
A két hete Traian
Basescu államfőnk 
kézjegyével ellátott
pikniktörvényt – mint
sejtettük – a lakosság
nem fogadta örömtánc-
cal. Persze, csak azok
tiltakoznak, akik a
hétvégi flekkenezésen
szocializálódtak, és bár-
milyen szürreálisnak
tűnik a december 1-jei
ünneplést is nyári
időszakra akarták
átköltöztetni, hogy a
„iarba verde”-ben tud-
janak szórakozni. A ren-
delet jövőtől lép
érvénybe, 2012-es évet
próbaévnek szánják,
ezalatt kell kijelölni a
megfelelő helyeket a Hi-
vatalos 
Közlönyben még nem
publikált törvény
értelmében.
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TÁRSKERESŐ
ROVAT

Vélemény

Politikuscsillag születik

Az RTL Klub tehetségkutató showmű-
sora, a Csillag születik magasan a legné-
zettebb (magyarországi) tévés produkció:
kis híján két és fél millió nézőt ültet
szombat esténként a dobozok elé (illetve
ennél is többet, mert bennünket nem
„mérnek”;  annyira még nem nőtt össze,
ami összetartozik, most nődögél).
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>>> 4. oldal Társadalom

„Jelöltségem révén a közösségem
hasznos tagja akarok lenni”

Múlt héten Székely István szociológus, az RMDSZ főtit-
kár-helyettese kijelentette, hogy Dorin Florea, Marosvá-
sárhely jelenlegi polgármestere dr. Benedek Imrét, egyik
„üzlettársát” indítja saját vetélytársaként. Lapunk 
Benedek Imrének, a Polgári Koalíció polgármester-
jelöltjének álláspontjára volt kíváncsi.

H í r  é s  h í r h á t t é r  

„Csapatmunka a siker titka”

A Rekviem egy házért című kama-
radráma ősbemutatójára éppen a Szín-
ház Világnapján került sor. A Kovács
Levente által rendezett darab premierjén
teltház fogadta a színészeket. Kilyén Il-
kával, a darab főszereplőjével, a Kemény
János- és Bartók Béla emlék-díjas szín-
művésznővel beszélgettünk.

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

S p o r t
Feltámadtunk! Avagy 
vásárhelyi zakó a Steauának 
és  ASTRA-nak Sabăutól

Sabăunak sikerült lélektanilag hatnia egykori-
jelenlegi játékosaira, akik nagyon motiváltan
léptek pályára az elmúlt héten mind a Steaua
ellen hazai, mind az ASTRA elleni, idegenbeli
mérkőzésen, így sikerült megszerezni az érté-
kes hat pontot, ami létfontosságú lehet a kie-
sés elkerüléséért való harcban. 

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 5. oldal

>>> 3. oldal

>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Pikniktörvény:

„Mentalitásváltás kell,
nem elég egy jogszabály” 

>>> 10. oldal

Új! Új! Új!



2. oldal >> Naptár március 30 - április 5.

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

Ajánló

Kos: Kosként nem túl szerencsés hétnek néz elébe, és éppen a szakmai
sikerek árnyékolják be a mindennapjait. Ez annak köszönhető, hogy
elbízza magát, és egyszerűen a kollégái agyára megy. Különösképpen
egyvalaki nem nézi jó szemmel, hogy a föld felett jár - vele nagyobb
vitába bonyolódhat. Itt az alkalom: bizonyítsa be, hogy megérdemli az
elismerést és azt, hogy picit elszálljon!
Bika: Bika jegyűként most a hivatása kerül a középpontba, aminek a
párja és a családja nem igazán örül, emiatt pedig konfliktusok keserítik
meg a hetét. Nem is próbál magyarázkodni, inkább a munkába
temetkezik, ahol viszont learathatja hosszú távú erőfeszítései
gyümölcsét. A főnöke is észreveszi kiemelkedő teljesítményét, még az
sincs kizárva, hogy fizetésemeléssel jutalmazza igyekezetét!
Ikrek: Tanulságos napoknak néz elébe a munkahelyén. Jobb, ha
csendben marad, és igyszik a háttérben meghúzódni, mert az egész
iroda méhkasként bolydul fel. Az elégedetlenség fejetlenséghez vezet,
aminek a főnöke nem örül, ezért a segítségét kérheti, ám így a többiek
azt érezhetik, hogy elárulta őket. Próbálja meggyőzni a kollégáit, hogy
higgadtan mondják el a nehézségeket, így mindez elkerülhető.
Rák: Elemében érzi magát, ugyanis az elmúlt hetek
eseménytelensége után végre a tettek mezejére léphet. Élvezi, hogy
bőven van tennivalója, és a környezete is örül, hogy végre le tudja kötni
felesleges energiáit. Az egyetlen probléma az anyagiak terén merülhet
fel, most jött el az ideje, hogy végre kiálljon önmagáért, és
fizetésemelést kérjen!
Oroszlán: Oroszlán csillagjegyűként szereti a kihívásokat, amiből a
héten nem lesz hiány. A munkahelyén új feladattal bízzák meg -
először nem is gondolja, hogy sikerrel járhat. Többszöri újragondolásra
azonban már nem tűnik ennyire rémesnek a helyzet, kreativitása és
tapasztalata segít a bajban. A feladat - a szakmai sikereken túl - anyagi
fellendüléssel is kecsegteti.
Szűz: A csillagok állása nem kedvez a munkahelyi légkörnek, azonban
- magabiztosságának és tisztánlátásának hála - nem veszik el a zűrös
helyzetben. Ezzel nemcsak munkatársai, hanem a főnöke szemében is
nagyot nő, amit egyértelműen szakmai sikerként könyvelhet el. Úgy
tűnik, Fortuna a kegyeibe fogadja erre a néhány napra.
Mérleg: Szembe kell néznie azzal, hogy munkahelyi sikereinek nem
mindenki örül maradéktalanul. Szakmai féltékenység üti fel a fejét,
méghozzá egy olyan személy részéről, akiről nem is gondolná.
Szerencsére szeret mindent alaposan átgondolni, ezért ahelyett, hogy
a torkának ugrana, tízig számol a reagálás előtt. A konfliktus
elkerülhető lenne, de nem hagyja annyiban a dolgot.
Skorpió: A csillagok most a pénzügyek területén ígérnek változásokat.
Olyan lehetőség hullik az ölébe, amire régóta vár, és amivel
megalapozhatná a jövőjét. Azonban vigyázzon, ha ön kevéssé mozog
otthonosan az anyagi jellegű ügyekben, akkor könnyedén rosszul
járhat. Mindenképpen kérje ki egy, az üzletben jártas szakember
véleményét, nehogy csöbörből vödörbe essen.
Nyilas: Nyilasként szerencsés napokra számíthat, habár tény, hogy
alaposan meg kell dolgoznia a sikerért. Mivel most a jövőjéről van szó,
elszántsága nem ismer határokat, mindent alaposan megtervez az
érvényesülés érdekében. Pontosan emiatt kicsit elbizonytalanodik,
hogy valóban jó úton jár-e, de a választ nem a munkában, hanem a
magánéletében kaphatja meg.
Bak: Energiái fogyóban vannak - annak ellenére, hogy most volt
hosszabb szüneten. Ezért aztán nem tudnak önnek olyan feladatot
adni, amiben örömödet lelné, így pedig kicsit hosszúra nyúlik a hét.
Alaposan gondolja meg, hogy kinek panaszkodik a problémájáról,
mert nemcsak a kollégák kedvét ronthatja el, hanem az információ a
főnöke fülébe is könnyedén eljuthat.
Vízöntő: Egészen érdekes hétnek néz elébe, mert csupa olyan feladat
vár önre, ami első hallásra kiborítja, azonban korántsem olyan vészes,
mint amilyennek tűnik. A csillagok most kedveznek önnek, a szakmai
kiugrás lehetősége is megérinti, azonban nem biztos benne, hogy ez a
járható út a munka erdejében, vagy csak egy csapás, amin
megkerülhet másokat. A tisztességtelen ajánlatok nem érdeklik.
Halak: Halakként a héten a sakkjátékos szerepébe bújik, és úgy
mozgatja a szálakat, hogy ön jöjjön ki győztesen. Habár ez kockázatos
vállalkozás, minden jel arra mutat, hogy a siker ön mellé szegődik. A
munkájában elért pozitívumok ráadásul tovább ösztönzik, ami a
főnökének is szemet szúr. Olyan ajánlatot tesz önnek, amire
gondolkodás nélkül igent mond.

Horoszkóp

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

A sepsiszentgyörgyi Camera Club
Siculorum és a KépVidék Alkotó-
csoport, valamint a Marosvásár-
helyi Fotóklub szervezésében
megnyílt a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban a Varázsképek,
Székelyföld címet viselő, szé-
kelyföldi fotóművészek alkotá-
sait bemutató gyűjteményes
kiállítás.  A vándorkiállítás első
alkalommal nyújt lehetőséget
arra, hogy a térség 40 fotómű-
vésze 74 alkotáson keresztül
mutassa meg, hogy milyennek
is látják ők Székelyföldet. A
program és a kiállítás egy szé-
kelyföldi fotóarchívum létreho-
zásának lehetőségét is
megteremti.

Történelmi 
látképek

Újabb időszakos kiállítással várja
látogatóit a Maros Megyei Mú-
zeum a marosvásárhelyi várban
található Régészeti és Törté-
nelmi Múzeumába. A Történelmi
látképek címet viselő fotótárlat

dr. Czajlik Zoltán, a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegye-
tem régésze, erdélyi régészeti és
műemléki örökségét felleltározó
kutatási eredményeiből nyújt
válogatást. A Maros Megyei Mú-
zeum által kezdeményezett és
több erdélyi intézmény együtt-
működésével megvalósított légi
régészeti kutatások Erdély kü-
lönböző régióiban zajlottak. A
kiállítás a Régészeti és Törté-
nelmi Múzeum várban található
kiállítótermeiben kap helyet.  A
Történelmi látképek fényképki-
állítás május 13-ig látogatható
keddtől péntekig 9 és 16 óra,
szombat–vasárnap 9 és 14 óra
között.

Szentendrei kiállítás 
a Kultúrpalotában

Képzőművészeti kiállítás nyílt a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
földszinti galériáiban. A kiállítók:
a szentendrei Vajda Lajos stúdió,
Omkamra, Mamű, Forgács Társa-
ság és Barátai. A tárlat címe: A
hétköznapi progresszív alkotók
seregszemléje. A tárlat április 6-
ig látogatható.

Vakációs gyerekklub 
a Philoteában

A Philotea Klub várja azokat az
I-IV osztályos gyerekeket, akik
nem tudják mivel töltsék el a ta-
vaszi vakációt. Április 11-12-13,
szerdán, csütörtökön, pénteken,
illetve április 16-17-18, hétfőn,
kedden és szerdán. Minden nap
10-13 óra között! A gyerekek
történetekkel ismerkedhetnek
meg, ének és tánc, barkácsolás
is a program része.

Ráduly János a Bernádyban

A Súrlott Grádics irodalmi kör
vendége április 4-én, szerdán 17
órától Ráduly János tanár, író,
műfordító, folklorista, rovásírás-
szakértő. A szerző idén tölti 75.
évét. Gazdag pályájáról, tartal-
mas életéről beszél a marosvá-
sárhelyi Bernády Ház
nagytermében, közreműködik
Ráduly Judit magyartanár. Ez al-
kalommal bemutatásra kerülnek
Ráduly János frissen megjelent
könyvei, illetve az Ana Blandi-
ana-verseket tartalmazó legú-
jabb műfordítás-kötete is.

Irodalmi pályázat 
gimnazistáknak

A Máltai Segélyszolgálat maros-
vásárhelyi szervezete irodalmi
pályázatot hirdet V-VIII. osztá-
lyos tanulóknak A család önkén-
tese vagyok címmel. Benevezni
bármely műfajban lehet. A pá-
lyamunkákat a szervezők a kö-
vetkező címre várják: Serviciul
de Ajutor Maltez Tg. Mures
540313, str. Livezii nr. 1., e-mail
cím: muresmaltez@yahoo.com.
Beküldési határidő: április 30.

Midnight Tango

Március 30-án és 31-én, pénteken
és szombaton este 8 órától a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem
első- és másodéves koreográfia
szakos hallgatóinak Midnight
Tango című vizsgaelőadására
kerül sor a Művészeti Egyetem III.
emeleti 3-as termében. A nézőtér
befogadóképessége 20 fő, ezért
előzetes helyfoglalás szükséges a
0745-526959-es telefonszámon
vagy a studio.jegyek@yahoo.com
e-mail címen. Az előadást a szer-
vezők 16 éven felülieknek ajánl-
ják.
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A két hete Traian Basescu államfőnk kézjegyével ellátott pikniktörvényt – mint sejtettük – a lakosság nem fogadta örömtánccal. Persze, csak azok tiltakoznak, akik a hétvégi
flekkenezésen szocializálódtak, és bármilyen szürreálisnak tűnik a december 1-jei ünneplést is nyári időszakra akarták átköltöztetni, hogy a „iarba verde”-ben tudjanak szórakozni.
A rendelet jövőtől lép érvénybe, 2012-es évet próbaévnek szánják, ezalatt kell kijelölni a megfelelő helyeket a Hivatalos Közlönyben még nem publikált törvény értelmében.

Pikniktörvény:

Civilizált (?) társadalmunknak örülnie
kellene, hogy a tavasztól őszig megszokott
látvány – a Románia-szerte az országúttól
pár méterre, az erdő szélén álló autó, kö-
zelében egy rögtönzött tűzrakással és a
hozzá illő flekkennel, vagy az elmaradha-
tatlan csórékolbásszal –, végre eltűnik. A
piknikezés ezen formájának szabályozását
tűzte ki célul a törvény, amelyet – ezt il-
domos megjegyezni – először másfél éve
egy bukaresti civil szervezet kezdeménye-
zett. Az ökomajálisozás és a szabadtéri
„miccsezés” hívei között áthidalhatatlannak
tűnő a szakadékot, a kulturált pihenés fel-
tételeit szabályozza, illetve szabályozná a
pikniktörvény.

A rendelet értelmében pikniknek mi-
nősül „minden szabadidős tevékenység,
amelyet egy vagy több személy szervez
nyilvános vagy állami magánterület for-
galmas térségében, és amely ital- és/vagy
élelmiszer-fogyasztással, illetve esetenként
tűzrakással is jár”.

Mit tartalmaz 
a törvény?

A képviselőház 155 igen szavazattal,
10 tartózkodás mellett hagyta jóvá a tör-
vényt. Ártatlan kérdés: vajon az a tíz poli-
tikus, aki tartózkodott, szeret a szemét kö-
zött turkálni, esetleg vizuálisan
esztétikusnak tartja az erdőszéli vécépa-
pír-pillepalack kombót? Válaszokat adhat
ki-ki fantáziája és vérmérséklete szerint.

Más. A kirándulókra a következő tilal-
mak érvényesek: nem szabad a közeli vi-
zekben mosogatni, a vadállatokat etetni,
a növényzetet rongálni, jeleket vagy üze-
neteket kitűzni. Vigyázni kell a csendre,
hogy ne zavarják a helybeliek nyugalmát,

a hulladékot kizárólag az arra a célra szánt
helyeken szabad lerakni, tüzet is csak a
megjelölt helyeken szabad gyújtani, és ál-
landó felügyelet alatt kell tartani, a helyet
tisztán és épen kell hagyni, nem szabad
cigarettacsikket vagy gyufát máshova
dobni, mint a kijelölt helyekre és nem sza-
bad megsérteni a közerkölcsöt. Fiziológiai
szükségletek csak a kijelölt helyeken vé-
gezhetők, a folyóvizek 30 méteres körze-
tében pedig tilos a személyes higiéniával
kapcsolatos termékeket használni.

A környezetvédelmi előírások megsze-
gése 200-tól 2000 lejes pénzbírsággal bün-
tethető, míg a tűz- és zajvédelmi szabá-
lyozások figyelmen kívül hagyása esetén
3000 lejes bírság is kiszabható

Vélemények, kritikák…

Csegzi Sándor, városunk alpolgármes-
tere szkeptikus a törvénnyel szemben.
„Amikor ilyen típusú törvényt látok, mindig
felteszem magamban a kérdést, hogy én
miért nem dobom el a szemetet az út men-
tén, miért van az, hogy hazahozom a hul-
ladékot, és teszik ezt hozzám hasonlóan
sokan mások? És miért van az, hogy egye-
sek egyáltalán nem tartják be az alapvető
emberi jóérzésből fakadó dolgokat? Akik
cigarettacsikktől kezdve, építkezési hulla-
dékig mindent kidobnak” – fakadt ki
Csegzi. Ugyanakkor szerinte a probléma
nevelés kérdése és nem a jog hivatott ezt
megoldani: akik eddig eldobták a szeme-
teiket, azok ezután is hasonlóan fognak
cselekedni, annak ellenére, hogy rendele-
tet szavaztak meg ez ellen. „Ezt a gondol-
kodásmódot lehetetlen megérteni, és a
törvény sem fogja helyettesíteni a nevelést,
amelyet az iskolákban sajátíthatunk el,

vagy otthonról hoznak az emberek. A jog-
szabály hátulütője pont az, hogy sajnos
éppen az érintettek nem fogják ismerni és
betartani ezt a törvényt” – állítja az elöl-
járó.

Kósa István, a Fókusz Öko Center mun-
katársa lapunknak elmondta, hogy min-
denképp jó, hogy van egy ilyen környezet-
természet védelmét (is) szolgáló törvény.
Csakhogy szerinte alapjában véve nem az
erdőszéli piknikezéssel, hanem az igazi 21.
századi balkáni piknikezéssel (autó, hangos
zene, tűz, sörösüvegek, műanyagzacskók)
van a gond. „Az effajta szórakozásra való
igénynek a fejekben kell megszűnnie, ezt
csupán jogszabályokkal betarttatni nem
lesz egyszerű” – mondta el Kósa.

Hol lehet majd 
flekkenezni Vásárhelyen?

Az önkormányzatok feladata a külön
piknikező helyek kijelölése közterületen,
az állam, illetve a közigazgatási egységek
magánterületén, olyan helyeken, ahol
megengedett a tűzrakás, és ezeket a célnak
megfelelően kell felszerelni. Parkokban és
a települések belterületéhez tartozó erdő-
ségek közelében jelölik majd ki e helyeket.
Csegzitől megtudtuk, hogy Marosvásár-
helyen a Víkend-telep területe már pikni-
kezőhelyként működik, a következő ilyen
terület a Maros partja lenne, de mivel nem
az önkormányzat hatásköre alá tartozik, a
Vízüggyel kell egyezségre jutni.  Emellett
a Somostetőn már vannak kiépített terü-
leteink, amelyeket már használnak is.  „Vi-
szont oda kell figyelnünk, a vásárhelyiek
által gyakran használt Segesvári út men-
tén, koronkai erdőszélekre, mert egyelőre
csak szemétládák kihelyezésével járul

hozzá a város e terület civilizálásához, de
tervezünk ott is piknikhelyszíneket kiala-
kítani” – mondta az alpolgármester.

Betartják-e 
vajon a törvényt?

„Az új szabályozás szerint minden el-
lenőrzés a helyi rendőrség feladatkörébe
tartozik, így ez a problémakör is. Ugyan-
akkor létezik a zöldövezetek karbantartá-
sára egy egész osztályunk, ők a fejlesztés-
sel, bővítéssel kapcsolatos rájuk háruló
feladatokat végzik” – mondta el lapunknak
Csegzi. Ugyanakkor az alpolgármester
egyértelműen kétkedő a törvény betart-
tatásának sikerét illetően, hisz „élő példá-
nak hoznám fel a kombinát működését,
ahol a közvélemény nyomására sem tör-
ténik előrelépés, hiába vannak papíron tör-
vények ellene. Folyamatosan látjuk és érez-
zük negatív hatásait a kombinátnak, hisz
miközben a kirótt büntetéseket mellény-
zsebből fizetik ki az illetékesek, semmiféle
konkrét lépés nem születik” – állítja Csegzi.
„Az emberek mentalitásának kell változnia,
ehhez pedig idő kell, nem elég egy jog-
szabály” – összegzett. 

Kósa István optimistább: „A törvény al-
kalmazása révén, remélhetőleg keveseb-
ben fognak zaj, elhajigált szemét, felper-
zselt növényzet formájában maradandó
nyomot hagyó tevékenységet űzni az er-
dőszéleken, patakpartokon. Kellemesebb
helyek lesznek ezek, és az élővilágot is ke-
vésbé zavarja majd a sok piknikező” – fog-
lalta össze. 

Varga István, a Civitas Nostra városvédő
szervezet tagja  szerint, bár üdvös a ren-
delet, betarttatása nehézségekbe ütköz-
het, hisz „kirajzásokkor sok száz kiránduló

mellett nehéz annyi erőt felvonultatni,
hogy a (szelektív) szemétgyűjtés betartá-
sára kényszerítsék az embereket”.

Vagy felháborodnak?

A természetvédők, de a jóérzésű lako-
sok szerint is tarthatatlan volt már, hogy
az autós kocaturisták hétvégenként sze-
méthegyekkel árasztották el az ország er-
dőit és folyópartjait. Ám ez az időtöltés
annyira népszerű Romániában, hogy jo-
gosan feltételezhetjük, a „nemzeti sport”
művelői elvonási tünetektől szenvednek
majd, és lázadással fenyegetőznek, ha nem
az állam bácsi még abba is beleszól, hogy
hol süssék meg a hétvégi „miccset” és flek-
kent.

Az alpolgármester sem tartja kizártnak
egyesek felháborodását, ám ha odafigyel-
nek mindenhol az önkormányzatok, és is-
merik az adott terület lakosainak szokásait,
elvárásait, akkor ezt a dolgot zökkenőmen-
tesen meg lehet oldani. Ugyanakkor a sza-
bályozás mellett lényegesnek tartja a tár-
sadalmi nevelést is.

Kijelenthetjük, hogy a törvény minden-
képp előrelépést jelent, hisz eddig a kör-
nyezetvédelmi intézmények a kihágásokat,
törvénysértéseket csupán feljelentés alap-
ján büntették, és nyilván ritkán érhetők
tetten az elkövetők. A mobilvécékkel, tűz-
hellyel felszerelt, kijelölt területeken köny-
nyebben számon kérhető a környezettu-
datos magatartás, csak egy bökkenő van:
a földek tulajdonviszonya, amelyek gyak-
ran a mai napig nem tisztázottak Romá-
niában. 

Pál Piroska

„Mentalitásváltás kell, nem elég egy jogszabály” 

„Határozottan visszautasítom a vádakat.
Beosztásom, egyetemi karrierem nem en-
gedi meg, hogy ebben a minősíthetetlen
csatározásban részt vegyek, illetve felme-
rüljön a nevem. Az elmúlt hetekben már
két vádaskodó hangnemű, diszkreditáló
nyilatkozat jelent meg rólam, és emiatt Ke-
lemen Hunorhoz, az RMDSZ elnökéhez in-
téztem levelet, amelyben felhívtam erre a
figyelmét. Ugyanakkor Székely István fő-
titkár-helyettes urat arra kérem, hogy állí-
tását vagy bizonyítsa, vagy nyilvánosan kér-
jen bocsánatot”- nyilatkozta Benedek Imre.
A kardiológus azt is elmondta, ha Székely
erre nem hajlandó, kénytelen lesz az igaz-
ságügyi szervekhez fordulni, és a jogi úton

nyert kártérítést a marosvásárhelyi szociális
intézmények számlájára utalná. Polgármes-
ter-jelöléséről szóló kérdésünkre a kardio-
lógus kiemelte: „a polgármester-jelöltsé-
gem azzal indokolom, hogy a Polgári
Koalíció támogatásával úgy gondolom,
hogy lehetőséget kapok arra, hogy közös-
ségemnek hasznos tagja legyek.” Hozzá-
tette, hogy továbbra is az előválasztás meg-
szervezésének híve, és bármilyen eredmény
is szülessen, aláveti magát a nép akaratá-
nak. „Már kijelentettem, hogy ha a politikai
pártok nem egyeznek bele ebbe – a jelöl-
tállítás legdemokratikusabb módjába –,
akkor civil szervezetek segítségével lehetne
megszervezni a megméretkezést” –

mondta. Ugyanakkor állítja, hogy ez nem
éppen egyszerű feladat, hisz szavahihető
embereket kell bevonni az előválasztás le-
bonyolításába, akik legitimizálhatják az
eredményt. „Viszont, amint említettem, egy
köztiszteletnek örvendő történelmi egyházi
vezető személy megoldhatná ezt a problé-
mát” – fejtette ki Benedek.

A professzor azt is elmondta, hogy üd-
vözli a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemen megalakult a magyar
nyelven történő oktatási formát, és mint
egyetemi tanár kötelességének érzi min-
denben felmerülő problémában segíteni
kollégáit és a diákokat.

Pál Piroska

„Jelöltségem révén a közösségem
hasznos tagja akarok lenni”

Múlt héten Székely István szociológus, az RMDSZ főtitkár-helyettese kijelentette, hogy Dorin Florea,
Maros vásár hely jelenlegi polgármestere dr. Be nedek Imrét, egyik „üzlettársát” indítja saját vetélytár-
saként. Lapunk Be nedek Imrének, a Polgári Koalíció pol gármester-jelöltjének álláspontjára volt kíváncsi.
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Az RTL Klub tehetségkutató
showműsora, a Csillag születik
magasan a legnézettebb
(magyarországi) tévés produkció:
kis híján két és fél millió nézőt
ültet szombat esténként a
dobozok elé (illetve ennél is
többet, mert bennünket nem
„mérnek”;  annyira még nem nőtt
össze, ami összetartozik, most
nődögél). Ezzel párhuzamosan a
Megasztár is fut a TV2-n, hiszen
akkora a talentumultus odaát,
hogy egy műsor aligha győzné
felvonultatni őket. A két tévé ezzel
triplán kaszál: egyrészt a
reklámokból, másrészt a nézői
sms-szavazatokból, de főleg a
vetélkedők során felfedezett,
jobban mondva kitalált és
„megcsinált” sztárpalántákból,
akiket véres kard módjára
körbehordoznak Nagy-Magyar -
országon, kifulladásig, majd jön
az újabb széria, és kezdődik az
egész ciklus elölről. Fondor módon
azt is kifundálták pár éve, hogy a
mostohaanyaországon kívül
rekedtek is konkurálhatnak;
elsősorban azért ekkora a szívük,

mivel mi sem sajnáljuk azt a
fránya két eurót sms-enként,
amikor a mi kutyánk kölykeinek a
támogatásáról vagyon szó, sőt!
Amivel nem számoltak: vagyunk
olyan pofátlanok, hogy néha meg
is nyerjük eme káko gómara -
tonokat (ld. Tolvai Renáta, László
Attila), bár valójában bagóznak
rá, kurrogjanak miatta a
kurucabb nézők. Amennyiben
objektíven nézzük a dolgot, van
némi okuk az elégedetlenkedésre:
mi sem vennénk jó néven, ha
például a Sáromberki
Gólyafosfesztiválon vagy a
Nyárádpocokrekettyei Napokon
nem Dancs Annamari lenne a
sztárvendég, hanem Tóth Gabi,
Koncz Zsuzsa vagy – horribile
dictu – Lady Gaga. Ez nem
bunkóság, hanem egészséges
vokálpatriotizmus.

Szinte felfoghatatlan, hogy itt
nálunkfelé miért nem honosodott
meg ez a tehetségkurkászosdi.
Holnap rajtol ugyan a Transindex
és az RMDSZ közös
tehetségkutatója, a Médiabefutó
– öt év kihagyás után; kegyetlen

esztendők voltak, de valahogy
átvészeltük –, viszont nem
közvetíti egyik tévé sem, ergo csak
egy igen szűk réteg részesül majd
a borzalmakban, izé, az
izgalmakban. Az Erdély TV miért
nem karolja fel a rendezvényt?
Vagy miért nem rukkolnak elő egy
saját hasonszőrű produkcióval?
Való igaz, hogy elég bajos volna
egy szakértő zsűrit találni, ám
nem lehetetlen (csak egy tipp: van
az a pénz, amennyiért szerkesz -
tőségünk tagjai elvállalnák, nem
lehet különösebben megerőltető
elmésnek tűnő badarságokat
mondani és másokat porig
alázni). Első körben – mintegy
kedvcsinálóként – kizárólag
politikusok jelentkezhetnének, a
címe is ez lenne: Politikuscsillag
születik. Lássuk, milyen pro duk -
ciókkal örvendeztethetnék meg a
publikumot.

Nem is kérdés: Tőkésnek az
Edda Hűtlen című száma 
passzo lna leginkább. Borbély
László elénekelhetné a Meseautó
címadó dalát, roncsautóra átírva,
Markó a Sohase mondd, hogy túl

vagy már mindenen Hernádi-
slágerrel bizonyára jó pár nézőt
megríkatna, Szász Jenő pedig a
székely himnuszt nyomná el, apró
szövegmódosításokkal: vezesd
már egyszer győzelemre néped,
Jenő királyfi, MPP-színekben…
A tanácselnök asszonynak valami
kis vidám, bohókás nóta állna jól,
például a Beatrice Pancsoló
kislánya. Csegzi atyus eltolná az
Edda Csendes emberét, vagy
előadna egy frakkos-cilinderes
szteppszámot. Toró T. Tibor Psota
Irén halhatatlanát danolná: Tibi,
te bitang…, a Vass – Frunda duó
pedig a Fonográf örökzöldjével
verné csapra könnyzacskóinkat:
Mondd, hogy nem haragszol rám.
A műsort az RMDSZ-kórus zárná,
amely – a közelgő választásokra
és az azt követő esetleges 
vagy onosodási vizsgálódásokra
való tekintettel – Záray Márta
klasszikusát dudorászná, ká -
nonban: Szeretném a homokórát
megállítani…

Molnár Tibor

Politikuscsillag születik

A MOGYE sürgősen 
ki kell dolgozza az 
egyetemi chartáját

„A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temnek belátható időn belül ki kell dolgoznia a mű-
ködési szabályzatát, ugyanakkor a megválasztott rek-
tor elismerése jogi kérdés, amelyről a következő
napokban tárgyalunk” - nyilatkozta Catalin Baba tan-
ügyminiszter.

Baba elmondta, hogy a MOGYE orvosi és gyógyszerészeti
magyar karának létrehozataláról szóló kormány  határozat el-
fogadása után az intézménynek maradéktalanul ki kell dol-
goznia a multikulturális egyetemi chartát, és hozzátette,
hogy ha a kolozsvári Babes- Bolyai Tudományegyetem do-
kumentumát vennék alapul, akkor munkájuk nem tartana
hat óránál tovább. „A MOGYE új karának létrehozása nem
etnikai elszakadás, hiszen az intézménynek jelen pillanatban
is vannak magyar, angol és román oktatási programjai. Az
intézménynek hamarosan ki kell dolgoznia az egyetemi char-
tát, hogy törvényesen működhessen, és ez hat óra alatt meg-
valósítható, ha alapul veszik a két multikulturális intézmény
– a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, illetve a Ma-
rosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem – dokumentumát” – fejtette
ki Catalin Baba.

„Ha elfogadják a működési szabályzatot, következhet az
újabb lépés, azaz a választások: a dékán, a kari tanács tagja-
inak és a prorektor-jelölteknek a kiválasztása. A megválasztott
rektor esetében pedig keressük a jogi megoldást” – összegzett
a miniszter. Emellett hozzátette, hogy problémák adódhatnak
a humán erőforrással, de ez a román és az angol szakokon is
felmerül, nemcsak a magyar oktatásnál, és emlékeztetett,
hogy a szabályok értelmében kötelező módon öt diákra kell
egy tanárnak jutnia.

Leonard Azamfirei, a MOGYE választott rektora közölte,
kikéri az egyetem szenátusának véleményét a keddi kor-
mányhatározatról, mondván, hogy azt alkalmazni kell, de
kérdés, hogy ki által, mert „adminisztratív űr” támadt: „Kér-
désem csupán az, hogy ki alkalmazza a jogszabályt? Mert
az alkalmazáshoz az egyetem működő vezető struktúrái szük-
ségesek. Amíg a minisztérium nem ismeri el a vezető testü-
leteinket, adminisztratív légüres térben vagyunk" – jelentette
ki Azamfirei.

Azamfirei elmondta, hogy április 2-ra összehívja az egye-
tem szenátusát és a testület döntéseket hoz majd a kor-
mányhatározattal kapcsolatban. Eközben az orvosi egyetem
román diákjait tömörítő diákliga bejelentette, a Közigazgatási
Bíróságon kéri a kormányhatározat hatálytalanítását. 

Mint ismeretes, a keddi kormányülésen fogadta el a ka-
binet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
magyar főkarának megalapítására vonatkozó határozatot. A
dokumentum értelmében létrejön az általános orvosi és
gyógyszerészeti kar, ezen belül a következő szakosításokkal:
általános orvosi szak, magyarul és angolul, gyógyszerészeti
szak magyarul és az asszisztensképző szak, magyarul és ro-
mánul.

Központ

Azon a városon kívül, amely foly-
ton a hatalmi harcokkal van el-
foglalva, amely a politizálásból
keresi meg a kenyerét, amelynek
jól jönnek az etnikai konfliktusok
– mert megmozdítják a túlfűtött
nemzeti érzelmű választói réteget
–, amely, ha jól megy sorsunk,
akkor azért áll mellénk, ha pedig
rosszul, akkor azért, amely min-
den körülmények között a mi ke-
gyeinket, pontosabban a balga
bólogatásunkat és beleegyezé-
sünket, a feltétel nélküli támoga-
tásunkat óhajtja, szóval ezen az
undorító közéleti társadalmi ré-
tegen kívül kell létezzen egy másik
oldal is!
Egy olyan csoport, amelyet nem
az foglalkoztat a legfőképpen,
hogy hány saját vagy behozott
ellensége van a magyarnak, hogy
éppen ki kivel számol el, ki mit lop
és hogyan, ki kivel köt háttéralkut
és mire, hanem a saját életével,
munkájával, családjával és bará-

taival törődik. Egy olyan társaság,
amely él azzal a feltételezéssel,
hogy nem kell behálózzanak a kö-
zéletünk eseményei, és felismeri,
hogy számtalanszor csak ámítá-
soknak van kitéve, a leghelyesebb
magatartás számára pedig a tá-
volság- és mértéktartás minden
politikai alakulattal szemben. A
„minket segíteni akaró” próbál-
kozások (sajnos) általában átlát-
szóak, hiszen az ilyen kezdemé-
nyezések mögött a politika, vagyis
a pénzosztási szándék áll. Minden
meglévő és újonnan megalakuló
párt egyetlen célja minél közelebb
kerülni a biztos pénzforrást jelentő
állami tőkéhez. 
Eddig még nem létezett egyetlen
olyan (újkori) kormány vagy ön-
kormányzat sem a mi vidékün-
kön, amely költségvetési hiány
nélkül zárta volna a pályafutását.
De annál több volt az olyan kez-
deményezés, amely által a mi
megmentésünk érdekében köl-

csönöket vettek fel – különböző
bankoktól vagy a lakosságtól –
és adósságba kergették ezáltal az
ország vagy az illető település
minden egyes tagját. Természe-
tesen ez az ostor is, mint meg-
annyi más, az adófizetők hátán
csattan. A kölcsönvett pénzek
végleges célba érnek, és nem ma-
rad más a levitézlett hatalmak
után, mint néhány olcsó kam-
pányberuházás, felfüggesztett
korrupciós ügyek és sok-sok tar-
tozás a magas kamatokkal
együtt. Ilyen körülmények között
hogyan vállaljunk közösséget
ezen honfitársainkkal? Az egy-
szerű ember joggal határolódik
el a hatalmi köröktől.
Az eszmei értékeinket is már
számtalanszor elárulták. Időnként
a nacionalizmust lobogtatják a
szemünk előtt (autonómia, isko-
laügyek, nyelvhasználat, nemze-
tiségi jogok), máskor pedig a szo-
cialista populizmust dörgölik az

orrunk alá. (Legutóbb például va-
lamiféle pénzügyi amnesztiáról
szóltak a hírek, amely csak a köz-
alkalmazottakat érintené. Egyút-
tal kérhették volna az általános
amnesztiát is, valamennyiünk
adósságának az eltörlését, az lett
volna az igazi!) És amikor ezek az
eszközök nem válnak be, vagyis
sorra pukkannak ki a nagy ígér-
getések lufijai, akkor nem marad
más hátra, mint újabb, még szebb
lufik eregetése, vagyis azt dúdol-
ják a választók fülébe, amit éppen
hallani szeretnének, a megnyug-
tatás és a választói kedv fokozása
céljából.
Egy szó mint száz, a legjobb vá-
lasztás az, ha jól elhatárolódunk
ettől a díszes társaságtól, ha minél
távolabb maradunk az aktuális
közönséges pofozkodásoktól, és
persze, ha nem dőlünk be a vá-
lasztási meséknek. Ne adjuk hitelt
a nekünk szánt olcsó komédiának.

Ferencz Zsombor

Elhatárolódás
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A Rekviem egy házért című kamaradráma ősbemutatójára éppen a Színház Világnapján került sor. A darabban egy régi kolozsvári bérház jellegzetes lakói
és egy apa–lánya kapcsolatban a szeretet újra átélése képezi a darab vázát, mindez összegyúrva a főhős fiatalkori szerelmére való emlékezésével, amelyet
a kommunizmus szörnyűségei ellehetetlenítettek. A Kovács Levente által rendezett darab premierjén teltház fogadta a színészeket. Kilyén Ilkával, a
darab főszereplőjével, a Kemény János- és Bartók Béla emlék-díjas színművésznővel beszélgettünk.

Az elmúlt héten megjelent egy
névtelen blog „Novum Forum
Sicolorum” címen, amely folya-
matosan kevésbé ismert poli-
tikai információkat tár a közön-
ség elé. Ezek hitelessége
azonban megkérdőjelezhető,
és a névtelenség is gyanús. Az
írások alapján csakis olyasvalaki
lehet, aki aktívan részt vesz a
vásárhelyi politikai életben,
vagy közel áll egy ilyen sze-
mélyhez. 

Mi sem könnyebb manap-
ság, mint véleményformálónak
lenni az interneten. Nem kell
felelősséget vállalni az elhang-
zottakért, bármit el lehet mon-
dani. A névtelenség ugyanak-
kor sasszárnyakat ad, bátorrá
tesz. Lehet csűrni-csavarni a
dolgokat, hozzáadni, elvenni,
és közben úgy élni az emberek
között, hogy nem is sejtik, más-

nap már az ő nevük is megje-
lenik a világhálón. Az illető
nagy pontossággal tünteti fel
a szervezetek és politikai sze-
mélyiségek nevét, a sajátját vi-
szont valamiért titkolja. Ide ju-
tott a vásárhelyi politizálás?

Az írások zöme arról szól,
hogy minden polgármester-je-
lölt és a mögötte álló párt in-
kompetens. Lesz valaha valaki,
aki elég jó lesz majd? Aki min-
den párt, minden polgár tet-
szését elnyeri majd? Ugyan
már, ébredjünk fel a tündérme-
sék világából. Ameddig várjuk
a tökéletest, aki kivezet a ne-
hézségeinkből, elszalasztjuk a
reális lehetőségeket, amelyek
itt és most adatnak nekünk. Ta-
lán ez az utolsó lehetőség arra,
hogy Marosvásárhelynek ma-
gyar polgármestere legyen.
Lássuk be, egyre kevesebben

vagyunk, és éppen ezért nem
lenne szabad ilyen hozzáállást
tanúsítanunk, amilyet a blog
szerzője propagál.

Fogjanak össze! – monda-
nák egyesek. Sajnos az össze-
fogás nem azt jelenti, amit so-
kan gondolnak. Jelen esetben
ez azt jelentené, hogy a magyar
pártok behódolnának az
RMDSZ-nek. Ezt nevezzük ösz-
szefogásnak? Miért baj az, ha
valaki másként látja a dolgo-
kat? Több szem többet lát,
nem? Azért baj, mert a több
szemszögből több magyar párt
lesz, és megosztja a vásárhelyi
magyarokat. Hát akkor – ha
már nem tudnak egyezségre
jutni – rendezzenek előválasz-
tást, és győzzön a legjobb. Ez
utóbbi úgy hangzik, mintha de-
mokráciában élnénk és van le-
hetőségünk választani. Így

egyetlen magyar jelölt száll-
hatna harcba a magyarságért. 

A fentiekhez hasonló sok
más információ jelenik meg a
blogon, nincs értelme cáfol-
gatni ezeket. Egyetlen dolog a
lényeg: ha a vásárhelyi magya-
rok ezen a véleményen vannak,
vagy lesznek a blog olvasásá-
nak hatására, akkor örök vesz-
tesek vagyunk. Szomorú, hogy
valaki(k) bogarat akar(nak) ül-
tetni a fülünkbe. Így valóban
elveszhet Vásárhely, és ha ez
megvalósul, akkor élhetünk a
tudattal, hogy nem tettünk
semmit ellene. Vagy nem ele-
get. Akkor pedig megérdemel-
jük a sorsunkat. Ne engedjük,
hogy az orrunknál fogva vezes-
senek!

Becze Dalma

– Szerdán, a Színház Világ-
napján volt a Rekviem egy há-
zért kamaradráma ősbemuta-
tója. Hogyan esett Medgyessy
Éva művének dramatizálására
a választás?

– A válasz egészen egy-
szerű: megtetszett a darab. Az
igazsága, egyszerűsége, színes-
sége, szép nyelvezete, a szerep-
lők közötti különleges kapcso-
lat. Emellett úgy gondoltuk,
hogy egy ősbemutató méltó az
ünnephez.

– Mit jelent önnek egy Ma-
rosvásárhelyről elszármazott
írónő művét, egy szintén erdélyi
városban (Kolozsvár) játszódó
cselekményt színre vinni?

– Számomra ez egyértel-
műen örömteli megtiszteltetés.  

– A darabban szimmetriku-
san össze van fonódva a szerelmi
szál és a történelmi-politikai
szál. Össze van gyúrva. Mennyire
határozza meg a főhős szerel-
mének milyenségét az akkori re-
zsim, illetve a szerelem elvisel-
hetőbbé teszi-e Rika számára a
kommunizmus borzalmait?

– Kiemelném, hogy e két
szál mellett még van egy fontos
vonatkozása a darabnak, éspe-
dig a két szereplő: apa és leánya
megromlott, megkeseredett vi-
szonya. A szerelemmel és re-
zsimmel kapcsolatos kérdésre
válaszolva Rikát idézem: „Úgy
szerettük egymást egymásba
kapaszkodva, mintha fuldokol-
tunk volna. Egy világ süllyedt
el alattunk, de észre sem vet-
tük, legalábbis én nem.”

– A darabban megjelenő Ko-
lozsvár képe sok fiatal számára
ismeretlen. Körül tudná-e írni 5
szóval az akkori kincses várost? 

– Gyönyörű, kulturált fővá-
ros ország nélkül. Ez az öt leg-
jellemzőbb szó.

– Nagyon hitelesen játszta
ön Rikát. Van-e esetleg szemé-
lyes kötődése a cselekményhez
(a városhoz, hasonló emlékek,
élmények, apa-lánya kapcsolat,
stb.), vagy a színészi tehetségé-
nek tudható be?

– Elmondhatom, hogy fel-
hőtlen gyermek-szülő viszony
uralta a családunkat. Gyönyörű
volt a gyermekkorom, és a jó

Isten szerető férjjel és két cso-
dálatos gyermekkel ajándéko-
zott meg. Boldog vagyok. Rika
megkeseredett, vergődő, poko-
lian magányos, és ebben egyál-
talán nem hasonlítok a főhősre. 

Viszont ugyanazokat a tár-
sadalmi feszültségeket éltem
meg én is, mint ő a kommu-
nizmus évei alatt. A szemünk
előtt tették tönkre az erdélyi
(magyar) városok régi arculatát
és alakították ki az arctalan, jel-
legtelen tömbháznegyedeket,
felborítva az etnikai egyensúlyt.
Szorongással töltött el a besú-
gásoktól való félelem. A hata-
lom és  az uralkodó nemzet
minden alkalmat megragadott,
hogy hatodrendű állampolgár-
ként kezelve megalázzon, mint
értelmiségit és mint magyart
egyaránt.

– Művésznő, önön kívül még
egy szereplője van a darabnak,
ő viszont nem beszél, csak mi-
mikával és gesztusokkal kíséri,
cáfolja vagy elismeri, örül vagy
felháborodik a Rika által mon-
dottaknak. Nehéz-e egy másfél
órás darabban tulajdonképpen
egyedül lenni a színpadon?

– A látszat ellenére nem va-

gyok egyedül, nem egymagam
töltöm ki a színpadot. És bár az
előadás másik szereplője nem
beszél, ő maradéktalanul a
partnerem a darabban, aki
mellesleg nagyszerű színész:
Makra Lajos. Van egy kitűnő
díszlete az előadásnak, amit

„Csapatmunka a siker titka ”

Névtelenül zúzzák szét a vásárhelyi
magyarok megmaradt reményét

Nyílt levél

Székely Istvánhoz, az
RMDSZ főtitkár-
helyetteséhez

Múlt héten, egy kolozsvári „közéleti” konferencián ön a hely-
hatósági választások esélyeit értékelve kijelentette: „Dorin
Florea egyik üzlettársát, Benedek Imrét indítja magyar pol-
gármester-jelöltkén a Magyar Polgári Párt által létrehozott
Polgári Koalíció keretében.” Ugyanakkor azt is elmondta,
hogy Marosvásárhely elveszett – legalábbis szavaiból ez
volt kiolvasható, kihallható.
Állítását alátámasztandó azzal érvelt, hogy a jelenlegi pol-
gármester az oszd meg és uralkodj – gyengébbek kedvéért
divide et impera – elve szerint eljárva Benedek Imrét, egyik
„üzlettársát” – azaz jómagamat – indítja saját vetélytársa-
ként.
Kedves Székely István, ön az RMDSZ főtitkárhelyetteseként
olyan konkrét állítást fogalmazott meg, amellyel az én sze-
mélyem súlyosan sérti, s amit én, Benedek Imre, marosvá-
sárhelyi (választó)polgár visszautasítok. Mi több, szemen-
szedett hazugságnak tartok.
Következésképpen arra kérem, állítását bizonyítsa!
Ha nem képes erre, akkor nyilvánosan – azaz a sajtóban –
kérjen elnézést.
Ellenkező esetben fenntartom a jogot, hogy törvényes úton
nyerjek elégtételt magamnak.
Az anyagi kártérítés összegét – 300.000 új lejt – szociális
célokra ajánlom, természetesen a vásárhelyiek javára.

Benedek Imre
2012. március 29.

Marosvásárhely

Szabó Annamária tervezett, a
hangtechnikát Magyarosi Al-

pár, a világosítást Kovács Attila
végzi szakszerűen. A kellékes
Csíki Ferenc, a színpadmester
Nagy Levente pontos munkája
megteremti a megálmodott
miliőt. Az előadás zavartalan
működése fölött az ügyelő Sza-
kács László őrködik. Demeter
Márta, a súgó nélkül nem ta-
nultam volna meg ennyire
pontosan és könnyen a szöve-
get, és az, hogy jelen van az
előadáson a biztonságérzetem
növeli. Az irodalmi titkár, Kiss
Éva Evelyn segítsége, a fény-
képész Bartha László munkája
is fontos volt. Mindannyiunkat
a rendező Kovács Levente fo-
gott egybe, úgy irányítva min-
dent, hogy az az előadás,
amelynek a koncepcióját kita-
lálta úgy kerüljön színpadra,
hogy eljusson a darab üzenete
a nézőhöz. Egy szó: csapat-
munka.  

Pál Piroska



(folytatás előző lapszámunkból) 

Már másnap korán reggel
lehetett tudni, hogy a Görgény-
völgyiek újra a tiszteletüket te-
szik. Emlékszem, volt olyan ro-
mán, aki a hátát a
műhelycsarnok oldalának vetve
kimondhatatlan szomorú kife-
jezéssel a tekintetében, értet-
lenül figyelte elszánt készülő-
déseinket, néhányan közülük
még magyarázkodni is próbál-
tak, annak ellenére, hogy nekik
semmi közük nem volt az előző
napi történésekhez. 

A kellő időben érkeztünk
meg a Városháza főbejáratához.
Egy csoport a bejárati ajtót
kezdte döngetni. Súlyos volt a
helyzet, de egy kis lélekjelen-
léttel végül sikerült megfékezni
a felindult embertömeget. A
mieink a Városháza előtti teret
vették birtokba.  A Városházára
kezdtek ki-becsászkálni a kü-
lönböző önjelölt politikusok. Tíz
óra tájban, a Fekete Dobozos
forgatócsoport is megérkezett
a helyszínre. A Kultúrpalota felé
irányítottuk őket, ugyanis ak-
koriban úgy gondoltuk, hogy a
filmezés szempontjából az lesz
majd az optimális hely, ahon-
nan jól lehet majd rögzíteni a
téren bekövetkezni készülő ese-
ményeket.  Az egybegyűlt nép
közben egyre türelmetlenebbül
követelte Iliescunak a helyszínre
való kiszállását. Aztán úgy ti-
zenkettő óra tájban, a Grand-
szálló felől felbukkant egy ki-
sebb vátrás mag, akik rögtön el
is kezdték szórni felénk a válo-
gatott sértegetéseket. Egy ki-
sebb létszámú, de nagyon erő-
szakos, legfeljebb ötven fő
körüli csoport állítatott ott had-
rendbe. És ez a lélekszám a tá-
madás bekövetkeztének a pil-
lanatáig nagyon keveset
változott. Azt kell mondanom:
nem jött be a szervezők azon
terve, hogy a médiák segítsé-

gével, a magyarsággal szembe-
állítsák a betelepített román-
ságot, ugyanis a Tudor, illetve
az Unirii negyedbeli románok
nagyobbrészt mind otthon ma-
radtak. Az RMDSZ-es vezetők a
félelemtől úgy begyulladtak,
hogy a főtéri események köze-
lébe sem mertek menni. A Vá-
rosháza elé kivonult magyar-
sággal szemben csupán néhány
tucat román sorakozott fel. A
felállás csak addig volt érvé-
nyes, míg meg nem érkezett a
falusiak hada. Felvetődik a kér-
dés: létezik-e az, hogy egy nap-
pal előtte pár ezer többségi tar-
totta megszállás alatt a
Városházát, másnap pedig csak
pár tízen jelenjenek meg
ugyanott? Természetesen ek-
kora létszámapadás nem követ-
kezhetett be. Akkor mivel is ma-
gyarázhatjuk elöljáróink
tizenkilencedikei viselkedését?
A válasz roppant egyszerű: az
ügy körül jeleskedő, dongó ve-
zető RMDSZ-eseink annyira be-
ijedtek, hogy félelmükben hat-
ványozott számban látták az
ellenséget. Sütő András 
életének veszélyeztetése is en-
nek a valóságot eltúlzó gyáva
viselkedésnek tudható be.               

Később arról is értesültünk,
hogy egy másik csoport az Av-
ram Iancu-szobornál gyüleke-
zett. A hadrendbe állított több-
ségiek kezdtek mind vadabbul
viselkedni. Kétségek között ver-
gődve érkeztünk el ahhoz a bi-
zonyos H órához, amikor meg-
érkeztek a különböző
mezőgazdasági munkaeszkö-
zökkel felszerelkezett, felajzott
hegyi emberek, akik alighogy
színre léptek, már támadtak is.
Magát a harcot magyar részről
csak nagyon kevesen vállalták.
A teret az első pillanatokban
fejszékkel, kasszákkal elfoglaló
többségiek már hórázni készü-
lődtek, amikor hirtelen nagyot
fordult a kocka. Az első pillana-

tokban megszaladó magyarok
megtáltosodtak és a rákövet-
kező pillanatokban máris re-
csegtek, ropogtak, törtek a fő-
téri padok, a Városházából meg
repültek le a szőnyegleszorító
vasak, és néhány perc elteltével
máris vége volt a többségiek in-
kább szájhős, mint bátor me-
netelésének. Az ellennel ösztö-
nösen szembeforduló
magyarság a támadókat úgy
megfutamította, hogy azokat
csak egy TAB (kétéltű katonai
autó) segédletével és hosszan
tartó unszolások után, sikerült
nagy nehezen visszaterelgetni. 

Kialakult az a több órán ke-
resztül tartó patthelyzet, amely
alatt a téren álló személyek ösz-
szetétele is kicserélődött, a tá-
madás idejére az összegyűlt tö-
meg elég jelentős hányada
asszonyokból és kisgyerekekből
állt. A gyilkos támadást köve-
tően a szélesre tárt kapukon ke-
resztül, egymást majd letaposva
igyekezett benyomulni a meg-
riadt népes asszonysereg, az
egyetlen biztonságosnak tűnő
helyre, a Városházára. Majd hir-
telen elszabadult a pokol. 

Következett az újabb fejle-
mény: a tömegbe belevezetett
teherautós támadás. Először
csak egy közeledő, egyre han-
gosodó dübörgésszerű pokoli
hangot hallottunk, majd hirte-
len feltűnt előttünk a kamion-
monstrum. Az illető billenőautó
sofőrje, miközben teljes gázzal
közénk hajtott, a mieink által a
gépkocsi szélvédőjére sorozat-
ban dobált kövek miatt, kény-
telen volt lebukni az autókabin
padlójára és így vezette tovább
vadul járművét. Előbb egy vil-
lanyoszlopot ütött ki a helyéről,
majd felkaptatva a templom
előtti kisebb emelkedőn, bele-
rohant a templom lépcsőjébe.
A teherautó billenő részéből
egyszerre tucatnyinál is több su-
bás legény ugrott elő, majd a

templom mellett elosonva csat-
lakozott a hátrább dekkoló tár-
saihoz. A székházba bemene-
kült hölgyek többsége később
újból kimerészkedett a térre és
nemcsak biztatott minket, de
többen közülük megpróbálták
a legjobb tudásuk szerint el-
látni, az érkező újabb sebesül-
teket. A teljesen kimerült az első
vonalat vállaló személyek he-
lyébe nemigen kerültek, őket
felváltani hajlandó személyek.
Talán azért mert a küzdelem
ideje alatt egyetlenegy hivata-
losság sem tette tiszteletét kö-
zöttünk. Nem jöttek közénk az
RMDSZ-es fennforgók, habár
mindvégig ott tartózkodtak a
közelünkben, bent a Városhá-
zán. Közben a katonaság tan-
kokkal zárta el egymástól a
szembeálló feleket. Akkoriban
az a hír járta közöttünk, hogy a
városban orvosi segélynyújtás
végett jelenlévő norvégok a
szatelliten keresztül is a világ
tudomására hozták a történte-
ket. Egy kissé elkalandozván,
magam is túl közel kerültem az
ellenséges vonalakhoz és így
aztán egy jól irányzott röppá-
lyájú tejesüveg végül a fejemen
landolt, később egy, a földről
felpattant üvegdarabka csapó-
dott bele az arcomba, közvet-
lenül a szemem alatt. 

Egyszerre nagy lett az ijedt-
ség, amikor a főtérnek a Művész
(Arta) filmszínház felöli részén
hatalmas hangzavart észlel-
tünk. Egymásra néztünk értet-
lenül és már arra gondoltunk,
hogy itt a vég, amikor egyszerre
csak felcsengett: „Ne féljetek
magyarok, itt vannak a cigá-
nyok!”. A Vátra-székházat fel-
fúlva a mieink érdekes doku-
mentumok birtokába jutottak.
Többek között ezekből, a papí-
rokból derült ki később, hogy a
berendelt Görgény-völgyiek
egy-egy ötezer lejre kiállított
takarékbetétkönyvet kaptak ju-

talmul, amikről későbbiek során
kiderült, hogy nem volt rájuk
fedezet. 

Volt egy „Huconöt banis
Jócka” nevezetű virágárus ci-
gányfiú is közöttünk, akit úgy
ismert a fél város, mint amolyan
mihaszna helyi tréfamestert, a
legnehezebb pillanatokban pél-
dát mutatott nekünk, igazi hős-
ként viselkedett. Ők voltak azok,
akik puszta kézzel, no meg egy-
egy bottal a kézben, egyma-
gukban tartották a vonalat
mindaddig, amíg úgy féltizen-
kettő óra tájában a székelyek is
megérkeztek a hadszíntérre a
szovátai Márkus Pista bácsi ve-
zetésével. 

Ők aztán nem sokat kukori-
cáztak: jöttek, láttak, győztek.
S egyúttal kisebbfajta nagyta-
karítást rendeztek a téren. Te-
gyük hozzá: idős, hatvan és het-
ven körüli emberekről van szó.
Mindez úgy cirka csekély öt perc
leforgása alatt történt.  Elöljá-
róink pedig, mintha mi sem tör-
tént volna, ott folytatták, ahol
abbahagyták, azaz bezárták a
Városháza kapuját. Hiába igye-
keztünk, hiába hívtuk segítsé-
gül  „vitéz nagyjainkat” hogy,
megmentsük a Grand szállót
meg a „dolláros” üzletet,
ugyanis akkorra az ital hatására
a székelyeink (mármint a fiata-
labbja) is kezdtek igazándiból
kibontakozni. Pechünkre, sajnos
megint nem értek rá. Mint ké-
sőbb azt megtudtam, Márkus
Pista bátyánk végig emberfe-
letti erővel igyekezett rendet
tartani az övéi között. A széke-
lyek szépen elindultak és sorra
összeszedték az ott rekedt, a ho-
telszobákba behúzódott, rejtőz-
ködő „testvéréket”. A Grand ho-
telnek az akkoriban nyári
sörözőként működő balkonján
nemsokára meg is jelent az első
megállíthatatlan székelyünk,
aki egy kétágú faágra tűzött
pörgekalapot rázogatott felénk. 

Ünnepeltünk, de az ellen bi-
zony nem adta olcsón a bőrt és
bár a város két legtávolabbi
pontjára vonultak vissza az ag-
resszorok, kémjeik időnként
azért csak be-betévelyegtek kö-
zénk.  Az egyik ilyen derekabb
férfiú a saját Trabantjával vág-
tatott be közénk. Székelyeink
pedig, amint elkapták őt, azon
nyomba nekiálltak szétszedni
darabjaira az akkoriban még va-
lutát érő masinát. Illetve egyút-

tal annak gazdáját is kezdték
szabályosan megegyengetni. A
kezelésbe vett illető meg any-
nyira beijedt, hogy a végén a
nagy kétségbeesésében, a saját
magyar származásáról szóló,
elég bizonytalanul elhebegett
szöveggel igyekezett meg-
győzni népes hallgatóságát.
Csak a Jóisten tudhatja, miként
szabadult ki végül a szerencsét-
len a haragos emberek karma-
iból. Pár tucat fiatal egész éjjel
nem hunyta le a szemét, és
mindvégig azon őrködtek, hogy
egy esetleges újabb támadással
nehogy aztán mégis kikerges-
senek minket a Főtérről. 

xxx

1990. március 21-én, úgy
reggeli kilenc óra tájban a téren
megjelent a Népújság egyik ri-
portere (máig sem tudom, hogy
ki volt az illető hölgy), aki arról
érdeklődött, kik mit tudna visz-
szaidézni az előző napon tör-
téntekről. Végül eljutott hoz-
zánk, majd szóba elegyedve
velünk, hatod magammal
együtt meginvitált a lapnak a
volt Hangya épületben lévő
szerkesztőségébe. Szívesen tet-
tünk eleget az újságírói felké-
résnek, és bizalmasan mindent
kipakoltunk, egymás után tör-
tek fel belőlünk az előző nap
szörnyűséges eseményei. El-
mondtunk mindent, amiről csak
akkoriban tudhattunk. Aztán a
végén mégsem jelent meg egy
sor sem az általunk elmondot-
takból. Makkai János, a lap ak-
kori főszerkesztője úgy gondol-
hatta, ő jobban tudja, miről kell
tudnia a közvéleménynek és
miről nem.  

Más. 1997. május 27-én
Göncz Árpád magyar államel-
nök Marosvásárhelyen találko-
zott román kollegájával, Emil
Constantinescuval. A román ál-
lamfő a jelenlévők előtt nyo-
matékosan kijelentette, hogy
az 1990. évi marosvásárhelyi
márciusi pogrom-események,
bizony aprólékosan ki voltak
tervelve, és csak nagyon kevé-
sen múlott, hogy az etnikai
konfliktus nem csapott át ná-
lunk is a háborúba, ahogyan
történt az a délszláv államok-
ban. 
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A Fekete márciusról
Fazakas Károly visszaemlékezései 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Órákig tudok gondolkozni azon, hogy
vajon miért nem jut eszembe semmi.

El a kezekkel! Biró Zsolt, a Pol-
gári Koalíció Maros megyei ta-
nácselnökjelöltje sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy
választási kampányának egyik
jelmondata az „El a kezekkel a
sajtóról!” lesz.
Mint mondta, az előző kampá-
nyok tapasztalatai alapján eb-
ben az időszakban különösen
nagy teher nehezedik a romá-
niai magyar sajtóra, az újságí-
rókra, főként az RMDSZ részéről.
Hozzátette: „Az Országos Sajtó-
figyelő Ügynökség által készített
felmérés szerint a hazai magyar
nyelvű sajtó, beleértve az írott
és elektronikus sajtót egyaránt,
több mint 80%-ban tulajdonosi,
finanszírozási, személyi/családi
kötődésű, avagy hivatali aláren-
deltségi viszonyban van az
RMDSZ-szel. Ez sajnos a legtöbb
sajtóorgánum irányultságán
meg is látszik, tisztelet a kivé-
telnek”. Köszönjük, Zsolt!

Vox populi. Rádió GaGa, idő-
sebb betelefonáló (a polgár-
mester-választás téma kap-
csán): „nem fogunk nyerni, mert
kevesebben vagyunk, mint az
oláhok”. És ami a legszebb: nem
vagánykodásból vagy sértő
szándékkal fogalmazott így az
öreg harcos, neki ez a természe-
tes.

Teleki Téka: hiányzó köny-
vek. 538 kötet, köztük több 16.
századi is eltűnt a marosvásár-
helyi Teleki-Bolyai Könyvtár ál-
lományából, a hiány értéke pe-
dig felbecsülhetetlen –
állapították meg az intézmény
teljes leltározása után. A Téka
múlt évben kinevezett vezetője,
Lázok Klára szerint utoljára
1967-ben volt hivatalosan elfo-
gadott leltár a Tékában, tehát a
most megállapított hiány az el-
múlt 45 évben keletkezett; nem
lehet pontosan megállapítani,
hogy milyen értékű. „Ezeknek a
könyveknek az értéke nagyon
relatív, egy kis brosúra ára is le-
het 100.000 euró, ha van benne
egy értékes aláírás” – mondottá
vala Klára. Százezer euró??? Ki-
nek az aláírása érhet százezer
eurót, könyörgöm? Legfeljebb
az Anonymusé.
Vajon hogy lehetne elejét venni
további könyvek eltűnésének?
Talán nem félévszázadonként
kellene leltározni… 

Erdélyi Grammy-díjak. Az
MCP Programiroda és a Sepsi
Rádió által idén első alkalommal
megszervezett Transilvanian
Music Awards 2012 (oh yeah!)
díjkiosztó gáláját március 30-
án, azaz máma tartják Sepsi-
szentgyörgyön. A rendezvényen
23 kategóriában osztanak ki
szakmai elismeréseket; a jelöl-
tek listája szakértői vélemény
alapján állt össze, és a közönség
döntött a nyertesekről interne-
tes szavazáson.
Az év legjobb női hangja címet
Dancs Annamari nyerte el (ki
más?), aki a hírek szerint a Bu-
dapesti Operettszínháznál már
akkora primadonna, hogy még
a testőreit is testőrök védik.
Az év legjobb férfi(!) hangja a
2011-es Csillag születik győz-
tese, a 15 éves László Attila lett,
aki jobban énekli a Máté Péter
számokat, mint maga Máté Pé-
ter, mert ő már rég nincs abban
az állapotban, hogy énekeljen.
Az egyetlen paródia-együttes
közül az Open Stage diadalmas-
kodott, míg Az év legjobb rock-
produkciója címet a szászrégeni
Titán nyerte el, alig pár szava-
zattal maradt le mögöttük a vá-
sárhelyi Defender; titáni küzde-
lem volt.
A nyerteseknek gratulálunk.

„Román osztályokat a Bo-
lyaiba, román vonalat a Sa-
pientiára!” A Vatra Române-
ască román nyelvű oktatás
bevezetését szorgalmazza a Bo-
lyai középiskolában és a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemen. A szervezet elnöke,
Florin Oproiescu sajtótájékozta-
tóján azt mondta: cserébe azért,
hogy az Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen létrehozzák a
magyar karokat, újra helyet kel-
lene biztosítani a román nyelvű
oktatásnak a Bolyai Farkas El-
méleti Líceumban, mint 2000
előtt (elsőre úgy olvastuk, hogy
mint 2000 évvel ezelőtt, és még
csak fenn se akadtunk rajta),
„mert a jóérzés ezt kívánja“. A
vátrás Döbrögi szerint mivel a
tanügyi törvény értelmében a
magánegyetemek állami támo-
gatásban részesülhetnek, ezért
indokolt, hogy a Sapientián lét-
rehozzák a román vonalat.
Ennek a mukinak sem ártana
egy elkülönített részt biztosí-
tani, például a somostetői ket-

reces létesítményben. 

Parfüm a pápának. A Vatikán
felkérésére parfümöt kreált XVI.
Benedek pápának egy „orr”, azaz
parfümkészítő: a pápai parfüm
a legfinomabb hársfaolaj, a ver-
béna (az vajon mi?) és a fű illatát
hordozza. Az Olaszország északi
részén dolgozó Silvana Casoli
exkluzív ügyfélkört tudhat ma-
gáénak: korábban Madonná-
nak, Stingnek és János Károly
spanyol királynak is készített
már parfümöt. A pápa esetében
az egyházfőnek a zene, a ter-
mészet és szűkebb hazája, Ba-
jorország zöld erdei iránti sze-
retete ihlette meg az illatok
válogatásánál.
„Egy ilyen kölnivíznek alapjában
véve valami tisztát és könnyűt
kell tartalmaznia, olyat, ami a
békére emlékeztet. Azokra az il-
latokra gondoltam, amelyeket
a pápa a tüdejébe szív, amikor
a Lourdes barlangja előtti kert-
ben imádkozik” – mondta Ca-
soli.
Még szerencse, hogy nem
azokra az illatokra gondolt,
amelyeket a konklávéban már
részt nem vevő (80 év feletti)
bíborosok, valamint a vén trotty
érsekek és püspökök eregetnek
egy-egy hosszabbra nyúló zsi-
nat során…

Kirúgták Bear Gryllst, a túl-
élőmestert. Azonnal hatállyal
felmondta a Discovery Bear
Grylls szerződését, így már az
sem biztos, hogy az augusztusra
tervezett új évadot egyáltalán
műsorra tűzik. A Hollywood Re-
porter szerint a tévécsatorna
nem tudott megállapodni a brit
túlélő sztár szerződéséről, a
pletykák szerint Bear túl sok
pénzt akart az új évadért. A Dis-
covery megerősítette a hírt, és
hozzátették, hogy leállítottak
minden forgatást és előkészü-
letet.
Vajon a csávó ezt is túl fogja
élni?

Már King Kong se bukik a
szőke nőkre. Gorilla és nyúl
barátkozott össze egy amerikai
állatkertben. A furcsa pár
Pennsylvania államban, az Eire
Zoo-ban csodálható meg, ha va-
laki esetleg arrafelé jár mosta-
nában. A kapcsolat előzménye,
hogy az immár 47 éves Sa-

mantha nevű gorilla "özvegy”:
Rudy nevű párja nemrég
(majo)múlt ki. Így már nem jó
a King Kong-os poén, de ez van.
Panda fajtáját tekintve holland
nyúl, és azért kapta ezt a nevet,
mert bundája színezete hasonló
a kínai pandákéhoz. A gorilla-
özvegy túl koros már ahhoz,
hogy másik gorillával hozzák
össze, ezért kapott tapsifüles
társat. (Pedig még a Központ
társkereső rovatában is adott fel
hirdetést, de hiába.) Samantha
gyakran cirógatja Pandát, és a
két állat megosztja egymással
étkeit.
Egyszer felejtenek el majoma-
nyónak reggelit vinni, s Pandá-
nak csengettek.

Köcsög bőregerek. Az emlő-
sök körében a denevérek között
leggyakoribb a homoszexuali-
tás. Batman, Batman, mindig is
gyanús voltál a szűk fekete la-
texcuccaidban!

A holnap lehet, nem jön el,
de a másnap mindig. A más-
naposság, más néven káccen-
jámmer vagy macskajaj az agy
összezsugorodásából ered, ami
a kiszáradásnak, dehidratáció-
nak tulajdonítható. Eközben súr-
lódás keletkezik az agy és az azt
borító hártya között, vagyis az
agyhártya válik érzékennyé.
Maga az agy nem érez semmit,
akár kést is döfhetnénk bele. Aki
nem hiszi…

Félelmek. Thomas Edison, a
villanykörte feltalálója, félt a sö-
tétben. John Dark, a sötétítő fel-
találója, a világosságban félt. 

Sport. Közeledik a Londoni
Olimpia. A Vásárhelyi Hírlap
sportrovatában naponta bemu-
tatnak röviden egy-egy sport-
ágat, bizonyára kedvcsinálóként.
Lenyúltuk az ötletet (utólagos
engedelmükkel), és mi is he-
tente prezentálunk egyet, amíg
csak fel nem robban az olimpiai
láng. Citius, Altius, Fortius!

SÚLYEMELÉS

Különféle súlykategóriák van-
nak, már ami a súlyemelők sú-
lyát illeti: légsúlytól (férfiaknál
ez 56 kg, nőknél 48,5 kg) egé-
szen a szupernehéz súlyig
(+105, illetve +75 kg). 

MAGYARNAK LENNI JÓ!
Ez az Erdélyi Magyar Néppárt jelmondata – variáljuk meg
egy cseppet:

- Magyarnak lenni jó – ld. pl. Charles Simonyi.
- Magyarnak lenni jó, de britnek vagy svédnek lenni se lehet túl rossz.
- Magyarnak lenni jó, mert sosem hűl ki előttünk a leves.
- Magyarnak lenni jó, mert a magyar lányok a legszebbek.
- Magyar lánynak lenni jó, mert a magyar lányok a legszebbek.
- Amikor magyar lánynak lenni jó, akkor szebben sóhajtozni, mint

de exemplu egy román lány.
- Magyarnak lenni jó…, vagy legalábbis jobb a semminél.
- Magyarnak lenni jó, mert a magyar lóra termett, s nem termetre ló.
- Magyarnak lenni jó, mert nem kapkodunk el semmit; letojjuk,

hogy Kossuth Lajos azt üzente: elfogyott a regimentje, majd ha
még egyszer üzeni, akkor esetleg lépünk valamit.

- Magyarnak lenni jó, mert a magyar a leggyönyörűbb nyelv a vi-
lágon, vazze’!

- Magyarnak lenni jó, mert igen fejlett az önkritikánk, ld. az ön-
gyilkossági statisztikákat.

- Magyarnak lenni jó, mert külön istenünk van: a magyarok is-
tene.

- Magyarnak lenni jó, mert évszázadok óta orális szexuális kapcso-
latban vagyunk a Történelemmel, bár a dolog élvezeti értékéből
kicsit levon, hogy sose a hímvessző megfelelő végén tartózko-
dunk.

- Magyarnak lenni jó, mert ha valamelyikünk gluténérzékeny,
még mindig hallgathat Bartókot vagy Kodályt.

- Magyarnak lenni jó, mert nyaranta elmehetünk Tusványosra ösz-
szenőni és összetartozni, vagy Tamás Gáborral a Hargitára, ami-
kor hazalátogat.

- Magyarnak lenni jó, mert eredetiben olvashatjuk Markó Béla
verseit.

- Magyarnak lenni jó, mert büszkék lehetünk magyarságunkra,
amit nem tehetnénk meg, ha, például, albánok lennénk.

- Magyarnak lenni jó, mert mi a világon bárkinél jobban tudunk
mindent.

- Magyarnak lenni jó, mert a magyar név megint szép lesz, méltó
régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyaláza-
tot, csak még az nem kristálytiszta, hogy hol, mikor és mivel.

- Magyarnak lenni jó, mert nálunk a piálás nem alkoholizmus, ha-
nem életstílus.

- Magyarnak lenni? Jó.

A súlyemelésben fordul elő a
legtöbb doppingbotrány, hiszen
ekkora erőfeszítést egyetlen más
sportág sem igényel. A súlye-
melők közvetlenül a verseny
kezdete előtt alaposan kivécézik
magukat, különben szétrotyog-
nák az egészet. Derekukon vas-
tag övet viselnek, hogy a súly
kinyomása után ne a földről kell-
jen összeszedegetniük a golyó-
ikat. A produkció előtt kezeiket
lisztbe mártják, ami felszívja az
izzadságot, így nem csúszik meg
a súly.
Kétféle súlyemelési technika
van, a szakítás és a lökés. Az első
esetében egyetlen mozdulattal
és nyújtott karokkal a fejük fölé
lendítik a súlyt (guggulóállás-

ban), magyarán alábújnak,
utána már csak fel kell állni vele,
gyerekjáték. A lökés már kissé
összetettebb, három fázisból áll:
mellre veszik a vasat, utána a
fejük fölé nyomják, miközben
egyik lábuk hátracsúszik; bár-
mennyit gyakorolnak, ez mindig
megtörténik. A harmadik sza-
kaszban lassan visszahúzzák a
lábukat, és kész. Azazhogy: a sú-
lyemelő szövetség kitalált nekik
egy kis huncutságot – nem elég
kinyomni azt a baromi nehéz
súlyt, még mozdulatlanul is kell
állni vele három másodpercig.
Nem tudom, hogy a súlyemelő
hölgyeknél van-e nőgyógyászati
vizsgálat, de ha nincs, akkor
nem ártana bevezetni…
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Marosvásárhely Megyei Jogú Város
meghívja a város lakóit, hogy 
kifejezzék véleményüket a város 
fejlesztésének irányzatairól

Marosvásárhely Megyei Jogú Város, a Főépítész
Igazgatósága révén, a város lakói figyelmébe ajánlja az Előzetes Általános
Városrendészeti Tervet – II. szakasz, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
Fejlesztési Stratégiájával együtt, 2012. március 12–április 25. között. A
dokumentációt a polgármesteri hivatal honlapján vagy az intézmény székhelyén
lehet tanulmányozni. Ugyanakkor, a közönségnek lehetősége nyílik a város négy
helyszínén a dokumentáció tanulmányozására: a polgármesteri hivatal előtt, a
Mihai Eminescu Művelődési Központban, a Somostetőn és a Színház téren. A
polgárokat felkérik, közvetítsék észrevételeiket és javaslataikat a fentebb
említett dokumentációval kapcsolatosan a mellékelt közleményben megjelölt
módozatokban.

Az Előzetes Általános Városrendészeti Terv a városhoz tartozó területek két fejlesztési
módozatát leltározza fel, városnövelésre, központúságra, a lakásra, a munkahely-övezetre,
zöldövezetre és a szabadidő eltöltésére, közlekedésre vonatkozó témákat közelítve meg. A
két fejlesztési alternatíva a következőket képviseli:
- „intenzív” típusú fejlesztési modell, amely a belterület ellenőrzött és a nagyszabás
szempontjából csökkentett bővítését teszi lehetővé, s rehabilitálás illetve a fejlődést
tekintve rendelkezésre álló források újrakonverziója által újralétesítve, beleértve a városi
funkcionalitások minőségi szintjének javítását;
- „kiterjedt” típusú fejlesztési modell, amely (főképpen hosszú távon) az adminisztratív
körzetben rendelkezésre álló valamennyi területtartalékot használja, a peremvárosi
területek számára is vonzó hatású funkciókat létesít, azokkal egy jobb együttműködés
feltételeit ajánlja.

A folyamatban levő közmeghallgatási eljárás valamennyi lakosnak lehetőséget biztosít a
tervezésre, a peremvárosi környezettel együtt való városfejlesztésre, a stratégia támpontját
képező fontos projektekre vonatkozó nézőpontjaik kifejezésére; ezen vélemények a sikeres
látásmód helyettesíthetetlen alkotóelemét képezik.

10%-os kedvezmény 
a helyi adók és 
illetékek befizetésénél
Pár nap van hátra 2012. Március 31-ig, amikor kifizetheted adóidat és illetékeidet,
bankkártyán, Interneten, keresztül, internetcímünk www.ghiseul.ro, így a Polgármesteri
Hivatal által nyújtott, 10%-os kedvezményben részesülhetsz.

Az eljárás nagyon egyszerűen igénybe vehető. Rákattintasz a www.ghiseul.ro oldalra és
lépésről lépésre haladva követed az utasításokat.. Előnyödre válik, hogy nem kell sorba
álljál, és bárhonnan, bármikor fizethetsz.. Este is, meg hétvégén is fizethetsz.

Azok, akik nem jártasak az internet használatában, a www.ghiseul.ro oldalon valós
fizetési helyzetekről láthatnak videófelvételeket.

Ha vannak olyan rokonaid külföldön vagy az ország más városaiban, akik tulajdonnal
rendelkeznek Marosvásárhelyen, értesítsd őket, hogy már nem kell elmenjenek a
polgármesteri hivatal jegypénztárához. A világ bármelyik részéről kifizethetik adóikat a
rendszeren keresztül.

Itt Marosvásárhelyen a bankkártyával rendelkezők több mint 15%-a aktiválta számláját a
www.ghiseul.ro oldalon , a jelszó kezdeti megváltoztatásán keresztül, miután a
polgármesteri hivataltól, borítékban megkapták ezeket az adatokat. Emberek százai
fizettek már interneten keresztül, január 1-től kezdődően.

A 10%-os kedvezmény csak egyszer alkalmazható, a fizetési módszertől függetlenül, legyen
az jegypénztárnál történő vagy interneten keresztüli befizetés. A bankkártyán keresztüli
befizetésre a kezelési költség nulla, ezt teljes egészében a polgármesteri hivatal állja.

Ne szalaszd el az alkalmat, fizess te is!  
Március 31-ig 10%-os kedvezményben részesülsz!
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Közlemény
Mivel az utóbbi időben a felügyelet nélkül hagyott tüzek illetve a
nemtörődömség miatt számos tűzeset történt, ezúton
figyelmeztetjük Marosvásárhely lakóit, hogy a 2008. évi 20-as
számú helyi tanácsi határozat 8. cikkelye 2. bekezdése értelmében
tilos a város területén bármilyen hulladék égetése.

A tetten ért személyeket megbírságolják, mind a fent említett előírások megszegése, mind a
tűzvédelemre vonatkozó előírások megszegése miatt.

VALENTIN-CONSTANTIN BRETFELEAN,
a Helyi Rendőrség Igazgatósága

ügyvezető igazgató
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Autó-Motó
l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő

1995-ös évjáratú BMW 316i, be-
íratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó nagyon jó állapotban
lévő 600 cm³, 1997-es évjáratú
Suzuki Bandit. Irányár: 1900 euró,
alkudható. Érdeklődni a 0744-
253.026-os telefonszámon.

l Eladó 1985-ös évjáratú
BMW 318, kitűnő motorral.
Ára 150 euró. Telefon: 0757-
812.274, naponta 8–21 óra
között.
l Eladó 2000-es évjáratú,

piros színű Smart Fortwo. Ára
2.400 euró. Telefon: 0740-
555.184.
l Eladó kitűnő állapotban levő

Opel Vectra C, 2003-as kiadás,
luxus felszereléssel ellátva,
beíratva, színe fekete, téli,
nyári gumival, alufelnivel fel-
szerelve Irányár: 5600 euró.
Telefonszám 0744253026.

l Eladó nagyon jó állapotban
levő Ford Fiesta. Irányár: 2600
euró. Érdeklődni a 0265222470-
es telefonszámon.

Lakás
l Kiadó 4 szobás főtérhez
közeli lakás, saját hőköz-
ponttal, akár 4 személynek is,
fejenként 50 euróért. Illetve
Hosszú távra csendes tevé-
kenységre. Telefonszám 0265-
262-075, 0745-428-994.
l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879
l Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2
fürdőszoba. Minden ajánlat ér-
dekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 
l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-

ban, újan rendbe téve, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790.

Egyéb

l Sürgősen eladó kültelek, Er-
nyében, a Selgros üzlettel
szemben. Összesen 10500
négyzetméter, ára 3.5
euró/négyzetméter. Minden
irata rendben van. Telefon-
szám 0754636704

Társkereső

Hölgyek
l „Aki szeret, az nincs többé
egyedül, mert az, akit szeret, min-
dig jelen van. Aki szeret, az már
nem akar többé a saját élete köz-
pontja lenni.” Szeretetre, megbe-
csülésre vágyó 30 éves, érzékeny,
határozott, őszinte, házias és ro-
mantikus hölgy vagyok. Szeret-
ném megtalálni a társam, aki
hasonló tulajdonságokkal rendel-
kezik, és együtt megalapozhatjuk
a jövőnket. Tel: 07377001001

l „Az élet túl szép ahhoz, hogy
elpazaroljuk!” Nem tudja, hol
kezdje el, nem mer egy ilyen lé-
pést megtenni. Két lehetőség van:
egyedül maradni vagy hozzánk
fordulni.

Mira Társkereső Ügynökség. Egye-
dül van és szeretné megtalálni
élete párját? Mi meghallgatjuk,
támogatjuk és segítünk Önnek
megtalálni a megfelelő társat! Egy
professzionális csapat önért dol-
gozik. Az Ügynökség elérhető a
w w w. m at r i m o n i a l e m i ra . i t ,
w w w . m i r a s i n g l e s . e u
Tel: 004/07377001001 - 004/
07377001001

Eleged van az egyedüllétből, a
magányos hétvégékből, itt a ta-
vasz és szeretnéd a természetben
tölteni a szabadidődet kellemes
környezetben? Remek lehetőség
erre a Mira Singles Group által áp-
rilis 1-jén szervezett Piknik, egy
egész nap ahonnan nem hiányoz-
hat a jókedv, ahol biztosított a jó
társaság és hangulat. Ha csatla-
kozni szeretne bővebb informá-
cióért, hívjon minket bizalommal
Tel: 004/07377001001 -
004/0742227718

lDinamikus, megértő, szeretetre
vágyó, jó megjelenésű, 28 éves,
őszinte, természetet kedvelő
hölgy vagyok. Szeretek kirándulni,
zenét hallgatni és sétálni. Kere-
sem azt az úriembert, aki korban
hozzám illő és hasonló érdeklő-
dési körű. Szeretnék tartozni vala-
kihez, akire felnézhetek.  Találj
rám, mert lehet, hogy egymást
kerestük egész eddigi életünkben.
Tel:0751582215 SMS KIZÁRVA

l A szerelem mindig más. Mind-
egy, hogy hányszor szeretünk
életünkben, egyszer, kétszer vagy
tízszer: az új szerelem mindig is-
meretlen. A szerelem vagy a pokol
fenekére taszít, vagy a mennyor-
szágba röpít, de egy biztos: vala-
hova eljuttat. És nem utasíthatjuk
vissza, mert létünk alapfeltétele.
Ha nem merjük elfogadni, éhen
halunk egy karnyújtásnyira a fától,
amely hiába kínálja gyümölcseit.
Mindenütt a szerelmet kell keres-
nünk és vállalnunk kell, hogy eset-
leg órákig, napokig vagy akár
hetekig szomorúak és csalódottak
leszünk miatta. Mert abban a pil-
lanatban, amikor elindulunk ke-
resni a szerelmet, ő is elindul,
hogy megtaláljon minket. 42 éves
optimista, igényes, figyelmes nő
vagyok. Keresem azt a fiatalem-
bert, aki intelligens céltudatos és
kölcsönös bizalomra épülő komoly
kapcsolatra vágyik.
Tel:0742227718 SMS KIZÁRVA

lTanárnő, 34 éves, független, ro-
mantikus, egyszerű hölgy, kölcsö-
nös szimpátián alapuló
kap  csolatot keres egy lehetőleg
nem dohányzó, jó humorú, kedves
úriember személyében. Tel:
07377001001 SMS KIZÁRVA

lVidám, 40 éves hölgy, lelki tár-
sat keresek. Én érzékeny, komoly,
szimpatikus természetű vagyok,
egy vidám, vicces, egyedülálló úri-
embert keresek komoly kapcso-
latra. Tel: 0748328731 SMS
KIZÁRVA

l Házias, nemdohányzó 30 éves
hölgy vagyok, keresem a társam
egy komoly, őszinte, megbízható
úriember személyében.
Tel:0748328731 SMS KIZÁRVA

Optimista káros szokásoktól men-
tes, 45 éves hölgy vagyok. Olyan
úriember jelentkezését várom, aki
hasonló értékekkel rendelkezik és
korban is hozzám illő. Tel:
0742227718SMS KIZÁRVA

l Önzetlen, nem dohányzó, jó
megjelenésű, vidám, 32 éves tit-
kárnő keresi olyan úriember tár-
saságát, aki őszinte, megbízható,
és komoly kapcsolatot szeretne ki-
alakítani! Tel:07377001001 SMS
KIZÁRVA

Urak
l „Az élet túl szép ahhoz, hogy
elpazaroljuk!’’ Nem tudja, hol
kezdje el, nem mer egy ilyen lé-
pést megtenni. Két lehetőség van:
egyedül maradni vagy hozzánk
fordulni.

Mira Társkereső Ügynökség. Egye-
dül van és szeretné megtalálni
élete párját? Mi meghallgatjuk,
támogatjuk és segítünk Önnek
megtalálni a megfelelő társat! Egy
professzionális csapat önért dol-
gozik. Az Ügynökség elérhető a
w w w. m at r i m o n i a l e m i ra . i t ,
w w w . m i r a s i n g l e s . e u .
Tel:07377001001

Eleged van az egyedüllétből, a
magányos hétvégékből, itt a ta-
vasz és szeretnéd a természetben
tölteni a szabadidődet kellemes
környezetben? Remek lehetőség
erre a Mira Singles Group által áp-
rilis 1-jén szervezett Piknik, egy
egész nap, ahonnan nem hiányoz-
hat a jókedv, ahol biztosított a jó
társaság és hangulat. Ha csatla-
kozni szeretne bővebb informá-
cióért hívjon minket bizalommal
Tel: 0737-7001001

l Van egy különös játék... Nő és
férfi játssza. Írott szabályai nincse-
nek. Szabályait egyedül a szívük-
ben lévő érzés, az egymás iránti
őszinteség, a tisztelet, a bizalom
határozza meg. Nem legyőzni kell
a másikat, hanem vele együtt
győzni. 45 éves, karrierjében sike-
res férfi vagyok és egy őszinte,
kedves, házias nővel szeretnék ki-
alakítani egy komoly kapcsolatot.
Tel: 07377001001 SMS KIZÁRVA

l Szeretnél megismerni egy 52
éves életvidám férfit? Szeretek ej-
tőernyőzni, kirándulni és táncolni.
Úgy gondolod, hogy a szürke hét-
köznapokban is mosolyt tudnék
csalni az arcodra és boldogok le-
hetnénk együtt az ünnepnapokon
is? Ha igen akkor Te vagy az a nő,
aki hiányzik az életemből.
Tel:0748328731 SMS KIZÁRVA

lA sakk elővigyázatosságra tanít
bennünket, arra, hogy a jövőre is
figyeljünk egy kicsit, körültekin-

tésre, vagyis arra, hogy az egész
sakktáblát szem előtt tartsuk,
óvatosságra, vagyis arra, hogy ne
kapkodjuk el lépéseinket. Végül
három igen fontos szabályra: ne
csüggedjünk, ha pillanatnyilag
rosszul állnak a dolgaink, remény-
kedjünk a dolgok jobbra fordulá-
sában, s végül, legyünk továbbra
is kitartóak a kiút keresésében.  45
éves független, karrierjében sike-
res férfi vagyok és szeretném
megtalálni életem sakktábláján a
királynőt. Tel:0742227718 SMS KI-
ZÁRVA

l A szerelem éppoly problémát-
lan, mint egy jármű. Csak az a kér-
dés: ki vezeti, ki utazik, és merre
visz az út. Fiatal 32 éves optimista
férfi vagyok és korban hozzám illő
társam keresem, ha vidékről vagy
nem akadály a távolság, mert van
autóm is. Tel:07377001001SMS
KIZÁRVA

l „Van egy szó, ami az élet min-
den nehézségétől és fájdalmától
megszabadít. Ez a szó a szerelem.”
Sportos, komoly, megértő, tiszte-
lettudó, jó humorú 46 éves úriem-
ber vagyok. Együtt élünk a
kisfiammal, de úgy érezzük, hi-
ányzik valaki az életünkből. Hét-
végén utazunk, kirándulunk,
sportolunk. Szeretném megtalálni
azt a nőt, aki értékeli a szerelmet,
a valódi érzelmeket, házias és sze-
reti a gyerekeket. Ha neked is van,
annál jobb, boldog családként él-
hetünk! Csak komoly hölgyek hí-
vását várom! Tel:0748328731 SMS
KIZÁRVA

l Nem tudom, hogy hirtelen ér-
kezik-e a szerelem, de azt tudom,
hogy én nyitott vagyok rá. Készen
állok. Optimista életszemlélettel
rendelkező, határozott, megbíz-
ható, őszinte, ápolt, nem do-
hányzó, 35 éves fiatalember
vagyok. Szeretem a társaságot, a
gyerekeket, a hatalmas esti sétá-
kat, a közös kirándulásokat. Kere-
sem társam egy olyan hölgy
személyében, aki korban hozzám
illő, őszinte és kommunikatív. TEL:
0742227718 SMS KIZÁRVA

l Határozott, őszinte, figyelmes,
40 éves üzletember vagyok. Sze-
retnék korban hozzám illő, opti-
mista, őszinte hölggyel
ismerkedni komoly kapcsolat re-
ményében. Tel:0 742227718 SMS
KIZÁRVA 

l Nyugodt, kiegyensúlyozott, jó
humorú, szorgalmas, 60 éves,
egyedül élő úriember vagyok. Sze-
retnék egy vidám, társaságked-
velő, őszinte, korban hozzám illő
hölggyel ismerkedni, aki társam
tud lenni a továbbiakban. Tel:
07377001001 SMS KIZÁRVA

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk
el (max. 25 szó). A feladó adatait kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó
felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul
kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208
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m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:00 DTK (talk show) (s.)
11:55 Szeretettel

Hollywoodból
12:30 Múzeumtúra (s.)
13:01 Híradó
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:25 Bali, az istenek

földje (s.)
14:45 Marslakók (s.)
15:15 Elcserélt lányok (s.)
17:00 Angyali érintés (s.)
17:50 Veszélyes

szerelem (s.)
16:35 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Poén Péntek (s.)
22:40 Mindenből e

gy van (s.)
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Melissa és Joey (s.)
01:35 Waczak Szálló (s.)
02:05 Everwood (s.)

Péntek 

18:40
Everwood

m2

10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:25 Gyimesközéplok 
13:35 Főtér
14:50 1100 év Európa

közepén 
15:20 Bulizene
17:15 Família Kft. (s.)
17:40 MacGyver (s.)
16:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

16:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó 
21:30 Műkorcsolya-és

Jégtánc
Világbajnokság
(élő)

23:30 Americano (am.-
sp. vígj., 2005) 

18:45 
Anya, az állatorvos

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Trükkös halál (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
17:15 Döglött 

akták (s.)
16:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
23:20 Gyilkos elmék (s.)
00:25 Gyilkos elmék (s.)
01:25 Reflektor
01:40 Törzsutas

17:15 
Döglöttakták (s.)

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Mystery Men -

Különleges
hősök 
(am. akció-vígj.,
1999) 

15:10 La Pola (s.)
17:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Megasztár 
00:50 Grimm (s.)
01:50 Tények Este
02:25 EZO.TV
03:25 Alexandra

Pódium (ism.)
03:50 Vers

13:15
Mystery Men

Viasat 3

09:15 Gyilkos sorok (s.)
10:15 Gyilkos 

számok (s.)
11:05 Columbo (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.)
14:55 Monk (s.)
17:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 Amerikai

mesterszakács (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Fekete eső (am.

akcióf., 1989) 
00:50 CSI: A

helyszínelők (s.)
02:40 Esküdt

ellenségek (s.)
03:25 Jackie nővér (s.)
03:55 Fekete eső (am.

akcióf., 1989) 

22:20 
Fekete  eső

Duna 

10:05 Kultikon (ism.)
11:00 Család-barát
11:55 Csellengők 
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Mindennapi

hősök
15:45 Arcélek
17:15 Munka-Társ 
17:45 Heuréka!

Megtaláltam! 
16:10 100 éve történt 
16:20 Sipan ura 

(sp. ismerett.
film, 2008) 

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok

(s.)
21:00 Kultikon
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 Abigél (magyar

rom. kalandf., 2.
rész, 1978)

23:20 Koncertek az
A38 hajón

16:20
Sipan ura



12. oldal március 30 - április 5.

Műsormelléklet 

m1

10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti
11:30 KorTárs
12:00 Ősz, kikerics,

Görgény
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:10 Tetőtől talpig
14:40 Deszka Fesztivál
15:10 Dél-Afrika

madártávlatból
(angol ismerett.
film, 2010) 

17:05 Jasper, a dög
(angol vígj.,
1990) 

16:35 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:10 Amikor minden

változik 
(am. vígj., 2007) 

22:50 Flash
00:00 Tina Turner -

Koncert

Szombat

17:05 
Jasper, a dög

m2

08:45 Rajzfilmek
11:15 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

11:45 A Nyereg Klub (s.)
12:05 Lizzie 

McGuire (s.)
12:30 Lovastúra
13:02 Marslakók (s.)
15:15 Magyarország

története 
15:40 Magyar elsők (s.)
17:00 Műkorcsolya- és

Jégtánc
Világbajnokság
(élő)

18:00 Tina Turner –
Koncert

19:30 Rajzfilmek
20:05 Melissa 

és Joey (s.)
20:25 Waczak Szálló

(s.)
21:00 Híradó 
21:30 Műkorcsolya- és

Jégtánc
Világbajnokság
(élő)

23:30 Gasztroangyal
00:20 Munkaügyek (s.)
01:15 Telesport 

20:25
Waczak Szálló (s.)

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Hasítsatok 

bele! (s.)
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül

(ism.)
12:55 Autómánia
13:30 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:30 Lost - Eltűntek (s.)
17:35 Hetedik érzék (s.)
16:35 Armageddon 3

- Földindulás
(am.-kan.
akcióf., 2006) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:05 Féktelenül 

(am. akcióthriller,
1994) 

00:30 Kerülőutak 
(am. filmdráma,
2004)

02:55 Fókusz Plusz
(ism.)

16:35
Armageddon 3

TV2

07:00 Az idő
örvényében (s.)

07:25 Tv2 matiné
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap 
11:55 Tűsarok (s.)
12:25 Bajnokok Ligája

magazin
12:55 Én is szép

vagyok 
13:25 Gyilkos 

számok (s.)
14:25 Top Speed
14:55 Autóguru 
15:25 Xena (s.)
17:25 Bűbájos

boszorkák (s.)
16:25 Hawaii 

Five-0 (s.)
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Attila, Isten

ostora (am.-
litván kalandf.,
2001)

00:15 Saját szavak
(am. filmdráma,
2007)

02:20 EZO.TV
03:20 Kalandjárat

20:35 
Attila, Isten ostora

Viasat 3

09:20 Halottnak a
csók (s.)

10:20 Columbo (s.)
12:15 Mókás arc 

(am. zenés vígj.,
1957) 

14:10 Szívek
szállodája (s.)

14:30 Egy kapcsolat
szabályai (s.)

15:10 Szex és New
York light (s.)

17:10 Éden Hotel 2. (s.)
18:15 A salemi

boszorkányper (s.)
20:10 Nagydumás

kiscsajok 
(am. vígj., 2003) 

22:00 Tökéletes
gyilkosság 
(am. thriller, 1998)  

00:15 A sivatag
vámpírjai (am.
horror, 2001) 

02:00 A mennyország
kapuja (német
rom. film, 2003) 

03:35 Az utolsó
órában (s.)

04:20 A szépség 
és a szörny (s.)

20:10 
Nagydumás kiscsajok

Duna 

10:00 Daktari (s.)
11:00 Zarándokutakon
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Száműzött

magyar
irodalom 

13:45 Vannak vidékek 
14:15 Heuréka!

Megtaláltam!
14:45 Sírjaik hol

domborulnak... 
15:10 Önök kérték! 
17:05 Pannon

expressz
17:35 Talpalatnyi zöld
16:05 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

16:20 Végtelen
történet 
(NSZK-am. fant.
kalandf., 1984) 

19:00 Híradó
19:30 Hogy volt!? 
20:35 Meg kell

szakadni! Rejtő
kabaré

22:20 Törzsasztal

16:20 
Végtelen történet

m1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos

történetek
13:35 Anno
14:05 Julianus barát

(magyar-olasz
történelmi f., 1.
rész, 1991) 

15:20 EURO 2012
15:50 Olimpiai

magazin
17:20 Sport 7
17:50 Telesport (élő) -

OTP Bank Liga
19:00 Rex 

Rómában (s.)
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Munka

ügyek (s.)
23:25 Palimadár 

(am. akció-vígj.,
1990)

01:15 Védd magad!
(am.-német
filmszat., 2006)

Vasárnap

14:05
Julianus barát

m2

08:15 Szót kér a
természet

08:16 Rajzfilmek
09:55 Műkorcsolya- és

Jégtánc
Világbajnokság

12:00 Vallási műsorok
14:40 Van öt perce?
14:45 Magyarország

története 
15:15 Műkorcsolya- és

Jégtánc
Világbajnokság
(élő)

16:45 mtv Hangerő 
18:35 Cimbora 
19:30 Rajzfilmek
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó 
21:30 Julianus 

barát (s.)
22:45 Négy szellem
23:40 Telesport - OTP

Bank Liga
01:20 Palimadár 

(am. akció-vígj.,
1990) 

03:10 Műkorcsolya- és
Jégtánc
Világbajnokság

15:15 
Műkorcsolya

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop
12:25 Törzsutas (2011) 
12:55 Havazin
13:20 Tuti gimi (s.)
14:15 Gossip Girl(s.)
17:05 Tru Calling 

- Az őrangyal (s.)
16.05 Hatoslottó-

sorsolás
16:10 A Paradicsom

foglyai 
(am. akció-vígj.,
1994) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 Nászfrász 

(am. rom. vígj.,
2007)

22:55 Heti hetes
00:15 Anthony

Zimmer 
(francia krimi,
2005)

01:55 Portré
02:25 Hihetetlen, 

de halálos (s.)

21:00
Nászfrász

TV2

06:45 Vallási magazin
07:15 Egzotikus Ázsia (s.)
07:45 Tv2 matiné
10:40 Nagy Vagy! 
11:35 Stahl konyhája
12:05 Kalandjárat 
12:35 Borkultusz 
13:05 Talpig nő 
13:35 Több mint

TestŐr
14:05 A kiválasztott -

Az amerikai
látnok (s.)

15:05 Monk - Flúgos
nyomozó (s.)

17:05 Bűbájos
boszorkák (s.)

16:05 Másodállás (s.)
16:35 Jól áll neki a

halál 
(am. vígj., 1992)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Lara Croft: Tomb

Raider (am.
akcióf., 2001)

22:55 Frizbi Hajdú
Péterrel 

23:55 Elit egység (s.)
00:55 Tigris a hóban

(olasz vígj.

21:05 
Lara Croft: Tomb Raider

Viasat 3

09:30 Véznák kontra
dagik 

10:30 EgészségŐr 
11:00 A nagy

házalakítás (s.)
12:50 Trendközelben
13:20 Nagydumás

kiscsajok (am.
vígj., 2003) 

15:10 Szex és New
York light (s.)

17:10 Éden Hotel 2. (s.)
18:10 Los Angeles-i

tündérmese
(am.-kan. rom.
vígj., 2004) 

20:00 Négy esküvő (s.)
21:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
21:55 Nikita (s.)
22:50 Amerikai pite 3.

- Az esküvő (am.-
német vígj., 2003)

00:55 Tökéletes
gyilkosság (am.
thriller, 1998)

03:05 Trendközelben
03:30 EgészségŐr 
03:55 Célkeresztben (s.)
04:45 A szépség és a

szörny (s.)

22:50
Amerikai pite 3

Duna 

11:00 Élő egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Új nemzedék 
12:25 Élő világegyház
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Nyelvőrző
13:50 Akadálytalanul 
14:20 Csellengők
14:50 Határtalanul

magyar
15:15 Szerelmes

földrajz 
15:50 Hazajáró 
17:20 Heltai Jenő:

Naftalin (magyar
tévéf., 1978) 

16:25 Pénz beszél 
(ff., magyar vígj.,
1940) 

19:00 Híradó
19:35 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 Jane Eyre

(angol-francia-
olasz rom.
dráma, 1996)

22:50 Klubszoba
23:50 Dunasport
00:05 Otthon,

biztonságban

16:25
Pénz beszél 



13. oldalmárcius 30 - április 5.

Műsormelléklet

m1

10:10 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Rex Rómában (s.)
12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:25 Bali, az istenek

szigete (s.)
14:40 Marslakók (s.)
15:10 A Szövetség
17:05 Angyali érintés (s.)
17:55 Veszélyes

szerelem (s.)
16:40 A megoldások

magazinja
18:30 Gombold újra! 
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kékfény
22:40 Hacktion (s.)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor
01:40 Zöld Tea
02:05 Gombold újra!
03:00 MM (ism.)

Hétfő 

21:40
Kékfény

m2

10:00 Barangolások öt
kontinensen 

10:25 Szép otthonok,
remek házak

10:50 MacGyver (s.)
11:40 Előre! (magyar

vígj., 2002) 
13:01 Híradó
13:30 Főtér
14:55 Lovas magazin
15:20 Magyar rock
17:15 Família Kft. (s.)
17:40 MacGyver (s.)
16:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rrajzfilmek
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:30 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon!
23:20 Angyali érintés (s.)
00:05 Védd magad!

(am.-német
filmszat., 2006) 

18:00 
A Nyereg Klub

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
17:15 Döglött akták (s.)
16:20 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Dr. Csont (s.)
23:25 Showder Klub 
00:35 PokerStars.net -

Big Game
01:35 Reflektor
01:50 Kőkemény

Minnesota 
(am. filmdráma,
2005)

21:50
Barátok közt 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 Az iú Herkules

(am. kalandf.,
1998) 

15:10 La Pola (s.)
17:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 NCIS (s.)
23:20 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények 
01:25 EZO.TV
02:00 NCIS (s.)
02:50 NCIS: Los

Angeles (s.)

13:25 
Az iú Herkules

Viasat 3

10:10 Gyilkos 
számok (s.)

11:05 Los Angeles-i
tündérmese
(am.-kan. rom.
vígj., 2004)

12:55 A dadus (s.)
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.)
14:55 Monk (s.)
17:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek
18:35 Gyilkos

számok (s.)
19:30 Amerikai

mesterszakács (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:15 Kettős ügynök (s.) 
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)
02:05 Kettős ügynök (s.)
02:55 Dawson és a

haverok (s.)
03:40 A kifutó (s.)

11:05 
Los Angeles-i

Duna 

10:00 Klubszoba 
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó 
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Kapcsoljuk az

Országházat
16:10 A megregulázott

fény
16:30 Vigyázó

szemekkel a
világ körül 

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték

(magyar
magazinműsor,
2012)  - Hamvas
Béla szelleme

21:00 Kultikon
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 Puskás Ferenc -

Egy legenda
életre kel (szín.-
ff., magyar
portréf., 2. rész)

14:00
Kapcsoljuk az Országházat

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Mindenből 
egy van 

12:00 Kékfény (ism.)
13:01 Híradó
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:25 Bali, az istenek

szigete (s.)
14:40 Marslakók (s.)
15:15 Hacktion (s.)
17:10 Angyali 

érintés (s.)
16:00 Veszélyes

szerelem (s.)
16:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Hóbortos

szerelem 
(am. filmdráma, 2005)

23:15 Az Este
23:50 Tudorok (s.)
00:50 A rejtélyes XX.

század
01:20 Angi jelenti 

Kedd

21:40
Hóbortos szerelem

m2

10:25 Magyar tánc 
10:30 Rajzfilmek
10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:25 Főtér 
14:50 1100 év Európa

közepén 
15:15 Magyar pop
17:15 Família Kft. (s.)
17:40 MacGyver (s.)
16:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

16:55 A Nyereg Klub (s.)
18:20 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó 
21:30 Rocca 

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Angyali érintés (s.)
00:05 Hóbortos 

17:15 
Família Kft.

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második 

esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
17:15 Döglött akták (s.)
16:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 A mentalista (s.)
23:25 A Grace klinika (s.)
00:30 Reflektor
00:45 Vészhelyzet (s.)

16:20 
Marichuy

TV2

07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Herkules a

Minotaurusz
útvesztőjében
(új-zél.-am.
fantasy, 1994) 

15:10 La Pola (s.)
17:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Bűntény a

támaszponton
(am. akcióthriller, 1988)

00:15 Aktív (ism.)
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Útlevél a

semmibe
(magyar játékf.,
2000) 

22:20 
Bűntény a támaszponton

Viasat 3

08:15 A nagy
házalakítás (s.)

09:05 Gyilkos 
sorok (s.)

10:05 Gyilkos 
számok (s.)

11:00 A salemi
boszorkányper (s.)

12:55 A dadus (s.)
13:55 Amerikai

mesterszakács (s.)
14:55 Monk (s.)
17:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

házalakítás (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 A helyszínelők (s.)
00:15 Doktor House (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek (s.)
02:00 Doktor House (s.)
02:50 Dawson és a

haverok (s.)

16:35
Esküdt ellenségek

Duna 

10:00 Kapcsoljuk az
Országházat

16:10 A mindenséggel
mérd magad 

16:20 1 könyv
16:30 Utazás 

a Marsra (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra 
21:00 Kultikon
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 A jövő kezdete

(am. filmdráma,
2000) 

00:05 Magyar Jazz
Ünnep 2011. 

00:55 Szent
Márton útjai
(magyar
dokumentumf.,
2008)

02:00 Vers

22:05 
A jövő kezdete



14. oldal március 30 - április 5.

Műsormelléklet

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Magyarország,
szeretlek!

12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Hrvatska

krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Magyar elsők
14:45 Marslakók (s.)
15:15 Gasztroangyal
17:10 Angyali érintés (s.)
16:00 Veszélyes

szerelem (s.)
16:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Kasszasiker (s.)
22:30 Pesty Fekete

Doboz 
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Aki megölte

Sherlock
Holmesot
(ismerett. film)

Szerda

21:40
Kasszasiker

m2

10:00 Tudástár
10:25 Hagyományok

őrzői
10:30 Rajzfimek
10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:27 Főtér 
14:55 1100 év Európa

közepén 
15:22 Magyar

válogatott
17:20 Família Kft. 
17:40 MacGyver (s.)
16:30 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:45 Anya, az

állatorvos (s.)
19:40 Rajzfimek
20:15 Veszélyes

szerelem 
21:00 Híradó (s.)
21:30 Rocca

parancsnok (s.)

21:30
Rocca parancsnok

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második 

esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
17:15 Döglött akták (s.)
16:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 Legyen Ön is

Milliomos!
23:35 Házon kívül
00:10 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

00:45 Reflektor

20:05
A Széf

TV2

07:00 Babavilág 
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:30 EZO.TV
13:05 Törvényszéki

héják 
(am. vígj., 1986) 

15:10 La Pola (s.)
17:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott

szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Doktor 

House (s.)
23:20 Született

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok (2012) 
00:50 Aktív (ism.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:30 Doktor House (s.)

13:05
Törvényszéki héják 

Viasat 3

08:30 A nagy
házalakítás (s.)

09:20 Gyilkos
sorok (s.)

10:15 Gyilkos 
számok (s.)

11:05 Jenifer 
(am. filmdráma,
2001) 

12:55 A dadus (s.)
13:55 A nagy

házalakítás (s.)
14:55 Monk (s.)
17:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

házalakítás (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. (s.)
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:15 Szégyentelenek (s.)
01:15 Esküdt

ellenségek (s.)
02:10 Szégyentelenek 

11:05
Jenifer 

Duna 

08:35 Kultikon (ism.)
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
16:10 Ablak a

természetre 
16:20 1 könyv
16:25 Utazás 

a Marsra (s.) 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra 
21:00 Kultikon
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 Thomas után

(angol
filmdráma,
2006) 

23:45 Új régi hang
(magyar
dokumentumf.,
2012)

00:40 Illényi Katica -
Stéphane
Grappelli
emlékkoncert 

01:40 Vers

22:05
Thomas után 

m1

10:10 A Silla királyság
ékköve 

11:15 Poén Péntek
(ism.) 

12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó
13:25 Rondó
13:55 Alpok-Duna-

Adria
14:25 Magyar elsők
14:45 Marslakók (s.)
15:15 Négy szellem
17:10 Angyali érintés (s.)
16:00 Veszélyes

szerelem (s.)
16:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó 
21:10 Marslakók (s.)
21:40 Elcserélt

lányok (s.)
22:30 Fábry 
23:50 Az Este
00:25 Örkény 100
00:55 Az ember

melegségre
vágyik (magyar
tévéf., 1973) 

02:15 Everwood (s.)

Csütörtök

00:55
Az ember melegségre vágyik

m2

10:00 Természetfilmek
10:25 Jelképtár 
10:30 Rajzfilmek
10:55 MacGyver (s.)
11:45 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

12:10 A Nyereg Klub (s.)
12:35 Lizzie McGuire (s.)
13:01 Híradó
13:25 Kodály Zoltán 
13:35 Főtér 
15:00 1100 év Európa

közepén (s.)
15:30 Magyar retro
17:25 Família Kft. (s.)
17:50 MacGyver (s.)
16:40 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:05 A Nyereg Klub (s.)
18:30 Lizzie McGuire (s.)
18:55 Robbie, a fóka (s.)
19:40 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó 
21:30 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Angyali érintés (s.)

18:55
Robbie, a fóka

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor
08:50 Reggeli - 

Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:25 Második 

esély (s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden 

titkai (s.)
15:15 Sarokba

szorítva (s.)
17:15 Döglött 

akták (s.)
16:20 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (s.)
22:25 A Főnix útja

(am. akcióf.,
2004)

00:40 Tudorok (s.)
01:50 Reflektor
02:05 Infománia

22:25
A Főnix útja

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon! (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Ami sok, az sokk

(am. vígj., 1989) 
15:10 La Pola (s.)
17:15 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Tiltott szerelem (s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban 

Rosszban (s.)
22:20 Szakítani tudni

kell (am. rom.
vígj., 2004) 

00:00 Aktív (ism.)
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Szakítani tudni

kell (am. rom.
vígj., 2004)

22:20
Szakítani tudni kell

Viasat 3

09:30 Gyilkos 
sorok (s.)

10:30 Gyilkos 
számok (s.)

11:25 Columbo (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:55 A nagy

házalakítás (s.)
14:55 Monk (s.)
17:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
16:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos s

zámok (s.)
19:30 A nagy

házalakítás (s.)
20:30 Jóbarátok (s.)
21:25 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:20 Éden Hotel 2. 
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:15 Nikita (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek (s.)
02:00 Nikita (s.)
02:55 Dawson és a

haverok (s.)
03:40 A kifutó (s.)

21:25 
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

12:00 Pannon
expressz 

12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Hagyaték
15:40 Határtalanul

magyar 
17:10 Száműzött

magyar
irodalom 

17:40 Hazajáró 
16:10 Az eltűnt fáraó

nyomában
(francia ismerett. 

18:00 Magyarok
cselekedetei 

18:10 Gondolatok a
pincében 

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Isten hozta,

őrnagy úr!
(magyar játékf.,
1969) 

16:10 
Az eltűnt fáraó nyomában



Sabăunak sikerült lélektanilag hatnia egykori-jelenlegi játékosaira, akik nagyon motiváltan léptek pályára az elmúlt héten mind a Steaua ellen hazai,
mind az ASTRA elleni, idegenbeli mérkőzésen, így sikerült megszerezni az értékes hat pontot, ami létfontosságú lehet a kiesés elkerüléséért való harcban. 
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Fellendülőben a darts 
mint sportág Marosvásárhelyen

A Steaua ellen a FCM vezetőedzője
kénytelen volt változtatni az addigi
kezdőcsapaton, hiszen Iencsi és Ghio-
nea eltiltása miatt a Cordos-Kirita-
Sepsi-trió kapott helyet a védelem ten-
gelyében, akiket két oldalról Nicu meg
Szilágyi egészített ki. Ugyanakkor,
meglepetésként Firtulescu és Bujor elő-
ször volt kezdő a csatársorban, akiket
Subotici meg Bumba helyett használt
Sabau. Így az 5-4-1-es felállításból is
látni lehetett, hogy a FCM a védelemre,
s az ellentámadásokra fektette a hang-
súlyt. Igaz, a kiválóan szervezett véde-
lem, a játékosok rendkívüli odaadása,
s ugyanakkor a bukaresti játékosok
nagyképű hozzáállása is látszott már
a mérkőzés első perceiben, ami végül
a vesztüket okozta.  

A győztes gól a 13. percben szüle-
tett, amikor Firtulescu beadását Tata-
rusanu ügyetlenül a mérkőzés leg-
jobbja, Ilyés Róbert elé ütötte, így
csapatkapitányunk, mintegy 10 mé-
terről a hálóba gurított. Szinte hihe-
tetlen, de az első valamire való Ste-
aua-helyzet a 37. percben volt, amikor

Bourceanu távoli lövését a léc alól ka-
nalazta ki a remekül védő Albut. 

A mérkőzés legordítóbb helyzetét
viszont Firtulescu hagyta ki, aki miután
faképnél hagyta Geraldót meg Parvu-
lescut, az ötös vonaláról Tatarusanun
és a kapun is átemelte a labdát. A 80.
percben a csereként beállt Subotici-ot
gáncsolta Chiriches a 16-oson belül,
de Balaj sípja néma maradt, akárcsak
a hosszabbítás utolsó percében, miután
egy bukaresti szöglet nyomán Tataru-
sanu is belopakodott a tizenhatoson
belülre, ahol elesett, de a bíró sípja
néma maradt.  

Az ASTRA ellen Sabau csapata tá-
madó felfogású (4-4-2), sokpasszos já-
tékot mutatott, ennek eredményeként
sikerült is két gólt szerezniük. A kezdő
csapatban ezúttal helyet kapott a La-
catus által mellőzött Vagner (a sérült
Nicu helyébe), Bumba (Paduretut vál-
totta) és Sg. Bus (Bujor helyett), míg
Sepsi Lászlót Sabau a középpálya bal
oldalán használta. Mindkét gól szög-
letből született, amelyet az Ilyés hiá-
nyában csapatkapitánnyá léptetett Fl.

Dan végzett el és Bumba, meg Cordos
értékesített. 

A FCM kettős győzelme értékes, hisz
a hat pont birtokában nem szakadtak
le a tabellán, ti. az alsóház együttesei
sem voltak tétlenek az utolsó két for-
dulóban, s meglepetés-pontokat sze-
reztek. (Sportul-CFR 1-1, Pandurii-
Nagyszeben 0-0, Vaslui-Brassó 0-1,
Rapid-Ceahlaul 1-2, Petrolul-Chiajna
3-4 a 22., illetve Chiajna-U Kolozsvár
0-0, Vointa-Sportul 1-0). 

A legfontosabb és legörvendete-
sebb dolog, hogy Sabau visszakerülé-
sével és az általa edzett együttes utolsó
két fordulóban mutatott jó játékával,
megnőtt az esély, hogy bennmaradjon
együttesünk az első osztályban.

Jelenleg a FCM maradt a 15., első
kieső helyen van a maga 24 pontjával,
mivel a nagyszebeni Vointa is nyert (1-
0-ra a Sportul ellen), így a két csapat
közötti különbség mindössze egy pont.

Együttesünk a 24. forduló kereté-
ben ezúttal is idegenben, a kolozsvári
Universitatea ellen lép pályára hétfőn,
április 2-án, mely mérkőzést a Dolce

Sport 19 órai kezdettel élőben közvetíti. 

Visszapillantó

Utoljára a Steaua 1991 szeptember
8-án szenvedett vereséget Marosvá-
sárhelyen, amikor a hajdani A-osztá-
lyos ASA ugyancsak 1-0-ra diadalmas-
kodott, Botezan Adrian fejesgóljával.
Az akkori együttest Tica Varodi edzte,
melynek kerete a következő volt:

Rotaru, Margineanu, Szabó, Costan,
Botezan, Nan, Casoni, Blaga, Salagean,
Cr. Stoica, Györke, Erőss, Varga, Cioloboc
H., L. Popa, Ilie Costel, Gabor, Pintea,

Paslaru és Ovidiu Maier. 
Igaz, az akkori Steaua csapatában

még játszott az együttes jelenlegi ed-
zője, Ilie Stan, sőt a FCM gyermek és
iúsági központjának koordinátora,
Andrasi Alexandru is. Csapattársaik a
következők voltak: Stangaciu, Ghera-
sim, Sedecaru, Panait, C. Cristescu, Mi-
rea, B. Bucur, Ungureanu, I. Milea, Pan-
duru, Ilie Dumitrescu, Fl. Simion, Galca,
Vladoiu, Marian Popa és State. Az
együttes akkori tehnikai igazgatója Je-
nei Imre volt, az edzői teendőkkel Victor
Piturca, Tudorel Stoica és T. Anghelini
foglalkozott. 

Villáminterjú Kádár Lászlóval, a helyi Helios darts-klub megalapítójával, elnökével és ugyanakkor legsikeresebb sportolójával.

– Másfél éve alapítottátok meg ne-
jeddel, Évával és jó barátotokkal, Dara-
bont Andrással a marosvásárhelyi Helios
darts-klubot, mely azóta egyre ismer-
tebb és sikeresebb lett. Jelenleg hány
tagja van a klubnak?

–Ha visszagondolok, hogy a meg-
alakulásunkkor mi hárman voltunk az
egyesület tagjai és leigazolt sportolói
is egyben, s most 28 leigazolt sporto-
lónk van, a tavalyi, 22-hez képest, ak-
kor mindezt pozitív változásként köny-
velem el. Mindegyre iratkoznak be
újabb tagok, egyre több az érdeklődő
az izgalmas, érdekes és főleg szellemi
felkészülést igénylő sportág iránt. Ter-
vünkben áll, hogy rövidesen általános
iskolás gyerekekkel is megpróbáljuk
megismertetni a darts-ot mint sport-
ágat. Nyugaton már általános iskolai
szinten megtanulják a sportág szabá-
lyait, a dobás technikáját, amely rend-

kívül fontos dolog a darts-űzésében.
Ugyanitt megemlíthetem, hogy eddig
szinte minden területi jellegű, vagy or-
szágos versenyen, állhatott marosvá-
sárhelyi versenyző a dobogóra.

– Az elmúlt héten ért véget az idény
ötödik, azaz utolsó területi jellegű ver-
senye. Milyen versenyeken fognak részt
venni a Helios-sportolói a közeljövőben?

–Március 31-én, immár második
alkalommal rendezzük meg társam-
mal, Darabont Andrással a helyi Sajtó-
kupát, amelyen kizárólag a sajtó kép-
viselői vesznek részt. Április 28-án
Nagyváradon lesz a szezon utolsó előtti
országos versenye, aztán május köze-
pén Bukarestben veszünk részt a Terasa
florilor elnevezésű kupán, majd május
18-19-e között a magyar nyílt nem-
zetközi versenyen is jelen leszünk. Majd
június 16-án kerül sor Marosvásárhe-

lyen az ötödik országos versenyre, az-
tán 18-án kezdődik a Masters-verseny.
Mint ismeretes, a román darts bajnok-

ság 6 területi versenyből és 5 nagyobb,
országos versenyből áll, ami után sor
kerül a Masters versenyre, amelyen az

ország legjobb 32 versenyzője vesz
részt. Közülük kerül ki a bajnok, majd
a válogatottak is. Minden évben min-
den országban egy nyílt nemzetközi
versenyt is rendeznek. A versenyeken
van férfi meg női kategória is, sőt a női
sportolók részt vehetnek a férfi verse-
nyeken is.

– Nőtt a színvonal a hazai darts-ver-
senyeken?

–Határozottan mondhatom, hogy
igen. Az új sportolók leigazolásával
nőtt a konkurencia, s persze a színvonal
is. Én vettem részt Európa-, meg világ-
bajnokságon is, ahol láttam, hogy tel-
jesen más a színvonal, mint itthon.
Amúgy a darts-ban európai szinten a
legjobbak a világbajnok angolok, meg
a roppant tehetséges és elszánt hol-
landok és svájciak. Velük még nehezen
lehet felvenni a harcot. 

Feltámadtunk! Avagy vásárhelyi zakó 
a Steauának és ASTRA-nak Sabăutól

Kádár lászló és neje, Éva
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Tervszerűsített gazdaságirányítás c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Januárban elkezdtünk koplalni, hat hete gyalog járunk, aztán eltiltjuk a gyereket az uszodától, az uramat az autótól.


