
Ha ezen a héten kiléptek az utcára, nagy eséllyel találkozhattak zsibongó, csacsogó iskolásokkal,
izzadt, aggódó, forgalmas úton a gyerekeket terelő tanítónénikkel, és a héten városunk
látványosságai előtt is diáksereg rostokolt, így nyilván a tömegközlekedési eszközökön is igen
megnőtt a „gyereksűrűség”. Emellett a nebulók bepillantást nyerhettek a tűzoltóságba, a
rendőrködésbe és a mentőszolgálat nehézségeibe is. Igen, mert ma ért véget az április 2-án
kezdődött „Iskola másképp” elnevezést viselő program. 
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Vélemény

Látszatvilág 
konzumidiótáknak

Amikor valaha, még a rendszerváltás
napjaiban úgy döntöttem, írásra adom a
fejem, úgy gondoltam, a lehető legjob-
ban választottam. Igaz, nagy volt akko-
riban a nyomtatott betű iránti éhség:
újságot, könyvet lapozott mindenki, aki
tehette. 
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>>> 3. oldal SPORT

Egy jobb ajánlatért 
ment el a City’ustól Kínába

Exkluzív interjú Carlos Alberto Alves Ferreiraval (is-
mertebb nevén Carlao), a marosvásárhelyi City’us haj-
dani teremlabdarúgó kapusával, aki a téli szünidőben
Kínába szerződött. Jelenleg a dél-kínai Kuangtung
(Guangdong) tartomány, Guangzhou városának Zhu-
hai Ming Shi FC nevű első osztályos csapatánál játszik
sikeresen, melynek csapatkapitánya is egyben.

Vélemény

Választási Mörfi törvények 
politikusoknak és választóknak

A közelgő választásokra való tekintettel
néhány – Mörfitől átvett vagy tovább-
gondolt – tanácsot osztunk meg önök-
kel, hogy könnyebben tudják átvészelni
a kampány időszakát és annak kimene-
telét.

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

>>> 4. oldal

Humor

Húsvéti finomvegyes
A húsvét a keresztények legfontosabb ün-
nepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének az
ünnepe is. Mozgóünnep, ami azt jelenti, hogy
minden évben máskor van, pontosabban a
tavaszi napéjegyenlőséget követő első telihold
utáni vasárnapon tartjuk. Ebből következik,
hogy amennyiben nem volna Hold, akkor
húsvét se lenne, mint ahogy napfogyatkozás,
ár-apály jelenség, farkasember és menstru-
áció sem, mert azok is mind-mind a Holdhoz
kötődnek. A húsvétot az emberek rendszerint
nagybetűvel írják, pedig kicsivel kell...

>>> 6-7. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>> 15. oldal

Iskola másként: 

„Miért nem tart estig?”
Juhász Gyula: 

Húsvétra 
Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<
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Névnapok
Április 6. Bíborka, Vilmos, Dénes, Taksony
Április 7. Herman, József, Ármin, Mária, Árpád
Április 8. Dénes, Valter
Április 9. Erhard, Malvin, Vince, Dömötör, Lél
Április 10. Zsolt
Április 11. Leó, Szaniszló, Leona, Klió
Április 12. Gyula, Zénó, Szilárd, Konstantin, Csanád, Csaba, Sebő

Ajánló

Kos: Optimista hangulatban köszönt önre az április, és szüksége is
lesz az előremutató lendületre, mert lehet, hogy fontos
kérdésekben kell döntenie, melyek felforgathatják az eddigi
életmódját. Lehet, hogy egy szakmai lehetőséget kell
megfontolnia, de nem kizárt, hogy a párja viselkedik szokatlanul az
utóbbi időben, ami gondolkodásra készteti. 
Bika: Harmonikusan és kiegyensúlyozottan indul a hét, örül a
tavasznak, és gondtalanul élvezi a napsütést. Ám eközben
szórakozottá válhat, és figyelmetlensége, szétszórtsága borzolhatja
valakinek a kedélyét. Az még a jobbik eset, ha nem a főnöknőjét
vagy a leendő munkaadójáét. Figyeljen a barátaira is.
Ikrek: A héten sokkal összeszedettebbnek érezheti magát, mint az
elmúlt időszakban, és ebből új lendületet meríthet. Ne
aggodalmaskodja túl a dolgokat, egyszerűen csak cselekedjen.
Ossza be az idejét, és meglátja, mi mindenre jut még belőle. Ha
munkahelyet váltana, most érdemes keresnie. A párja kissé
unottnak tűnhet mostanában, de ez nem önnek szól.
Rák: Nem kizárt, hogy az elmúlt időszakban sok minden
megváltozott ön körül, és még mindig nem találja a helyét, de ne
türelmetlenkedjen, mindennek eljön az ideje. Ha kapcsolatban él,
vitákra számíthat a párjával, nem csoda, ha mindketten
feszültebbek a szokásosnál. A viharok hamarosan elcsitulnak.
Oroszlán: A héten különösen forrófejűen viselkedhet, ami később
még gondokat okozhat a munkahelyén. Jól gondolja meg, mit
tesz, ha fontos lépésre akarja elszánni magát. Senkinek ne olvasson
be indulatból, és ne vonuljon sértődött hallgatásba. Inkább várja
meg, amíg lehiggad.
Szűz: Úgy tűnik, higgadt hét elé néz. Úgy érezheti, végre a kezében
tartja az irányítást, és az történik, amit szeretne, úgy, ahogyan
eltervezte. A párjával sok közös programot szerveznek, és teljes lesz
a harmónia önök között. A munkahelyére egy új kolléga érkezhet,
lehet, hogy az ön feladata lesz, hogy foglalkozzon vele.
Mérleg: Különösen kedvezőek ön számára a bolygóállások.
Visszanyerheti elvesztett optimizmusát, ha nyitott, egészen új
dolgokat vonzhat be az életébe, és egy elfeledett, de örömteli
gyerekkori hobbiját is újra gyakorolhatja. A szerelmi élete sem
marad érintetlenül, nagy találkozások várnak önre, lehet, hogy újra
egymásra találnak egy régi hódolójával.
Skorpió: Ez a hét az elszámolásé lehet ön számára. Ez azt jelenti,
hogy learathatja az eddig végzett munkája gyümölcsét, és váratlan
bevételek, elismerések várhatják. Ha azonban eddig a könnyebb
végén fogta meg a munkát, ez most visszaüt. Amit eddig a szőnyeg
alá söpört, azzal most már muszáj szembenéznie.
Nyilas: Számára a hét tele lehet váratlan meglepetésekkel. Az,
hogy örül-e nekik, vagy kellemetlen tehernek érzi őket, a
szemléletén múlik, de biztos, hogy felborítják a terveit és az
időbeosztását. Ha hagyja, hogy pánikhangulat uralkodjon el önön,
a párjával is heves konfliktusokba bonyolódhat.
Bak: A héten úgy érezheti, mintha megállt volna ön körül az élet.
Ez fontos időszak arra, hogy kicsit magába nézzen, és eldöntse,
merre tovább. A párjával sincsenek most annyira egymásra
hangolva, de az nem megoldás, ha előle is elzárkózik, mert így
elhidegülhetnek egymástól. Utazzanak el közösen valahová
Vízöntő: Ön könnyű hét elé néz, minden gördülékenyen halad ön
körül, és megy, mint a karikacsapás. Több ideje jut a társasági
életre, mint az elmúlt hetekben, így összefuthat a rég nem látott
barátaival, ami mindenkit örömmel tölthet el. A párjával
egyetértenek a fontosabb kérdésekben, így azt tehetik, ami
mindkettőjüknek jó.
Halak: Ezen a héten végre lehetősége lesz a jól megérdemelt
pihenésre, ami valószínűleg a borúlátását is eloszlatja – főleg, hogy
lesz ideje megtenni azokat az örömteli dolgokat, amiket eddig idő
hiányában halogatott. Lehet, hogy egészen véletlenül fut bele egy
olyan új bevételi forrásba, mely biztos kiegészítést nyújthat a
jövedelméhez.

Horoszkóp

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

Kettesben Illényi Katicával címmel koncertre kerül
sor Marosvásárhelyen. Bájos, magával ragadó sze-
mélyével, leheletfinom játékával bűvöli el a húrok
tündére a zeneszeretőket április 14-én a Kultúrpa-
lota nagytermében 19 órai kezdettel. Meghívók
elővételben a Kultúrpalota jegypénztáránál kap-
hatók.

Történelmi látképek

Újabb időszakos kiállítással várja látogatóit a
Maros Megyei Múzeum a marosvásárhelyi vár-
ban található Régészeti és Történelmi Múzeu-
mába. A Történelmi látképek címet viselő
fotótárlat dr. Czajlik Zoltán, a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem régésze, erdélyi ré-
gészeti és műemléki örökségét felleltározó ku-
tatási eredményeiből nyújt válogatást. A Maros
Megyei Múzeum által kezdeményezett és több
erdélyi intézmény együttműködésével megva-
lósított légi régészeti kutatások Erdély külön-
böző régióiban zajlottak. A kiállítás a Régészeti
és Történelmi Múzeum várban található kiállí-
tótermeiben kap helyet.  A Történelmi látképek
fényképkiállítás május 13-ig látogatható kedd-
től péntekig 9 és 16 óra, szombat–vasárnap 9
és 14 óra között.

Vakációs gyerekklub a Philoteában

A Philotea Klub várja azokat az I-IV osztályos gye-
rekeket, akik nem tudják mivel töltsék el a tavaszi

vakációt. Április 11-12-13, szerdán, csütörtökön,
pénteken, illetve április 16-17-18, hétfőn, kedden
és szerdán. Minden nap 10-13 óra között! A gye-
rekek történetekkel ismerkedhetnek meg, ének-
és tánc, barkácsolás is a program része.

Irodalmi pályázat gimnazistáknak

A Máltai Segélyszolgálat marosvásárhelyi szerve-
zete irodalmi pályázatot hirdet V-VIII. osztályos
tanulóknak A család önkéntese vagyok címmel.
Benevezni bármely műfajban lehet. A pályamun-
kákat a szervezők a következő címre várják: 
Serviciul de Ajutor Maltez Tg. Mures 540313, 
str. Livezii nr. 1., e-mail cím:
muresmaltez@yahoo.com. Beküldési határidő:
április 30.

Táncoktatás

Minden kedden és csütörtökön 18 órától kezdő
szintű táncoktatás: keringők, argentin tangó,
mambó, rock'n'roll, disco fox, csacsacsa. Oktató:
Deák Orsolya versenytáncos. Egy alkalom 10 lejbe
kerül. Aki párral érkezik, 20 lej helyett 18 lejt fizet.
A havi bérlet egy személy számára 60 lej, egy pár
számára pedig 120 lej.

Karikatúra kiállítás

Horváth Szekeres István karikatúráiból nyílt kiál-
lítás kedden a marosvásárhelyi Bernády Ház eme-
leti galériáiban. A tárlat hétköznaponként reggel
8-tól 18 óráig látogatható.

Medjugorjei zarándoklat

Medjugorjei (Bosznia–Hercegovina) zarándoklatra
kerül sor a hit évében április 22-e és 27-e között.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István marosvásárhelyi
segédlelkész. A zarándoklat mottója: „Hitet az
életbe, életet a hitbe.” Útvonal: Gyergyószentmiklós
– Csíkszereda (Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy)
– Udvarhely – Marosvásárhely – Gyulafehérvár –
Déva – Arad… Ára: 150 euró és 100 lej, ami tar-
talmazza az utat, szállást jó körülmények között,
napi két étkezést, zarándokcsomagot. Jelentkezési
határidő: április 18. A szervezők mindenkit szere-
tettel várnak. Érdeklődni és jelentkezni a 0742-
698-166-os telefonszámon lehet.

A lengyel film napjai

Filmfesztivál vette kezdetét csütörtökön a Művész
moziban, melynek címe A lengyel film napjai. Vasár-
napig több díjazott és számos szakmai elismerésben
részesített lengyel filmművészeti alkotást láthatnak
az érdeklődők. Pénteken 18 órától a Képességvizsga
1947 című filmet láthatják az érdeklődők, 20.30 órá-
tól a Joanna c. produkció van műsoron. Szombaton
18 órától a Szent üzletkötés, 20.30 órától az Erratum
című film látható. A vasárnapi zárónapon 18.30 órától
a Rózsácska című filmet vetítik, 20.30 órától a Ködö-
sítés című produkció zárja a szemlét. A 18 órai vetí-
tésekre a Művész mozi Club 30-as termében kerül
sor, a 20.30 órakor kezdődő filmeket a Flora-terem-
ben láthatják. Az alkotások román nyelven felirato-
zottak, a belépés – a Művész mozival kötött
partnerségi szerződés értelmében – ingyenes.
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Látszatvilág 
konzum -
idiótáknak  
Amikor valaha, még a rendszerváltás napjaiban úgy
döntöttem, írásra adom a fejem, úgy gondoltam, a le-
hető legjobban választottam. Igaz, nagy volt akkoriban
a nyomtatott betű iránti éhség: újságot, könyvet lapo-
zott mindenki, aki tehette. Igen nagyok voltak az akko-
riban eladott példányszámok is. Igaz, televízió
hiányában többnyire az írott sajtóból szereztük a szük-
séges információkat. Lehet, hogy a nacionál-kommu-
nista éra utolsó, nyolcvanas éveinek szegényes
felhozatala miatt volt, de a kilencvenes években nagy
becsben álltak a nyomtatott sajtótermékek, könyvek. 
Akkoriban, ha azt állítja valaki, hogy rövidesen megun-
dorodom a nyomtatott betűktől, bizonyára furcsán te-
kintek végig rajta. Hát ez is bekövetkezett. Különösen az
audiovizuális média felfutása óta. Most abból folyik a
szenny, méghozzá minden mennyiségben. A műsor-
szóró egy tulajdonban van a politikai párttal, valamint
az üzletlánccal. A televízió révén azonnal kielégítést kö-
vetelő szükségletet keltenek a gyanútlan médiafogyasz-
tóban, s a képernyőn el is magyarázzák neki, mi és miért
jobb a ráleselkedő árudömpingből. Sőt, még azt is meg-
mondják, kire adja voksát, természetesen szintén az
üvegről.
Ilyenkor, választások közeledtével a minden rendű és
rangú politikusok is felfedezik a médiában rejlő lehető-
ségeket, s folyik is a népbutítás minden szinten. Akko-
rákat hazudnak egyesek, hogy annak bátran neki
lehetne támaszkodni. Ilyenkor szokta elsütni, amolyan
vigasztalásképpen öreg sajtós kollégám, hogy azért jó
nekünk a prérin lenni, mert addig más alkalmatlanokat
távol tarthatunk. Hát mit mondjak, vigasztalásként elég
vékony érv.
Pedig néha érik még az embert, akár dicséretként is fel-
fogható kijelentések, vállonveregetések, amik többnyire
erőt adnak a továbblépéshez, de inkább a túléléshez.
Mert ma már ilyen kevéssel is beérjük, megelégszünk a
fontosság illúziójával, ellentétben a politikusokkal, akik
szintén csak tévhiteket forgalmaznak, többnyire olya-
nokat, amikért ők maguk sem tennék tűzbe a kezük.  
Sajnos, nincs értéke az írott szónak, az ígéretnek, amely-
ről az sem hiszi, hogy esetleg beváltható lehetne, aki
mondja, s az sem, akinek mondják. Kölcsönös szemfor-
gatássá züllött le politikai és közéletünk. Ezért folytatjuk
még néhányan, igaz, egyre kevesebb hittel, meggyőző-
déssel. Egyre gyakrabban érzem annak a szükségessé-
gét, hogy tiszta bort öntsek abba a bizonyos pohárba.
Egyre inkább körvonalazódni látszik a gondolat, a szán-
dék, hogy újra kell gombolni ama lajbit. Úgy látom, ezt
jószándékkal, a megtisztulás őszinte vágyával, annak
akarásával kell megtennünk: kinek-kinek a maga he-
lyén, ahova az Úr és embertársai akaratából állíttatott.  
Újra kell kötni azt a társadalmi szerződést, ha kell az ala-
pokig lerombolni azt a politikai felépítményt, amit si-
került hosszú évek munkája által használhatatlanná
tennünk. Mindenkire szükségünk van. Annak, aki nem
csömörlött meg, aki nem bátortalanodott el, aki nem
vált képtelenné arra, hogy őszintén kiálljon a porondra
és nyílt tekintettel szemébe nézzen felebarátjának,
annak mozdulnia kell. Aki pedig ezt nem teszi, mert em-
beri gyarlóságai, a jóra való restsége nem engedi, az
hallgasson, álljon félre, s lehetőleg ne tegyen keresztbe
azoknak, akik még tenni tudnának, tenni kívánnának. 
Az élet úgyis olyan rövid, hogy kár lenne hiábavalósá-
gokra elfecsérelni. 

Szentgyörgyi László
Iskola másként: 

Ha ezen a héten kiléptek az utcára, nagy eséllyel találkozhattak zsibongó, csacsogó iskolásokkal,
izzadt, aggódó, forgalmas úton a gyerekeket terelő tanítónénikkel, és a héten városunk
látványosságai előtt is diáksereg rostokolt, így nyilván a tömegközlekedési eszközökön is igen
megnőtt a „gyereksűrűség”. Emellett a nebulók bepillantást nyerhettek a tűzoltóságba, a
rendőrködésbe és a mentőszolgálat nehézségeibe is. Igen, mert ma ért véget az április 2-án
kezdődött „Iskola másképp” elnevezést viselő program. 

„Miért nem tart estig?”

Az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére
indított akció keretében ez a hét az iskolai tevé-
kenységen kívüli programok hete volt, amikoris
a tanórák helyett különböző tevékenységeken
vehettek részt a tanulók. Az ország minden pre-
universzitáris tanintézménye csatlakozott a prog-
ramhoz, és a tevékenységek a hét minden napján
zajlottak, ahol tanároknak, diákoknak egyaránt
kötelező volt a jelenlét. Az akció célja, hogy be-
vonja a nebulókat olyan tevékenységekbe, ame-
lyek megfelelnek érdeklődési és tevékenységi kö-
rüknek, hogy ezáltal különböző területeken
értékesíthessék tehetségüket és képességeiket.
Cél volt továbbá a diákok mozgósítása is, valamint
a nonformális tanulást előtérbe helyező tevé-
kenységeken való részvétel támogatása.

Diákok bevonásával 
alakították ki a programot

Az első félév folyamán a tanárok kikérték a
tanulók véleményét a tevékenységekkel kapcso-
latosan, felmérve ezáltal, hogy melyek azok a te-
rületek, amelyek leginkább érdeklik a lurkókat,
ezután pedig a tanárokkal megvitatták azt, majd
összeállították a végleges tevékenységek listáját,
amelyre az adott tanintézmény vezetősége bó-
lintott rá. „Természetesen a diákok bevonásával
dolgoztuk ki a programokat, minden osztállyal
külön konzultáltunk, és a tevékenységek iktatása
közös megegyezés alapján történt. Az elsődleges
cél az volt, hogy ezen a héten szívesen jöjjenek a
tanulók iskolába, és ne kényszerként éljék ezt
meg” – fejtette ki Csíki Zoltán, a marosvásárhelyi
Szász Adalbert Sportiskola igazgatója

Bár a programok listája az egyes iskolák szint-
jén dőlt el, nem pedig országosan, és a tanárok
is szabad kezet kaptak a szervezésben, a szaktárca
támpontokat adott a tevékenységek témaköreire:
kulturális, tudományos és műszaki, illetve sport-
tevékenységek, önkéntesség, társadalmi felelős-
ségvállalás, egészségügyi oktatási tevékenységek;
környezetvédelmi és közúti oktatási tevékenysé-
gek is helyet kaptak a programban. Emellett Ma-
rosvásárhelyen különböző szervezetek is bekap-
csolódtak az Iskola másképp reformba, így a
múzeumok a diákok kulturális nevelését biztosí-
tották, a cserkészszövetség pedig a lurkók ter-
mészettudatos életmódját fejlesztették. 

Tanárok véleménye

Csíki Zsolt elmondta: „Egyértelműen pozitív
lépésnek tartom az oktatásban ezt az akciót. Tény,
hogy mivel első alkalommal került ez megren-
dezésre, voltak hiányosságok, például az, hogy a
diákok és szüleik nem voltak kellőképpen infor-
málva erről a hétről, és sokan azt hitték, hogy ez
már vakáció lesz, illetve nem lesz tanítás. Viszont
emellett nagyszerű kezdeményezésnek vélem,
hisz érdekes dolgokkal lehet foglalkozni ezen öt
nap alatt, és a gyerekek érdeklődési körükhöz
közel álló tevékenységeket folytathatnak. Már a
programok szervezésekor láttuk, hogy ez egy na-
gyon jó lehetőség a diákoknak, és a folyamat
megtervezése élvezetes volt a tanárok számára
is” – mesélte Csíki.

Körtesi Sándor, a 7-es Számú Általános Iskola
ötödik osztályának osztályfőnöke szerint értéke-
lendő a minisztérium kezdeményezése, azonban

sok hátulütője is van.  Elmondta, nyugaton már
régóta működik ez a program, ott azonban költ-
ségtérítést kapnak az iskolák, nem a diákok szüleit
terhelik a költségek, amelyekből jócskán akad.
„A szegényebb szülők gyerekei ilyenkor érzik iga-
zán hátrányos helyzetűeknek magukat, amikor
nem tudnak ugyanazokon a kirándulásokon részt
venni, mint az osztálytársaik. Iskolánknak még a
hétköznapi tanítás sem egyszerű az anyagi for-
rások hiánya miatt, nemhogy az ilyen, tevékeny-
ségekkel teli hét megszervezése” – fejtette ki Kör-
tesi. Hozzátette, hogy nem tartja szerencsésnek
az időpont kiválasztását sem: sokkal jobb lett
volna a húsvéti vakáció utánra beütemezni ezt,
egyrészt mert az idő is szebb, jobban lehet ki-
rándulásokat szervezni, másrészt pedig minden-
kinek lett volna egyéb dolga is a húsvét előtti hé-
ten. „Mindazonáltal mégsem bánom, hogy adott
ez a hét, és remélem, meg is marad ezentúl min-
den évben, csak a >>hogysmintjén<< kellene
változtatni, egyeztetni” – összegezett az osztály-
főnök.

Kóstoltak, kirándultak, sportoltak és
játékosan történelmet is tanultak

A 7-es suliban a héten sor került Legyen Ön is
Milliomos nevű általános műveltségi vetélkedőre,
motorbiciklis bemutatóra, tanár-diák kerekasz-
tal-beszélgetésre, de Körtesi tanár úr kutyakiál-
lításra, fotótárlatra, egy napos kirándulásra Ma-
rosjárába is elvitte a diákjait. „Emellett filmvetítés,
önvédelmi bemutató/edzés, biciklis előadás, me-
rített-papír készítésének tanulása is a program
része volt” – mesélte a német szakos tanár.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum e heti programja igen széles skálán mozgott:
többek között kirándulásokon, tanulmányi uta-
kon, interaktív városnézésen, látványlaboratóriumi
és sporttevékenységeken, filmmaratonon, kul-
turális foglalkozásokon és gyalogtúrán vettek
részt a diákok.

A 2-es Számú Általános Iskola negyedikesei
pedig az Iskola másképp hét első napján a „kenyér
útját” járták végig: a Timko kenyér- és péksüte-
ményeket készítő és forgalmazó cég üzleteiben
kóstolták végig a finomságokat. De azt is meg-
vizsgálták, hogyan készülnek az ínycsiklandó fa-
latok: a dagasztógépet, a sütőkemencét és a fagy-
laltkészítő részleg berendezését is szemügyre
vették a nebulók.

A Sportlíceumban természetesen sporto -
sabbra vették a figurát, hisz keddtől péntekig az
1-8. osztályosokat – külön csoportonként – a ví-
kend-telepi fedett uszodába vitték a tanárok, ahol
Fazakas Andrea, a Torpi csoport vezetője avatta
be a diákokat a profi úszásba. A hét első napján

pedig „öregdiákok” vendégeskedtek, és a mostani
tanulóknak elmesélték, milyen is volt „sportlicis-
nek” lenni, és mivel foglalkoznak most. „Szerdán
a végzőseinket vittük a Petru Maior egyetemre,
ahol ugyan kis időre, de belekóstolhattak a fel-
sőoktatásba. Ezzel egyidőben a magyar osztá-
lyokkal Sárpatakra mentünk kirándulni, kastélyt
látogatni, így történelmet és kultúrát is próbálunk
belecsempészni a szórakoztató oktatásba” – me-
séli Csíki. Ő azt is hozzátette, hogy fontosnak
tartja, hogy az öt napból egyet föltétlenül Ma-
rosvásárhely látványosságainak és turisztikai cél-
pontjainak szenteljenek az oktatók, amikor játé-
kosan ugyan, de sok információt átadhatnak a
diákoknak. Ugyanakkor ezen a héten került sor a
Sportlíceumban már hagyománynak számító
nagykorosításra, amelyben végzős diákok átestek
egy szimbolikus beavatáson.

Diákszemmel

Körtesi szerint a diákok nagyon élvezik ezt a
hetet, az egyetlen „kifogás”, amit eddig mégis
hallott, az így szólt: „Miért nem tart minden nap
estig?” „Korábban elmondtuk a diákoknak, hogy
milyen kötelességeik vannak ezen a héten, tisz-
tában vannak vele, hogy a hiányzás ekkor is hi-
ányzásnak számít, de egyáltalán nincsenek olyan
problémáink, hogy nem jönnek a gyerekek a
megígért programokra. Készítettünk nekik egy
hétre szóló jelenléti bizonyítványt, amelyet min-
den nap alá kell íratniuk valamelyik tanárral. Ezzel
tudják majd pénteken, a hét lezárása után iga-
zolni, hogy minden nap részt vettek valamilyen
tevékenységen” – fejtette ki Körtesi.

Kiértékelés

Már a hét harmadik napján Lokodi Edit, Maros
megye tanácselnöke kijelentette, hogy az akció
nagyon nagy sikernek örvend, akadályok nélkül
zajlik, sőt, a program keretén belül más városokból
is érkeztek Vásárhelyre diákok.

Körtesi Sándor szerint is – bár tanárként igen-
csak fárasztó ez a hét – hatékony módja ez annak,
hogy a gyerekek ténylegesen jól érezzék magukat
az iskolában és szívesen jöjjenek. Arra a kérdé-
sünkre, hogy a hét után születik-e valamiféle ki-
értékelés, Csíki azt válaszolta, hogy a Sportlíce-
umban a tavaszi vakáció után az első tanári gyűlés
keretén belül kielemzik a tevékenységek minő-
ségét, ezeknek az eredményét. A 7-es iskolában
is a hét lejárta után a vezetőségi tanácsban, a ta-
nári gyűlésben és a diáktanácsban is külön-külön
értékelni fogják ezt a hetet, amikor elbírálják,
hogy mi volt jó és mi lehetne még jobb jövőre. 

Pál Piroska



Tabletta 
Visszavonta a Benedek Imrére vonatkozó dehonesz-

táló kijelentését Székely István, az RMDSZ főtitkár-he-
lyettese, és elnézést kért a Polgári Koalíció
marosvásárhelyi polgármester-jelöltjétől – tette közzé
a Krónika című napilap. 

„A március 24-én, Kolozsváron megtartott Tájoló
című közéleti konferencián Benedek Imrére, a Magyar
Polgári Párt polgármester-jelöltjére vonatkoztatható ki-
jelentésem ezúton visszavonom. Az érintettől elnézést
kérek” – írta nyílt levelében Székely István szociológus,
az RMDSZ főtitkár-helyettese. 

Székely azt követően vonta vissza állítását, hogy Be-
nedek Imre kardiológus, a Polgári Koalíció marosvásár-
helyi polgármester-jelöltje csütörtökön nyílt levélben
közölte, hogy jogi úton követel 300 ezer lejes kártérítést
az RMDSZ főtitkár-helyettesétől, ha az nem tudja bizo-
nyítani a néhány napja Kolozsváron tett kijelentését, il-
letve nem hajlandó elnézést kérni állítása miatt –
olvasható a kolozsvári lapban. 

Az eset számos kérdést felvet, egyebek mellett azt,
hogy hova süllyedt az erdélyi magyar vitakultúra – ha
egyáltalán annak lehet nevezni mindazt, aminek szem-
és fültanúi vagyunk manapság. S történik mindez kis ma-
gyar transzilván közéletünkben. Nem ártana továbbá
azon sem eltöprengeni, hogy nem vagyunk olyan gazda-
gok kiművelt főkben, politikára időt és energiát, s nem
utolsósorban pénzt fecsérlő emberekben, hogy büntetle-
nül lehessen – rövidtávú kampányérdekekért cserébe –
egymás becsületébe gázolni. Nem egyébért, de könnyen
előfordulhat, hogy rövidesen újra azon kell majd dolgoz-
nia mindenkinek, aki él és mozog Erdélyben – legalábbis
azoknak, akik nem égettek fel minden hidat maguk mö-
gött–, hogy megteremtsék a közösségi célokért cselekvő
összefogás, egység előfeltételeit. 

-györgyi

Szoros RMDSZ-MPP 
meccs Gyulakután és Makfalván

Szerdai sajtótájékoztatóján Kelemen Atilla, az RMDSZ
Maros megyei szervezetének elnöke és Lokodi Edit megyei
tanácselnök bemutatták Makfalva és Gyulakuta – a tulipán
színei alatt harcba szálló – polgármester-jelöltjeit. Mind-
ezt két, illetve négy hétre rá, hogy a Magyar Polgári Párt
is nevesítette saját jelöltjeit. Makfalván a jelenlegi polgár-
mester, Zsigmond Venczel helyett, Huszár Ibolya pályázik
a község vezetői szerepére. Huszárnak előnyére válik, hogy
Makfalván született, és azóta is ott él, így ismeri a község
problémáit és a lakosokat, illetve 24 éves tapasztalattal
rendelkezik az adminisztráció területén.  MPP-s ellenfele
Márton Zoltán mérnök, aki 13 éve a szovátai Teleki Oktatási
Központnak az igazgatója. 10 éve él a Makfalvához tartozó
Hármasfaluban. Fő célja, hogy a jelenlegi polgármestert
leváltsa, de nem készül RMDSZ-ellenes kampányra.

A Szövetség váltaná a polgáriakat?

Gyulakután a Szövetség Varga József mezőgazdasági szakem-
bert kívánja indítani a polgármesteri székért vívott harcba. Ő
is tapasztalt jelölt, hisz több intézményt is vezetet. Az agrár-
mérnök Gyulakután született, Hargita megyében dolgozott,
nemrég tért vissza a községbe. „Gyulakuta többet érdemel,
mint amit eddig kapott, ennek elsősorban morális, pszichikai
vonzatára gondolok. Szétesett a közösség, ezt pedig helyre kell
hozni” – jelentette ki. Varga nyitott az MPP-vel való összefo-
gásra, de a „mosdó-törölköző viszony” szem előtt tartását el-
kerülhetetlennek tartja. Varga ellenfele László Árpád,
Gyulakuta jelenlegi polgári párti polgármestere, aki még egy
mandátumra pályázik. Fontos megjegyezni, hogy jelen pilla-
natban Gyulakuta az egyetlen Maros megyei község, amelyet
a Magyar Polgári Pártot képviselő polgármester vezet. László
polgármestersége előtt egy évtizeden át előbb Erdőszentgyör-
gyön, majd Szovátán dolgozott a megyei közpénzügyi hiva-
talban.

Pál Piroska
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Hírfolyam

Újra az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) figyelmébe került Borbély László, az RMDSZ
politikai alelnöke, környezetvédelmi miniszter. Az ügy a tavaly nyáron pattant ki, akkor az ország
területi-közigazgatási újraosztása körüli RMDSZ-ellenkezéssel hozták összefüggésbe. 

A közelgő választásokra való te-
kintettel néhány – Mörfitől átvett
vagy továbbgondolt – tanácsot
osztunk meg önökkel, hogy köny-
nyebben tudják átvészelni a kam-
pány időszakát és annak kimene-
telét.

A választók Mörfi törvényei:
Minél inkább ragaszkodsz egy
párthoz, annál biztosabb, hogy
az kudarcot vall.
A választások előtt még egy po-
tenciális szavazó vagy, a válasz-
tások után már csak egy meg-
nyúzható adófizető.
Minden kampányrendezvényre el
kell menni: ha adnak, vedd el, ha
ütnek, fuss el!
Ha elmondod a szomszédodnak,
hogy melyik pártra szavazol, akkor
ő garantáltan egy másik pártra
fogja adni a voksát, és vészesen
romlani fog a viszonyotok.
Minél jobban ürülnek a poharak,

annál szélsőségesebbé válnak a
politikai nézetek.
Ha baráti társaságban nem poli-
tizálsz, akkor halálra fogjátok unni
magatokat.
Mindegy, hogy kinek az oldalán
állsz, az úgyis a rosszabbik oldal.
Abból, hogy neked nincsenek po-
litikai érdekeltségeid, még nem
következik, hogy a barátaid és az
ismerőseid is függetlenek.
Mindegy, hogy mi a véleményed
a politikáról, a másik fél mindig
jobban tudja, kire kell szavazni.
Minél távolabb állsz a politikától,
annál elfogultabbnak fognak tar-
tani a pártorientált ismerőseid.
A pártoknak való behódolás
olyan, mint egy pásztoróra: kívül-
ről tekintve bosszantó és irritáló,
de aktív szereplőként kellemes és
élvezetes.
Ha szidod a politikusokat, csak az
irigység és a tehetetlenség beszél
belőled.

A politikusok 
Mörfi törvényei
Úgy kampányolj, mintha mindig
nyernél, és úgy politizálj, mintha
bármikor megbuknál.
Bárkivel kötöd a koalíciót, az úgyis
csak rontja a választási esélyei-
det.
Lehetsz kormányon vagy ellen-
zékben, a korrupciós bizottság
nem alszik.
Amit megszerezhetsz ma, ne ha-
laszd a következő választási cik-
lusra.
Minél magasabbra jutsz, annál
nagyobbat bukhatsz.
Jobb egy kormánypártban buk-
dácsolni, mint egy bukott pártot
kormányozni.
A választási kampány néhány hó-
napig tart, míg a kormányzati cik-
lus négy évig.
Bármilyen rosszak is a választási
előrejelzések, a valóság azt is túl-

szárnyalhatja.
Soha ne mondd, hogy soha, mert
a legádázabb ellenséged is egy-
szer a koalíciós partnereddé vál-
hat.
Mindegy, mit mondasz a válasz-
tóknak, ők úgy sem hisznek el be-
lőle semmit.
A pártot nem érdekli, te mit
akarsz, de téged kell érdekeljen,
hogy mit akar a párt.
Ha jól szerepel a párt, akkor az
nem a te érdemed, de ha megbu-
kik, akkor az bizonyára a te hibád
lesz.
A bukás, a hatalomvesztés vagy
a korrupciós botrány esetén rosz-
szabb a helyzeted, mint egy lep-
rásnak.
Minden ismerősöd érdekből fordul
hozzád, mert a jó munkahelyek,
az állami megrendelések és a földi
paradicsom megteremtőjét látja
benned.

Ferencz Zsombor

Választási Mörfi törvények
politikusoknak és választóknak

Az ügyosztály által megfogalmazott vád:
hamis vagyonnyilatkozat-tétel és befolyás-
sal való folyamatos üzérkedés. A DNA tavaly
júliusi közlése szerint Ioan Ciocan avasfel-
sőfalusi üzletember, a Lescaci Com. Kft. tu-
lajdonosa 2011-ben Szepessy Szabolcs mi-
niszteri tanácsos közvetítésével, és cége
költségein 20 ezer euró értékű felújítási
munkálatokat végzett Borbély László bu-
karesti lakásán, amiért cserébe állítólag ko-
moly közbeszerzési konvenciókhoz jutott.
A DNA szerint Ioan Ciocan cége 2007-től
összesen 48 munkálat elvégzésére, összesen
70 millió lej értékben kötött szerződést az
állammal, pontosabban a Román Vízügyi
Hivatallal. 

Román hírforrások azt állítják, Szepessy
ellen bűnrészesség miatt már vádat is emeltek
az ügyben. (Szepessy nem más, mint Markó
Béla egykori legfőbb munkatársának, Szepessy
Lászlónak a fia. A másik Szepessy fiú, Előd az
Erdélyi Magyar Televízió ügyvezető igazgatója.) 

A tavaly nyár folyamán az ügyészek kihall-
gatták Borbély feleségét, illetve anyatársát,
akik kabaréba illő módon futottak el a kíván-
csiskodó tévékamerák elől. 

Közben az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI) bejelentette: már 2010 áp-
rilisától kezdődően vizsgálódik az ismert
RMDSZ-es politikus és rádiós újságíró felesége
vagyonnyilatkozata kapcsán. 

A bűnvádi eljárás beindításához – emlékez-
tetünk: Borbély parlamenti képviselő is – a Kép-
viselőház szakbizottságának jóváhagyása szük-
séges. A fő kormánypárt, a PDL illetékesei úgy
nyilatkoztak, hogy megszavazzák az indítványt.    

A szerdán kiadott nyilatkozat szerint a Ma-
ros megyei RMDSZ „aggodalommal követi
Borbély László politikai alelnök körül zajló
lejárató kampányt”, amit „legeredménye-
sebb és legsikeresebb politikusának” lejá-
ratására tett kísérletként értelmez. 
A Maros megyei RMDSZ szervezete továbbra
is teljes bizalmáról biztosítja Borbély Lászlót
és minden segítséget megad a vádak alóli
tisztázásához – áll az említett dokumen-
tumban.  

Sz. L.

A DNA a Borbély elleni bűnvádi
eljárás beindítását kéri

Lapzártakor érkezett a hír,
miszerint Borbély László, a
miniszterelnökkel folytatott
megbeszélését követően 
bejelentette lemondását. 
Arról, hogy a Képviselőház
mikor tűzi napirendre az
RMDSZ-es politikus mentelmi
jogának megvonását, nincs
információnk.
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A napokban megszólaló harangok is jelezték, hogy közeledik a húsvét. Ilyenkor egy kicsit megpihenhet az ember, erőt meríthet. A nagyheti készülődésben
megkérdeztük a marosvásárhelyi (és városunkhoz szorosan kapcsolódó) elöljárókat, hogy mit üzennek az olvasóknak az ünnepre. Íme, a válaszok.

Húsvéti üzenetek Vásárhely
elöljáróitól olvasóinknak
Csegzi Sándor, alpolgármester

„A tavasz és húsvét a megújulás, az újjászületés, a feltámadás szim-
bóluma. Én két évvel ezelőtt jártam a Szentföldön és alkalmam volt
meggyőződni arról, hogy mennyire mélyen jelen van az emberiség
életében Jézus létezése. Azt hiszem, hogy mindannyian tapasztala-
tainkból tudjuk – ezért egyikünknek sem kell kételkednie abban –,
hogy van lehetőség a megújulásra és az újjászületésre. Ebben bízva
fontos, hogy merjünk tervezni, merjünk álmodni és bízni a jövőben
szeretetre, hitre építve. Nekem ezt jelenti a húsvét mély meggyőző-
désből, és azt kívánom mindenkinek, hogy sikerüljön önmagában
megélni ezt az élményt.”

Dr. Benedek István, az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezetének elnöke

„Húsvét alkalmából kívánom, hogy mindenki töltse nagy békesség-
ben, a családja környezetében az ünnepet. Minden jót kívánok, nyu-
galmat  és egészséget. Áldott ünnepet!”

Kelemen Atilla, az RMDSZ  Maros 
megyei szervezetének elnöke

„Az egyik legmarkánsabb ünnepe a magyarságnak a húsvét, mert
egyben a tavasz megújulása és a feltámadás ünnepe is. A keresztény
hitre tért magyarság több, mint ezer éve tartja számon ezt az ünnepét.
Ehhez kívánok én is minden Maros megyei, marosvásárhelyi magyar
embernek boldog húsvéti ünnepeket!”

Nagy László, unitárius lelkész

„Isten gondviselő szeretete újból ünneppel áldott meg. A keresztény-
ség legnagyobb ünnepével, húsvéttal. A külső készüléssel nincs is

gond, mert az ember összekaparja utolsó maradék pénzét is, hogy
az ünnepi asztal ne szenvedjen hiányt. Otthonunkat is tisztává va-
rázsoljuk, hogy jól érezük magunkat. De a lélek ünneplőbe öltöztetése
sokkal nehezebb. Sokkal több munkát igényel. Istennel és Jézussal
igazán találkozni csak tiszta lélekkel lehet, nagyon sok őszinte imád-
ság kell megelőzze azt.
A hét első napján az asszonyok és a tanítványok üresen találták a
sírt. Az üzenet pedig így szólt a Jézus testét keresőknek: Feltámadt,
nincsen itt. Ne féljetek!
Jézust nem lehet sírba zárni kétezer év után sem. Meg lehet tagadni,
de nem lehet halottá nyilvánítani. Ő él és tanít, és példát mutat. Ne
féljetek, ő közöttünk van, bátran közeledj hozzá és kövesd őt. Adjon
Isten mindenkinek áldott és békés húsvéti ünnepet!„

Lokodi Edit Emőke, 
Maros megye tanácselnöke 

„Minden Maros megyei lakosnak húsvét alkalmából áldott ünnepeket
kívánok. A családoknak boldogságot, a fiataloknak sikereket, és kí-
vánom, hogy az idei ünnep hozza el mindenkinek azt a szeretetet,
amely szükséges arra, hogy jövőt építsünk.”

Dr. Benedek Imre, a Polgári 
Koalíció polgármester-jelöltje

„Ezen az ünnepen keresztyén ember mit is kívánhat önmagának,
családjának, felebarátainak? Nem mást, mint megújulást egyénileg
és közösségileg egyaránt. És megbocsátást. Hivatásomnál fogva na-
ponta találkozom a beteg, a szenvedő emberrel. Azt tapasztalom
nap mint nap, hogy a megbocsátás ajándékával megáldottaknak
sokkal könnyebb a gyógyulás, mint a sorsukba, fizikai gyötrelmeikbe
meg- és belekeseredetteknek. Olyan tudás ez, amit hosszú neveléssel
lehet elsajátítani. Vagy az Úr kegyelme által. Húsvét alkalmából azt
kívánom a Központ olvasóinak, hogy türelemmel, kitartással pró-
bálják ezt a tudást megszerezni, s továbbadni gyerekeiknek, tágabb
értelemben pedig népüknek, amelyből vétettek, vétettünk. „ 

Biró Zsolt, a Polgári Koalíció 
Maros megyei tanácselnök-jelöltje 

A feltámadó Krisztus történetének üzenete, hogy a megváltó nem
egy néhai valaki, hanem a földi lét, az ember esélye, a kisszerűségek
ellentmondója, a várakozások jövője. Idén talán a szokottnál is kü-
lönösebb várakozással tekintünk a húsvétra. Különbözőségeink, el-
lentétes, de mégis egybevágó akaratok megtestesítője, útjelző és
intő jel a feltámadó Krisztus. A böjtnek lassan vége, ébred a remény.
Jézus Krisztus a holtak birodalmából tért vissza, megnyitva ezzel
előttünk a remény kapuját. Áldott ünnepet kívánok a Központ hetilap
minden olvasójának!   

Portik Vilmos, az EMNP Maros  megyei elnöke

„Kegyelemmel teljes húsvéti ünnepet és a feltámadás örömében való
részesülést kívánjuk a magyar közösség minden egyes tagjának!”

dr. Vass Levente, az RMDSZ 
marosvásárhelyi polgármester-jelöltje

„A legnagyobb ünnepünk a húsvét. Ha hiszünk az ünnep csodájában, és ha
erőt tudunk meríteni belőle, akkor más csodában hinni gyermekjáték. Én azt
kívánom, hogy higgyünk a húsvétban és bizakodjunk abban, hogy a 2012-
es év hátralevő része is minden marosvásárhelyi magyarnak és románnak
egyaránt jobb napokat, jobb heteket és boldogulást fog hozni. Ezúton kívánok
kellemes húsvétot a Központ szerkesztőségének és minden olvasójának!”

Ötvös József, a Marosi 
Református Egyházmegye esperese

„A húsvét egy győzelem, és nekünk szükségünk van mindig a sikerekre. A
kisebbségben lévő ember még jobban oda tud figyelni arra, ha valaha át-
élheti a sikert. Én hiszem, hogy minket a kisebbségben nagyon sokat
segített az, hogy a húsvétban hittük a sikert, az élet győzelmét. Azt kívánom
a Központ olvasóinak, hogy higgyék azt, hogy az élet, az örök élet győz.”

Balogh József, RMDSZ-es megyei tanácsos

„A feltámadás ünnepe alkalmából minden jót kívánok a Központ
olvasóinak és munkatársainak!”

szeállították: Becze Dalma, Pál Piroska
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Tojás

A tojás nem egyéb, mint egy
nagy, sok tartalék tápanyagot
tartalmazó petesejt vagy zi-
góta (megtermékenyített pe-
tesejt). Számos védőréteg
burkolja, mint például a tyúk-
tojások esetében a formater-
vezett kartontartó, mellyel a
rádióstúdiók falait szokták ki-
tapétázni, mivel elnyeli a
külső zajokat, és jóval olcsóbb
a hagyományos tapétáknál. A
madarakon kívül tojásból búj-
nak ki a hüllők (krokodil, kígyó
stb.), a hangyák, a felfedezők
(ld. Kolumbusz tojása) és a to-
jásrakó emlősök (hangyászsü-
nök, kacsacsőrű emlősök,
pegazusok) is. Állítólag egyes
germán törzsek tagjai szintén
tojással szaporodtak, innen a
Kindertojás elnevezés.
Húsvétkor főleg tyúktojással
operálunk, mert strucctojást
még a Realban sem kapni, a
gólyafészkek be vannak ka-
merázva, a fürjtojást pedig
macerás meghámozni. Dacára
annak, hogy sokféle tyúk léte-
zik, a tojásaik nagyjából egy-
forma méretűek, biztos
összebeszéltek. A jellegzetes
magyar tyúkfajták a követke-
zők: a közönséges magyar
tyúk (Tyucus hungaricus vul-
garicus), az erdélyi kopasz-
nyakú tyúk (Tyucus
chorenyacus transilvanicus), a
kendermagos tyúk (Tyucus
marihuanae), a gyöngytyúk
(Pipicus perla), valamint az
Angliából honosított és első-
sorban a Dél-alföldön elterjedt
motherhen, azaz anyám
tyúkja.

Végezetül egy logikai felad-
vány: az alábbiak közül melyik
a kakukktojás?

kakukktojás, kakukktojás,
kakukktojás, tyúktojás, ka-
kukktojás

Bárány

A bárányok kábé annyira vár-
ják a húsvétot, mint kisnyug-
díjas a villanyszámlást,
rosszlány a havivérzést vagy
az RMDSZ a parlamenti vá-
lasztásokat. Húsvét előtt az
emberek elosonnak a mészár-
székba, és 150-180 lejért vá-
sárolnak öt kiló csontot és egy
kiló húst, lévén hogy ez a bá-
rányon belüli erőszakból szár-
mazó csont-hús arány. A
fejéből finom tárkonyos levest
készítenek, amelybe belefő a
bárányka taknya, nyelvlepe-
déke, fogköve, orrmandulája,
az emlékei, a két szeme, a
homloklebenye, a tobozmiri-
gye, a neocortexe, a szinapszi-
sai (axonostúl, dendritestűl),
a megkocsonyásodott cereb-
rospinalis folyadéka és egyéb
fejváladékai. Kevésbé tehetős
polgárok csak egy fél bárányt
szoktak venni, a még kevésbé
tehetősek max egy combot, a
tehetetlenek pedig húsvétkor
is köménymaglevest és hamis
krumpligulyást esznek, és
ebéd után megnézik diafil-
men A néhai bárányt.
A bárányoknál kábé kilencve-
nöt százalékos a csecsemőha-
landóság; amelyiknek akkora
mákja van, hogy nagyhéten
nem vágják át a torkát, azt is
rendszerint elviszi a rettegett
bárányhimlő, ami gyógyít-
ható lenne, ha idejében kezel-
nék, csakhogy a bundájuk
miatt bajos észrevenni. Nem
véletlenül volt juh az első kló-
nozott állat. 
Az állatvédők és a vegetáriá-
nusok töltött bárányfelhőt
vagy grillezett báránybége-
tést esznek húsvétkor, és szin-
tetikus báránybőrsört isznak
mellé.

Tojásos bárány

Ezt mindenki nézze meg a
szakácskönyvben.

Húsvéti finomvegyes
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének az ünnepe is. Mozgóünnep, ami azt jelenti, hogy minden évben máskor
van, pontosabban a tavaszi napéjegyenlőséget követő első telihold utáni vasárnapon tartjuk. Ebből következik, hogy amennyiben nem volna Hold, akkor
húsvét se lenne, mint ahogy napfogyatkozás, ár-apály jelenség, farkasember és menstruáció sem, mert azok is mind-mind a Holdhoz kötődnek. A húsvétot
az emberek rendszerint nagybetűvel írják, pedig kicsivel kell. Egyébként ezeket már tavaly is pont így leírtuk, onnan lehetett ismerős, de a többit már
nem másoljuk be pofátlanul, ahogy teszik azt más újságok ilyenkor, hanem kibontunk egy üveg vörösbort, és megpróbálunk valami újakat kitalálni.

A három legfontosabb húsvéti szimbólum: a tojás, a bárány
és a tojásos bárány (a nyuszival nem foglalkozunk, mert ő
véletlenül – egy félrefordítás során – került bele ebbe az
egészbe, mint Pilátus a krédóba). Lássuk őket szerre…

Mi sem meghittebb és kellemesebb, mint
amikor a bőséges ünnepi ebéd elfogyasztása
után a család apraja-nagyja leheveredik a
nagyképernyős tévé elé, különféle szürcsölni-
és nassolnivalók garmadájával körülbás-
tyázva, és megnéznek együtt egy filmet,
diszkrét vagy kevésbé diszkrét csuklások és
böffentések kíséretében! Igen ám, csakhogy
húsvét délutánján évről évre huszonkilenc
csatornán A názáreti Jézus című Zeffirelli-
drámát tolják az arcunkba, tizenkettőn Krisz-
tus utolsó megkísértésével tentálnak, szintén
sokadjára, a többin pedig a vatikáni kisöreg
gagyogja el hatvanhat nyelven ugyanazt. No,
de sebaj, mert manapság szerencsére minden
lakásban ott lapul az áruhiteles LCD alatt a
99 lejes DVD-lejátszó, ily módon kacagva
függetleníthetjük magunkat a tévékínálattól,
és megnézhetjük például A bárányok hall-
gatnak című családi vígjátékot…

Ne tévesszen meg senkit a cím: nem bá-
rányokról szól! Az angol címe The Silence of
the Lambs, vagyis Bárányok csendje, de ez
így hülyén hangzik. Az egész valójában egy

metafora: a lelki megnyugvást, a belső békét
akarja szimbolizálni a barikák hallgatása, vi-
szont ezt csak a felnőttek deriválják (már
akik). Viszont a kicsik se fognak unatkozni,
mert igen fordulatos, izgalmas: kigittelnek
és megnyúznak néhány fiatal nőt, és még
lepkék is vannak benne, plusz egy édibédi
fehér kiskutya. A férfi főszereplő egy különc,
de szimpatikus pszichiáter, Hannibal Lecter
(Anthony Hopkins), akit pincébe zárva tar-
tanak néhány más rosszasággal együtt, mert
megette egy népszámlálóbiztos máját, és

még egyéb huncutságokat is elkövetett. Néha
meglátogatja őt egy kedves, fiatal, falusi FBI-
os trampli (Jodie Foster), aki egy pszichopata
sorozatgyilkos után nyomoz, és aki nemcsak
elalvás előtt számolja a báránykákat gondo-
latban, hanem álmában is. Az őrült agydoki
segít neki a nyomozásban, cserébe a frusztrált
puncilina mesél a gyerekkoráról; ezek a részek
roppant unalmasak, de legalább ki lehet
menni a konyhába újabb rágcsálnivalókért.
Aztán egy szép napon Hannibal Lecter ki-
szabadul…

Kevesen tudják, hogy Anthony Hopkins
– miután elolvasta a forgatókönyvet –el-
utazott az Amazonas völgyébe, ahol hat hó-
napig élt együtt egy emberevő törzzsel, hogy
minél hitelesebben hozhassa a kannibál pszi-
chiáter figuráját. Elmondása szerint egy életre
meghatározó élményben volt része, főleg
gasztronómiai szempontból; leginkább a Hit-
térítő pékné módra, a Természetfilm-operatőr
nyárson és a Sámán kedvence (Eltévedt tu-
rista-tokány) ízlett neki.

Kellemes vizionálást!

Ez a múlt század eleji kalotaszegi nép-
szokás mára már sajnos kiment a divat-
ból. A híres etnológus és villanyszerelő,
Priza János Vadrózsák és háromszéki kon-
nektorok című gyűjteményes kötetében
részletesen le van írva, az alábbiakban
a rövidített változatot ismertetjük. 

Valójában két részből állt: a huttyogatást
megelőző estén tartott hutyorózásból és a tu-
lajdonképpeni huttyogatásból. A hutyorózás-
hoz nem öltöztek ki különösebben a legények,
mindössze gyireszt húztak csizma helyett, bö-
licét vettek az ingre, keresztbe vetett vátaho-
tával. Napnyugta után mindannyian a csűr
bejáratánál gyülekeztek, majd együtt eloson-
tak tiponyót vacskotálni a határra. Amelyikük
leghamarabb összevacskotált egy pickes bu-
tyikóravalót, annak a többiek hajnalig fizettek

a kocsmában, és egy hónapig aztán ő fürmöl-
hette a lacsikot minden reggel, kivéve vasár-
naponként. Pirkadat felé aztán hazaszállin-
góztak a kocsmából, de előbb mindegyik
gondosan kihörcögtette a tiponyókat.

Másnap délben már az egész falu igen
nagy izgalomban volt, a leányok beöltöztek a
szép rözsnyicés ünnepi kasornyáikba, patkon-
cáikat színes kokojókkal díszítették, fürtös pö-
törkéket fontak a hajukba, és a lányos házak
kapui csak úgy roskadoztak a sok pillancsmin-
tás ontoráctól.

A legények csapatostól érkeztek a házhoz
– valamennyien frissen vasalt pasmagos ma-
szutát viseltek –, majd a fővacskotáló imígyen
kiáltott be az udvarra: „Viccsan-é már a sikattyú,
és keccen-é a górinca, vagy menjünk ahajt to-
vább?”. Ekkor a leány odaállt az elé a legény

elé, amelyik neki tetszett, és ekképpen felelt:
„Viccsan, viccsan, jól megmostam, hanem
mostan: puncogómat kiviríccsam?”. Amennyi-
ben a kitippelt ioncnak is tetszett az agrárbige,
akkor erre így válaszolt: „Ne víríccsad itten kin-
nen, még ráhág egy légy vagy három, vityá-
lódjunk inkább fürmént, majd odabenn meg-
vizsgálom”. Ezután együtt bementek a házba,
behúzták a firhangot, és a többiek indultak
tovább a következő leányhoz, csak egyszer jól
meggürüzdölték a tátombákot. Ha a legénynek
nem jött be a csaj, akkor egyszerre előkapták
butyikóikból a kihörcögtetett tiponyókat, és
addig huttyogatták a szerencsétlent, amíg
sírva elszaladt.

Manapság már diszkóba járnak a kalo-
taszegi fiatalok.

Húsvéti filmtipp: A bárányok hallgatnak

Húsvéti népszokások: A huttyogatás

Molnár Tibor

Jelek  - amelyek arra utalnak, hogy az előző napi locsoláskor kissé feldöftél a garatra -
- Madárcsicsergésre ébredsz; nem felejtet-

ted nyitva az ablakot – egy parkban alud-
tál.

- Egy volt barátnőd ágyában ébredsz.
- Egy volt barátnőd anyjának ágyában éb-

redsz.
- Tizenhét nem fogadott hívás – látod a te-

lefonodon, aztán szép lassan rájössz, hogy
nem kedd délelőtt van, hanem szerda dél-
után.

- Saját ágyadban ébredsz, de cipőid és ru-

háid szanaszét dobálva hevernek; nadrá-
god a csillárról lóg, sáros zakód bal zsebé-
ben pár ripityára tört pirostojás, a jobban
fél üveg sör.

- Véletlenül mindenkinek elküldted hajnali fél
négykor a következő kör-sms-t: még minm-
dig szerretlek, khicsim. A férfiaknak is.

- Kölniszagút böfögsz, illetve kölniízűt
hánysz.

- Napszemüveged és mobilod sehol, ellen-
ben csodálkozva fedezel fel a konyhaasz-

talon egy cserép muskátlit, egy villany-
órát, egy „Pastrati linistea” táblát, az utált
szomszéd postaládáját és egy taxiajtóból
származó hamutartót.

- Ingzsebedben egy papírfecnire írt tojásli-
kőr-receptet találsz, saját kézírásoddal. Jó-
részt olvashatatlan.

- Fél szemed bedagadva, két fogad hiány-
zik, minden lélegzetvétel fáj; halványan
dereng, hogy hazafelé belekötöttél egy
nagyobb társaságba…
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

A tisztességről már lekéstünk, 
a gyalázatra még ráérünk

Kelemen Hunor Ceausescu és
Lenin utóda? Idézet az EMNT e
hétfői (április 2-ai) sajtóközlemé-
nyéből: „Kelemen Hunor hétvégi,
marosvásárhelyi nyilatkozata azt
mutatja, hogy Vlagyimir Iljics Le-
nin és Nicolae Ceausescu méltó
utódaként úgy gondolja, hogy
aki nincs velük, az ellenük van:
az RMDSZ tulajdonának tekint
minden erdélyi magyar embert”.
Nos, ez több szempontból is ag-
gályos. Egyrészt, az „aki nincs ve-
lünk, az ellenünk van” mondást
valóban szívesen idézték a kom-
munisták, Lenintől kezdve Cea-
usescun át egészen Rákosiig és
Kádárig, de valójában nem tőlük,
hanem a bibliából származik: „Aki
velem nincsen, ellenem van; és
a ki velem nem gyűjt, tékozol.”
Máté 12,30, illetve „Mert a ki
nincs ellenünk, mellettünk van.”
Márk 9,40. Másrészt, az „aki nincs
velünk, az ellenünk van” egy ún.
hamis dilemma, vagyis egy olyan
érvelési hiba, amely úgy állítja
be a vitát, mintha csak két alter-
natíva létezne, mikor valójában
több, nem mérlegelt választási
lehetőség is van, azaz ésszerű al-
ternatívákat mellőz. És mivel Hu-
nor filozófiát (is) végzett, ahol
kötelező tantárgy a logika, tény-
leg komolyan gondolja bárki is,
hogy pont ő indulna el egy hamis
dilemma mentén? Ugyan!

Liliomfi, a barom-fi. Amennyi-
ben az Ungureanu-kabinet kor-
mányhatározattal létrehozza a
MOGYE magyar tagozatát, a ha-
talom átvételére készülő PNL
ugyanolyan rendelkezéssel ha-
tálytalanítja – jelentette be Crin
Antonescu még március elején,
aki azért látogatott volt Vásár-
helyre, hogy megnyugtassa az
egyetem román tanárait és di-
ákjait: „a szeparatizmus elleni
harcukban nem maradtak ma-
gukra, és van még, kire számíta-
niuk”. Továbbá kijelentette: nem
érti, hogy az, ami a magyar diá-
koknak és oktatóknak jó volt ed-
dig, mostantól miért nem az.
(Hogy is énekelte a Fonográf?
„Kár, hogy a magyar nyelvet raj-
tunk kívül nem érti senki…”)
„Amíg mi élünk, nem tágítunk a
nemzetállami fogalomból” – szö-
gezte le a sovén liberális, miután
szóba került az alkotmánymódo-
sítás kérdése. Elismerte, hogy né-
zete egyesek számára akár ma-
radinak vagy nacionalistának

tűnhet, de őt nem érdekli, mit
szól Európa, Románia akkor is
nemzetállam marad, ahol egyet-
len hivatalos nyelv létezett és lé-
tezik. 
Wikipédia: „A liliomot már az
ókorban dísznövényként ter-
mesztették, de mindmáig köny-
nyen kivadul”.

Aki nem lépik egyszerre, nem
kapik rétest estére… Erdély
FM híradó: „Sorin Frunzaverdevel
együtt negyvenkét polgármester
lépik ki a demokrata pártból”. Ta-
lán időközben ikes ige lett a „lép”,
csak nekünk elfelejtettek szólni?

A magyar nyelv gyönyörű…
, még románul is. Megtörtént
eset: elcsámborgott pincsije ke-
resésére indult egy nyolcvanva-
lahány éves néni a minap, aki a
román nyelvtudás terén bizonyos
kihívásokkal küzd, hogy finoman
fogalmazzunk, de – mint látni
fogják – azért deszkurkálta ma-
gát, ahogy a mai kártieres fiata-
lok mondanák. Kérdezgette az
embereket: „nem láttak errefelé
egy kiskutyát?”, majd amikor
egyikük udvariasan visszakérde-
zett, hogy „ce?”, összekaparta
minden mobilizálható romántu-
dását, amiből a következő
gyöngyszem született: „vözut tu
nu un pucinküjné?”.
A kis tekergő azóta megkerült és
jól van, hála a dunnyézéunak.

Bugyuta gyerekek. Pszicholó-
gusok szerint nélkülözhetetlen
lenne legalább öt-hét éves korig,
hogy a gyerekek minél többet
játsszanak a szabadban, ily mó-
don fedezve fel a világot. A ké-
pernyő előtt töltött sok idő, a sze-
dentáris életmód kizárja a
spontán fejlődés lehetőségét: a
gyerekek előre gyártott, készen
kapott szabályok szerint játsza-
nak, nem működik a képzelőe-
rejük, nem fejlődik a mozgásuk
és a szociális kompetenciáik sem.
Egy felmérés eredményei szerint
az 5-13 évesek 67%-a magabiz-
tosan használja a DVD-lejátszót,
58% tud csatlakozni a világhá-
lóra, 42% tudja használni az
okostelefont, és 31% a táblagé-
pet is.
Tevékenységek, amelyekben
nem jeleskednek az 5-13 évesek:
87% nem tud mit kezdeni a de-
fektes biciklivel, 83% nem tud
csomót kötni, 81% nem tud tér-

képet olvasni (kivétel a Google
Earth), 78% nem tud tüzet rakni
(legalább nem gyújtja fel a lakást
az a büdös kölök), és 71%-uk
nem tud különbséget tenni a ve-
réb, a feketerigó és a vörösbegy
között (ami egyaránt jelentheti
az ornitológiai ismeretek hiá-
nyosságát vagy színvakságot).
A felmért gyerkőcök több mint
fele tud és naponta szokott is szá-
mítógépes játékokat játszani.
Amikor egy hatéves kislánnyal
közölték a szülei, hogy meghalt
a nagymamája, faarccal csak any-
nyit kérdezett: még hány élete
van? (Ezt most találtam ki, de si-
mán megtörténhet.)

Horrormatek. Furcsa példái mi-
att bocsátottak el egy számtan-
tanárt az Egyesült Államokban.
A férfi Washingtonban tanított
alsó tagozatosokat; egyebek közt
ilyen szöveges feladatokat adott
nekik:
„Egy éjjel alvás közben egy vám-
pír 3652 liter vért szívott ki belő-
lem, és 1865 litert az öcsémből.
Mennyi vért ivott meg az éhes
vámpír azon az éjszakán?”
„Elszunnyadtam kicsit egy mo-
csárban, és közben 3796 pióca,
2910 bolha és 1044 denevér
szívta a vérem. Hányan lakmá-
roztak belőlem összesen?”
Végezetül egy olyan példa, mely-
nek megoldása „gyerekjáték”:
„Jancsi az apukájától 1359 üveg-
golyót kap a születésnapjára.
585-öt lenyel belőlük, amibe be-
lehal. A temetésére 9 barátja is
elmegy, a gyászoló apuka pedig
szétosztja köztük a megmaradt
golyókat egyenlően. Hány golyót
kap mindegyik barát?”
Hát, az se normális, aki ezt a jófej
tanárt kirúgta!

Erzsébet, a partiarc. Múlt hé-
ten javában folyt egy manches-
teri lagzi, amikor egyszer csak
beállított II. Erzsébet angol ki-
rálynő férjével, Fülöp herceggel
és a hozzájuk tartozó kísérettel,
az iú pár legnagyobb ámula-
tára. Hozzá kell persze tenni,
hogy a fiatalok hívták meg az
öreglányt az esküvőre, de csak
heccből – meg sem fordult a fe-
jükben, hogy az uralkodó tényleg
eldzsesszel a lagziba. A királynő
idén ünnepli ugyanis uralkodá-
sának 60. évfordulóját, és ennek
alkalmából egész évben föl-le
turnézik birodalmában (hogy ha-

lám a nép, az istenadta nép bol-
dog-e rajt’?). Az esküvő napján
pont Manchesterben tett látoga-
tást, és az iú pár, bizonyos John
és Frances Canning úgy gondolta,
hogy ha pont a városban lesz a
királynő, miért ne küldhetnének
neki egy meghívót. Küldtek, ő
meg – bár általában nem az a
kedélyeskedő fajta – elment. El-
képesztő ez a Böske mámi!

Csillagok, csillagok… Újrafor-
gatta a háromdimenziós Titanic
egy jelenetét James Cameron,
mert egy csillagász figyelmez-
tette: rosszul álltak a csillagok a
filmben a hajó süllyedésekor. A
közismerten maximalista ren-
dező vette a fáradságot, és át-
dolgozta a jelenetet – amelyben
a főszereplő Rose (Kate Winslet)
a tengeren hánykódó uszadékfán
lebeg –, miután Neil deGrasse
Tyson e-mailben hívta fel a fi-
gyelmét a hibára.
Az amerikai csillagász levelében
megjegyezte: Cameronnak tud-
nia kellett volna (?), hogy 1912.
április 15-én hajnalban, amikor
a Titanic elsüllyedt, nem olyan
csillagzat állt a luxusgőzös felett,
amilyet az eredeti filmben Rose
lát maga fölött, amikor az égre
pillant. Cameron nem volt rest,
bekérte a tudóstól a tragédia ide-
jének megfelelő pontos csillagál-
lást, és a héten világszerte a mo-
zikba kerülő háromdimenziós
filmváltozat már a javított égbol-
tot mutatja.
Erre mondaná bizonyos József At-
tila: „Dolgozni csak pontosan,
szépen, ahogy a csillag megy az
égen, úgy érdemes”.

Maradjunk egy kicsit csend-
ben. Peking, olimpia, boksz-
meccs, élő tévéközvetítés, Gundel
Takács Gábor (kommen tátor): -
Most maradjunk egy kicsit csend-
ben, hátha elkapunk néhány szót
Öcsi bácsitól.... Öcsi bácsi (szö-
vetségi kapitány): - Ha nem ütsz,
megb*szhatjuk mindenki k*rva
anyját!

S lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon…
A Csendes-óceánban található
Nauru szigetének fő exportcikke
a madárürülék. Vajon ki az im-
portőr?

Furcsa betegségek, különös 
rendellenességek, 
ritka nyavalyák 
Cirkuláris gasztro-idioszinkrázia: az illető képtelen kör alakú
ételeket fogyasztani: pizza, palacsinta, torta stb., mivel a szerveze-
tében nem termelődik a kerek eledelek lebontásához szükséges
enzim.

Indiában nagyjából minden tízezredik kislány négy karral
születik; ez az ún. Visnu-szindróma, amit a felső végtagok szá-
máért felelős kromoszómák génjeinek peptidjeiben kialakuló
mutáció okoz. Felnőtt korukban a mezőgazdaságban (gyümölcs-
szedés) vagy a pornóiparban szoktak elhelyezkedni.

Alvafőzés. Hasonlít az alvajáráshoz, azzal a különbséggel, hogy a
delikvens nem sétálni indul, miközben alszik, hanem kimegy a
konyhába, és nekiáll főzni. Még olyan komplikált ételeket is szok-
tak készíteni álmukban, mint például halászlé, Esterházy-rosté-
lyos vagy Wellington-bélszín. Az étel elkészülte után szépen visz-
szafekszenek, és reggel csak néznek, mint fácántyúk a
felezővonalon, mert a szomnambulizmusban szenvedőkhöz ha-
sonlóan ők sem emlékeznek másnap semmire.

Másodkukkoló vagy voyeur-voyeur: igen ritka szexuális per-
verzió – az illetőnek az okoz nemi kielégülést, ha egy olyan kuk-
kolót kukkolhat, aki éppen egy szeretkező párt kukkol.

Pszicho-hemofília, azaz lelki vérzékenység: a beteget a lega-
próbb dolgok is kizökkentik ingatag lelki egyensúlyából, már attól
is képes sírva fakadni, ha megbotlik, kilazul egy szempillája, túl
vékonyra szeletelik neki a parizert, vagy megnyávogja egy
macska.

Bizonyos emberek borzalmasan félnek mindentől, ami repül: ret-
tegnek a repülő csészealjaktól, eszükbe nem jutna repülőgépre
ülni, nem járnak kirándulni a madarak miatt, de még az utcán se
szívesen, és otthon nemcsak az ablakokra szerelnek szúnyoghálót,
hanem a bejárati ajtó kulcslyukára is, nehogy berepüljön rajta egy
ecetmuslica vagy egy mikroszkopikus denevér. A kór hivatalos
neve: Ikarosz-frász.

Ritka pszichés zavarok:

-  anyakomplexus: a beteg állandóan attól fél, hogy va-
lahonnan a fejére esik Sütő András: Anyám könnyű
álmot ígér című regénye, Pedro Almodóvar: Mindent
anyámról filmjének forgatókönyve vagy Whistler:
Anyám festményének a reprodukciója;

- autofágia (önmegevés): az öngyilkosság egy igen ritka,
hosszadalmas és fölöttébb fájdalmas formája;

- pándeista konspirációs-paranoiás doxasma (téveszme):
a páciens meg van győződve róla, hogy Isten, Moha-
med, Buddha, Manitu és a többiek közösen forralnak
valamit ellene;

- szubsztitúciós szorongás: attól való félelem, hogy az il-
lető nem is ő maga, hanem valaki más, mert anno vé-
letlenül elcserélték a szülészeten;

- vajonopátia: tépelődési kényszer; a beteg állandóan os-
tobaságokon rágódik, például: vajon mi történne, ha
kiharapnám az egyik hónaljmirigyemet? Vajon mi
lenne, ha minden fordítva lenne? Vajon mit álmodnak
a káposzták? Satöbbi…;

- lélekvándorlási és utazási anxietás: amikor valaki attól
tart, hogy egy bőrönd képében fog reinkarnálódni.
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A tarló, száraz növényzet és a növényi 
maradványok égetésének tiltása
Figyelembe véve a Ma-
ros megye területén ri-
asztó méreteket öltött
ellenőrizetlen égetése-
ket, amelyek számot-
tevő kárt okoztak,
2012. március 22-én ki-
bocsátották a 109-es
számú Prefektusi Ren-
deletet, amelynek 1-es
cikkelye előírja:

Maros megyében 2012.
december 31-ig tilos a tar-
lók, a száraz növényzet és
a növényi maradványok
égetése.
Marosvásárhely Megyei
Jogú Város Helyi Tanácsá-
nak 2008. február 7-i 20-
as számú határozata 8.
cikkelye 2. bekezdése ér-
telmében, tilos bármilyen
hulladék égetése Maros-
vásárhely municípium te-

rületén.
Ugyanakkor, közöljük a
gazdaságok főbb tűzvé-
delmi intézkedéseit, a köz-
és magánterületeken tűz-
zel való tevékenységek
szabályozásait, valamint a
mezőgazdasági területek,
illetve a Marosvásárhely
municípium környékén
levő erdők tűzvédelmi sza-
bályait.
Egycsaládos/többcsaládos
lakásokban/lakossági gaz-
daságokban:

- Tilos a nyílt tűz haszná-
lata tűzveszélyes helyen
és szeles időben;

– Tilos gyufák, gyertyák,
petróleumlámpák haszná-
lata tűzveszélyes helyisé-
gekben, ahol takarmányt
tárolnak, istállókban, rak-

tárhelyiségekben, pad-
láson és más hasonló he-
lyeken;
– Egységekben, szabad-
idő-övezetekben és a la-
kosság gazdaságaiban
nyílt tűz használatával az
élelem előállítása kizáró-
lag az erre a célra beren-
dezett helyen történik,
olyan körülmények között
és távolságban, amely
nem teszi lehetővé a tűz-
nek az épületre, raktá-
rakra, mezőgazdasági ül-
tetvényekre, erdőkre,
veteményesekre vagy
szomszédságokra való át-
terjedését;

– A robbanóveszélyes he-
lyektől (gáz, gyúlékony fo-
lyadékok, gyúlékony kigő-
zölgések) legkevesebb 40
méter távolságra, a gyú-

lékony anyagoktól (papír,
textil, olaj, bitumen) pedig
10 méter távolságra, fel-
ügyelet vagy megfelelő in-
tézkedések biztosítása
nélkül tilos nyílt tűzet
rakni.

– Intézkedések foganato-
sítása a gyerekeknek tűz-
zel való játszásának meg-
előzésére olyan helyeken,
ahol tűz keletkezhet, azon
személy kötelessége, aki a
törvény szerint a gyerek
nevelésért felel.

Mezőgazdasági
területeken:

– Tilos a gyúlékony és rob-
banékony anyagok táro-
lása (petróleumtermékek-
kel teli palackok, hordók)
a tarlók közelében, a nap-

sugaraknak kitéve;

– A területek tulajdonosai
biztosítják valamennyi
gyúlékony anyag eltávolí-
tását: papírok, műanyag-
csomagolások, növényi és
famaradványok, valamint
azokat, amelyek a napsu-
garak hatására tüzet okoz-
hatnak (üvegcserepek
stb.);

–        A mezőgazdasági
területek takarításából
származó száraz növényi
maradványokat kötelező
módon az ezek tárolására
kialakított helyre kell szál-
lítani.

Az erdőben tilos saját
gépkocsikkal a behajtás az
erdei utakra, a dohányzás
és a nyílt tűz a nem az arra
kijelölt helyeken, illetve

égő cigaretták és gyufák
elhajítása, valamint sátrak
felállítása, járművek állo-
másozása és piknikfelüle-
tek kihelyezése.
Ezen előírások megsze-
gése kihágásnak minősül
és az érvényben levő jog-
szabályok szerint bírságol-
ják.
Abban az esetben, ha tar-
lótüzet észlelnek, a szél
irányával merőlegesen
azonnal hagyják el a kör-
nyéket, s értesítsék a tűz-
oltóságot a 112-es egysé-
ges segélyhívón!

A Marosvásárhelyi
Sürgősségi Helyzetek
Önkéntes Szolgálata
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Közlemény

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Általános tavaszi
nagytakarítási kampányának
keretén belül, a jelen közlemény által
tudomásukra hozzuk, hogy 2012.04.6-án tilos
parkolni és állomásozni a Bărăganului, Tisza,
Decebal utcákban, 18.00-24.00 óra között.

A közönség figyelmébe

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy
a Mircea Birău Fedett Uszoda
órarendje, 2012.04.7 - 2012.04.15
közötti időszakban a következőképpen változik:

-  szombat   2012.04.7  zárva
-  vasárnap 2012.04.8   zárva
-  szombat   2012.04.14  zárva
-  vasárnap 2012.04.15   zárva

Boldog húsvétot! 
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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 Eladó 370 négyzetméteres
kerthelyiség hétvégi házzal
Marosvásárhelyen, az Erdő
utca 14 szám alatt. Telefon-
szám 0365-804-550.
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 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 Tökéletesen fel vagyok ru-
házva mindenféle női jellem-
vonással, kissé hisztis, makacs,
ugyanakkor kedves, bájos, vic-
ces és odaadó tudok lenni, ez
attól függ, ki hogy közeledik
hozzám. 29 éves nő vagyok és
jellemes, határozott személyi-
ségű férfival szeretnék egy ko-
moly kapcsolatot kialakítani.
Tel:0737700001 sms kizárva
l Az igazi ajándék az egyik
ember számára a másik ember
lehet, a másik szívtől szívig érő
szeretete. Sportos, önzetlen,
határozott, gyerekét egyedül
nevelő, 48 éves, ápolt, figyel-
mes, szeretni tudó, felelősség-
teljes úriember vagyok.
Szeretnék olyan hölggyel is-
merkedni, aki társam tud lenni
a mindennapokban, akivel
együtt tudok nevetni és meg-
birkózni az élet adta nehézsé-
gekkel. Tel: 0742227718 sms
kizárva
l Az álmok néha valóra vál-
nak... Az élet csodás, ha nem

csak átéled, hanem megéled a
mindennapokat. Egy életvi-
dám, kedves, realista 39 éves
nő vagyok. Úgy élsz, hogy ami-
kor lepereg előtted életed kis-
filmje, érdemes legyen
végignézni? Lehetsz örök opti-
mista, szentimentális, roman-
tikus. Láss olyannak, amilyen
szeretnék lenni!
Tel:0748328731 sms kizárva
l Szeretnél találkozni egy
örökké mosolygós 32 éves fia-
tal hölggyel? Úgy véled, hogy
be tudnám csempészni az élet-
edbe a napfényt? Ha igen,
akkor te vagy az életemből a
hiányzó láncszem. Tel:
0748328731sms kizárva
l Az igazi szeretet semmire
sem hivatkozik. Nem a tegna-
pokban, és nem a holnapok-
ban gondolkodik. 37 éves
hölgy vagyok, aki keresi az
igazi szeretetet egy komoly,
megbízható, intelligens úr sze-
mélyében. Tel:0748328731
sms kizárva
l A szerelem által folyamato-
san megújulni, és kettesben
átélni az igazi boldogságot fel-
emelő érzés. Én egy 54 éves ro-
mantikus, álmodozó, kedves
nő vagyok, aki szeret főzni és
virágot kapni. Szeretném, ha te
lennél számomra az Igazi. Tel:
0737700001 sms kizárva
l A szerelem éppoly problé-
mátlan, mint egy jármű, csak
az a kérdés hogy ki vezet, ki
utazik, és merre visz az út. 29
éves független, karrierjében si-
keres, romantikus nő szeretne
megismerni egy művelt, tartós
kapcsolatra vágyó férfit.
Tel:0737700001 sms kizárva
l Érzékeny, 32 éves nő va-
gyok, szeretem a természetet,
a tengerparti sétákat, a kirán-
dulásokat és az őszinteséget.
Egy korban hozzám illő úriem-
berrel szeretnék megismer-
kedni, aki tudja mi a tisztelet és
a szerelem. Tel
0737700001SMS KIZÁRVA
l A táncban nincsenek szabá-
lyok. Ha igazán érzed a ritmust,
nem csinálhatod rosszul. Egye-
dül érzi magát? Társra vágyik?
De nem szeret szórakozóhe-
lyekre járni? Ha a Mira Társke-
reső Ügynökséget választja,
akkor a legjobb helyen jár. A
május 19-én tartandó Singles
Estély keretén belül lehetősége

nyílik megismerkedni egyedü-
lálló személyekkel. Tel:
0737700001, 0748328731

l Az élet túl szép ahhoz, hogy
elpazaroljuk. Egyedül van? Vá-
gyik arra, hogy megtalálja pár-
ját, de nem jut ideje eljárni
szórakozóhelyekre, estélyekre?
Két lehetősége van: egyedül
maradni vagy hozzánk for-
dulni. Tel: 0737700001,
0748328731

Férfiak
l A szeretetet nem tanulja az
ember, a szeretet állapot, ami-
ben létezel. Érzelmileg nyitott,
természetkedvelő, kommuni-
katív, optimista, jó humorú,
társaságkedvelő, őszinte, mű-
velt, 50 éves, határozott úriem-
ber vagyok. Szeretek úszni,
horgászni és keresztrejtvényt
fejteni. Olyan hölggyel szeret-
nék ismerkedni, aki házias,
kedves, őszinte, megértő és
önzetlen. Tel:0748328731 sms
kizárva
l Az igazi ajándék az egyik
ember számára a másik ember
lehet, a másik szívtől szívig érő
szeretete. Sportos, önzetlen, ha-
tározott, gyerekét egyedül ne-
velő, 48 éves, ápolt, figyelmes,
szeretni tudó, felelősségteljes
úriember vagyok. Szeretnék
olyan hölggyel ismerkedni, aki
társam tud lenni a mindenna-
pokban, akivel együtt tudok ne-
vetni és megbirkózni az élet
adta nehézségekkel. Tel:
0737700001 sms kizárva
l Romantikus, pozitív
életszemléletű, racionális élet-
vitelű, belső értékekre hang-
súlyt fektető, 40 éves férfi keres
egy olyan hölgyet, akivel har-
móniában töltheti élete hátra-
levő részét, és akitől kölcsönös
tiszteletet kaphat. Tel:
0737700001 sms kizárva
l Élj a mának! Egyedi vagyok?
Igen, mert egy van belőlem. 35
éves férfi vagyok, nem szeretek
a múlton rágódni, inkább ki-
használom az adott nap min-
den pillanatát. Ha bánt a múlt,
de mégis a jelenben élsz, és
szebb jövőről álmodsz, hívj,
hogy álmodjunk együtt to-
vább. Tel:0742227718 sms ki-
zárva
l Keresem a párom. Ha úgy

érzed, hogy ki tudsz állni egy
olyan személy mellett, aki tisz-
tel téged és megbecsül, vársz
valakire, aki szereti a hosszú
sétákat a természetben, szeret
sportolni, úszni? Hívj, hogy
megoszthassuk az élet apró
örömeit. 52 éves, elvált férfi
vagyok, és csak arra vágyom,
hogy megismerjek egy olyan
hölgyet, akivel megoszthatom
hátralevő életem minden pilla-
natát. Tel:0742227718sms ki-
zárva
l Nagyon könnyű szeretni az
egész világot. Az igazán nehéz
egyetlen emberi lényt szeretni.
Keresem azt az embert, aki tár-
sam lehet. 46 éves jó humorú,
sportos férfi vagyok, aki ko-
moly kapcsolatra vágyik. Tel:
0742227718 sms kizárva
l 36 éves úriember vagyok,
nyílt őszinte szívű hölgyet ke-
resek, aki szeret kirándulni. Ro-
mantikus természetszerető
embernek tartom magam, szí-
vesen tölteném az időm egy
kedves hölgy társaságában,
komoly kapcsolat reményében.
Tel: 0737700001sms kizárva
l Szabadon szeretni...? Hát
akkor próbáljuk meg újra. Min-
den egyes nekifutással talán
közelebb kerülünk. 30 éves jó
megjelenésű férfi szeretné
megtalálni az élete párját egy
intelligens nő személyében.
Tel: 0737700001 sms kizárva
l Aki szeret táncolni, attól
mindig csak egy lépésre van a
szerelem. Ha egyedül van, sze-
ret táncolni és komoly kapcso-
latra vágyik itt a lehetőség,
hogy eltöltsön velünk egy kel-
lemes estét a Társkereső
Ügynökség által szervezett
Single Estélyen, itt megtalál-
hatja élete párját. Az ügynök-
ségünk várja hívását a
t0737700001,0742227718-as
telefonszámokon.

l A szerelem az életünk fő-
szava, s ezért benne van min-
den emberben. 
Aki nem szerelmes, az is szerel-
mes, csak nem tud róla. Sze-
retné megtalálni a szerelmet? 
Mi segítünk önnek megtalálni
a Mira Társkereső Ügynökség
várja hívását a 0742227718,
0737700001-es telefonszámo-
kon.

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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10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Elcserélt 
lányok (s.)

11:55 Tetőtől talpig
12:30 Múzeumtúra (s.)
13:01 Híradó délben
13:25 P'amende
13:55 Esély
14:30 Passió -

Munkácsy
Mihály Trilógia

15:00 Marslakók (s.)
15:35 Telesport (élő)
17:35 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
20:55 Sporthírek
20:10 Marslakók (s.)
20:40 Páduai Szent

Antal - A szó,
mely éget 
(olasz életr.
drám., 2006) 

23:25 Az Este
00:00 Négy szellem
00:55 Everwood 

(am. tévéfilm
sor.)

Péntek 

20:40
Páduai Szent Antal - A szó, mely éget

m2

10:32 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 délben
13:25 Natúra
14:00 Főtér 
15:15 1100 év Európa

közepén (s.)
15:40 Áldott szép

Húsvétnak
gyönyörű ideje

16:40 Família Kft. (s.)
17:05 MacGyver (s.)
17:50 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:20 A Nyereg Klub (s.)
18:45 Lizzie McGuire (s.)
19:10 Rajzfilmek
19:30 Vuk (magyar

rajzf., 1. rész, 1981) 
19:55 Nagypénteki

református
istentisztelet

20:00 Híradó
20:30 A Szórád-ház (s.)
23:20 Megkésett

19:30
Vuk

RTL Klub

08:50 Reggeli
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.)
16:15 Döglött akták (s.)
17:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

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

helyszínelők (s.)
23:25 Gyilkos

elmék (s.)
01:25 Reflektor
01:40 Törzsutas

(2011) (ism.)
02:10 Kemény 

zsaruk (s.)
03:05 Autómánia 

22:25
CSI: Miami helyszínelők

TV2

07:00 Alexandra
Pódium(ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Barátom,

Charlie Brown
(am. animációs
vígjáték, 1969) 

15:10 La Pola (s.)
16:15 Csoda

Manhattanben
(s.)

18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:20 Megasztár 
01:05 Grimm (s.)
02:05 Aktív (ism.)
02:35 Tények Este
03:10 EZO.TV
04:10 Alexandra

Pódium (ism.)
04:35 Vers 

13:30
Barátom, Charlie Brown

Viasat 3

10:05 Gyilkos 
számok (s.)

11:00 Columbo (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:55 A nagy

házalakítás 
14:55 Monk (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:35 Esküdt

ellenségek (s.)
18:35 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

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

egy kicsi (s.)
22:20 Higgy neki,

hisz zsaru (am.
krimi, 1990) 

00:30 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:30 Esküdt
ellenségek (s.)

02:25 Jackie nővér (s.)
02:55 Higgy neki, hisz

zsaru (am. krimi,
1990) 

04:50 Dawson és a
haverok (s.)

22:20 
Higgy neki,hisz zsaru

Duna 

10:05 Hogy volt!?
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Csellengők 
12:30 Térkép (ism.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Vannak vidékek 
15:40 Szerelmes

földrajz (s.)
16:10 Munka-Társ (s.)
16:40 Heuréka! 
17:10 Ízőrzők (s.)
17:40 Nagypénteki

passió
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok 
20:00 Kultikon
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
22:00 Via Crucis - XVI.

Benedek pápa
keresztútja a
Colosseumból 

23:40 Haydn: A
Megváltó hét
szava a keresztfán

22:00
Via Crucis 
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Műsormelléklet 

m1

07:55 Ma Reggel
10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti 
11:30 KorTárs
12:00 Tér és idő

keresztjén
12:30 Most a Buday! 
13:01 Hírek
13:05 Székelyföldi

húsvét
13:35 Zöld Tea
14:05 Tetőtől talpig
14:35 Telesport (élő)
16:30 Giotto és Assisi

Szent Ferenc 
17:35 Biblia vetélkedő
18:30 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
20:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-

jelentés
20:10 Ben Hur 

(angol-kan.-sp.
akciófilm-sor.,
2010) 

00:05 A Bécsi
Filharmonikusok
koncertje 

Szombat

20:10 
Ben Hur

m2

08:10 Zöld 7-es (s.)
08:11 Rajzfilmek
09:10 Zorro legendája (s.)
09:55 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

10:20 A Nyereg Klub (s.)
10:45 Lizzie McGuire (s.)
11:10 A hetedik

testvér (s.)
12:30 Vízitúra
13:00 Marslakók (s.)
15:15 Magyarország

története (s.)
15:45 Rajzfilmek
17:00 Sky kapitány és a

holnap világa (s.)
18:45 Mi micsoda (s.)
19:15 Rajzfilmek
19:45 Vuk (magyar

rajzf., 2. rész,
1981) 

20:10 Szerelmem,
Afrika (s.)

20:00 Híradó
20:30 A Szórád-ház (s.)
23:25 Megkésett

memoár (s.)
23:50 Gasztroangyal
00:45 Telesport 

- OTP Bank Liga

17:00 
Sky kapitány és a holnap világa

RTL Klub

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

bele! (s.)
11:25 Asztro Show
12:20 Házon kívül

(ism.)
12:50 Autómánia
13:25 Amerika

legkeményebb
melói (s.)

14:25 Lost - 
Eltűntek (s.)

16:25 Hetedik 
érzék (s.)

17:30 Pokolba a
szerelemmel
(am. rom. vígj.,
2003)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik 
22:05 Féktelenül 2.

(am. akcióf.,
1997)

00:35 A nagy hajcihő
(angol-am. vígj.,
1999) 

02:20 Fókusz Plusz 

22:05 
Féktelenül 2.

TV2

07:00 Az idő
örvényében (s.)

07:25 Tv2 matiné
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap 
11:55 Tűsarok 
12:25 Bajnokok Ligája

magazin
12:55 Én is szép

vagyok (s.)
13:25 Gyilkos 

számok (s.)
14:25 Top Speed
14:55 Autóguru 
15:25 Xena (s.)
16:25 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:25 Hawaii Five-0 (s.)
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Producerek 

(am. zenés vígj.,
2005) 

23:10 John Rambo
(am.-német
akcióf., 2008)

00:45 A fehér sárkány
(hongk. akcióf.,
2004) 
EZO.TV

23:10 
John Rambo

Viasat 3

07:15 A kifutó 
08:10 Zsírégetők 
08:55 Dawson és a

haverok (s.)
09:50 Halottnak a

csók (s.)
10:40 Columbo (s.)
12:10 Sunday School

Musical (am.
zenés f., 2008) 

13:55 Szívek
szállodája (s.)

14:50 Szex és New
York light (s.)

15:50 Éden 
Hotel 2. (s.)

17:50 Duma - A vadon
hívó szava (am.-
angol családi
kalandf., 2005) 

19:55 Kapás van (am.
rom. vígj., 2001) 

22:00 Nincs kiút (am.
thriller, 1987) 

00:15 Bűvölet (am.
thriller, 1996) 

02:10 Ádám és Éva
(osztrák-német
rom. vígj., 2003) 

03:55 Az utolsó
órában (s.)

19:55
Kapás van

Duna 

10:05 Daktari (s.)
11:00 Zarándokutakon 
11:30 Világ-nézet 
12:30 Munka-Társ (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Lyukasóra
13:40 Mindennapi

hősök
14:10 Önök kérték! 
15:05 Pannon

expressz 
15:35 Jézus (am.-

olasz-német
filmdráma, 1.
rész, 1999)

17:05 Magyar elsők (s.)
17:25 Leányvásár (ff.,

magyar rom.
vígj., 1941) 

19:00 Híradó
19:30 Hogy volt!? 
20:30 A Megfeszített

(magyar zenés
f., 2005) 

22:20 Napok, évek,
századok 

23:15 Dunasport
23:30 Lajkó Félix a

Művészetek
Palotájában

20:30
A Megfeszített 

m1

10:00 A sokszínű
vallás

11:55 Húsvétvasárnapi
római katolikus
ünnepi szentmise

13:00 Kapcsoljuk
Rómát!

13:40 Hírek
13:45 Szellem a

palackból...
14:15 Anno
14:45 Húsvét Görög

Földön
15:00 Julianus barát (s.)
16:05 Olimpiai

magazin
16:35 Telesport
17:10 Endemica

Hungarica 
17:50 Telesport (élő)
19:45 "Imádságos

harangozással..."
20:30 Híradó
20:10 Magyarország,

szeretlek!
22:25 Így készült -

Az ajtó
22:55 Lóvátett

lovagok (am.-
angol-francia
rom. vígj.)

Vasárnap

22:55 
Lóvátett lovagok

m2

09:35 Frakk, a macskák
réme (s.)

09:45 Sky kapitány és a
holnap világa (s.)

11:25 Meséltem én...
11:55 Húsvétvasárnapi

római katolikus
ünnepi szentmise

13:00 XVI. Benedek
pápa húsvéti
üzenetének és
Urbi et Orbi
áldásának

13:35 Vallási műsorok
15:25 Van öt perce?
15:35 Magyarország

története (s.)
16:00 Cimbora - régi új
16:55 Telesport (élő) -

OTP Bank Liga
19:15 Rajzfilmek
19:50 Vuk (magyar

rajzf., 3. rész,
1981) 

20:10 Szerelmem,
Afrika (s.)

20:00 Híradó
20:30 A Szórád-ház (s.)
23:25 Megkésett

memoár (s.)
23:50 Julianus barát (s.)

15:35
Magyarország története 

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:00 Kaland a

szavannákon
(auszt.-francia
kalandf., 2006) 

12:55 Fekete szépség
(am.-angol
kalandf., 1994) 

14:45 Egy zseni, két
haver, egy balek
(olasz-francia-
NSZK akció-vígj.,
1975)

16.00 Hatoslottó-
sorsolás

17:20 A szomszéd
nője mindig
zöldebb (am.
vígj., 1993)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Marley meg én

(am. vígj., 2008)
22:20 Két hét múlva

örökké 
(am.-auszt. rom.
vígj., 2002) 

00:20 Édes november
(am. rom.
dráma, 2001) 

17:20
A szomszéd nője mindig zöldebb

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia
(s.)

07:45 Tv2 matiné
10:30 Őslények

országa 11. 
12:05 Egérmese 3 - A

Manhattan
sziget kincse
(am. rajzf., 2000) 

13:40 Röfitábor (am.
kalandf., 1995) 

15:25 Szegény
embert az
Amish húzza
(am. vígj., 1997)

17:40 Papák a
partvonalon
(am. családi
vígj., 2005) 

19:30 Tények
20:00 Shrek 

(am. rajzf., 2001)
20:45 Lara Croft: Tomb

Raider 2. - Az
élet bölcsője
(am.-német-
japán akcióf.,
2003) 

00:00 A kábelbarát
(am. vígj., 1996)

20:00 
Shrek

Viasat 3

06:30 Smallville (s.)
07:15 Columbo (s.)
09:05 Véznák kontra

dagik 
10:05 EgészségŐr 
10:35 A nagy

házalakítás (s.)
12:25 Trendközelben
12:50 Duma - A vadon

hívó szava (am.-
angol családi
kalandf., 2005) 

14:55 Szex és New
York light (s.)

15:55 Éden Hotel 2. (s.)
17:55 Krokodil

Dundee (auszt.
vígj., 1986) 

19:55 Négy esküvő 
20:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
22:00 A célszemély (s.)
22:55 Állj, vagy lő a

mamám! 
(am. akció-vígj.,
1992) 

00:45 Golfőrültek (am.
vígj., 1980) 

02:35 Trendközelben
03:00 EgészségŐr 
03:25 Célkeresztben 

22:55
Állj, vagy lő a mamám! 

Duna 

09:25 Magyar elsők 
09:40 Akadálytalanul 
10:10 Másfélmillió lépés

Magyarországon 
11:00 Vallási híradó
13:30 Híradó
13:40 Vers
13:45 Népzene 
14:15 Csellengők
14:45 Határtalanul

magyar 
15:10 Arcélek 
15:40 Jézus (am.-

olasz-német
filmdráma, 2.
rész, 1999)

17:10 Hazajáró 
17:45 Elcserélt ember

(ff., magyar
játékf., 1938) 

19:00 Híradó
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
20:00 Quo Vadis? 

(am. történelmi
dráma, 1951)

23:50 Dunasport
00:05 Száz szög 

(olasz
filmdráma,
2007) 

20:00
Quo Vadis? 
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11:20 Rudi malac újra
száguld(német
családi film, 2007) 

13:01 Hírek
13:05 Ennio

Morricone
Krakkóban
(olasz-lengyel
koncertf., 2007)

14:05 Zöld Tea
14:35 Gombold újra!

Divat a magyar!
15:30 Macskafogó

(magyar-kan.-
NSZK anim. f., 1986) 

17:10 Limonádé (am.
musical, 2011)

18:55 Szent Péter
esernyője
(magyar-
csehszl. játékf.,
1958)

20:30 Híradó
20:10 Nim szigete

(am. fant.
kalandf., 2008) 

22:45 Caramel
koncert 2011

23:45 Egy bolond
százat csinál
(magyar vígj.)

Hétfő 

15:30
Macskafogó

m2

11:55 Csizmás kandúr
(német mesef.,
2010) 

13:05 Vízitúra
13:30 Ben Hur (s.)
16:20 Magyar 

elsők (s.)
16:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

17:00 A Nyereg
Klub (s.)

17:25 Lizzie McGuire (s.)
17:50 Robbie,

a fóka (s.)
18:35 Rajzfilmek
19:00 Vuk (magyar

rajzf., 4. rész, 1981)
19:20 Macskafogó

(magyar-kan.-
NSZK anim. f.,
1986)

20:00 Híradó
20:25 Sporthírek
20:30 A Szórád-ház (s.)
23:15 Rocca

parancsnok (s.)
00:05 Munkaügyek (s.)
01:00 Limonádé (am.

musical, 2011) 

17:00 
A Nyereg Klub

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
10:05 Micimackó és a

Zelefánt (am.
anim. f., 2005)

11:10 Míg a halál el
nem választ (s.)

11:40 Élet vagy valami
hasonló (am.
rom. vígj., 2002) 

13:35 Defektes derbi
(am. vígj., 2004)

15:35 Mars a Marsra
(am. családi
vígj., 1997) 

17:25 Még zöldebb a
szomszéd nője
(am. vígj., 1995) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Az arany iránytű

(am.-angol
családi kalandf.,
2007)

22:10 A bakancslista
(am. kalandf.,
2007)

00:05 Családi ügy 
(am. krimi,
1989) 

02:20 Hülyeség nem
akadály (s.)

20:00 
Az arany iránytű

TV2

07:00 Tv2 matiné
10:55 Barbie - A

Hercegnőképző
(am. rajzf., 2011) 

12:35 Zoom kapitány
kalandjai (am.
vígj., 1995) 

14:02 Don Quijote
szamarancsa
(sp.-olasz anim.
f., 2007)

16:00 Sárkányszív 2. -
Egy új történet
(am. kalandf.,
2000)

17:40 Miss Potter
(angol-am. rom.
dráma, 2006) 

19:30 Tények
20:00 Irány Eldorádó

(am. rajzf., 2000) 
20:45 Szahara (angol-

sp.-német
kalandf., 2005) 

00:10 Vaklárma (am.
vígj., 1989)
(ism.)

02:05 A szerelem
tengere (am.
krimi, 1989)

20:45
Szahara 

Viasat 3

09:35 Gyilkos 
sorok (s.)

10:35 Gyilkos 
számok (s.)

11:30 Fedőneve: Pipő
(am.-német
anim. f., 2007) 

13:05 A dzsungel
könyve 2. (am.
anim. f., 2003) 

14:30 Kapás van (am.
rom. vígj., 2001) 

16:35 Állj, vagy lő a
mamám! (am.
akció-vígj.,
1992) 

18:15 Krokodil
Dundee 2.
(auszt.-am.
kalandf., 1988) 

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

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

Dundee (auszt.
vígj., 1986) 

01:10 A végzet
asszonya (am.
filmdráma,
1991)

18:15
Krokodil Dundee 2. 

Duna 

12:00 Jel a világ
számára 

13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár

(magyar szór.
műsor)

15:15 A Budapesti
Tavaszi Fesztivál
nyitókoncertje

17:15 Főhajtás
(magyar
dokumentumf.,
2005)

17:50 A Feltámadott
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:35 Univerzum (s.)
20:30 Hagyaték 
20:00 Teréz anya - 

A sötétség
szentje (osztrák-
német
dokumentumf.,
2010) 

22:00 Karol - Az
ember, aki pápa
lett (lengyel-
olasz életr. film)

01:10 Esztergomi mise
02:15 Vers
02:20 Himnusz

20:00
Teréz anya -  A sötétség szentje

m1

06:28 Családi asztal 
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság

ékköve (s.)
11:10 Fábry 
12:30 Most a Buday!
13:00 Déli harangszó
13:01 Híradó 
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser

Bildschirm
14:25 Magyar elsők (s.)
14:45 Marslakók (s.)
15:15 A Szövetség (ism.)
16:15 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
20:10 Marslakók (s.)
20:40 Hofélia
23:00 Az Este
23:35 Tudorok (s.)
00:30 Barangolások öt

kontinensen -
Franciaországi
elnökválasztás

01:00 Angi jelenti 

Kedd

23:35
Tudorok

m2

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 (s.)
15:20 Vers
15:25 Magyar pop
16:20 Família Kft. (s.)
16:45 MacGyver (s.)
17:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 A Nyereg Klub (s.)
18:30 Lizzie

McGuire (s.)
18:50 Robbie, 

a fóka (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
20:00 Híradó
20:30 Rocca

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

16:45
MacGyver

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.)
16:15 Döglött 

akták (s.)
17:20 Marichuy - 

A szerelem
diadala (s.)

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

klinika (s.)
00:35 Reflektor
00:50 Vészhelyzet (s.)

20:05
A Széf

TV2

07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO.TV
13:15 Vásott szülők

(am. vígj., 1989) 
15:20 La Pola (s.)
16:20 Csoda

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

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

Rosszban (s.)
22:20 A Bourne-

csapda
(am.-német
akcióthriller,
2004) 

00:25 Aktív (ism.)
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Tiszta lap

(magyar játékf.,
2001) 

03:30 TotalCar (ism.)

22:20
A Bourne-csapda 

Viasat 3

08:05 A nagy
házalakítás (s.)

08:50 Gyilkos sorok (s.)
09:45 A nagy

házalakítás (s.)
10:45 Krokodil

Dundee (auszt.
vígj., 1986) 

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

házalakítás 
14:55 Monk (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:30 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

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

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

helyszínelők (s.)
00:20 Doktor House (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)
02:05 Doktor House (s.)

14:55
Monk

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Önök kérték! 
10:30 Népzene 
11:00 Család-barát
12:00 Kulisszatitkok (s.)
12:30 Sírjaik hol

domborulnak... (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:15 Talpalatnyi 

zöld (ism.)
13:45 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

14:00 Parlamenti
közvetítés

17:10 A levendula
(magyar ismerett.
film, 1994) 

17:30 Utazás a Marsra (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra (s.)
20:00 Kultikon
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
22:05 A nap vége 

(ff., svéd
filmdráma, 1957)

17:10
A levendula 
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10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Magyarország,
szeretlek!

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

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

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
20:10 Marslakók (s.)
20:40 Kasszasiker (s.)
22:25 Becsengetünk

és elfutunk 
23:25 Az Este
00:00 KorTárs
00:30 Mellbevágó

(magyar
dokumentumf.,
2007) 

Szerda

00:30
Mellbevágó

m2

10:00 Múlt-kor
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 Vers
13:27 Főtér
14:55 1100 év Európa

közepén (s.)
15:25 Magyar

válogatott
16:20 Família Kft. (s.)
16:45 MacGyver (s.)
17:35 Felfedező úton

a Robinson
család (s.)

18:00 ANyereg Klub (s.)
18:25 Lizzie McGuire (s.)
18:50 Robbie, a fóka (s.)
19:35 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

szerelem(s.)
20:00 Híradó
20:30 Rocca

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

22:25
Maradj talpon!

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

szerelem
diadala (s.)

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

Milliomos!
23:35 Házon kívül
00:05 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

01:00 Ments meg! (s.)

22:25
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág

(magazinműsor)
(ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV
13:35 Winnetou és a

félvér
Apanatschi
(NSZK-olasz-jug.
western, 1966

15:20 La Pola (s.)
16:20 Csoda

Manhattanben (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott szerelem 
19:30 Tények
20:35 Aktív
20:10 Jóban Rosszban (s.)
22:20 Doktor House (s.)
23:20 Született

feleségek (s.)
00:20 Én is szép

vagyok (2012) 
00:50 Aktív (ism.)

13:35
Winnetou és a félvér Apanatschi 

Viasat 3

08:20 A nagy
házalakítás (s.)

09:10 Gyilkos sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

számok (s.)
11:00 A múzsa csókja

(am. vígj., 1999) 
12:55 A dadus (s.)
13:55 A nagy

házalakítás (s.)
14:55 Monk (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:30 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

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

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

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

ellenségek (s.)
02:10 Shameless (s.)
03:05 Dawson és a

haverok (s.)

11:00
A múzsa csókja

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd 
10:00 Parlamenti

közvetítés
17:10 1 könyv
17:15 Vers
17:20 A szabadság

keserű íze -
Márai Sándor és
Nápoly (magyar
dokumentumf.,
2011) 

18:10 Vers
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra (s.)
20:55 Vers
20:00 Kultikon
20:50 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 Kaland 

(magyar rom.
dráma, 2011) 

23:30 Vers
23:35 Márai naplói

(1995)
00:35 Új régi hang

(magyar
dokumentumf.)

17:20
A szabadság keserű íze

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Növények 
és emberek
(francia
dokumentumf.,
2000) 

12:10 Kasszasiker (s.)
13:01 Híradó 
13:25 Slovenski

Utrinki
13:55 Kvartett
14:25 Magyar elsők (s.)
14:45 Marslakók (s.)
15:15 Négy szellem
16:15 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:40 Everwood (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
20:10 Marslakók (s.)
20:40 Elcserélt lányok (s.)
22:30 DTK (talk show) 
23:25 Az Este
00:00 Feltépett szerb

sebek (am.
akcióf., 2009) 

01:40 Everwood (s.)

Csütörtök

20:10
Marslakók

m2

10:00 Múlt-kor
10:25 Zenelánc 
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 (s.)
15:20 Vers
15:25 Magyar retro
16:20 Família Kft. (s.)
16:45 MacGyver (s.)
17:35 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.)
20:00 Híradó
20:30 Rocca

parancsnok (s.)
22:30 Maradj talpon! 
23:20 Angyali érintés 

14:50
1100 év Európa közepén

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.)
16:15 Döglött 

akták (s.)
17:20 Marichuy - A

szerelem
diadala (s.)

18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:50 Barátok közt (s.)
22:25 Daredevil, a

fenegyerek 
(am. kalandf.,
2003)

00:30 Tudorok (s.)
01:40 Reflektor

22:25 
Daredevil, a fenegyerek

TV2

07:00 Segíts
magadon! (ism.)

07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV
13:25 A jamaikai kalóz

(am. kalandf.,
1976) 

15:20 La Pola (s.)
16:20 Csoda

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

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

Rosszban (s.)
22:20 Amerikai pite 2.

(am. vígj., 2001)
00:20 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:00 Amerikai pite 2.

(am. vígj., 2001)
03:40 Segíts

magadon! (ism.)
04:05 Vers 

22:20 
Amerikai pite 2.

Viasat 3

09:30 Gyilkos 
sorok (s.)

10:25 Gyilkos 
számok (s.)

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

házalakítás (s.)
14:55 Monk (s.)
16:40 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:30 Gyilkos 

számok (s.)
19:30 A nagy

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

egy kicsi (s.)
22:20 Éden 

Hotel 2. (s.)
23:20 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:20 Nikita (s.)
01:10 Esküdt

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

haverok (s.)
03:40 A kifutó (s.)

20:25
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

10:00 Világ-nézet
11:00 Család-barát
11:55 Pannon

expressz 
12:25 Térkép (ism.)
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:10 Hagyaték 
15:40 Határtalanul

magyar 
16:10 Lyukasóra (ism.)
16:35 Hazajáró 
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:20 Kalandozó
magyarok
Kínában

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra 
20:00 Kultikon
20:50 Hírek
22:00 Dunasport
22:05 A kőszívű

ember fiai
(magyar
filmdráma, 1.
rész, 1964)

22:05
A kőszívű ember fiai
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Kolozsvári U-FCM 3-1 (0-1)

Vesztettünk az U otthonában,
maradtunk a 15. helyen

Nem sikerült Sabaunak zsinórban harmadszor is győz-
nie, ezúttal a kolozsvári Universitatea otthonában ma-
radt alul, így a Steaua elleni hazai, míg az ASTRA elleni
idegenbeli győzelem után következett a hidegzuhany. 

Sabau 4-4-2-es felállítással kezdett, vagyis a Ghionea-Nicu
hátvéd-duó két kiegészítője Szilágyi meg Sepsi volt, míg a kö-
zéppályán D. Matei jobb összekötőként egészítette ki a Firtu-
lescu-Ilyés-Florin Dan középpályás sort. Csatárként Astafei
társaként Bujort használta a szakember, míg a hálót Albut őrizte
ezúttal sikertelenül. 

Csapatkapitányunk, Ilyés Róbert a 39. percben megszerzi a
vezetést, miután Firtulescu szöglete után, Bornescu ügyetlenül
ütötte ki a labdát, amelyet Sepsi ballal kapura lőtte és a lepat-
tanót irányító középpályásunk a hálóba juttatta. 0-1.

A 49. percben Ghionea, Adrian Cristeát gáncsolta a tizenha-
tos területén, a megadott büntetőt a sértett Albutba lőtte, majd
a visszapattanó labdát Pacurar a hálóba rúgta. 1-1.

Négy perc múlva a liége-i Standard egykori játékosát, Gicu
Grozavot ideálisan szöktette Tony a tizenhatos előtt, a csatár ki-
ugrott a tehetetlen Szilágyi és Ghionea között, majd Albut mel-
lett 12 méterről a hálóba lőtt. 

2-1. A 89. percben Tony Adrian Cristeahoz játszott, majd az
a fél pályáról egy ideális ellentámadásra indította Tonyt, aki rá-
vezette a labdát a mintegy 25 méterre kifutó Albutra. Hálóőrünk
is későre érkezett, így a kolozsvári csatár a hálóba gurította a
játékszert. 3-1.

Csapatunk egy jó játékot produkáló első félidőt követően
gyengén, kapkodva, kissé bizonytalanul játszott a második já-
tékrészben, esélyt adva ellenfelének a játék szervezésére, el-
lentámadásokra, melyekből kifolyólag elvesztettük a
mérkőzést. Említésre méltó a hátvédek gyenge szereplése, me-
lyek hibáiból született mindhárom gól.

Ezzel a vereséggel együttesünk a 15., első kieső helyen ma-
radt. Az alsóházban a 17. helyen tanyázott Chiajna, miután 2-
0 arányban legyőzte a Ceahlault, az addig 16. Petrolul-al cserélt
helyet. 

Lapunk megjelenésének napján, azaz április 6-án, pénteken,
a Sziget-utcában 20:30 órai kezdettel a 12. helyen lévő med-
gyesi Gaz Metant fogadja csapatunk.

U Kolozsvár – FCM Marosvásárhely 3-1 (0-1)
Vezették: Radu Petrescu (Bukarest) – Andrei Constantinescu
(Bukarest), Daniel Mitruţi (Craiova)
U: Bornescu – Achim, Galamaz (46. Abrudan), Szukala, Mendy
(76. Boştină), Păcurar, Hoban, D. Popa (46. Tony), M. Cristescu,
Grozav, Ad. Cristea.
FCM: Albuţ – Nicu, D. Matei (63. Buş), Ghionea, Sepsi, Szilágyi,
Firţulescu (66. Bumba), Ilyés (78. Apostu), Fl. Dan, Astafei,
Bujor.
Gólok: Păcurar (48.), Grozav (53.), Tony (89.), illetve Ilyés (40.)
Sárga lapok: Cristea (36.), Bornescu (49.), Grozav (56.), Boştină
(88.), illetve D. Matei (26.), Ghionea (48.), Fl. Dan (84.) 

– Carlao, a bajnokság őszi idénye végén,
szinte csapot-papot hagyva, észrevétlenül
távoztál a City’ustól, marosvásárhelyi szur-
kolóid nem kis csodálkozására. Hogyan ke-
rültél épp Kínába?

– A City’us egykori edzője David Con-
calves és több egykori csapattársam már jó
ideje a kínai együttesnél profiskodik, ők
hívtak az együtteshez. Sajnálom, hogy
kénytelen voltam megválni a csapat lelkes
szurkolóitól, akik szerettek és tiszteltek en-
gem. De be kell ismernem, minden szem-
pontból sokkal jobb lehetőségem adódott
a kínai csapatnál, mint amilyen Marosvá-
sárhelyen volt. A spanyol második ligából
is volt ajánlatom, de én a kínai szerződés
mellett döntöttem.

– Azt is lehetett hallani a City’us háza
táján, hogy oly hirtelen távoztál, hogy még
a csapattársaktól sem búcsúztál, sőt azt is
beszélték, hogy összevesztél barátnőddel és
ez  volt távozásod egyik oka. Így volt?

–Mielőtt Kínába utaztam volna, elbú-
csúztam a csapattársaktól. Egyáltalán nem
igaz, hogy összevesztem volna a barátnőm-
mel. Együtt vagyunk most is, remélem,
hogy bárhol is fogok futballozni, ő majd
velem tart, mindenhová elkísér. Mi több,
rövidesen megházasodunk. Amúgy a csa-
ládommal közösen határoztuk el, hogy Kí-
nába szerződjek, miután az első ajánlatot
a jelenlegi klubom részéről visszautasítot-
tam. 

– Marosvásárhelyen három sikeres esz-
tendőt hagytál a hátad mögött, amely idő-
szakban két bajnoki címet, négy Románia-
kupát és egy Szuperkupát nyertél. Te hogyan
értékeled az általad itt eltöltött időszakot?

– Valóban sikeres és csodálatos idősza-
kot éltem át Marosvásárhelyen. Az oda ke-
rülésemtől kezdve a távozásomig, mind a
néhai Kiss Istvántól, majd idővel a felesége
részéről, Kiss Imolától sok segítségben volt
részem, nem beszélve a vezetőség többi
tagjáról, edzőimről, csapattársaimról, akikre
mindig is nosztalgiával fogok gondolni.
Nem utolsó sorban az együttes szurkolóira
is szívesen emlékszem vissza, akik mindig
kiálltak a csapat mellett. Mindig is szeret-
tem Marosvásárhelyt!

Egy dologra viszont keserű szájízzel fo-
gok visszagondolni, éspedig arra, amikor
megkaptam a kínai ajánlatot, ezt közöltem
az elnök úrral (Terbea Sorin), aki közöm-
bösen fogadta, s 30 másodperc után fakép-
nél hagyott. Ekkor vettem igazán észre,
hogy neki a teremlabdarúgás nem a leg-

fontosabb dolog. Viszont örvendetes szá-
momra az, hogy jelenleg egy olyan bajnok-
ságban szerepelek, ahol valamennyi együt-
tes profi elképzelés szerint működik, ahol
nagyon tisztelik és becsülik az idegenlégi-
ósokat is.

– Azzal, hogy Kínába szerződtél meghi-
úsult az álmod, hogy román állampolgár le-
gyél és szerepelj a román válogatottban...

– Valóban, de nem tudok, míg a világ
álmodni és remélni. Több tettre lett volna
szükség, én magamtól nem tudtam mind-
ezt elérni. Aki a legtöbbet segített ezzel
kapcsolatosan, az Marcel Vinteler volt.

– A City’usnál évekig csapattársad volt
Klein Laci, aki idővel abbahagyta a terem-
focit, majd távozásod után újra kezdte, sőt
újra beverekedte magát a válogatottba. Mi-
lyen volt a viszonyod Lacival?

– A lehető legjobb, sőt elítélem azokat a
pletykákat, melyek szerint mi nem egyeztünk
jól. Romániába kerülésem óta ismerem őt,
akitől mindig is lehet jó dolgokat tanulni.
Nagyon jó csapattársi és baráti viszonyom
volt vele, akinek ez úton is sok sikert kívánok. 

– Jelenleg melyik egykori marosvásár-
helyi csapattársaiddal tartod még a viszonyt?

– Sok egykori társammal tartom, de fő-
leg Moldovan Vasile és Aszalos Csongor ka-
pusokkal meg Raul Ungur kapusedzővel
gyakran társalgok.

– Mondj néhány szót jelenlegi csapatod-
ról?

–Az első ligás Zhuhai Ming Shi F.C. (Gu-
angdong Professional Indoor Futsal League)
keretét 5 portugál, 6 brazil és három kínai
játékos alkotja. Csapattársaim többek közt
Murilo, Viola, Nuno Miguel és Orlando, akik-
kel a City’usnál is együtt játszottunk, meg
Andre Lopes, aki egy évig a Chiajna játékosa
volt. Jó csapatunk van, melynek edzője az
a David Concalves, aki rövid ideig a maros-
vásárhelyi együttest edzte. Együttesünk
harmadik lett a rájátszásban, ami kiváló
eredmény. A vezetőség részről kaptam egy
három szobás lakást, és mindent magad-
nak, amit megígérnek. Szabadidőmet egy-
kori-jelenlegi csapattársaimmal töltöm,
akikkel sokat játszunk playstationnel, és
nagyokat sétálunk Kína harmadik legna-
gyobb, tízmilliós lakosú metropoliszban. 

Egy jobb ajánlatért 
ment el a City’ustól Kínába

Exkluzív interjú Carlos Alberto Alves Ferreiraval (ismertebb nevén Carlao), a marosvásárhelyi City’us
hajdani teremlabdarúgó kapusával, aki a téli szünidőben Kínába szerződött. Jelenleg a dél-kínai
Kuangtung (Guangdong) tartomány, Guangzhou városának Zhuhai Ming Shi FC nevű első osztályos
csapatánál játszik sikeresen, melynek csapatkapitánya is egyben.



16. oldal >> Szórakozás április 6 - 12.

C M
Y B

C M
Y B

Belvizek c. rejtvényünk helyes megfejtése: – No de ne izguljon már úgy, uram! Csak húsz-huszonöt évenként van ennyire víz alatt!

Áldott 
ünnepeket 
kívánunk!

>>> Maros megyei hetilap <<<

Labdarúgás, I. Liga, XXV-ik forduló

Jegyek ára 10 lejJegyek ára 10 lej

április 6., péntek
Tran-Sil Stadion
időpont: 20.30 

Hajrá FCM!
Hajrá 

Marosvásárhely!

Jegyek a következő helyeken kaphatók:

Stadion pénztára

Márkabolt

kedd -  csüt.: 16-19 óra, péntek 17-18.30 óra

Gyerekeknek 10 éves korig 
és hölegyeknek 

INGYENES a belépés!

kedd - péntek: 11-18 óra


