 Határtalan indulat 

(akcióf.) (ism.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 20 év után
11:00 Csapd le Chipet! (vígj.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:05 Apropó TV
14:00 Pletykafészek
15:00 Románia tehetségei (ism.)
18:00 Riportműsor
19:00 Hírek 
20:45 Land of Jokes
21:45 Humor
22:45 Végső Állomás 3. 

(horror) 
00:45 Apropó TV
01:30 Hírek  (ism.)
03:00 Végső Állomás 3. 

(horror) (ism.)

Prima TV

09:30 Építészet, dizájan
10:00 Teleshop
10:30 Levintza bemutatja
11:00 Ismerkedj, álmodj, 

szeress (life-style)
12:30 Testvérek (filmsor.)
13:00 Vidéki szépség
15:00 Nyughatatlan öregek (ism.)
15:30 Kötekedők 

krónikája (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
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

10:30 X-Men Animated
10:55 Gigamad
11:25 Jól nézek ki!
12:20 A tizedik királyság
13:15 A Nagy Ő
15:00 Columbo
16:55 A szerelem hullámhosszán 

(am. rom. vígj., 1993)
19:00 Bújj, bújj, szőke! 

(New York-i bújócska)
(am. akció-vígj., 2004) 

21:00 Beugró Plusz
22:00 Odaát
23:00 Éden Hotel 
00:55 Futballistafeleségek
02:15 Az utolsó órában
04:10 Trendközelben

Eurosport 

09:30 Csupa sport
09:45 Maratón (élő)
12:15 Tenisz
13:30 Kerékpározás (élő)
18:00 Ritmikus 

sportgimnasztika
20:00 Tenisz (élő)
21:45 Boksz
23:00 Kerékpározás
00:15 Ritmikus 

sportgimnasztika
01:30 Tenisz

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 Yakari
12:55 Tatonka történetei
13:10 Mentőosztag
13:30 A varázslatos 

iskolabusz
14:00 T-Rex Expressz
15:25 Minimax Híradó
15:30 Caillou
15:55 Woofy
16:00 Nouky, Paco és Lola
16:10 Duda és Pocsolya

A szerelem hullámhosszán- 16:55 / Viasat 3
Karácsony este a rádióban egy talk-show műsorvezetője
álmokról, vágyakról, kívánságokról kérdezi a hallgatókat.
Egy seattle-i kisfiú betelefonál és az édesapjának kér
segítséget, aki felesége halála óta magányosan neveli
őt. 

Beugró Plusz - 21:00 / Viasat 3
A sikeres improvizációs műsor tavaszi évada megújuló
díszlettel, játékokkal és bővülő társulattal várja régi és új
nézőit a VIASAT3 csatornán. Pokorny Lia, Kálloy Molnár Péter,
Rudolf Péter, Szabó Győző és Debreczeny Csaba Novák Péter
műsorvezetésével új tagot keres! 

Vasárnap / április 10.

16:40
Ördöglovas 

23:45
Szappanopera 

14:30
Péntek Rézi 

21:05
A dögös és a dög 

15:15
Isten megbocsát,  én nem! 

19:00
Doktor House

12:00
Vidám vasárnap

10:55
Gigamad

13:30
Kerékpározás

13:30
A varázslatos  iskolabusz

12:05
Civil kaszinó

21:10
Folyó szeli ketté 

13:45
A szörny küldetés

22:45
Végső Állomás 3. 

15:30
Kötekedők  krónikája 



M1

10:55 Nappali
11:55 Parlamenti Napló
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Mindentudás Egyeteme 2.0
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Kékfény
22:05 Az Este
22:40 Bízzál bennem (filmsor.)
00:30 Tizenkét kőmíves

M2

11:15 Rondó
11:40 Körzeti magazin 
12:30 "...hol élsz Te?" 
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Közvetítés 

a parlament üléséről
18:30 A múzsa csókja
18:50 Átjáró
19:20 Esti mese
19:45 Mindig zöldebb (filmsor.)
20:30 Barangolások 

öt kontinensen
21:00 Híradó
21:30 Mindentudás Egyeteme 2.0
22:25 Montalbano felügyelő

(filmsor.)

Duna TV

11:00 Divathét
11:30 Daktari (filmsor.)
12:30 Kívánságkosár 
15:20 Kirakat
15:45 Lyukasóra (ism.)
16:35 Quasimodo-díj 2010
17:00 Idegenek az üvegházban
17:30 Heuréka! Megtaláltam!
18:00 25. szélességi fok Délre 
19:00 Híradó 
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:10 Világjobbítók 

(magyar tévéf., 2011)

TV2

10:00 Mokka habbal
10:45 Stahl konyhája (ism.)
11:10 Babapercek
11:20 Teleshop
12:50 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Utcai tánc 

(am. zenés dráma, 2004) 
15:20 EZO.TV
16:25 Rex felügyelő (filmsor.)
17:25 Edina és Joshi (talk show) 
17:30 Marina (filmsor.)
18:25 Update Konyha
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:20 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 NCIS (am. krimisor.)

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 A szerelem rabjai (filmsor.)
16:15 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
17:15 NekedValó
18:25 Ezel - Bosszú 

mindhalálig (filmsor.)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Dr. Csont (filmsor.)
23:20 Showder Klub

Hír Tv

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

AXN

09:00 Merlin kalandjai 
10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 A kiválasztott
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai
15:00 Csillagkapu: Atlantisz
16:00 Isteni sugallat
17:00 A kiválasztott
18:00 Ügyvédek
19:00 Merlin kalandjai
20:00 Csillagkapu
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 A törvény embere
22:55 ZOOM
23:00 A törvény embere
23:00 Gyilkos elmék

ATV

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

Viasat 3

10:05 Gyilkos sorok
11:00 Egy kórház magánélete
12:00 A narancsvidék
12:50 A szerelem 

hullámhosszán 
(am. rom. vígj., 1993)

14:55 A médium
15:55 A médium 
16:50 CSI: A helyszínelők
17:45 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 (reality show)
23:25 Szex és New York

Eurosport 

09:30 Maraton
10:30 Tenisz
11:30 Kerékpározás
12:45 Ritmikus 

sportgimnasztika
14:00 Curling
16:00 Súlyemelés (élő)
17:30 Kerékpározás
18:15 Ritmikus 

sportgimnasztika
19:00 Eurogólok
19:30 Labdarúgás
20:45 Súlyemelés
21:45 Ütközések ideje
21:50 Csupa sport
22:00 Pankráció
22:30 Csupa sport

Minimax (kábel)

13:20 A kisvakond
13:30 Mentőosztag 
14:00 Fifi virágoskertje
14:10 Caillou
14:35 Nouky, Paco és Lola
14:40 Duda és Pocsolya
14:55 Mondókák
14:56 Gyerekdalok
14:58 Mondókák
15:00 Locsi-fecsi Márta 
15:25 Minimax Híradó
15:30 Magyar népmesék
15:35 Hunyor-major
16:00 Yakari 
16:15 Tatonka történetei 
16:25 A kisvakond
16:35 Mentőosztag 

15:30
Mindentudás Egyeteme 2.0

20:30
Barangolások  öt kontinensen

22:10
Világjobbítók 

13:40
Utcai tánc 

18:25
Ezel - Bosszú  mindhalálig

16:00
Isteni sugallat

12:30
Laci bácsi konyhája

12:50
A szerelem  hullámhosszán 

20:45
Súlyemelés

17:55
Elmo világa

16:30
BBC Click 

VII. oldalTV műsor <<április 6–12. 
Hétfő / április 11.

A konyha ördöge - 19:10 / VIASAT 3
A világhírű séf, Gordon Ramsay extravagáns szórakoztató
show műsorában, Ramsay bevonul egy étterembe, és
egyszerűen rendet tesz, mindezt persze fergeteges hu-
morral. A Ramsay féle módszert, vagyis a siker módszerét
alkalmazza a konyhában, és ott, ahol szükség van rá. 

Szex és New York - 23:25 / VIASAT 3
A csípős nyelvű újságírónő, Carrie hetente jelentkezik
társasági rovatával New York egyik legolvasottabb
lapjában, s pikáns részletekkel szolgál az aktuális
divatról, a nagyvárosról és férfiairól, illetve vérmes 
asszonyairól.

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 április 6–12. >> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Mindentudás Egyeteme 2.
16:25 Tudástár 
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:25 India - Álmok útján (filmsor.)
19:15 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Elveszett paradicsom

(ff., magyar játékf., 1962)

M2

11:15 Nemzet és védelem
11:40 Körzeti magazin - Pécs
12:30 "...hol élsz Te?"
13:55 Záróra
14:45 Magyar Népzene
15:00 Élő hagyomány
15:25 Kőbe zárt karátok
16:15 Afrika gyöngyszeme

(kalandfilmsor.)
17:05 Úri házak titkai (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar pop
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:30 Mindentudás Egyeteme 2.0
22:25 Montalbano felügyelő

(filmsor.)

Duna TV

12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:20 Csellengők (ism.)
15:45 Beavatás (ism.)
16:00 Clipperton, a rejtelmes sziget
16:30 Délvidéki várak
17:00 Képes krónika
17:30 Múlt idő '90 
18:00 25. szélességi fok Délre 
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Térkép
20:40 Kikötő - Friss
21:00 Híradó
21:20 Közbeszéd
22:00 A kaméliás hölgy 

(francia rom. dráma)

TV2

10:45 Stahl konyhája
11:15 Babapercek
11:25 Teleshop
12:55 Árva angyal (filmsor.)
13:45 Illegális kivándorló 

(am. vígj., 1987) 
15:20 EZO.TV
16:25 Rex felügyelő (filmsor.)
17:25 Edina és Joshi (talk show) 
17:30 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

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 A szerelem rabjai (filmsor.)
16:15 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
17:15 NekedValó
18:25 Ezel - Bosszú 

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

Hír Tv

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

11:00 Isteni sugallat
12:00 A kiválasztott
13:00 Ügyvédek
14:00 Merlin kalandjai
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 A kiválasztott
18:00 Ügyvédek
19:00 Merlin kalandjai
20:00 Csillagkapu
21:00 Szellemekkel suttogó
22:00 Derült égből család
22:40 ZOOM
23:00 Being Human - Ember-

bőrben (kan. filmsor.,
I./1. rész, 2011) 

23:43 ZOOM

ATV

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

Viasat 3

09:10 A kifutó
10:05 Gyilkos sorok
11:00 Egy kórház magánélete
12:00 A narancsvidék
12:50 Bújj, bújj, szőke! 

(New York-i bújócska)
(am. akció-vígj., 2004)

14:55 A médium
16:50 CSI: A helyszínelők
17:45 Gyilkos számok
18:40 A konyha ördöge
19:35 A dadus
20:05 Christine kalandjai
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Gyilkos számok
22:25 Éden Hotel
23:25 Szex és New York 

Eurosport

09:30 Labdarúgás
11:15 Súlyemelés
13:00 Kerékpározás
14:00 Ritmikus 

sportgimnasztika
15:00 Súlyemelés
17:30 Labdarúgás
18:00 Súlyemelés
21:00 Boksz
00:00 Extrém sportok
00:15 Autóverseny
00:45 Súlyemelés

Minimax (kábel)

13:05 Mentőosztag 
13:25 A varázslatos iskolabusz
14:00 T-Rex Expressz
15:30 Fifi virágoskertje
15:40 Woofy 
15:50 Nouky, Paco és Lola 
15:55 Leon 
16:00 Barbie, mint Rapunzel
17:20 Mondókák
17:25 Gyerekdalok
17:30 Játsszunk a Szezám utcában!
18:00 Elmo világa
18:15 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Locsi-fecsi Márta 
18:50 Minimax Híradó
18:55 Magyar népmesék
19:05 Hunyor-major

Bújj, bújj, szőke! - 10:50 / Viasat 3
A tizenhét éves Jane Ryan (Ashley Olsen) felvételi
beszélgetésre igyekszik New Yorkba, amelyen álmai
külföldi ösztöndíját szeretné elnyerni. Ikertestvére, a
zenei karrierről ábrándozó Roxanne (Mary-Kate Olsen)
is a Nagy Almába tart. 

Christine kalandjai - 20:05 / Viasat 3
Christine szembe találja magát két önelégült anyukával
Ritchie új magániskolájában, akik többre tartják magukat
Christine-nél, mert nekik nem kell dolgozniuk a megélhetésért.
Mindeközben felfedezi, hogy volt férje, Richard, egy fiatalabb
nővel randizik, akit csak 'Új Christine'-ként hív.

Kedd / április 12.

19:15
A királyi ház titkai

23:00
Being Human - Emberbőrben

17:30
Paletta

17:20
Rally-magazin

22:25
Montalbano felügyelő 

22:00
A kaméliás hölgy 

13:45
Illegális kivándorló 

21:45
Barátok közt

20:30
Két pasi - meg egy kicsi

00:00
Extrém  sportok

16:00
Barbie, mint Rapunzel

Előfizetési akció!
A Központ a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

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

Maros megyei hetilap
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