
Több mint húsz év után még mindig csak az állóvizet kavarják fel a marosvásárhelyi történelmi egy-
házközségek, mikor hosszú és költséges úton próbálnak jogi orvoslatot nyerni egykori tulajdonuk
visszaszerzésére. Noha a restitúciós törvény szavatolja az 1948-as tulajdonviszonyok helyreállítását,
a helyi vezetők mind a mai napig mondvacsinált ürügyekkel zárkóznak el az egyeztetésektől. A
kooperáció teljes hiányában még a megnyert törvényes procedúra sem jelent biztosítékot a tulaj-
donjogok akadálytalan gyakorlására. A marosvásárhelyi református és katolikus egyházak
képviselőit kérdeztük ingatlanjaik visszaszolgáltatásáról.

Kultúra

KZST – újjáalakulásának 20.
évfordulója

(…) Valljuk, hogy lehet úgy irányítani egy kul-
túrintézmény működését, hogy azt ne érint-
hessék a napi politika hullámai. Valljuk, hogy
a szellemi élet igazi fórumán elfér egymás mel-
lett a jobb- és baloldali világfelfogás. Valljuk,
hogy ez az egyetlen alap, amire fel lehet építeni
az erdélyi magyarság kultúrszolidaritását.

Zöldek

Ki döntött az újabb
fakivágásokat illetően? 

Marosvásárhely környezet- és természetvédő,
valamint városvédő szervezete, a Civitas
Nostra hétfőn, január 31-én egy átiratot nyúj-
tott be Dorin Florea polgármester figyelmébe
ajánlva, melyben felkérik az illetékeseket, je-
löljenek meg egy időpontot, amikor a kiala-
kult helyzet elemzésére sor kerülhet. 
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Sport

Medvék, sasok 
és pingvinek közt 
a  jégkorongozók

A Maros Party Hockey Times, amatőr jég-
korongozók alkotta marosvásárhelyi
sportegyesület egyik legtapasztaltabb já-
tékosával, edzőjével, a hajdani gyephokis,
i. Albertini Zoltánnal beszélgettünk.

>>> 15. oldal

>>> 7. oldal >>> 6. oldal

Sport

Bajnokok találkozója
Marosszentgyörgyön

Július 24–31. között Bukarestben tartják
minden idők legrangosabb birkózó világver-
senyét, a 2011-es Iúsági Birkózó Világbaj-
nokságot, melyen több mint 100 ország több
száz sportolója vesz részt. A világbajnokság
rendezésével kapcsolatos nemzetközi érte-
kezletet a marosszentgyörgyi Apollo Wellnes
Club konferenciatermében rendezték meg,
melyen a rendezők megbeszélték a rangos
nemzetközi versennyel kapcsolatos rendezési
teendőket és a romániai birkózó bírók szak-
képesítő tanfolyamára is sor került.

Hír és hírháttér

Képzelt riport az RMDSZ Maros megyei TKT üléséről

Kíváncsian várta a közvélemény a Maros megyei
RMDSZ TKT-ülését. Kíváncsian várta a sajtó is, hiszen
fontos döntések meghozatala szerepelt a napiren-
den. Melyik elnökjelöltet támogatja a szövetség leg-
nagyobbnak mondott területi szervezete, kik lesznek
a küldöttek, és milyen kritériumok szerint választják
meg őket? Információéhségünk és kíváncsiságunk
ezúttal be kellett érje azzal, amivel a sajtótájékoz-
tatón szolgáltak. Kitiltottak, hát elképzeltem...

>>> 5. oldal

Kincs, ami nincs
Még mindig állami kézen az egyházi javak többsége

>>> 15. oldal
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Névnapok

a 7 képe : 

Február 2. Karolina, Aida, Gergely, Johanna
Február 3. Balázs, Oszkár
Február 4. Csenge, Jára, Johanna, Andrea, Veronika
Február 5. Ágota, Ingrid, Kolos, Albin
Február 6. Dóra, Dorottya, Titusz, Dorina, Réka
Február 7. Rómeó, Tódor, Richárd
Február 8. Aranka, János, Jeromos, Salamon

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: Rengeteg tennivaló vár önre a következő napokban – kevés
ideje jut a pihenésre ezen a héten. Nem számolt azzal, hogy a
jól végzett munkájára főnökei is felfigyelnek, és nehezebb 
feladatokkal látják el. 

Bika: Szabadság – a következő napokban ez lesz a jelszava. Úgy
érzi, betelt a pohár, folyamatosan mások igényei szerint alakítja
a hétköznapjait, és a külvilág elvárásainak próbál megfelelni.
Ezen a héten végre az asztalra csap, mind a munkahelyén, mind
az otthonában igyekszik érvényre juttatni a saját elképzeléseit.

Ikrek: Ingerült és türelmetlen lehet. Hajlik az elhamarkodottságra
és a lobbanékonyságra. Kizárólag a saját feje után megy, nem
hallgatja meg mások véleményét. Pedig jobban tenné, ha
megőrizné hidegvérét: fékezze az indulatait és törekedjen 
kompromisszumra.

Rák: Előfordulhat, hogy egy teljesen váratlan munkalehetőség
hullik az ölébe, melyet vétek lenne nem elfogadni. De az is lehet,
hogy jelenlegi munkahelyén adódik egy vissza nem térő
lehetőség: megmutathatja a közelmúltban megszerzett tudását,
és feljebb léphet a ranglétrán.

Oroszlán: Számos félreértés nehezítheti meg életét. Igyekezzen
pontosan és minél szabatosabban kifejezni érzéseit és gondolatait.
Ez a hét szakmai szempontból alapvetően kiváló időszak – 
amennyiben a kollégák és az ön között kialakuló tévedéseket
sikerül kivédenie.

Szűz: Rengeteg dolog megváltozott körülötte az elmúlt 
időszakban, és egyre nehezebben követi nyomon az eseményeket.
Néha már úgy érzi, semmi befolyása nincs az élete alakítására,
csak sodródik egyik eseményből a másikba. A következő pár nap
végre alkalmas lesz arra, hogy kezébe vegye a gyeplőt.

Mérleg: A siker utáni vágya a következő napokban jelentősen
felerősödik. Ha megtalálja a saját útját, és rájön ki is ön valójában,
karrierjében komoly változásokra számíthat. Előfordulhat, hogy
ráébred, eddig nem a helyes vonalon mozgott, és álláskeresésre
adja a fejét, netán pályát módosít.

Skorpió: Önnel nem unalmas az élet, mindig kitalál valami új-
donságot – és gyakori hangulatingadozásai is színesítik a hétköz-
napokat. Ezen a héten a kreativitása kerül előtérbe.
Alkotószellemének köszönhetően nem kis meglepetést okoz
munkatársainak, feletteseinek.

Nyilas: Használja ki hirtelen támadt energiatöbbletét. Sok örömöt
szerezhet szeretteinek egy izgalmas kirándulással, de szakmai
téren is profitálhat erőforrásaiból. Legyen minél gyorsabb és
pontosabb, kreatív ötleteivel pedig használja ki minél jobban.

Bak: Az elmúlt időszakban olyan dolgokkal volt elfoglalva,
melyek nem kötötték le figyelmét, illetve szakmai szempontból
nem inspirálták kellőképpen. Ezen a héten fordul a kocka: vegyen
mély levegőt, merítsen bátorságot, és vágjon bele abba a pro-
jektbe, ami igazán érdekli.

Vízöntő: Annak ellenére, hogy ön kellően szociális lény, sokszor
meglehetősen hidegvérűen és tárgyilagosan viselkedik azokkal
az emberekkel, akikkel napi kapcsolatban van. Bonyolult szakmai
tárgyalásokat gyakran rendkívül személytelen modorban vezet
le. 

Halak: A sors új feladatok elé állíthatja. Főnökei egy, az eddigi
teendőihez képest sokkal komolyabb munkával bízzák meg. Igazi
szakmai kihívásra számíthat, melyhez valójában megvan a kellő
felkészültsége, csak azt nem tudja, hogyan alkalmazza az adott
helyzetben.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!
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>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
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Hasznos telefonszámok

Színház

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kö-
vesdy István rendezésében február 2-án
este 7 órától játssza a Bolha a fülbe című
bohózatot. 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
hallgatói február 3-án a Finito verses ko-
médiáját játsszák. Az előadásra este 7 órá-
tól, a Stúdióban kerül sor. Az előadás
időtartama 2 óra szünet nélkül. Az előadás
csak 12 éven felülieknek ajánlott!

Hangverseny

Csütörtökön, február 3-án, a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia heti hangver-
senyén Shinya Ozaki (Japán) vezényel,
zongorán Mizue Yamaguchi működik
közre. Műsoron: Dvorak – g-moll szláv
tánc, Rachmaninov – 2. c-moll zongo-
raverseny, Kodály – Háry János szvit.

Súrlott Grádics 

Nagy Pál Betűvetők mezején és Val-
lomásos emlékek című köteteit, vala-
mint Bölöni Domokos Küküllőmadár
című könyvét mutatják be a Súrlott Grádics
irodalmi körben szerdán 17 órakor a Ber-
nády Házban. 

Előadás Wass Albertről
Az Erdélyi Magyar Iak marosvásárhelyi

szervezetének rendezésében, Wass Albert-
ről hallhatunk előadást, csütörtökön 18
órától a Deus Providebit Házban. Meghí-
vott vendég Bartha József református tisz-

teletes, a Czegei Wass Alapítvány elnöke.

Képeslap a semmiből

Lírai koncert Kovács András Ferenc
megzenésített verseiből, előadja a Próba
Után Lacikánál Borozunk zenekar, feb-
ruár 4-én, pénteken 18 órai kezdettel, a
Jazz & Blues Club (Sörház – Sinaia utca 3.
szám) Piano szalonjában. Az együttes tag-
jai: Márton Lóránt (ének, gitár), Tinca
Teddy (gitár), Tóth László (basszusgitár),
Éltes Áron (fúvós hangszerek, ének), Csu-
rulya Árpád (dobok) Dramaturg: Klárik At-
tila. 
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Még mindig állami kézen az egyházi javak többsége
Több mint húsz év után még mindig csak az állóvizet kavarják fel a marosvásárhelyi történelmi egyházközségek, mikor hosszú és költséges úton
próbálnak jogi orvoslatot nyerni egykori tulajdonuk visszaszerzésére. Noha a restitúciós törvény szavatolja az 1948-as tulajdonviszonyok helyreál-
lítását, a helyi vezetők mind a mai napig mondvacsinált ürügyekkel zárkóznak el az egyeztetésektől. A kooperáció teljes hiányában még a megnyert
törvényes procedúra sem jelent biztosítékot a tulajdonjogok akadálytalan gyakorlására. A marosvásárhelyi református és katolikus egyházak
képviselőit kérdeztük ingatlanjaik visszaszolgáltatásáról.

„A mindenkori
városvezetés arra hi-
vatkozik, hogy a bel-
területeken levő
ingatlanokat nem kell
visszaadni, pedig annak
idején, ’90-ben még sok
olyan üres terület volt,
amit vissza lehetett
volna szolgáltatni. Még
most is vannak, de
ezeket sem adták 
vissza. 21 év telt el,
miközben annyival vi-
gasztalnak, hogy kár-
pótlásra javasolták
őket. Azonban többszöri
megkeresésünkre is azt
mondták, ezeket nem
kell visszaadni, a
törvényt viszont
egyetlen megkérdezett
jogász sem ismeri.”

Lassan halad az államosított egy-
házi javak visszaszolgáltatása. Bár még
mindig számos per van folyamatban,
némi előrelépés azért csak érezhető,
tapasztalható. A Keresztelő Szent
János Plébánia a visszaigényelt ingat-
lanok közül visszakapta a Művészeti Lí-
ceum, valamint az Európa Gimnázium
(egykori 4-es iskola) épületeit. A refor-
mátus felekezet újra magáénak tud-
hatja a bábszínház és az egykori
leányiskola (a Művészeti Líceummal
szemben, a Maros Művészegyüttes
volt székhelye) épületét. Ez utóbbi
olyan leromlott állapotban volt, ami-
kor visszakerült régi tulajdonosához,
hogy bár egy ideig még néhány művé-
szetis osztály működött benne, ősztől
kénytelenek voltak kiüríteni, most tel-
jesen használatlanul áll. Az Ariel báb-
színház a megyei tanács fennhatósága
alá tartozik, s bérlőként, szerződés
alapján fizet a református egyházköz-
ségnek.

A Városháza vonakodik
rendszeresen fizetni 
a bérleti díjakat 

Hasonlóképp, bérlői minőségében
a Városházának is fizetési kötelezett-
sége lenne a katolikus egyház felé
mindkét iskola épületének használa-
táért, de míg egyikre esetlegesen és
érvényes szerződés nélkül időnként
törleszt egy-egy adagot, a másikra vo-
natkozóan nemes egyszerűséggel
megtagadja ezt. „A Művészeti Iskolával
lejárt a szerződésünk, hosszabbításra
nem jöttek, miközben olyan kéréssel
fordultak hozzánk, hogy jó lenne, ha
kívülről felújítanánk az épületet, bár az
egyezség úgy szólt, hogy kívülről-be-
lülről ők kötelesek elvégezni a felújítá-
sokat. Mi felszólítottuk, hogy lejárt a
szerződés, azóta is évek teltek el, és
rapszodikusan, hébe-hóba fizetnek” –
taglalja Bálint Géza, a Keresztelő Szent
János Plébánia adminisztrátora. 

Ennél bonyolultabb a helyzet az
egykori 4-es iskola épületével, amely
esetben még a bírósági határozat sem
jelent biztosítékot a bérleti díjak kifi-
zetésére. „Az Európa Gimnáziumra

nem sikerült szerződést kötni, így ott
nem is fizetnek. Egy cserét ajánlottak
fel: a Művészeti Iskolának egy utólag,
államilag épített szárnyát kínálták fel
az egész 4-es iskola épületének és te-
rületének fejében. Bele is mentünk
volna, de technikai akadályok adódtak,
így az elhúzódott, az illető periódusra
pedig nem fizették a bért. Per útján
végül kötelesek lennének kiegyenlíteni
tartozásukat, de ez a mai napig végre-
hajtás alatt van. A bírósági eljárás
utáni évek újra kifizetetlenek, ezért
újabb perre lesz szükség” – fogalma-
zott az ügyintéző.

Elcserélem ingatlanom 
a sajátommal

Bár a már jogilag visszajuttatott in-
gatlanok helyzete sem maradéktala-
nul tisztázott, bizonyos épületek
gyakorlatilag a mai napig nem kerül-
tek vissza jogos tulajdonosukhoz.
Hosszadalmas, több éves jogi folyamat
által próbálják egyenként visszasze-
rezni, amit egykor egyik napról a má-
sikra erőszakosan eltulajdonítottak. A
református egyház a Szent György
utcai egykori Bethlen Kata bentlakás
épületét pereli, melyet jelenleg is a
gyermekvédelemi hivatal használ.
Ennél jóval bonyolultabb, már-már a
képtelenség határát súrolja azon főtéri
ingatlan visszaszerzésének procedú-
rája, ahol egy táskásüzlet, illetve egy
szemészet áll. „Ezzel az a probléma,
hogy annak idején az épület ötven szá-
zalékát államosították egyidőben a
felsővárosi templom épületének felé-
vel. 1972-ben a néptanács és az egy-
ház kötött egy egyezséget, miszerint
visszaadják a felsővárosi templom
épületének államosított ötven száza-
lékát, a főtéri épület fejében. Magya-
rán a sajátunkról mondtunk le a
sajátunkért. A döbbenetes pedig az,
hogy a restitúciós bizottság ezt telje-
sen szabályos cserének minősítette,
melynek értelmében semmiféle jogos
követelésünk nem lehet” – meséli La-
katos Péter, a Kistemplom lelkésze, a
kuratórium volt elnöke. A döntést a
strasbourgi bíróságon megfellebbez-

ték, így ez a vita is valószínűleg több
évig elhúzódik, és az eredményt te-
kintve is kétes a kimenetele.

Sem visszaadni, sem
kártérítésre kiírni 
nem akaródzik a telkeket

Elutasítás, mély hallgatás és kétes
indokok jellemzik a hozzáállást az egy-
házak földterületeinek visszaszolgál-
tatását illetően. Némely területet
azóta beépítettek, ezek helyébe a tör-
vény értelmében más földeket kellene
kimérni, de egyelőre a még most is ál-
lami kézen levő, mindmáig beépítetlen
területek esetében sem mutatnak haj-
landóságot erre. „A mindenkori város-
vezetés arra hivatkozik, hogy a
belterületeken levő ingatlanokat nem
kell visszaadni, pedig annak idején,
’90-ben még sok olyan üres terület
volt, amit vissza lehetett volna szolgál-
tatni. Még most is vannak, de ezeket
sem adták vissza. 21 év telt el, miköz-
ben annyival vigasztalnak, hogy kár-
pótlásra javasolták őket. Azonban
többszöri megkeresésünkre is azt
mondták, ezeket nem kell visszaadni,
a törvényt viszont egyetlen megkérde-
zett jogász sem ismeri” – magyarázza

a telkek helyzetét Bálint Géza. A vesz-
teség több mint tíz hektár beltelket je-
lent, többek közt a Jeddi és a Bodoni
útban, a Víkend területén. 

Ugyanígy a református egyház sem
kapta vissza földterületeit. Bár némi
erdőt leszámítva, a többszöri igénylés
ellenére se kaptak megfelelő választ.
Így továbbra sem került vissza tulajdo-
nukba, de kárpótlást sem kaptak az
egykori Elektromaros számológépgyár
alatti területért vagy a Jeddi útban
levő volt Dacia szerviz területéért.

Az egyházak képviselői úgy értéke-
lik, a harc, amit folytatnak, Cervantes
regényhősének párbaját idézi, mely a
véget nem érő költséges jogi hadako-
zások útján megreked. 

– Miben bízhatunk? – summáz
kérdésünkre Bálint Géza – Azt vár-
nánk, hogy jogos tulajdonunkat vala-
milyen formában visszaszerezzük. De
ha a statisztikát vesszük figyelembe,
abban reménykedhetünk, hogy renge-
teg költséggel és munkával elérjük azt,
hogy melegen tartsuk az ügyet. Mert
az, hogy megnyerjük és a visszaszol-
gáltatás végre is hajtasson, a jelenlegi
hozzáállás mellett, nagyon valószínűt-
len.”

Balogh Erzsébet

Kincs, ami nincs



Városunk neve

Kétnyelvű városunk több névváltoztatáson ment át. A
valamikori Székelyvásárhely évszázadokkal ezelőtt vette át
és viseli büszkén mind a mai napig a Marosvásárhely nevet.
A román elnevezés a néhai Mureş-Oşorhei helyett Târgu
Mureş lett. A város román elnevezését is hol „î”, hol pedig „â”
betűvel kellett írni. Ezzel nem lett volna különösebb gond,
ha mára nem alakult volna ki az a zavaros helyzet, hogy
mind a hivatalos helyeken, mint a magánéletben egyforma
gyakorisággal használják a két változatot. Tudomásom
szerint nem született olyan döntés, amely egyértelműen
meghatározná, hogy melyik változat az érvényes –
hivatalos neve tudtommal minden városnak csak egy lehet
–, vagy ha született is, továbbra is használatban maradt az
összes lehetséges változat. 

Gyakorlatilag két nagy tábor létezik. Az egyik tábor a
„Tîrgu Mureş”-t használja, a másik pedig a „Târgu Mureş”-t,
de olyanok is akadnak, akik beékelnek egy-egy kötőjelet, és
emiatt aztán előfordul még a „Tîrgu-Mureş”, a „Târgu-Mureş”
vagy a „Tg-Mureş” változat is. Nem tudom kinek az érdeke
ezt a zavaros helyzetet fenntartani, de kétlem hogy a
„karakterek” harcának lennénk a tanúi. Csupán arról lehet
szó, hogy az egységes nyelvhasználati szabályok hiányában
mindegyik változatot elfogadják (ami természetesen nem
is rossz dolog). Azt viszont el kellene dönteni, hogy melyik
legyen a „rendes” városnév, és legalább a hivatalos helyeken
használják mindig ugyanazt.

A „Tîrgu Mureş-szimpatizánsok” között megtaláljuk a
polgármesteri hivatalt, a prefektúrát, a megyei tanácsot, és
a lakosság-nyilvántartó hivatalt. Ugyanakkor viszont, bár a
személyazonossági igazolványokban azt írja, hogy „Tîrgu
Mureş”, a város ingatlanjainak a telekkönyvében már az
szerepel hogy „Târgu Mureş”. A másik, „Târgu Mureş-
változatot” használók között vannak például a város román
nyelvű napilapjai, a Nemzeti Színház, a város nemzetközi
repülőtere. Még a Wikipédia internetes szótárában is az
utóbbi elnevezés szerepel. Az ellentétes példák felsorolását
szinte vég nélkül lehetne folytatni.

Természetesen nem lenne helyes, ha most olyan szigorú
városi határozatok születnének, amelyek a lakosokat
kényszerítenék fölösleges ügyintézésre. Kellene azonban
egy egységes stratégia, legalább ami az említett
problémát, a város elnevezését illeti. Jó lenne, ha a jelenleg
is használatos valamennyi névváltozatból kiválasztanának
egyet, amelyet egységesen és kizárólagosan használnának
az állami és a helyi intézmények. Ezt kellene a köztudatba
beépíteni. Tudomásom szerint nyelvileg inkább a „Târgu
Mureş” lenne a helyes, mert erre az írásmódra tértek vissza a
román nyelvészek, de ha esetleg mégis a másik változatot
erősítenék meg, akkor az sem baj, csak maradjanak
egyetlen változatnál. Akkor nem fordulhatna elő például az
a nevetséges helyzet, hogy a közterületen, néhány méteres
távolságon belül (a nemzetközi úton, a város koronkai
kijáratánál) nem kevesebb mint három különböző román
elnevezése is szerepel ugyanannak a városnak, azaz
Marosvásárhelynek.

Ferencz Zsombor
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Az arc nem a tiéd, csak őrzöd valakiét…
– énekli az Omega. Egy Istenarc van eltemetve
bennem – írja Reményik Sándor.

A farsangi maszkabálokon szívesen vise-
lünk álarcot, hogy ne ismerjenek ránk, hogy
megtévesszük a másikat, és szívesen tetszel-
günk olyan álruhában, amely valahol titkos
vágyainkról is árulkodik. De az alakoskodás,
az álarc viselése nem csak farsanghoz kötődik.

Álarcot a világ minden kultúrája használ,
a történelem kezdetétől. Ezek az álarcok „el-
sősorban rituális célt szolgáltak: hogy az
ember eltakarva „lényegét” az arcát egy kicsit
átalakuljon, belekukkintson az időn és téren
túli világba. Aztán a mágikus-vallásos alakos-
kodásból nőtt ki az ókorban a színjátszás,
amelynek inkább a szórakoztatás, a játék volt
a célja.” (Szalontai Anikó)

A krónikák szerint Mátyás király is álruhá-
ban járta az országot, hogy megtudja, hogyan
vélekednek róla, és megfigyelje: rá hivatkozva,
vagy éppen a hatalom mámorában a vidéki
kiskirályok hogyan nyomják el a szegényt, és
miképpen élnek vissza  a tisztségükből eredő
hatalommal.

A farsangi alakoskodás máig fennmaradt
hagyományai – a busójárástól a riói vagy a
velencei karneválig – mind megőrizték a lé-
nyeget: az ember szereti eltakarni igazi énjét,
szeret inkognitóban maradni. „Maszkja biz-
tonságában, névtelensége megőrzésével
mint egy hatalmat kap arra, hogy felmentse
magát a hétköznapi szabályok betartása alól”
– állítja a fentebb említett néprajztudós.

A gond csak az, hogy a farsang végletesen
kifordított világa leleplez minket. Nekünk sze-
gezheti a kérdést: valójában melyik is az igazi
arcunk?

De gondolhatunk a plasztikai sebészetre,
amikor tehetősebb emberek, színészek, sztá-
rok milliókat fizetnek azért, hogy fiatalabb-
nak, szebbnek tűnjenek fel a világ előtt, mint
amilyenek a valóságban. Betegesen elvetik a
természetest, és ál-arcot öltenek magukra.

Azonban mindannyiunkban megvan a
képmutatás késztetése. Amikor idegenek tár-
saságában vagyunk, kedvezőbb színben tűn-
tetjük fel magunkat, igyekszünk megnyerők
lenni. Gyakran álarc a mosolyunk, a dicsekvé-
sünk, a viselkedésünk, a fontoskodásunk, a ci-
nizmusunk, a keménységünk, amikor
tulajdonképpen elrejtjük, megtagadjuk, elba-
rikádozzuk igazi énünket. Lehet ez óvintézke-
dés is, mankó is, hiszen tudjuk a Bibliából,
Jákob történetéből, milyen sebzett, törékeny
az ember. Bujkálunk az Isten átvilágító tekin-
tete elől, mint Ádám és Éva. Az első bűn óta
mindannyian sebzettek vagyunk. Nem szeret-
nénk még több sebet kapni azzal, hogy min-
den kártyánkat kiteregetjük.

Tudni kell titkot tartani, tudnunk kell őrizni
titkunkat. Az álarc lehet kivetítés, kisebbségi
érzésünk kompenzálása, lehet valamilyen el-

nyomott, fel nem dolgozott pszichés bajunk
jele is.

Mire jó az álarc, és meddig? Mi van akkor, ha
szerepeink, álarcaink hirtelen lehullnak? Vagy
akkor, ha maszkjaink annyira hozzánk tapadnak,
hogy nem lehet levakarni rólunk? Mi történik ve-
lünk, ha egyszer csak, egy ösztönös gesztus, egy
elszólás, egy tudattalanból felengedett mondat
után kapunk észbe, s már késő?

Jézus báránybőrbe bújtatott farkasoknak,
fehérre meszelt síroknak nevezi a farizeusokat,
akik a közvélemény előtt  törvénytisztelő, val-
lásos  tekintélynek mutatkoztak. És minden
igyekezetükkel igyekeztek fenntartani a lát-
szatot. De Istenhez méltóbb a bűnös alázata,
aki beismeri, hogy állandóan rászorul az isteni
irgalmasságra.

A magával és feddhetetlenségével eltelt,
másokat viszont becsapó képmutatás elzárja
az ajtót az isteni kegyelem elől.  Jobb lenne, ha
mielőtt önmagunkkal meghasonulnánk, ven-
nénk a bátorságot, és legalább Isten előtt
megmutatnánk igazi, csupasz, bűnöktől seb-
zett énünket. Hagyjuk, hogy leplezze le álar-
cainkat és szembesítsen igazi valónkkal. Mert
ott benn, a lélek legmélyén az ő védettségét
élvezhetjük. Előtte szükségtelen álarcot viselni.
Úgy vagyunk természetesek, szépek, ahogyan
teremtett. Nincs szükség mesterséges ál-ar-
cokra, maszkokra.

Az igazi istenarc pontosan az őszinteség-
ben, a tiszta, nyílt tekintetben és a szeretet
„gyengeségében” mutatkozik meg.

Sebestyén Péter

Más-lap

Álarcaink

Eckstein Kovács Péter támogatásáról döntött az RMDSZ Szociáldemokrata Tömörülés platformja
szombati országos tanácskozásán. A titkos szavazáson a következő eredmény született: Eckstein
Kovás Péter 17 szavazattal nyerte el a platform támogatását, 8 szavazatot kapott Kelemen Hunor
kulturális és örökségvédelmi miniszter, míg Olosz Gergely egyet sem. 

Ecksteint támogatja a 
Szociáldemokrata 

Tömörülés platformja

Kérdésünkre, hogyan vélekedik arról,
hogy a Szociáldemokrata Tömörülés plat-
formja Eckstein Kovács Péter mellett tette
le voksát, a szabadelvű politikus elmondta,
mindenképp nagy megtiszteltetés szá-
mára, hogy őt támogatják: „Úgy gondolom,
döntésüket bizonyos fokú elégedetlenség
befolyásolta az RMDSZ megszorító intézke-
désekkel kapcsolatos állásfoglalásaival
szemben. Sokan kifogásolják, hogy ezek
szinte kivétel nélkül a bérből és fizetésből
élőkön csattannak. Jómagam is szóvá tet-
tem az együttérzés alacsony szintjét a meg-
szorítások áldozataival szemben” –
fogalmazott. 

Az értekezlet során tisztújításra is sor
került, ugyanis különböző nézetkülönbsé-
gek okozta feszültségek eredményeképp,
2010. október 10-én, személyes döntése
alapján, Kerekes Károly, a Tömörülés elnöke
kilépési nyilatkozatot juttatott el az alel-
nökhöz. Mindeddig az elnöki teendőket,

ideiglenesen ugyan, kollektív módon a tes-
tület tagjai látták el. A titkos szavazás ered-
ményeképp elnökként egyöntetűen
megszavazták Gál Évát, az RMDSZ maros-
vásárhelyi ügyvezető elnökét, az alelnöki
tisztséget pedig György Ilona (kommuniká-

ciós alelnök), Kira Miklós (ügyvezető alel-
nök), Bánhegyesi József (gazdasági alel-
nök), valamint Gulácsi Pál (szervezési
alelnök) töltik be.

F. T.

Az RMDSZ nyolc platformja közül eddig hét nyilvánult meg az RMDSZ-elnökjelöltek tá-
mogatását illetően, a hétből három pedig – a Szabadelvű Kör, a Nők a Nőkért Szövetség,
illetve a Szociáldemokrata Platform – Ecksteint támogatja.
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Vezércsel  
Az RMDSZ közelgő tisztújító kongresszusa kapcsán
felvetődő leggyakoribb kérdés – legalábbis a kívül -
állók körében – a következő: ha mindenáron ragasz-
kodnak a Markó-vonal folytatásához – márpedig
ragaszkodnak, Kelemen Hunor utódként való kijelö-
lése is ezt bizonyítja –, akkor miért nem folytatja
maga, a 18 éve tisztségben levő elnök? 
A kérdésre a megfelelő választ talán helyes, ha az
utóbbi nyolc esztendő történéseiben keressük. A
2002–2010 közötti magyarországi balliberális kor-
mányzás alatt az RMDSZ, mint ismeretes, számta-
lanszor elkötelezte magát a posztkommunista
kormány mellett, azaz a Medgyessy-, illetve a Gyur-
csány-kabinet mellett. Hogy húsz esztendővel a
rendszerváltás után miért érzik magukat ma is kö-
zelebb az utódpártokhoz (az MSZP-hez, illetve az
SZDSZ-hez), annak magyarázatát a Kádár-rendszer
idején kialakult kapcsolatrendszerben kell keres-
nünk. Ne feledjük, az RMDSZ létrehozói, hangadói
elsősorban irodalmárok – írók, lapszerkesztők, egye-
temi tanárok – voltak, közülük sokan ma is megha-
tározó szerepet játszanak az erdélyi magyar politikai
életben. 
A magyarországi változások, a Fidesz előrelátható
győzelme már a tulajdonképpeni választások előtt
elgondolkoztathatta az RMDSZ legfőbb döntésho-
zóit. Markóék már az EP-választások alkalmával
megpróbáltak javítani az Orbán Viktorék körében
igen kedvezőtlenné vált megítélésükön, minden bi-
zonnyal ezzel magyarázható a Tőkés Lászlónak felkí-
nált vezető hely az RMDSZ jelöltlistáján. Nem tudni,
mennyire látta át Tőkés, hogy az RMDSZ eszközként
használja, hogy Markóék az ő személyén keresztül
próbálnak Orbán bizalmába férkőzni, de elfogadta
az ajánlatot. Az egykori püspök döntésének követ-
kezményeként (is) megbomlott az erdélyi magyar
jobboldal egysége, olyannyira, hogy ma már az azóta
EP-alelnökké választott Tőkés szívesebben ül le tár-
gyalni bárki RMDSZ-vezetővel, mint a természetes
szövetségesének számító MPP elnökével, Szász Je-
nővel. A két vezető politikus közötti személyi ellen-
tétek pillanatnyilag lehetetlenné teszik az erdélyi
magyar jobboldal összefogását, ami kizárólag az
RMDSZ malmára hajtja a vizet. 
Markó valószínűleg rádöbbent, hogy az ő személye
lehet a legfőbb akadálya annak, hogy a Fidesz part-
nerként elfogadja az RMDSZ-t. S mivel a román po-
litikai porondon lassan elszigetelődnek, sőt a
parlamenti bejutás is igen bizonytalanná vált, most
felértékelődött a magyarországi kormányerőkkel
való kapcsolattartás. Ezért döntött úgy, hogy egy sor-
ral hátrébb lép, s előtérbe tolja az utódként kiszemelt
Kelemen Hunort. Akiről messzire látszik, hogy nem
több egyszerű strómannál, akit az „öregek tanácsa”
a háttérből kénye-kedve szerint irányíthat. Tehát a
szándék világos: Markó – és köre – úgy akar menni,
hogy közben maradhasson. 
Amikor a Maros megyei RMDSZ-ben éppen Kelemen
támogatásáról határoztak, Budapesten Orbán Viktor
az egyik ellenlábast, Olosz Gergelyt fogadta. Mit
akarhatott ezzel üzenni? Szerintünk nem mást, mint
azt, hogy a Fidesz nem fogadja el a Markó által ki-
szemelt utódot. 
És itt jön be a képbe újra Tőkés László, aki jelen pil-
lanatban élvezi mind Orbán Viktor, mind a legbefo-
lyásosabb kormánykörök feltétlen támogatását. Az
a tény, hogy nem vállalta a bejegyzendő Erdélyi Ma-
gyar Néppárt elnökségét, azt jelzi, hogy esetleg más
tervei vannak. Mondjuk az RMDSZ-szel kapcsolato-
san... 

Szentgyörgyi László 

Gyülekezik a Maros megyei RMDSZ
színe-java. Fontos döntést kell meghoz-
niuk. Fontosat és súlyosat, hiszen nem
mindegy, hogyan határoz a Kárpát-me-
dence legnagyobb szervezetének (bár ezzel
kapcsolatban komoly kételyeim vannak),
legnagyobb területi egységét képviselő tes-
tülete az utódlás kérdésében. Egy ilyen ta-
nácskozást csakis zárt ajtók mögött lehet
megtartani, senki sem szeretné, ha holnap
a sajtóból visszaköszönnének szavai – érvel
Markó Béla. Borbély László, a testület elnö-
keként, szintén a demokrácia természetes
velejárójának tekinti a nyilvánosság kizárá-
sát, így hát megköszöni a sajtónak a jelen-
létet. Egy-két vaku még villan, a kamerák
az ajtóból visszanézve egy utolsó fedőképet
rögzítenek és kattan a zár. 

Szép számban összegyűltek, alig hiá-
nyoznak néhányan, legtöbbjük igazoltan.
Helyes – bólogat az ülést vezető elnök,
aztán újabb kitiltás: felszólítja a jelölteket,
fáradjanak át a másik szobába. Jöhetnek
sorra, és külön-külön, tíz percben. Az inter-
net korában ennyi elég, akit bővebben ér-
dekel a téma, nézzen utána. Na nem a
sajtóban, az csak fecseg. Most is ki kellett
tiltani. Legyen vita! – veti fel valaki, de
hamar lebeszélik. Hogyisne, még azt gon-
dolnák egyesek, hogy oda az egység. 

Olosz Gergely nincs jelen, fontosabb volt
neki ezen a napon Orbán Viktorral talál-
kozni, sérelmezik is néhányan. Van viszont
levele, amelyben sajnálatát fejezi ki, hogy
nem lehet itt a vitán. Nem válaszolhat a
küldöttek kérdéseire, írja, és szövegéből

ítélve nem tájékoztatták, hogy Maros
megyében a demokrácia oly magasságokat
ért el, hogy ezt a módszert már elavultnak
tekintik. Sőt egyenesen demagógnak. Az
érintettség okán közbe is szól ama legna-
gyobb szervezet, legnagyobb területi egy-
ségének elnöke. Csak azok fordulnak a
nyilvánossághoz, akik véleményükkel ki-
sebbségben maradnak, az igazi barátok
mindig egyetértenek, azaz a főnöknek min-
dig igaza van. De most éppen ezen főnök
utódjáról kell dönteni. Van forgatókönyv is
erre. A döntés már megszületett, tessék
csak rábólintani. Ha valaki nem tudná, ezt
teszi az SZKT is – veszi vissza a szót az ülés-
vezető. 

Jönnek a jelöltek. De minek? Az Állandó
Tanács meghozta döntését, talán sikerül
ezzel ellentétes véleményformálásra bírnia
a küldötteket Ecksteinnak? Megkísérli a le-
hetetlent. Marosvásárhelyi és Maros me-
gyei elképzeléseit is vázolja. Karcsúbb,
átláthatóbb és operatívabb RMDSZ-veze-
tést ígér. Nem lesz Köcsög utca, de lehet
egy „külügyminisztérium” Vásárhelyen.
Frunda György az ET-ban szerzett nagy ta-
pasztalatot. A párt politikai vonalát az el-
nöknek kell képviselni, főtitkára pedig a
román pártoknak van, na meg annak a ré-
ginek is volt... A tagsághoz való visszatérés,
Bukarest és Budapest irányában újradefi-
niálni a kapcsolatokat – mondja még, de
mindezt már időn túl. Ez a rész viszont
„közös halmazt” képezett a generációváltás
gondolatát hirdető Kelemen Hunor által
megfogalmazottakkal. Vásárhelynek meg

kell adni, ami jár – mondja ő is. A politikai
alelnök Borbély László lesz, ígéri, aztán a
szabadulóművész sikertelen kísérletének
lehetnek tanúi a jelenlévők... – az sem szé-
gyen, ha a köldökzsinór nem szakad el –,
elvégre az utóbbi húsz esztendő legsikere-
sebb magyar politikusától nem szégyen ta-
nulni, mondja a „klón”. 

Következnek a hozzászólások, a hangu-
lat nem éppen békés. Kölcsönös adok-
kapok, de esélyegyenlőségről nehéz
beszélni, hiszen a „nehéz emberek” mind
egyik térfélen sorakoznak fel. Az ÁT dönté -
sét szajkózzák, ott pedig egyértelműen fog-
laltak állást. Ebben a hangulatban
elérkezett a titkos fegyver bevetésének
ideje is. Előkerülnek a már korábban ki-
nyomtatott szavazócédulák! Három névvel.
Tiszta sor. Tanulhat kérem demokráciát az
MPP, de a még nem létező Néppárt is! Ez
előtt már a „külső” megfigyelő is fejet kell
hajtson. A szavazófülkék hiánya is csak a
teljes „átláthatóság” biztosítását volt hiva-
tott szolgálni, és a térdükön szavazni kény-
szerülő küldötteket bizonyára az urnával
körülszaladgáló „megfigyelők” árgus pillan-
tásai sem tudták eltántorítani szándékuk
kinyilvánításától.

Az eredmény ismert. A kongresszuson vi-
szont senki sem fogja majd a küldöttek kezét,
a szavazófülkét pedig nem lehet megspórolni. 

(* Az írásban említett személyek közéle-
tünk valós szereplői, de a történetnek a va-
lósággal való bárminemű egybeesése, csakis
a véletlen műve lehet.)  

Biró Zsolt 

MORGÓ

az RMDSZ Maros megyei TKT üléséről
Képzelt riport 

– Az eredmény lehetett volna szorosabb is,
ha demokratikusan zajlott volna le maga a gyű-
lés, majd a szavazás. Nem tudok szabálytalan-
ságot emlegetni, mert a megyei szervezetek
jelölttámogatását nem szabályozza sem az or-
szágos, sem a megyei alapszabályzat. Kérésemet,
hogy egységes szabályok szerint szervezzék a
gyűléseket, nem méltatták válaszra. Vélemé-
nyem szerint eddig egyedül Udvarhelyszéken volt
kifogástalan az ülés lebonyolítása, itt a küldött-

gyűlés döntött a jelöltek meghallgatása és vitája
után, valóban titkos, szavazófülkében megejtett
szavazással, s mindez a sajtó jelenlétében. Kifo-
gásolom, hogy Marosvásárhelyen az Állandó Ta-
nács döntött alig egy órával a küldöttgyűlés előtt
arról, hogy kit támogat. Ezáltal a saját maga
iránti bizalmi szavazássá változtatta az elnökje-
löltek támogatásának kérdését. Nem engedték
be a sajtót a gyűlésre, a jelöltek nem hallgathat-
ták meg egymást, és nem nyitottak teret a vitá-

nak. A titkos szavazást csak néhány bátor küldött
állásfoglalása után rendelték el, akkor is úgy,
hogy a zsúfolt teremben látni lehetett, ki hogy
szavaz. Markó Béla személyesen jelen volt a gyű-
lésen, és Kelemen Hunor támogatása mellett ér-
velt. Ilyen körülmények között, a helyzet ismerői
jó eredménynek tartják azt a 18 szavazatot, amit
kaptam. A végső szó persze a kongresszusi kül-
dötteké, akik remélem, hogy a lelkiismeretükre
hallgatva fognak szavazni.

Eckstein véleménye a történtekről

Kíváncsian várta a közvélemény a Maros megyei RMDSZ TKT-ülését. Kíváncsian várta a sajtó is,
hiszen fontos döntések meghozatala szerepelt a napirenden. Melyik elnökjelöltet támogatja a
szövetség legnagyobbnak mondott területi szervezete, kik lesznek a küldöttek, és milyen kritéri-
umok szerint választják meg őket? Információéhségünk és kíváncsiságunk ezúttal be kellett érje
azzal, amivel a sajtótájékoztatón szolgáltak. 

Kitiltottak, hát elképzeltem...
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„A városi környezet és az életminőség javításának egyik legfontosabb módja a biológiailag aktív
zöldfelületek megóvása, minél nagyobb arányban való kibővítése és helyes kezelése kellene
legyen. De ahhoz, hogy a zöldövezetek el tudják látni ökológiai szerepüket, hogy megóvjanak a
városi élet negatív velejáróitól, megfelelő állapotban kell tartani, a telepítéstől a vágásokig
felelősségteljesen kell kezelni őket. 

>> Zöldek

Ki döntött az újabb
fakivágásokat illetően? 

Pályázat

A Zöld SzékelyFöld Egyesület, a régió természeti
értékeit népszerűsítő és a természetvédelmi tu-

datosságot növelő, Székelyföld 7 csodája című
projektje keretén belül fotó- és esszépályázatot

hirdet.

A projektben szereplő 30 természeti értékhez illetve 30
környezetvédelmet érintő problémához fűződő fotók és/vagy
esszék beküldésével lehet pályázni 2011. január 23. és feb-
ruár 28. között.

Részletes leírást a pályázat tematikájáról: a versenyző te-
rületek értékeiről, problémáiról, megközelíthetőségéről, il-
letve az emberi beavatkozás által generált fő
környezetvédelmi problémákról, a projekt honlapján lehet
olvasni www.7csoda.zoldszekely.ro.

Fotózz!
Szeretsz természetfotókat készíteni? Keresd fel a ver-

senyző területeket, készíts képet és oszd meg velünk.
Biztos láttál már szennyezett, károsult természeti terüle-

teket a környezetedben. Sikerült lencsevégre kapni ezeket?
Juttasd el hozzánk a képeket, hogy mindenki láthassa eze-
ket.

Szólj hozzá!
Szerinted miért kellene megőrizni Székelyföld természeti

értékeit? Hogyan tudunk mi ehhez hozzájárulni? Amennyi-
ben szeretnél Te is segíteni Székelyföld csodáinak megőrzé-
sében, első lépésként megoszthatod velünk véleményedet,
kritikádat a témával kapcsolatosan.

Zavar, ha látod a hegyeink és vizeink szennyezését, erde-
ink kivágását? Javasolj megoldást térségünk bármely kör-
nyezetvédelmi problémájára, írd le egy esszében, szerinted
hogyan lehet a jelenlegi helyzeten változtatni.

Április folyamán, az Európai Unió Fiatalok lendületben
című programjának támogatásával kétnyelvű kiadványt je-
lentetünk meg, melyben összegezzük a területekkel kapcso-
latos információkat. Ebben a kiadványban helyet kap egy
válogatás a pályázók által beküldött fényképekből, valamint
a területekkel és környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos
legjobb esszékből. A nyertes csodák kiválasztása után a leg-
jobb fotók megjelennek egy projektzáró fotókiállításon is.

A pályázat nyertesét, aki a legsikeresebb fotóval és/vagy
esszével jelentkezik, egy fényképezőgéppel jutalmazzuk.

Küldjél nekünk minél több fotót vagy esszét Székelyföld
természeti csodáiról és környezetvédelmi problémáiról az
info@zoldszekely.ro címünkre, és te is szerepelhetsz 
könyvünkben, a fotókiállításon, és akár egy új fényképező-
géppel örökítheted a továbbiakban Székelyföld csodáit.

Beküldési határidő: 2011. február 28.
További információk: http://7csoda.zoldszekely.ro/

GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

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

(a Városi Virágkertészet melle)

,,

A fák csak megfelelő gondozással, ép
lombfelületekkel tudják ellátni ökológiai
szerepüket, a szakszerűtlen kezelés, durva
beavatkozás csak élettartamukat rövidíti és
sérülékennyé teszi őket az éghajlatváltozás
okozta meteorológiai jelenségekkel szem-
ben” – áll a szerkesztőségünkbe, valamint
a polgármesteri hivatalba eljutatott közle-
ményben, melyet a marosvásárhelyi Civitas
Nostra Egyesület munkatársai szerkesztet-
tek, minekután szombaton, január 29-én,
a Teleki Téka környékén három fát, ezúttal
is indokolatlanul, kivágtak.

Harcol a Civitas Nostra

Marosvásárhely környezet- és termé-
szetvédő, valamint városvédő szervezete, a
Civitas Nostra hétfőn, január 31-én egy át-
iratot nyújtott be Dorin Florea polgármester
figyelmébe ajánlva (valamint a Környezet-
védelmi Minisztérium, a Marosvásárhely
Városi Tanácsa, a Maros Megyei Környezet-
védelmi Őrség és a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség tájékoztatásául),
melyben felkérik az illetékeseket, jelöljenek
meg egy időpontot, amikor a kialakult
helyzet elemzésére sor kerülhet. Mint az a
felhívásból is kiderül, az egyesület többször
is felajánlotta együttműködését, sőt szak-
mai segítséget is kínáltak a zöldövezetek
megfelelő kezelésére vonatkozóan, ám az
előzetes megegyezések és ígéretek „sajná-

latos véletlenként” rendre vakvágányra fu-
tottak. Szakács Lászlótól, az egyesület
munkatársától megtudtuk, a kivágott fák
nem szerepeltek az őszi fakivágási terve-
zetben: „Miután megtudtam, hogy a Téka
körül vágják a fákat, a hivatal szakembere-
itől szerettem volna érdeklődni, mivel in-
dokolják tettüket, ám a telefonhívásra nem
válaszoltak. Nem volt más választás, mint
nyilvánosságra hozni, és megfogalmazni
egy nyílt levelet Borbély László környezet-
védelmi miniszterhez, arra kérvén, szólítsa
fel a hivatal szakosztályait, hogy a szakma-

iságot végre tartsák be. Végül egy értesítést
nyújtottunk be a polgármesteri hivatalhoz,
hogy tisztázzuk a helyzetet” – fogalmazott.
Elmondása szerint nem első alkalom, hogy
meggondolatlanul, mindenféle magyará-
zat, netán következmények nélkül vágják
vagy éppen metszik a fákat, holott város-
szerte a néhány jól metszett fa azt bizo-
nyítja, hogy szakértelemből nincs hiány.
Kérdésünkre, hogy ilyen esetekben mivel
érvel a hivatal, Szakács László elmondta,
feltételezése és tudomása szerint tervben
van bizonyos járdák és utcaszakaszok fel-
újítása, ám csak tervezet formájában: „Még
nem szavazták meg a szükséges vonatkozó
határozatokat, így addig nem lett volna
joguk kivágni a fákat, sőt talán más, faki-
vágás-mentes megoldás is születhetett
volna. Türelmetlenül várom a Városháza vá-
laszát” – mondta végezetül. 

A bizottságot is meglepte

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
alárendeltségébe tartozó illetékes fakivá-
gási bizottság tagját, Mózes Leventét, a Ci-
vitas Nostra Egyesület munkatársa, Varga
István tájékoztatta a történtekről. A taná-
csos lapunknak elmondta, semmiféle
egyeztetés nem volt a kivágott fákra vonat-
kozóan, őt is telefonon figyelmeztették a
történtekről: „Kíváncsi vagyok, mivel indo-
kolják, hogy épp egy szombati napon, a fa-
kivágási tervben nem szereplő fákat vágták
ki” – nyilatkozta. 

Többszöri próbálkozás ellenére nekünk
sem sikerült elérnünk a hivatal szakembe-
reit, de türelmetlenül várjuk magyarázatu-
kat.

Fodor Tekla



Van olyan színpadi szituáció, amely-
ben a díszlet hiánya díszletté lesz – erre
az előadás kitűnő példa –, habár az Ab-
zuban az óriási fehér leplek nem is annyira
hiányként, mint szimbólumként állnak.
Eképpen a (nem)díszlet olyanformán se-
gíti a megértéshez vezető utat, hogy
olyan teret teremt, amely egyrészt a va-
lóságban határt szab a színpadi térnek,
de az előadás terének is, azáltal, hogy
végtelenség-képzetünket hozza moz-
gásba. A háttérben megjelenő kivetítővá-
szonnak is jut szerep: kivetíti az előadás
során elhangzott három szöveget, az elő-
adás végén pedig képmegjelenítő eszköz-
ként funkcionál, majd a legutolsó
mozzanatban nem egy vásznon látunk
képeket, hanem ez óceánná változik,
amelybe a főszereplő alak visszatér. Egy
másik fontos (de nem nélkülözhetetlen)
darabja az előadásnak a zene, mely jelen-
tősen tudja irányítani képzeteinket; amely
az előadó számára is fontos, idő- és elő-
adástagoló szereppel bír – a zene jelzi a

jelenetek közti határokat. De kínálkozik az
a feltevés is, hogy zene nélkül is sikeres és
érthető lenne a táncnyelv.

A színpadon az előadás időtartama
alatt egy szereplő van jelen. Külseje, meg-
jelenése emlékeztet egy tudományos-
fantasztikus történet figurájára, ám ennél
sokkal többet nem árul el a külső. Még a
nemiségét is elfedi a néhol szabálytalanul
varrt, rendezett cafatokban lógó felső- és
szoknyaegyüttes. És utóbbi azért is nem
létfontosságú, mert Bicskei Zsuzsa az Ab-
zuban nem egy klasszikus értelembe vett
színpadi szereplő, hanem egy médium,
aki egy történetet közvetít. Mozgásával
hol természeti jelenségeket ábrázol, hol
érzéseket jelenít meg, ismét máshol tör-
ténetet mesél a történetben. 

A saját cselekményértelmezésem egy
statikus képből indít. Ha egy kamera len-
cséjének kellene megmutatnia a képet,
az óceán legmélyét mutatná. De mivel
csak a művész teste áll rendelkezésre a
történetmondásban, olyan ősi elemekkel

kell operálnia, mint az irányok: a lent–
fent, a centrum–periféria ellentétei, a tér
meghatározása és a mélység érzékelte-
tése a butoh-ra jellemző lassú, ritmikus,
hullámzó mozgásokkal. A következő jele-
netben örvény keletkezik, amely az óceán
legmélyéről mintha egy fentebbi szintre,
közelebb juttatná a főszereplő alakot a
vízfelszínhez. Ez a kibukás nem sikerül,
ismét a mélybe zuhan. Az ezt követő
zenei, táncelembeli könnyedség jelzi,
hogy mégis sikerült fennebb jutni, tisz-
tábbak, ismerősebbek a hangok, mint a
legelső jelenetben. Ezt a rendezés kétsze-
resen húzza alá: ahogy a hangok egyre in-
kább a vízfelszínhez közelibbek kezdenek
lenni, úgy egyre világosodik a színpad is.
Közben egy viaskodás részesei vagyunk,
melynek végeredményeként világ szüle-
tik: az ember. Aki elkezd perelni a felsőbb
hatalmakkal, akiknek haragja utol is éri,
és egy földrengés epicentrumába dobja a
lázadozó halandót. Innen kiszabadul, há-
laadó imádságot mond az égieknek. Az

előadásnak ebben a szakaszában kezd el
forogni, és a forgás a hozzá választott
meglepően indifferens zenével – teljesen
nem várt módon, képes katarzishoz közeli
állapotot teremteni. Persze, ez a világ,
amelyben mi nézők létezünk, nem olyan
tökéletes, mint a táncoló alak forgó ruhá-
inak cikcakkos részeiből kirajzolódó kör,
mely látványban és érzésben is a teljesség
megtapasztalásáig közelíti a nézőt. (Szán-
dékoltan vagy véletlenül?) belegabalyo-
dik ruhájába, megtörik a varázs és még
egyszer nem tudja odáig fokozni az érzel-
meket. Az alak haláltusájának, halálának
is részesei vagyunk, melyet a fehér, áttet-
sző maszk szimbolizál, de ott maradunk
a megelevenedésénél és tovább me-
gyünk vele ebben az átváltozott állapo-
tában, attól a pillanattól kezdve, amikor
könnyé változik, forrássá, csermellyé, pa-
takká, folyóvá, folyammá, tengerré és
végül visszatér az óceánba. 

V. Gy.
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Abzu
Az Abzu című előadásra szándékosan úgy mentem el,
hogy nem olvastam utána a butoh mozgástechnikának.
Az én történetem szerettem volna megélni, érdekelt,
milyen mederbe tereli az értelmezésem a játék, és
leginkább arra voltam kíváncsi, hogy egy eddig is-
meretlen, nem-verbális kifejezési forma tud-e nyelvként
funkcionálni, el tud-e mondani –  mozogni – úgy egy
történetet, hogy az számomra dekódolható legyen. 

A vízről, a nukleáris
katasztrófáról, az életről
és a pusztulásról szóló
előadás ihletője is szemé-
lyes élménye volt a
művésznőnek: „Ikko
Tamura (Dairakudakan
Temputenshiki) azt
mondta nekem,
miközben butoh-ra taní-
tott, hogy kb. 70%-ban
vízből áll a testünk, s
részben erre alapozta
gyakorlatait. Mikor szem-
betaláltam magam a
Csendes-óceánnal (akkor
tényleg csendes volt), 3
dolgot érzékeltem. Ikko
ott volt velem, s ezt el is
mondtam neki: részese
vagyok a nagy 
vízmélynek… visszavár s
hazavágyom a nagy
alantba… védtelen óriás
és megharagítottuk. Egy
könnycseppben benne
van az óceán. Az óceán
fájdalma, ahogy a neu-
troncsillag grammja több
tonnát nyom.”

„(…) Valljuk, hogy lehet úgy irányítani egy kultúrintézmény működését, hogy azt ne érinthessék a napi politika hullámai. Valljuk, hogy a szellemi
élet igazi fórumán elfér egymás mellett a jobb- és baloldali világfelfogás, ha azoknak hordozói lelkük mélyén valóban a nemzet és az emberiség
iránti szerelem érzelmét ápolják. Valljuk, hogy ez az egyetlen alap, amire fel lehet építeni az erdélyi magyarság kultúrszolidaritását.”  Csíky Boldizsár
Kemény János gondolatával indította a Kemény Zsigmond Társaság újjáalakulásának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi estet.

KZST – ötödik újjáalakulásának 20. évfordulója

A Kultúrpalota kistermében szép
számban összegyűlt érdeklődők előtt
a KZST jelenlegi elnöke hangsúlyozta,
ha az egykori társaság nevét felvállal-
ták, sok mindent fel kell még vállal-
niuk, amit a név hordoz. Majd Marosi
Ildikót idézte, akinek elévülhetetlen ér-
demeire mutatott rá a társaság múlt-
jának feldolgozásában. 

Fülöp Géza, a társaság főtitkára az
eltelt 20 évet foglalta össze a kezde-
tektől. 1990. október 30-án a maros-
vásárhelyi magyar értelmiség 33
képviselője összegyűlt s felmérve a
művelődési élet szükségleteit, közmű-
velődési egyesületet alapított. Az
egyesület nevét javasoló Gálfalvi
György akkor így érvelt a névválasztás
mellett: eresszük gyökereinket a helyi
hagyományok talajára, vállalva ezzel a
folytonosságot, az örökséget. „Az év-
forduló arra kötelez, hogy számot ad-
junk két évtized munkájáról. Úgy
gondolom, nyugodt lelkiismerettel
mondhatjuk: legjobb képességeink
szerint eleget tettünk vállalt felada-

tunknak. ” Majd ezt követően néhány
szóban összefoglalta az egyesület ed-
digi tevékenységét és a társaság nem-
sokára megjelenő könyvéről is ejtett
néhány szót. 

A felszólalók sorát Dávid Gyula kö-
vette, a társaság működésének másik
kiváló szakértője. Előadásában arra
mutatott rá, hogy miképpen alakult a
nagy múltú, Tolnai által 1876-ban ala-
pított társaság eseménytörténete a
második világháború pusztulásaiból
kibontakozást ígérő 1944–1947-es

években. Továbbá azt is vizsgálat tár-
gyává tette, hogy egy 1949. január 
31-én közzétett minisztertanácsi ha-
tározattal történt megszüntetése után
– a diktatúra évtizedeiben mennyire
élhetett tovább az ígéretes újrakezdés,
és egyáltalán az a szellem, amelyet a
KZST Marosvásárhely és egész Erdély
magyarságának életében képviselt.
Válasza szerint a cél nyilvánvaló volt: a
háború után önerőből újjáéledt vagy a
helyzethez alkalmazkodva létrehozott
romániai magyar intézmények felszá-

molása, szellemi és gazdasági vezető-
inek ellehetetlenítése, 
nemegyszer bebörtönzése, s ezáltal az
újra kisebbségbe került magyarság be-
kényszerítése a rendszer kényszerzub-
bonyába.

Az ötödszörre újjáalakuló társaságot
Haller Béla, a Castellum Alapítvány el-
nöke is üdvözölte. „Hosszú idő után
ismét polgárjogot nyert a valódi tudás-
ban és valódi esztétikumban rejlő öröm
megélése, ennek közösséget kovácsoló
ereje. A pontos tudás felsőbbrendűsége

a felelőtlen, de lépten-nyomon nyilat-
kozgató és döntéseket hozó megsacco-
lással szemben. Elmúlt események
utólagos tisztázása, az ebből származó
csendes derű, olykor megnyugvás. És
mindennek tudatában az elvárható
jövő – ilyenformán érezzük mi is tekin-
télyes útitársnak a Kemény Zsigmond
Társaságot” – mondta Haller.

Vécsi Nagy Zoltán, Kemény János
unokája nagyapjának egy KZST-n el-
hangzott köszöntőbeszédét olvasta fel,
amely az Erdélyi Helikon ’41-es febru-
ári második számában jelent meg. Az
emlékezők sorát Kristó Oláh Boróka
zárta, aki édesapja, Oláh Tibor, a 20 éve
újjáalakult társaság első elnökének
alakját idézte meg.

Az emlékestet i. Csíky Boldizsár
zongorajátéka, Madaras Ildikó éneke
és az őt zongorán kísérő Szőnyi Márta,
Nagy Attila és Kovács András Ferenc
felolvasása, valamint Kilyén Ilka és Se-
bestyén Aba előadása tette színe-
sebbé, könnyedebbé.    

Vass Gyopár

Csíky Boldizsár, Kristó Oláh Boróka, Dávid Gyula, Fülöp Géza, Vécsi Nagy Zoltán
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Gyógyszerek (ingyenes és
ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag tesztelt
hipoallergén kozmetikumok
(Avene, Ducray, Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

Egészséget!
Cím:
Rózsák tere 16. szám
Ghe. Marinescu utca 60. szám
Tel./Fax: 0265-260.103

– Török fürdő – Hammam 
– Római fürdő
– Aromárium 
– Növényi hidromasszázs (lábmasszázs) 
– Skót zuhanyozók
– 2 �nn szauna – száraz szauna
– Szaunázás utáni teljes merülési medence 
– Édes vízű medence (26 m hosszú, 12 m széles, 

1,6–2 m mély)
– 2 jakuzzi 
– Hidromasszázs medence gyerekeknek 
– Sós vízű medence (Báznáról hozott vízzel) 
– Sóbarlang – Pakisztánból, a Himalája 

hegységből hozott só
– Sós szauna 
– Pihenőövezet 
– Masszázs
– Fitneszterem
– 100 darab nyugágy

Belépődíj: 35 lej/nap 
(kivéve a sóbarlangot és a �tnesztermet) 
60 lej/nap (minden szolgáltatás) 

Tel. 0365-410.415 vagy 0265-252.388
www.PresidentHotel.ro

június 9–15.

* Rádió-, GSM- és telefonvonalon való követési diszpécserszolgálat *
* GPRS- és GPS- műholdkövetési  diszpécserszolgálat*

* Videó- és TV- felügyelő rendszerek*
* Értékszállítás, testőrség*

BSG SECURITY Kft. Marosvásárhely, Szabadság utca 31. szám
tel/fax: 0265-311477 / 0265-218103 Mobil: 0745.655225 / 0722.998009

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

relax
szolárium

Nyitvatartás
hétfő - péntek : 10 - 21

szombat: 10 - 17

Marosvásárhely, Rózsák tere, 16. szám

31. szam 2010 junius 9 - 15 :Layout 1  08.06.2010  17:48  Page 8
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

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

Maros megyei hetilap

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
Részletek a 16. oldalon.

CARIT-SAN
Poliklinika

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10. 
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 0265-269140

a következő orvosi szakellátással áll 

az Önök rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyógyászat - 
tüdőgyógyászat - endokrinológia - ideggyógyászat - 

idegsebészet - felnőtt- gyerekpszichiátria - echográfia - 
sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet - szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia - fogászat - 
felnőtt és gyerek általános orvosi rendelés -

grippe elleni védőoltás - immunológia - munkaegészségtan - 
általános laborvizsgálatok - parazitológia - EKG - háziorvosi 

ellátás - hepatitis elleni védőoltás (A és B) - 
HCV - HBS Ag-szűrés - hajtási jogosítványokhoz szükséges 
orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és reumatológia - 

vércsoport megállapítás - AIDS-szűrés - 
Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés
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Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Rózsák tere 16.

Ők megalkották, mi közvetítjük.
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Nemzeti Színház, Kisterem
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Amennyiben Kelemen Hunor nyeri el az RMDSZ elnöki tisztségét, független politikai kapcsolatot szeretne kialakítani a Fidesszel, továbbá azt állítja,
hogy Markó Béla nem fog beleavatkozni az RMDSZ jövőbeli döntéseibe. Kelemen arról is beszámolt, hogy az elkövetkezendőkben szorosabbra fűzné
a kapcsolatot Tőkés Lászlóval, illetve hangsúlyozta, hogy ellenfelének, Eckstein Kovács Péternek inkább programjáról, terveiről kellene nyilatkoznia,
mintsem őt vádolnia és kritizálnia.  

– Érezhető valamiféle félelem az
RMDSZ-en belül? 

– Ez a fajta félelem, amiről Ön be-
szél, sosem volt jelen az RMDSZ-ben,
és ha valaki mégis ezt állítja, megsérti
kollégáit, a megyei és helyi szervezetek
tagjait. Ez olcsó demagógia. 

– Azt mondja, olcsó demagógia? 

– Az az érzésem, hogy néhány kol-
légám, akiknek tulajdonképpen
semmi mondanivalójuk nincs, például
a programjukról, különfélébb hajme-
resztő témákkal állnak elő: etikai kó-
dexszel, feltételezett megfélemlítéssel,
nyomásgyakorlással. Ám mégis az el-
nöki tanácsos rólam állítja azt, hogy
túlságosan puhány, diplomatikus és
határozatlan vagyok, valamint, hogy
nyomást gyakorolok és megfélemlítek. 

– Kinek árthatna a vetélytársai által
javasolt választási etikai kódex? 

– Szerintem mind Eckstein Kovács
Péter, mind Olosz Gergely, valamint jó-
magam is, etikai kódex nélkül is tu-
dunk civilizáltan viselkedni. De az,
hogy a sajtón keresztül rukkolj elő egy
etikai kódexszel és ráadásul elvárásaid
is legyenek, nem fogadható el. Az
RMDSZ-en belül nem lehet csak úgy
feltételeket szabni a kollegáiddal
szemben, ezt viszont Eckstein úr nincs
ahonnan tudja, hiszen nem ismeri kel-
lőképpen a szervezetet. Egy etikai
kódex megalkotása január 26-a után
lehetséges, miután hivatalosan tudjuk
az elnökjelöltek listáját. 

– Lehetséges, hogy kritikáit Eckstein
éppen az Ön mögött állóknak címezte? 

– Az én hátam mögött a saját em-
bereim vannak, a 15 éves munkám a
szervezeten belül, valamint, hogy a vá-
lasztók ismernek engem. Én egy me-
gyében sem kell megkeressem az
RMDSZ székházakat, mert tudom, hol
vannak. Pontosan tudom, hova kell
mennem, mivel nem most megyek első
alkalommal. Eckstein Kovács Péternek,
mint kiváló ügyvédnek, kellene tudnia,
hogy amikor megfélemlítésről beszél,
számoljon be arról is, hogy pontosan ki,
mikor és kit félemlített meg. 

– Markó Béla az Ön támogatói közé
tartozik? 

– Tény, hogy Markó Bélával sokat
dolgoztunk közösen, rengeteget tanul-
tam tőle, és amellett, hogy kollegák
vagyunk, barátomnak is tekintem. De
egy dolgot mindenképp meg kell 
jegyezni: én nem vagyok Markó Béla,
mint ahogy Markó Béla se volt Domo-
kos Géza. Saját magam döntök, és
ennek semmi köze ahhoz, hogy mit,
hogyan, mennyit dolgoztunk együtt,
valamint, hogy milyen kapcsolatban
vagyunk. 

– Ő tudja, hogy hol van az RMDSZ
székhelye?

– Nehéz megítélnem, hogy Olosz
mit gondol. Persze, egy fiatal emberről
van szó, aki pár éve van a politikai pá-
lyán, de nekem nincsenek ilyen infor-
mációim, és főként nem abban a
körzetben, ahol ő volt képviselő. 

– Az RMDSZ megújulásáról beszélt.
Az Ön személyén kívül még kire gondol? 

– Én generációváltásról beszél-
tem. Eckstein ugyanazon generá-
cióból való mint Verestóy, Frunda,
Borbély. Tehát Eckstein esetében
nem beszélhetünk generációvál-
tásról. Én azt mondtam, hogy
szükség van azok tapasztalatára,
akik eddig dolgoztak és a fiatalok
lendületére. Egy kiegyensúlyozott
csapatot kovácsolunk össze,
amelyben az idősebbek tapaszta-
lata is érvényesíthető lesz majd. 

– Azokéra is, akiket az előbb emlí-
tett?

– Nem időszerű neveket említeni.

Meghívás párbeszédre

„Bebizonyítottam, hogy egyeztetni
tudok Tőkés Lászlóval is”

– Nehezményezték, hogy nem ked-
velt személy Budapesten…

– Az RMDSZ-en belüli választások-
hoz semmi köze nincs Budapestnek.
Ugyanakkor az az állítás, hogy nem
néznek jó szemmel Budapesten, nem
igaz. Szeretném, ha jönne valaki és azt
mondaná a programomra, az alapsza-
bályra vonatkozó javaslataimra, hogy
nem helyénvalóak, hogy nem fogom
tudni megőrizni az RMDSZ egységét.
Nem Budapest választja az RMDSZ el-
nökét, mint ahogyan Bukarest sem. A
kongresszus ötszáz küldöttjének van
erre felhatalmazása. Nekem se jó, se
rossz kapcsolatom nincs a budapesti
kollégákkal. Kapcsolataink korrektek
és meg vagyok győződve, hogy meg-
értjük egymást mind Budapesttel,
mind a fideszes kollégákkal, és képe-
sek vagyunk párbeszédet folytatni. 

– A Fidesz és az RMDSZ viszonya,
úgy tűnik, holtponton van.

– Több személyes összetűzés is
volt. Nem az RMDSZ-ről és a Fideszről
van szó, hanem azokról az ellentétek-
ről, amelyek valóban léteztek, de min-
denik alkalommal megértették, hogy

az RMDSZ egy független párt. Nem
lehet az RMDSZ-re nyerget tenni.

– Továbbra is a függetlenség mellett
foglal állást? 

– Mindenképp. Mindenkivel, nem
csupán a Fidesszel szemben. A függet-
lenség nem azt jelenti, hogy nem foly-
tatsz párbeszédet, hanem azt, hogy a
döntéseket te hozod, és nem más.
Tehát ebben az értelemben a függet-
lenséget nem valakivel, hanem min-
denkivel szemben meg kell tartani.
Másképpen már nem vagy politikai
szereplő.

– Nem nyer Tőkés László ebből a
függetlenségi politikából?

– Ez más kérdés. Én már bebizonyí-
tottam, hogy szót tudok érteni Tőkés
Lászlóval. Jómagam koordináltam az
európai parlamenti választások idején
a tárgyalásokat, és bebizonyítottam,
hogy még Tőkés Lászlóval is meg tu-
dunk állapodni. Ha a kongresszus a
Szövetség elnökévé választ, javasolni
fogok egy találkozót Tőkés Lászlóval és
beszélgetünk a hogyan továbbról. Ha
a közös célokból indulunk ki és a jó
szándék vezérel, akkor nem hiszem,
hogy ne tudnánk megállapodni. 

– Nemrég azt nyilatkozta, hogy Ön
csupán Markó Béla hasonmása és az
RMDSZ nomenklatúrájának politikáját
fogja folytatni.

– Az elmúlt 21 évben Tőkés úrnak
ennél érdekesebb nyilatkozatai is vol-

tak. Ő már csak ilyen marad. Ilyennek
kell elfogadni, ilyenként kell vele tár-
gyalni.

– Úgy gondolja, hogy az Ön megvá-
lasztása esetén lemondana pártalakí-
tási ambícióiról?

– Ezt nem tudhatom. Szándékunk,
hogy ne rontsuk el azt, ami működik,
térképezzük fel a problémákat és old-
juk meg őket.

– Valós veszélyt jelent az új párt az
RMDSZ-re nézve?

– Az a valós veszély, ha nem sikerül
megnyerni a magyarság bizalmát és
támogatását. Létezik egyfajta rizikó, és
ezzel mindannyian tisztában vagyunk,
még Tőkés is. Megállapodásra kell jut-
nunk a parlamenti választásokra,
abban az esetben, ha több szereplő lép
porondra. (…)

Az autonómiáról

„Aki Románia szívében független
Székelyföldet lát, az nem egészséges” 

– Mi hír az autonómiáról?

– Ez egy régi és legitim óhaj, amely
nem sért senkit. Ebből a szempontból
a dolgok nem változtak.

– Egyesek azt mondják, hogy önök
kerítéssel akarják körbevenni a három
megyét.

– Minden alkalommal elmondtam,
hogy az autonómiát az egységes, füg-
getlen és oszthatatlan államon belül
kell elképzelni. Nem változtattuk meg
sem az álláspontunkat, sem a hozzáál-
lásunkat. Ha valakinek a vérében ilyes-
fajta félelmek lakoznak és el tudja
képzelni, hogy lehetséges egy független
Székelyföld Románia közepén, az nem
egészséges. Egy egészséges ember
ilyesmire nem gondolhat. Az autonómia
kapcsán mindig a történelmi régiókról
beszélünk. Minden történelmi régiónak
biztosítani kellene az autonómiát. Lát-
tak önök Dél-Tirolban kerítéseket, beke-
rített részeket? Nem, normális
embereket láttak, akik évtizedek óta
normális körülmények között élnek.

Szerkesztett, rövidített változat
az Evenimentul Zilei nyomán 

„Nem Budapest választja
az RMDSZ elnökét!”

– Interjú Kelemen Hunorral –



11. oldalfebruár 2–8. História <<

„Lelkiismeretünk parancsszava” (IV.)

A visszaemlékezésekkel, kü-
lönböző kötetekben megjelent utóla-
gos „retusálásokkal” ellentétben a
Lelkiismeretünk parancsszava szüle-
tésének minden körülménye ismert és
már-már teljes mértékben rekonstru-
álható. Az első és legfontosabb észre-
vétel: az RMP Központi Vezetőségének
elküldött, a Magyar Autonóm Tarto-
mány pártbizottságának és a Vörös
Zászló szerkesztőségének átadott,
majd az Előre, az Igazság, az Utunk
által közölt példányt nem írta alá
senki! Az írók neveit az 1956. novem-
ber 2-án este a tartományi pártbizott-
ság székházában tartott, és éjszakába
nyúló gyűlés jegyzőkönyve szerint a
jelenlévők mindannyian egyetértettek
az elhangzottakkal, Fazekas János telj-
hatalmú párt- és kormánymegbízott,
Csupor Lajos tartományi első titkár ezt
kész tényként kezelte, és a szöveg le-
gépelője egyszerűen a végére odaírta
a gyűlésen résztvevők nevét. Huszár-
vágással odabiggyesztették Tompa
László és Tomcsa Sándor székelyud-
varhelyi írók nevét, mintha ők is lelke-
sen bólogattak volna a
Lelkiismeretünk  parancsszava meg-
születésénél. Nem kizárt, hogy egyál-
talán nem is készült kézírásos változat
– az eddigi kutatás során nem sikerült
a nyomára bukkannom sem a MAT
pártbizottságának levéltárában, sem
a Szekuritáté Levéltárát Vizsgáló Or-
szágos Tanács bukaresti levéltárában
–, hanem összeollózták az ominózus
gyűlés jegyzőkönyvéből a szöveget, s
azt megspékelték a „fasiszta huligá-
nok lincselései”, „az anyák és csecse-
mők vérében gázoló horthysta és
imperialista bandák rémtettei” kifeje-
zésekkel. Az 1956. november 2-i jegy-
zőkönyv szerint a végső szöveg
szerkesztő bizottságának tagjai: Sütő
András, Hajdu Zoltán, Balázs Lajos és
Kemény János.1

Valószínű, soha sem derül ki, hogy
a három nap leforgása alatt négy ma-
gyar nyelvű sajtóorgánumban megje-
lent Lelkiismeretünk parancsszava
véglegesítését ki, vagy kik végezték el,
de gyanítható, hogy ebben oroszlán-
része volt Hajdu Zoltánnak, Kovács
Györgynek és Papp Ferencnek. Erre
lehet következtetni a most először
publikált jegyzőkönyvből. 

Terjedelmi okok miatt nem lehet

közölni a 29 oldalas jegyzőkönyvet, és
ez nagy kár. Ugyanis híven tükrözi,
hogy a gyűlés folyamán hogyan vál-
tozott meg az összetrombitált írók „vé-
leménye”, hogyan csapott át a
magyarországi forradalmi események
teljes elítélésébe, megbélyegzésébe.
Fazekas János és Csupor Lajos erede-
tileg azért hívta össze az írók gyűlését,
hogy aláírásukkal erősítsék meg, úgy-
mond szentesítsék aznap, azaz 1956.
november 2-án a marosvásárhelyi
„Simó Géza” bútorgyárban tartott
nagygyűlésnek a magyarországi „ese-
ményeket” súlyosan elítélő nyilatko-
zatát. Menetközben – egészen
bizonyos, hogy Fazekas János előzetes
„puhítása” nyomán – először Gagyi
László prózaíró javasolta, hogy a Ma-
gyar Autonóm Tartomány írói külön
nyilatkozatot fogalmazzanak meg.
Ebből a javaslatból született aztán az
a „förmedvény”, amely a későbbiekben
meghatározta a marosvásárhelyi írók
további tevékenységét, akár életmű-
vét is, hiszen zsarolhatókká, lekötele-
zettekké váltak. 

A nyilatkozatban ilyen passzusok
olvashatók: „A fasiszta rémuralom
napjaiban láttuk, majd a koreai vé-
rengzés idején hallottuk utoljára az
emberi aljasságot olyan féktelenül
tombolni,  mint ahogy ma munkás-
emberek, becsületes értelmiségiek,
anyák, gyermeket és csecsemők életé -
re tör ma Magyarországon.” Stefano
Bottoni állításával ellentétben2 ennek

a gyűlésnek a forgatókönyvét napok-
kal korábban nem a szinte kizárólag
magyar munkásokat foglalkoztató
vállalat pártbizottságának titkára,
hanem személyesen Fazekas János
dolgozta ki. E sorok írójának mindezt
személyesen bevallotta a vele készí-
tett és a Magyar ’56 című kétkötetes
kiadványban részleteiben közölt mély -
interjú során. Ő fogalmazta meg a fen-
tebb közölt „vértől csöpögő”
szövegrészeket is. A gyűlésen egyéb-
ként huszonhét marosvásárhelyi bú-
torgyári munkás és mester „ítélte el” a
magyarországi ellenforradalmat. Kö-
zülük utólag többen is elmondták: sú-
lyos megtorlásokkal fenyegették meg
őket, ha nem szólalnak fel, nem bé-
lyegzik meg az „ellenforradalmat”.
Olyanok is akadtak, akik önként és da-
lolva ítélték el a magyarországi „ese-
ményeket” – ahogyan az sztereotip
módon azóta ismétlődik még törté-
nelmi kiadványokban is. A gyűlés
végén felolvasták A munkásosztály-
nak és az egész magyar dolgozó nép-
nek címet viselő kiáltványt, amely
hangvételében nagyon hasonlított és
helyenként megegyezett a bukaresti
Griviţa Roşie iparóriásban tartott gyű-
lés nyilatkozatával. 

Fazekas Jánosnak annyira tetszett
mindaz, ami a „Simó Géza” bútorgyár-
ban készült, hogy a marosvásárhelyi
írókat is színvallásra kötelezte. Az
egyetlen túlélő, Nagy Pál irodalomtör-
ténész – aki egyébként személyesen
is áttanulmányozta az elmúlt években
a gyűlés jegyzőkönyvét – a napokban
elmondta: Fazekas János ordított, és
azt mondta: aki nem ítéli el az „ellen-
forradalmat”, az nem érdemli meg,
hogy valaha is a sajtóban dolgozzon.
Valósággal kötelezte a jelenlévőket,

hogy végre színt valljanak! Mindezt
annak kapcsán is hangsúlyozom, hogy
a jegyzőkönyv tanúsága szerint a gyű-
lés kezdetétől a gyűlés végéig a ko-
rábbi ellenzéki hanghoz viszonyítva a
törés éppen Oláh Tibornál és Nagy Pál-
nál tapasztalható. Bár a jegyzőkönyv-
ben ezt tételesen nem fogalmazták
meg, de minden leírt sornál érződik az
a nagy feszültség, amely a gyűlés
egész hangulatára rányomta a bélye-
gét. 

Mint már jeleztük: az írók gyűlé-
sére a MAT tartományi pártbizottsá-
gának székházában 1956. november
2-án az esti órákban került sor. A ko-
rábbi gyűlésektől eltérően ezúttal hi-
ányzott a gyorsíró, tehát a
hozzászólásokat lassabban, mintegy
„megrágva” kellett elmondani. Csupor
Lajos a MAT pártbizottságának első
titkára nyitotta meg a gyűlést. Alig
egy féloldalnyi a „vitaindítója”: „…az
utóbbi események igazolták a Román
Munkáspárt Központi Vezetőségének
helyes álláspontját a magyarországi
(sic!) események kérdésében. Ha az
első napokban egyesek kételkedtek a
dolgokban és nem értettek egyet Pár-
tunk álláspontjával, hivatkozva arra,
hogy nincs elég tárgyi bizonyíték (itt
egyértelműen Sütő András 1956. ok-
tóber 24-i hozzászólására célzott – T.
Z.), most az események következtében
világosan meg lehet állapítani, hogy
ellenforradalmi elemek robbantották
ki a felkelést.” 3 

Furcsa módon az első hozzászóló
Tompa Miklós, az Állami Székely Szín-
ház igazgatója volt. Valószínű, abban
reménykedett, hogy az esti előadásra
hivatkozva – akkor este nyolc órakor
kezdődtek a színházi előadások – ko-
rábban távozhat a gyűlésről. Mint ké-

sőbb kiderült: erről szó sem lehetett! 
A száz éve született Mester hozzá-

szólása azért szokatlan, mert teljesen
idegen az Ő teljes habitusától, mókára
hajlamos beszédstílusától. A közel egy
oldalas hozzászólás hangvételén érző-
dik: parancsra tette. Ő, aki mindenki-
nél jobban ismerte a budapesti
színházi életet, ilyeneket fogalmazott
meg: 

„A fasiszták Magyarországában a
kultúra elsekélyesedett. A szocialista
Magyarországon és itt nálunk is egy
csomó kultúrintézmény lett létesítve
(sic!) a népi hatalom alatt. Budapes-
ten is, ha megnézzük a színházak
helyzetét, hét színház helyett, ami volt
a felszabadulás előtt, húsz színház
van, filharmónia, könyvtárak, ismer-
jük a könyvkiadás eredményeit. Most
mindezek a kultúrintézmények abban
a veszélyben vannak, hogy nem lesz
igazi gazdájuk. Ha meg is akarnák
menteni ezeket az intézményeket,
nem  lesz (sic!) erejük, mert a kapita-
lizmus nem tudja a kultúrát fönntar-
tani. Én 1945-ben cikket írtam arról,
hogy a kultúra és a művészet igazi
gazdája a dolgozók hatalma…

(…) Hallottam, hogy a Magyar
Rádió közölte, miszerint Münchenben
a diákok szimpátiatüntetést rendeztek
a magyarországi ellenforradalommal
szemben (sic!). A fő szónok Starhem-
berg gróf volt, akinek a bátyja Hitler
legbizalmasabb embere volt. 

(…) Nekünk, romániai magyar ér-
telmiségieknek a legszebb hivatásunk
a román–magyar testvériség elmélyí-
tése és megvédése. Javasolom, hogy
a Simó Géza dolgozóinak ezt a tiltako-
zását a Székely Színház művészei kö-
rében széles körben ismertessük. A
művészekkel történt beszélgetéseim
alkalmával, amikor a magyarországi
eseményekről szó volt, több művész
elmesélte, hogy első gondolatuk az
volt, hogy mit jelent nekik a népi de-
mokrácia, hogy annak köszönhetik,
hogy megszabadultak vándorszínész
mivoltuktól, és sok szomorú dolgot
meséltek kóbor életükből és példával
támasztották alá, hogyan változott
meg életük a felszabadulás után.”.4

A kutató számára az első döbbe-
net: bár Tompa Miklós végig jelen volt
az ominózus gyűlésen, felszólalt, a
neve nem szerepel az aláírók között!
Őt kérték volna fel, hogy az édesapja,
Tompa László költő helyében, nevé-
ben nyilatkozzon? Kizárható feltétele-
zés! Az „alaphangot” kellett leütnie! 

Tófalvi Zoltán

1Országos Levéltár Maros megyei  Igazgatósága (ANDJ Mures), A MAT pártbizottságának
levéltára, Fond, nr. 1134, leltári szám, 1357, Dosar 142/1956, 296. oldal.

2 Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél.
3 ANDJ Mures, Fond. Nr. 1134, Leltári szám: 1357, 142/1956-os számú dosszié, 267. oldal.
4 Ugyyanott, 268. oldal.

A Marosvásárhelyen megjelenő Vörös Zászlóban – az RMP Magyar Autonóm tartományi vezetősége és a tartományi néptanács lapjában
– 1956. november 4-én – vasárnap –, a Kolozs tartományi napilapban, az Igazságban, 1956. november 6-án – kedden –, az egyetlen
magyar nyelvű országos napilapban, az Előrében, ugyancsak 1956. november 6-án, az Utunk irodalmi hetilapban pedig 1956. november
7-én – szerdán – ezen a címen jelent meg a Magyar Autonóm Tartományban élő íróknak és a marosvásárhelyi irodalmi intézmények dol-
gozóinak nyilatkozata. Mindössze három nap leforgása alatt négy romániai magyar nyelvű sajtóorgánum vezércikként közölte a
marosvásárhelyi írók hűségnyilatkozatát. 
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Az Országos Gyógyszerügynökség közlése szerint 2011. február és július között fokozatosan vezetik be azt az intézkedést, aminek
értelmében minden metamizolt tartalmazó gyógyszer (Algoremin, Fabocalm, Metamizol Solacium, Algiotop, Algoblock, Algocalmin,

Algozone,  Alindor, Metamizol Farmacon, Quarelin, Novocalmin, Sintocalmin, Centralgin) csak vényre lesz kapható, ugyanis tanul-
mányok szerint súlyos mellékhatásai lehetnek. 

Bokor Levente, grafikus

Véleményem szerint egyszerűen felháborító,
hogy az embereknek mostantól előre be kell je-
lentkezniük a háziorvosnál, csak azért, mert fej-
fájás ellen szeretnének vásárolni néhány szem
Algocalmint. Magyarországon is hasonló a hely-
zet. Nekem asztmám van és ott a gyógyszereimet
csak receptre kapom meg, itthon pedig pénzért
nyugodtan kiválthatom. Felháborító, hogy eny-
nyire semmibe veszik az embereket, mert mi tör-
ténik abban az esetben, ha például szombaton
iszonyú migrén fog el, és nem tudok fájdalom-
csillapítót vásárolni, mivel orvosi rendelés legkö-
zelebb csak hétfőn van.

Székely Attila, sofőr

Fel vagyok háborodva, hogy ezután már a fejfájás-csillapítót is receptre lehet csak venni. Lényegesen
megnehezíti ez a mindennapjaimat, ugyanis sajnos azok közé tartozom, akik krónikus fejfájásban
szenvednek. Be is vásároltam körülbelül húsz dobozzal. Bár egy gyógyszertárban nem voltak hajlan-
dóak három doboznál több fájdalomcsillapítót adni, így körbejártam a várost, és minden gyógyszer-
tárból beszereztem pár dobozzal, így egy darabig nem szenvedek Algocalmin-hiányban.

Mátyás Emőke

Eddig sem használtam és ezután sem fogok
használni Algocalmint, úgyhogy engem és a csa-
ládomat egyáltalán nem érinti ez a döntéshoza-
tal. Talán az idősebb generáció az, aki nagyobb
gyakorisággal használta ezt a fajta tablettát.

Szövérfi Erzsébet, nyugdíjas

Ha az orvosok úgy gondolják, hogy ez szükséges,
mármint csak az ők javaslatukra vásárolhatóak,
és valóban csak szükség esetén ajánlott ezt a
fajta gyógyszert beszedni, akkor mindenképp he-
lyes döntés volt. Én személy szerint eddig sem
voltam híve az Algocalminnak, így valószínű,
hogy nem fogom érzékelni ezt a változást. Hal-
lottam, sokan vásároltak néhány levél gyógy-
szert, hogy legyen tartalékban, viszont én úgy

tudom, hogy a túl sokáig tárolt gyógyszereket
nem szabad elfogyasztani, úgyhogy az én csalá-
dom inkább a gyógytea mellett dönt majd.

Vásárhelyi polgár

Az igazság az, hogy ez megnehezíti
a dolgunkat, hiszen mire bejutunk
a háziorvoshoz, addig valószínű el-
múlik a fejfájásunk. Bár otthon
még egy szem fájdalomcsillapítóm
sincs, a hír hallatára nem vásárol-
tam semmiféle gyógyszert. Ebben a
korban elegendő gyógyszert sze-
dünk, nincs szükségünk még egy
másik félére is.

Vásárhelyi polgár
Egyedüli probléma, hogy amíg a háziorvos kiírja a receptet, az 2–3 napos hercehurca.
Majd ezt követi a sorban állás a gyógyszertárban, ami újra elhúzódik. Szerencsére az
egészségemmel nincs problémám, úgyhogy csak örvendeni tudok, hogy nem kell sem
fájdalomcsillapítót, sem pedig egyéb gyógyszert szednem, és remélem ez minél tovább
így marad. 

Kiss Imola

Ideje volt, hogy Romániában is meghozzák ezt a döntést, ugyanis tudomásom szerint szinte mindenhol
a nagyvilágban csak és kizárólag receptre lehet metamizolt tartalmazó gyógyszereket vásárolni, sőt
vannak olyan országok, ahol tiltott eme tabletta forgalmazása, például Svédországban. Noha meg-
kértem édesanyámat, hogy amíg lehet, vásároljon egy dobozzal, ő úgy döntött, hogy a háztartásban
található egy fólia bőven elegendő. Szükség esetén eddig is inkább más, nagyon hatásos fájdalom-
csillapítókat használtam, úgyhogy teljes mértékben támogatom az Országos Gyógyszerügynökség
döntését.Borzás Ilona

Véleményem szerint jó ötlet, hogy ezentúl csak receptre ve-
hetünk Algocalmint, ugyanis a szakemberek szerint olyan
anyagot tartalmaz, amely káros az egészségre. Nem is értem,
hogy ha ezt kimutatták, miért árusítják továbbra is. Minden-
képp fontos, hogy csak akkor szedjünk ilyen gyógyszert, ami-
kor azt a háziorvosunk valóban szükségesnek találja. 

Ferenczy Zsolt, építész

Nem vásároltam előre be fájdalomcsillapítóból,
de én személy szerint arra leszek kíváncsi, hogy
ha a romániai egészségügyi rendszer így folytatja
tevékenységét, mint mostanáig, akkor vajon
mikor jutunk el oda, hogy háziorvosi ajánlást ké-
rünk ahhoz, hogy egyáltalán beengedjenek a
gyógyszertárba, annak ellenére, hogy rendsze-
resen fizetem az egészségügyi biztosítást. 

Olasz Tamás, egyetemi hallgató

Nem szoktam gyakran Algolcalmint fogyasztani,
mindössze havonta-kéthavonta egyszer, amikor
utolér a fejfájás, tehát különösebben nem fog-
lalkoztat az, hogy ezentúl csak receptre lehet
megvásárolni. Tartalékba sem vásároltam,
ugyanis nem látom annak értelmét. Amúgy sem
szabad állott gyógyszert beszedni. 

Délczeg Csongor, tördelő

Személy szerint engem egyáltalán nem érint ez
a probléma, ugyanis életemben mindössze egy-
szer szedtem fájdalomcsillapítót, így valószínű,
hogy ezentúl sem fogok Algocalmint vásárolni.
Viszont az idősebbek, gondolom, nagyon fájlal-
ják ezt a dolgot, ugyanis ez pluszkiadást és sor-
ban állást jelent számukra.

Az oldalt szerkeszti: Fodor Tekla

Véleményem szerint...
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élet-módi

amelyben ezen sorok 
keserves időben születének
Címmagyarázat: (Jelesül: a szesszióban. De nem arról
akarok beszélni, hogy ilyenkor milyen kilátástalan és
sűrű minden, és hogy ráadásul még az álomkór is ránk
telepszik nyomorúságul stb. Biztos, hogy önmagunkkal
kell megküzdenünk, de ezt csak az értheti, aki csak
megérteni szeretné a dolgokat, de ezt hivatalos körül-
mények között visszaadni nem. Ezért ehhez fölösleges
az egész keret, de hát Zb. már az elején mondta, hogy
ne, s neki veszettül igaza volt, csak én ilyenkor sosem
hallgatok rá.)
A probléma felvezetése: Sokat gondolkodom valamin.
De mivel a kérdés megválaszolásához szükséges (tu-
dásbéli és egyéb) eszköztáram hiányos, ezért csak fel-
vetem a kérdést, hátha lesz valaki olyan jó és nemes,
és felvilágosít, ne adj’ Isten megírja olvasói levélben.
Kapcsos zárójel: Persze ilyesmitől, úgy érzem, egye-
lőre/még nem/szinte egyáltalán nem kell tartanunk.
Egyszerű zárójel: Kissé szamizdat ízűnek érzem néha a
hasábjainkat, de lehet, hogy csak az erdélyi ember buj-
káló és tréfálkozó természete játszik velünk csalfa játé-
kot. Igaz, igaz, bocsánat, beindult a honlapunk és
szimpatizánsok és antipatizánsok, lehet kommentelni,
és reméljük, hogy a cyberhatalom átengedi azt, amit...
Zárójelek bezárva.
A probléma: Nekem valójában az a problémám, hogy
hírzárlat van. És ezt nem az íróasztal mellett ülve talá-
lom ki. Sokszor hallottam azt a mágikus erejű monda-
tot, hogy a román kollegáink mennyire összetartóak, s
hogy ezzel szemben a magyarok mennyire széthúzóak,
inkább elhallgatják a dolgokat. És van egy ilyen vízióm,
hogy valóban, amikor megtudunk valamit, azt olyan
féltve őrizzük, mint legszentebb kincsünket. 
Ennek egyik oka, elismerem, a médiadömping, ami ezt
a kicsi csámpás várost elárasztja, és valóban mindenik
tévé, rádió, újság megpróbál a lehetőségekhez mérten
az újdonság erejével hatni, valami olyasmit írni, sugá-
rozni, közvetíteni, ami csak az ő „anyaga”. De ha igaz
az, hogy a román nyelvű sajtósok mindezt tudva, ezzel
számolva, de mindezek ellenére, valamilyen közös di-
menzióban, egymást informálják, akkor csak a magyar
sajtóval van az antropológiai mélységekig hatoló gond. 
Nekem néha az a ködös, intuitív érzésem, hogy több
mint húsz éve valami ki-nem-mondottat hordozunk
magunkban és öröklünk-örökítünk meg. Amikor nem
volt szabad senkinek semmit mondani, soha senkiben
nem lehetett megbízni, mert nem lehetett tudni, hogy
a másik ki – de hát ezeket a félmondatokat szinte fö-
lösleges leírni, hiszen az Olvasó jobban tudja, mint én.
S ezt is magamtól éreztem meg, hogy a sajtó a kitün-
tetett figyelem fókuszpontjainak egyike. Egyszerű zá-
rójel. Pontosan a minap kaptam el egy jelenetet,
amikor a fotográfus lencséi előtt az illető (akiről sosem
gondoltam volna, hogy ilyet tesz, igaz, nem személye-
sen ismerem) úgy kihúzta magát, mint a feszület. Fé-
lelemből. De lehet, hogy én nem láttam jól. Zárójel
bezárva.
Nem biztos, hogy amiket leírtam, igaz. Nem bizonyít-
ható kézzelfoghatóan az, hogy még mindig, áthagyo-
mányozottan vagy megszakítás nélkül a Nagytestvértől
félünk. Lehet, hogy a jelenséget nemzetkarakterológiai
jegyekkel lehet bizonyítani, már ha egyáltalán vannak
ilyenjei a nemzeteknek. Vagy hátha valaki ezt kézzel-
foghatóbban és tudományosabban megmagyarázza.
Azért jó lenne egymás felé nyitni. Például van-e a vásár-
helyi sajtósoknak egy olyan közös levelezőlistája, amely-
ben, a politikai és világnézetbeli különbségeket áthidalva,
egymást értesítjük a történésekről? (Hogy csak a szakmai
részre kérdezzek rá.)
Ha igen, akkor kérem, engem is tegyenek fel arra a listára.

(vassgyopi)

Így a XVI. század második felében váro-
sunkban volt Jeddi (1577), Koronkai (1577),
Bodoni (1645), Kakasdi (1630), Meggyesfalvi
(1645), Szentkirályi (1553), Szabadi (1617),
Szentannai (1700) és Szentgyörgy (1553) utca,
melyek az illető falvakba könnyen eljuttatták
a városunkat és környékét kevésbé ismerő pol-
gártársainkat. Ezért kellene visszaadni ezek-
nek az utcáknak az eredeti nevét. 

A XVI–XIX. század között a város központ-
jában és környékén számos utcát nyitottak,
melyek neveit védetté kellene nyilvánítani
visszamenőleg is, mert ezek a város történe-
tében jelentős szerepet töltöttek be. 

Ezek a nevek tükrözik a város sajátos jelle-
gét, melyek közül néhányat, a teljesség igénye
nélkül felsorolok. Marosvásárhelyen volt:
Szentmiklós (1567), Klastrom (1608), Fazekas
(1613), Régi-Baromvásár (1629), Kövecses
(1630), Csorgó (1638), Malom (1641), Kálvária
(1660), Temető (1717), Trébely (1764), Fürdő
(1776), Sáros (1792), Nagyerdő (1799), Palás-
köz (1833), Román templom, Görbe, Hídvég,
Belső-Kutas (1862) utca.

A XIX. század második felében és a XX. szá-
zadban a város növekedésével számos utca-

név-adásra került sor. 1887-ben 26, 1900-ban
38, 1907-ben 23, 1910-ben 46, 1918-ban 24,
1934-ben 52, 1971-ben 13, 1976-ban 14,
1982-ben 20, majd 1989 után számos utca ka-
pott új nevet, melyben túlsúlyba kerültek tör-
ténelmi, irodalmi személyiségek nevei, attól
függetlenül, hogy volt-e a városhoz valami-
lyen közük. Teletűzdelték a várost 43 város és
fürdőhely, 20 hegység, 56 növény és virág ne-
vével, csupán azért, hogy teljesítsék a kommu-
nista párt homogenizáló törekvéseit. 

A főhatalmi változások is jelentősen hoz-
zájárultak az utcanevek módosításához. Így
történhetett meg az, hogy város főtere a min-

denkori rezsimváltás emlékeit őrzi. Volt már
Nagypiac, Széchenyi tér, majd Regele Ferdi-
nand, újból Széchenyi, később Sztálin és végül
Rózsák tere.

Az idők folyamán a belügyminisztériumi
leiratok alapján (1920, 1941, 1945, 1948 és
1982) megfosztották a várost hagyományá-
poló utcaneveitől s így a jelenlegi elnevezések
Románia bármelyik városának is képezhetnék
az utcanévtárát.

1989 után sem történtek átütő erejű intéz-
kedések a helyzet megváltoztatására, pedig a
város adófizető polgársága elvárná, hogy az
általuk megválasztott tanács kezdeményezze
az összes utcák, terek neveinek a felülvizsgá-
latát, beleértve az utolsó húsz év alatt hozott
döntéseket is. A képviselők feladata, hogy a
város hagyományait, jellegét tükröző utcane-
vek visszakerüljenek román és magyar nyelven
az őket megillető helyekre. Ugyanakkor fel-
adatuk, hogy a gazdag kulturális örökséggel
rendelkező város jelentős személyiségeiről is
nevezzenek el utcákat és tereket. Csak ebben
az esetben érezhetjük magunkat itthon.

Fodor Sándor (S.)

Persze, az átlagember véleménye sose
mérvadó, csakhogy velük együtt rengeteg
neves fizikus, csillagász, űrkutatási szakember
állítja: világméretű átveréssel állunk szemben.
Érveik összességének felsorolása meghaladná
e jegyzet kereteit, de a legfontosabbak is igen
elgondolkodtatóak…

Technikai és technológiai korlátok.
Sok tudós szerint az Apolló-programot képte-
lenség lett volna kivitelezni a hatvanas évek
technológiai színvonalán. Nem kevesebbet ál-
lítanak, minthogy az egészet a nevadai siva-
tagban filmezték (ahol a domborzat valóban
holdbéli tájra emlékeztet, csakhogy a holdbéli
táj mindössze attól az, hogy annak véljük...),
a hírhedt Area 51 területén, amely azóta is a
legtitkosabb és legszigorúbban őrzött katonai
támaszpont Amerikában; unzsenír agyonlő-
nek bárkit, aki a környéken szaglászik, és nem
iszkol el villámgyorsan az első felszólításra. Az
is figyelemre méltó, hogy 1964–68 között ti-
zenegy asztronauta halt meg különféle gyanús
balesetekben a szimulációk során…

Lobogó zászló. A lobogó nem véletlenül
a zászló szinonimája nyelvünkben, mivel álta-
lában lobog. Akárcsak a Holdba szúrt amerikai
zászló a videofelvételeken, amivel csak az a
bibi, hogy a Holdon nincs atmoszféra, vagyis
se levegő, se légmozgás, se szél, ergo mind-
máig elég talányos, hogy akkor mégis mi a
radai rosseb lobogtatja a csillagsávost.

Gödörhiány. Ez a szkeptikusok talán leg-
erősebb érve: a fényképeken és a mozgófelvé-
teleken egyaránt kristálytisztán látszik, hogy
a holdkomp alatt nincs robbanási kráter, egyik
alatt sem a hat közül (ha tényleg kamuk a
holdviziták, akkor legalább következetesek
NASA-ék, hiszen az még furcsább volna, hogy
hol van, hol nincs). Márpedig nagyon kéne le-
gyen, mert nem ejtőernyő segítségével szam-
báztak le a holdfelszínre, hanem
sugárhajtóművel, ami egy kicsit odapörköl,
pláné a viszonylag puha, poros talajnak.

Árnyék-gondok. A Holdon az egyedüli
fényforrás a Nap, nincs se utcai kivilágítás, se
semmi. Ebből következik, hogy a Hold felszí-
nén lévő tárgyak árnyékai egyazon irányba
kell, illetve kellene mutassanak. Csakhogy
több száz olyan fénykép készült, melyeken a
rajtuk szereplő dolgok: holdkomp, kövek,
holdjáró verda stb. árnyékai különböző szögek-
ben vetülnek, amire a fentiekhez hasonlóan

szintén nincs tudományos magyarázat.
A Van Allen-öv. Nyolcszáz kilométerrel a

Föld felett olyan intenzíven sugárzó, több ezer
kilométer vastag övek veszik körül bolygónkat,
melyek káros hatásához képest a hirosimai
atombomba ártatlan torta-tűzijáték volt csu-
pán, és amelyek ellen csak több méter vastag
ólomfalak nyújtanának védelmet – elvileg –,
de semmi esetre sem az űrhajó vékony alumí-
niumburkolata. Nem beszélve a mágneses vi-
harokról, a pusztító napkitörésekről vagy a
gyilkos űrsugárzásról, amelyek meg kellett
volna viseljék kicsinyég a Hold felszínén vé-
kony üvegszálas szilikonruhában sétafikáló
asztronauták egészségét.

Kábé ennyi; remélem sikerült pár embert
megingatni a holdra szállás(ok) valódiságával
kapcsolatban. Jó hír, hogy bizonyságot szerez-
hetünk a dologról, ugyanis ha a NASA valóban
landolt (vagy inkább moonolt) a Holdon, akkor
a hat sikeres Apolló-küldetés maradványai ott
kell legyenek: a holdkompok bázisszerkezetei,
a holdjárók, a zászlók stb. Már csak egy meg-
felelő erősségű teleszkópot kéne fabrikálni,
mert a meglévőkkel sajnos nem látni el odáig,
illetve ekkora tárgyakat nem lehet észlelni
velük 400.000 kilométer távolságban. Vagy lé-
tezik ilyen távcső, csak nem tudunk róla?

Molnár Tibor

Hold volt, hold nem volt...

Kis lépés az embernek, hatalmas ugrás az 
emberiségnek. Vagy inkább hatalmas ugratás?

A holdra szállás vitathatatlanul az egész emberi civilizációtörténet egyik legfontosabb momentuma.
Mármint az első, az 1969. július 21-i, melyet még öt másik követett az Apolló-program keretében. De
vajon tényleg? Egy felmérés szerint az amerikaiak egyharmada véli úgy: sose járt ember a Holdon, az
egész egy nagy humbug. „If you can’t make it, fake it!” – hangzik az összeesküvés-elmélet hívők kedvenc
mondata, ami nagyjából azt jelenti: ha nem tudod megcsinálni, hamisítsd meg!

Az utcahálózat kiépülése a város fejlődésével egyidőben következett be. Az első szekérnyomok a szomszédos
falvakból egyenesen a piacra vezettek. Ezért sugárszerűen alakultak ki Marosvásárhely főbb útvonalai.
Ezeknek az utcáknak eleinte találó neveket adtak, melyeknél jobbat az utókor sem kaphatott.

Utcanevek Marosvásárhelyen



Hát ilyen csúnya voltam.
Vagy tán még annál is csúnyább.
Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácpácegresen. És

forrt bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött
az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki
végre?

Két zenész lakott a szomszédomban Rácpácegresen. Jobbról
Rácegresi, balról Pácegresi. Rácegresi tudott furulyázni, Pácegresi
nem.

Rácegresi azt mondta nekem:
– Csúnya vagy, csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer

jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz
tőle.

De én nem jó akartam lenni. Szép akartam lenni. Mérgelődtem,
acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem.

Pácegresi meg azt mondta:
– Olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni. Téged

elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt
lakik Csodaországban. Azt kellene megölnöd.

– De amikor olyan szépen énekel – mondtam neki.
Pácegresi legyintett.
– Álnok ének az – mondta. – Így csalja tőrbe az áldozatait.
Ez a hétfejű szörny vagy hétfejű sárkány, avagy hétfejű boszorka

ott élt hozzánk közel. Mert Rácpácegres a Négyszögletű Kerek Erdő
közepén van, s innen csak egy ugrás Ajahtan Kutarbani király
fazsindelyes palotája, s a palota mögött meg rögtön kezdődik
Csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként
gyönyörűen énekelt. Hét szólamban. Mind a hét szájával más
szólamot. Hát ő varázsolt el engem. Őmiatta lettem ilyen rút. Na
megállj! – gondoltam magamban! Elhatároztam, hogy megölöm.

– Ez az egyetlen lehetőség – helyeselt Pácegresi, a zenész, aki
annyira nem tudott furulyázni, hogy már nem is akart, a furulyája is
tömör arany volt, lyuk se volt rajta.

Ettől kezdve mindennap edzettem, hogy legyőzhessem a
hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát
szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával,

pénteken péklapáttal, szombaton szablyával, vasárnap vassal,
vérrel, vencsellővel.

Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal,
lándzsával, baloskával, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel,
vencsellővel.

– Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm –
ropogtattam a fogaim között.

A talpam alatt rídogáltak a füvek. Csak mentem: bimm-bumm.
Mit nekem füvek! A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak
mentem: dimm-dömm. Mit nekem fák! Az ég sóhajtozott, a föld
nyöszörgött. Csak mentem: zitty-zutty. Mit nekem ég, mit nekem
föld!

Hajnaltájt értem Csodaországba, még alig-alig pirkadt. De
rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt
hunyva mind a tizennégy szeme.

Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét – mintha egy
húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ.
Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám tizenkét szemével. Nem
kíméltem, nyissz, levágtam a második fejét is! Illatok szabadultak el
ekkor, kikerics, fodormenta, kakukkfű, orgona és nárcisz illata.
Felém nyúlt, meg akart fogni. De nem hagytam magam.
Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával,
péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellővel.

Lehullt a harmadik feje is – források, csermelyek bugyogtak fel
egy pillanatra.

A negyedik is – aranyhajfonatok libbentek s tűntek el a fák közt.
Az ötödik is – felcsilingeltek s elhaltak szánhúzó lovak téli

csengettyűi.
A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült.

Lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes
harang. Egyre halkabban, egyre halkabban…

De akkor, jaj, elkapott! Szorosan magához ölelt, mozdulni se
tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a
szívdobbanásait. Kopp-kopp – dobogott a szíve. És azt kérdezte
tőlem:

– Mit vétettem én neked, ember fia?

– Megölhetsz – mondtam neki –, szétroppanthatsz. De akkor is
jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok
a legcsúnyább ember a földön.

Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fénylett a szeme, mint a
szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld
barna nyugalma, templomok békéje, májusi rétek szépsége – ilyen
volt az arca.

– Te bolond, te bolond – mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról,
megcsókolt balról, megcirógatott.

Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt
engem, ez szeret engem. És már sírtam is; te úristen, hat fejét
levágtam!

Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam. A lábam
egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se
bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú.

Térdre estem előtte.
– Nem érdemlem én ezt – mondtam neki –, változtass vissza

rúttá. Hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám!
Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap,

rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a Hétfejű Tündért akartam
megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét
levágtam.

Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész?
– Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd, meg, hogy

őrizzelek – mondtam neki.
Bólintott.
Soha többé nem mentem vissza Rácpácegresre, ott maradtam a

tündért vigyázni.
Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal,

szablyával, vassal, vérrel, vencsellővel.
Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá! Nem

engedhetem bántani.
Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az

egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal,
baloskával, péklapáttal, szablyával, vassal, vérrel, vencsellővel. És
szeretettel.
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Barkácsműhely

Dominó
A sokak által ked-
velt dominóval le -
het társasjátékot
játszani, építeni, s
játék közben megis-
merni,  megtanulni
a számokat. Készülhet alapkészletként 28
darabos (0–6 pöttyös), de nagyobb, 45 dara-
bos (0–8 pöttyös) változatban is. Sem kicsik,
sem nagyok nem unatkoznak a társaságban,
s elkészíteni is szórakoztató.

Hozzávalók: 1 kg levegőre keményedő gyurma, sodrófa,
egyenes pengéjű kés, vonalzó, fehér akrilfesték.
Elkészítés: A természetes anyagokból készült, levegőre
keményedő gyurmát nyújtsuk ki a sodrófával kb. fél cm vastag
lappá, a késsel vágjunk ki belőle megfelelő számú, 3x6 cm-es
téglalapot, melyek rövidebb oldalfelezőit karcolással jelöljük
meg. Pöttyöknek sodorjunk apró golyócskákat, ezeket
benedvesítve nyomkodjuk a helyükre. A dominók közel egy nap
alatt teljesen megkeményednek, akkor fessük le a pöttyöket
fehérre.

Lázár Ervin: A hétfejű tündér
Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpácegresen. Azazhogy mit beszélek, hetedhét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam
gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett, hívtak emiatt
kancsalnak, bandzsalnak, sandának, bandzsának, kancsinak, bandzsinak, árokba nézőnek; tyúkmellem volt, suta voltam, fülem, mint az
elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem girbegurba.

www.kozpont.ro

A világhálón is
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Július 24–31. között Bukarestben tartják minden idők legrangosabb birkózó világversenyét, amit Románia szervez, a 2011-
es Iúsági Birkózó Világbajnokságot, melyen több mint 100 ország több száz sportolója vesz részt. A világbajnokság ren-
dezésével kapcsolatos nemzetközi értekezletet a marosszentgyörgyi Apollo Wellnes Club konferenciatermében rendezték
meg, melyen a rendezők megbeszélték a rangos nemzetközi versennyel kapcsolatos rendezési teendőket és a romániai
birkózó bírók szakképesítő tanfolyamára is sor került.

Bukarest Iúsági Birkózó Világbajnokságot szervez

Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok
találkozója Marosszentgyörgyön

Az eseményen jelen volt többek közt Cris-
tian Poteraş, a Román Birkózó Szövetség el-
nöke, Răzvan Pârcălab alelnök, Vasile Puşcaş,
a szövetség főtitkára, az 1988-as Szöuli Olim-
pia nehézsúlyú bajnoka, Vasile Andrei szövet-
ségi edző, az 1980-as Moszkvai Olimpia III.
helyezettje, az 1984-es Los Angeles-i Olimpia
kötöttfogású bajnoka, Claudiu Tămăduianu
szövetségi edző, i. Gyarmati Ferenc, a Román
Birkózó Bírói Testület elnöke, I-es kategóriájú
nemzetközi bíró, Corvin Nedelcu, a Sport- és
Iúsági Országos Hatóság főtitkára, valamint
a rendezvény egyik meghívottja,  dr. Hegedűs
Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, a
Nemzetközi Birkózó Szövetség elnökségének
tagja. Hegedűs Csaba, aki az 1972-es mün-
cheni olimpián a kötöttfogásúak 90 kilogram-
mos súlycsoportjában aranyérmet szerzett,
mely a magyar olimpiai csapat történetének
100. aranyérme volt, a Központnak exkluzív
interjút adott a világbajnokság rendezéséről.

– Talán minden idők legrangosabb birkózó
versenyére kerül sor július 24–31. között Buka-
restben, amelyet Románia rendez. Hogyan esett
a választás Bukarestre?

– Mintegy harminc éve jó baráti kapcso-
latban vagyok a Román Birkózó Szövetség je-
lenlegi vezetőivel, hiszen mint köztudott,
számos rangos nemzetközi versenyen talál-
kozhattunk, mint versenyzők, majd mint hi-
vatalos személyiségek s azóta a két ország
közötti sportdiplomácia is pozitívan változott.
Poteraş-sal beszélve vetődött fel, hogy eljött
az ideje annak, hogy Románia is szervezhes-
sen egy ilyen kaliberű világrendezvényt.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
a két fél közötti sportdiplomáciai kapcsolatot
ápolva, a nemzetközi szövetség elnökségi tag-
jaként támogathattam az ötletet, leteszteltem
az összeállított dossziét, majd javasoltam a bi-
zottság többi tagjának, hogy Románia legyen
a házigazda. 

– Ez egy felelősségteljes feladat, de ugyan-
akkor tiszteletre méltó elismerés is Romániának,
mármint ami a birkózó múltját illeti…

– Valóban, egy nagyon komoly döntés

révén rájuk bízott feladat előtt állnak a föde-
ráció tagjai, hisz egy világbajnokságról van szó,
még akkor is, ha iúsági és nem felnőtt világ-
verseny. Arra kell gondolni, hogy a rendezés-
sel, szervezéssel, versenyek lebonyolításával
kapcsolatosan újra Románián lesz a világ
szeme, azaz, a mintegy 100 résztvevő or-
szágba jut először az információ, aztán az
egész világba. Minden téren a maximális elő-
vigyázatossággal és precizitással kell megszer-
vezni az eseményeket, amiben nagyon bízok,
hisz ismerem a román szövetség vezetőinek a
munkabírását, komolyságát.

– Az iúsági vb-vel kapcsolatosan Maros-
vásárhelyen tartott megbeszélést a szervező bi-
zottság, melynek ön meghívottja volt. Milyen
fontos szervezési kérdéseket beszéltek meg a
román fél képviselőivel?

– A szervező bizottságnak ma (szombaton
–  sz. m.) volt a megbeszélő gyűlése, melyen
fontos kérdéseket beszéltünk meg, dokumen-
tumokat adtam át nekik fontos információk-
kal, mármint ami a többéves szervezési
tapasztalatainkat illeti a Nemzetközi Birkózó
Szövetség részéről. Többek közt a sportolók el-
szállásolásával, étkeztetésével, edzési lehető-
ségeivel kapcsolatosan, a nemzetközi
meghívottak ellátását  illetően, majd az inter-
net, televízió, sajtó általi információk fontos-
ságáról, aztán a versenyek helyszínének
kiválasztásáról, a megmérettetések precíz le-
bonyolításáról, s nem utolsósorban az ország
imázsának alakításában próbáltam segíteni a
rendezőknek.

– Ezeken kívül még mire kell odafigyeljenek
a szervezők?

– Például az érkező nemzetközi delegáció
képviselőinek már a repülőtéren át kell nyúj-
tani az itteni kártyával ellátott maroktelefont,
mely segítségével kapcsolatot tarthatnak a
rendezőkkel, ugyanakkor egy dossziét kell át-
nyújtani nekik, amely a Román Birkózó Szö-
vetség történetét tartalmazza. Fontos, hogy
külön honlapon jussanak az információk a
nagyvilágba a versenyekről. A meghívottak,

sportolók legkevesebb négycsillagos szállo-
dákban legyenek elszállásolva, a szállítás
szempontjából is inkább több legyen egy
busszal, mint kevesebb egy negyeddel. Min-
den reggel a szervező bizottság kiértékelő
gyűlést tart az előző napról. Fontos lesz betar-
tani a szálloda biztonsági szabályzatait, ellen-
őrizni kell a résztvevő államok zászlóit,
himnuszát, kihagyhatatlanok a narrátorok, a
protokollszemélyzet, a döntők utáni ered-
ményhirdetés, a kosztüm kötelező viselése,
aztán a sportcsarnok felújítása, a légkondici-
onáló berendezések felszerelése, a program és
a tisztaság betartása. Nem utolsósorban szük-
ségesek a kivetítők, a minden szőnyeg mellett
elhelyezett két plazmaképernyős televízió, a
meccsek előtti orvosi személyzet jelenléte, a
díjak, érmek beszerzése és folytathatnám a
hosszú felsorolást, amit kellőképpen kell meg-
oldani, hogy kifogástalanul szervezze meg a
román szövetség a világversenyt.

– Járt már ön Erdélyben, azaz Marosvá-
sárhelyen?

– 63 éves vagyok, először 17 évesen spor-
tolóként jártam itt, azóta többször megfordul-
tam ebben a szép Maros-parti városban és erre
a vidékre is sokszor ellátogattam.

– Elnök úr, ön olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok is volt, évekig a magyar válogatott szövet-
ségi kapitányaként tevékenykedett, akinek a
keze alól olyan világhírű magyar olimpiai baj-
nokok, világhírességek kerültek ki, mint Növényi
Norbert, Sike András, Kocsis Ferenc. Jelenleg, mi-
ként látja a magyar birkózó sportot világszin-
ten?

– 2010-ben a kötöttfogású birkózók a
világranglistán a 7. helyen, míg a szabad-
fogásúak a 9. helyen álltak, ami azt jelenti,
hogy Magyarország birkózói a világ legjobb
tíz országa közé tartoznak, ez szerintem
nem elhanyagolható eredmény. Sőt, évről
évre a legjobb öt magyar sportoló közt min-
dig van birkózó is, ami dicsőségre méltó tel-
jesítmény és eredmény egyben.

Medvék, sasok és pingvinek közt 
a marosvásárhelyi jégkorongozók

A második világháború után se szeri, se száma
azoknak a marosvásárhelyi, egykori sport -
egyesületeknek, amelyek keretén belül jégkorong
szakosztály is működött, amit a harmadik évezred-
ben élőknek szinte hihetetlen elképzelni. 

Ilyen volt az 1944 után alakult Locomotiva, amely az MSE, az
MNKTE és a MÁV sportolóit tömörítette maga köré, aztán az
1953-ban alakult Dinamo, majd az 1971-ben létrejött Akarat
(Voinţa), aztán az 1940-es évek végén alakult Vörös Lobogó
(Flamura Roşie), amely idővel, mint a Minszki Lajos üzem, majd
az IMATEX sportegyesület működött. Ide tartozik még az Építők
(Constructorul), amely 1950-ben jött létre, az Elektromaros,
amely 1952-ben alakult, mint a Kalapács (Ciocanul) üzem
sportegyesülete, az Élelmezés (Alimentara), amely 1957-töl
létezett. S nem utolsó sorban volt még a Vasutas CFR-nek
(1952), a Dermagantnak (1945), az Iskolás Sportklubnak (1954)
és a Termésnek (Recolta) is jégkorong szakosztálya…

A Maros Party Hockey Times, amatőr jégkorongozók alkotta
marosvásárhelyi sportegyesület, amely már hosszú évek óta
létezik, melynek tagjai a hajdani, ISK és az Elektromaros
színeiben jégkorongozott egykori és jelenlegi, fiatalabb
generáció képviselőivel karöltve játszanak az erdélyi amatőr
jégkorong ligában. A csapat egyik legtapasztaltabb játékosával,
edzőjével, a hajdani gyephokis, i. Albertini Zoltánnal
beszélgettem a csapattal kapcsolatosan.

– Egy öregfiúk jégkorongcsapata van Marosvásárhelynek,
amely az Erdélyi Független Amatőr Jégkorongligában is szerepel,
de a hazai meccseit mégis Gyergyószentmiklóson játssza. Kissé
furcsa…

– Igen, a hazai meccseket a helyi Progym programjának
edzési lehetőségeit figyelembe véve, az ottani jégpályán
játsszuk. Ha majd felépül a marosvásárhelyi jégcsarnok, akkor
reméljük,  nekünk is helyünk lesz ott, és igénybe vehetjük majd a
pályát.

– Kik alkotják a csapatot, kik a fontosabb játékosok?

– El kell mondanom, hogy az együttes tagjai közé tartoznak
néhányan egykori hokisok, akik helyi fiatalokkal közösen
alkotjuk a csapatot. Nem tudnék kiemelni közülük még egy-két
nevet sem, hiszen mindenki fontos, meghatározó ember, a
döntéseket közösen hozzuk meg, mindig kikérjük az összes
játékos véleményét. Tehát elmondhatom, hogy a csapaton belül
családias hangulat uralkodik. Megjegyzem, amatőr csapat
vagyunk, hobbi szinten sportolunk, szinte saját költségünkre és
csapatunk nem tévesztendő össze a Maros Hoki Klubbal,
amelyet Pokornyi László és Nagy Árpád vezetnek és gyerekek
nevelésével foglalkoznak.

– Érdekes nevű együttesek vannak a bajnokságban, mint a
Királypingvinek Sepsiszentgyörgyről, vagy a Zsögödi Medvék
Csíkszeredából, akár a Szentimrei sasok Csíkszentimréről. Ti
jelenleg hányadik helyen vagytok a bajnokságban?

– A bajnokságban 12 csapat van, zöme a Székelyföldről,
Háromszékről, ide tartozik egy brassói együttes és mi,
Marosvásárhelyről.  elenleg a 6. helyet foglaljuk el. 

– Mi a csapat célkitűzése a bajnokságra nézve?

– A legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat, és hosszú
ideig maradjon meg ez a közösség, amiért mindent elkövetünk.
Tudom, hogy az ötvenes években Marosvásárhelynek országos
bajnok jégkorongcsapata is volt, sőt a ’80-as és ’90-es évekig
több egyesület keretén belül működött jégkorong szakosztály is,
tehát a sportágnak hagyománya van városunkban. De egyelőre
csak amatőr szinten létezik a Maros Party Hockey Time.

– Kik támogatják még az együttest?

– Sokat köszönhetünk a PC House, a Proenerg, a Ropharma, a
Bálint Trans, a Media Expert, a Translas, a Prodimpex Balogh
József és a Puncsoni cégeknek az anyagi támogatásért.



16. oldal >> Szórakozás február 2–8.

Vízszintes: 1. A vicc poénja,
első rész (zárt betűk: E, T, L).
13. Másnak kedvesét elcsábítja.
14. Francia fizikus, kémikus (Pi-
erre), feleségével felfedezték a po-
lóniumot és a rádiumot. 15.
Ezerből kettő! 16. Meneküléssze-
rűen fut. 17. Város bejárata! 19.
Ringva lebeg. 20. Csigafajta. 22.
Csahos. 23. Cipőbe kerül. 25. Pá-
rosan fogy! 26. Ránc. 28. Enyhe
légmozgás. 30. Szófaj. 31. Észak-

spanyolországi város. 33. Szabó-
szerszám. 34. Skandináv nép
tagja. 35. Valami utáni helyen.
37. Éneklő szócska. 38. Néma
Géza! 39. Görög betű. 40. For-
mátlanná tesz. 44. Holland autók
jelzése. 46. Fejetlen-farkatlan
bika! 47. Rengeteg darab! 48. Sok
népdalt ismerő ember. 50. „A
haza bölcse” (Ferenc). 52. Interne-
tes napló. 54. Autós szálló. 55.
Idegen Éva. 56. Csónakot nyílt
vízre hajt. 58. Apró mentolos cu-
korka. 59. Tiltószó. 60. A művé-
szetek és tudományok görög
istennőinek egyike. 61. Sport
Club. 63. Római számok, összegük
551. 64. Szicíliai város. 66. Hatá-
rozott névelő. 67. Ék. 69. Rend-
ben van! 70. Magyar származású

Kelet-kutató (Aurél, 1862-1943).
72. Ingerli, bosszantja.
Függőleges: 1.Vitalitás. 2. Csen-
des jós! 3. Skálahang. 4. Muzsika.
5. Sémi nép, rég. 6. Káposztafajta.
7. Műszaki atmoszféra. 8. Földet
egyenget. 9. Magazin Centrum.
10. Ami már megtörtént. 11. A
paprikának is van. 12. Orreredetű.
13. A poén második, befejező
része (zárt betűk: I, T, U). 18.
Diagonális. 21. Érzőpályával kap-
csolatos. 23. Olasz énekes (Mario).
24. Páratlanul élő! 27. Nem került
bele az első négybe. 29. Szobor-
töredék! 30. Hajlat. 32. Dugi-…
, horvát üdülőhely (OTOK). 34.
Mocskolódó kifejezés. 36. Párat-
lan téma! 38. Föld alatti törpe. 41.
Tüdőt friss levegővel megtölt. 42.

Antonov repülőgépe. 43. Magyar-
országi város lakója. 45. Daliás
harcos. 49. Züllött erkölcsű. 51. A
közepén ráad! 52. Csakúgy! 53. A
germánium vegyjele. 56. Q! 57.
Becézett Zsigmond. 60. A Majna
folyó német neve. 62. Fortély. 65.
Román bá! 67. Mario … Monaco.
68. Zsuzsa rövid alakja. 71. Nyu-
gat, mint égtáj, rövidítve. 73.
Igen, Bukarestben. 74. Hídmarad-
vány! 
(A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!)

Ellenállhatatlan kényszermo-
soly c. rejtvényünk helyes meg-
fejtése: – Azért, tanár úr, kérem,
mert ha nem vigyorgok, leesik a
szemüvegem. 

Karikatúra:  

Sátorban az erdő szélén
Anya és kisfia hazatérnek a nyara-
lásból.
– Jól nyaraltatok? ─ kérdezi
apa a fiát.
– Nagyszerűen, apu. Sétáltunk
az erdőben, a folyónál, és megis-
merkedtünk egy igazi hőssel.
Aztán kiderült, hogy nem is hős,
hanem egy gyáva nyúl.  Képzeld,
… (folyt. a rejtvény vízsz. 1-es,
valamint függ. 13-as sz. soraiban)

Egy szállodába rendőrszázados érkezik. A segítőkész portás
bemondás alapján előzékenyen kitölti neki a bejelentőt, és
aláírásra átnyújtja. Legnagyobb megrökönyödésére, a százados,
aláírás helyett három keresztet tesz. A portás óvatosan
érdeklődik:

– Elnézést, százados úr, ezek mik?
– Hát az aláírásom, a nevem.
– És elöl, fent ez a kisebb kereszt?
– Ja, hát az a doktorátusom.

A férj későn ér haza. Az asszony egyből nekiugrik:
– Hol tekeregtél mostanáig?
– Drágám, azért késtem, mert horgászni voltam. Kifogtam

egy keszeget, kifogtam öt pontyot, kifogtam...
– Nem érdekelnek a kifogások!

János bácsi autóvezetésből vizsgázik. Mellette ül az
instruktor, hátul a rendőr. Instruktor:

– János bácsi! Milyen tábla volt ez?!
– Úgy néztem, fiam, búzatábla...

És mit gondol a tradicionális angol sörről? – kérdezik a cseh
turistát Angliában.

– Hát szerintem úgy ahogy van vissza kéne önteni a lóba.

A szőke áll a boltban, a kosarát teleteszi uborkával, mikor tele
van, visszateszi. Mikor ezt már háromszor megcsinálta,
odamegy az őr.

– Mondja, hölgyem, mit csinál?
– Tudja, ma voltam kozmetikusnál, és azt mondta, hogy jót

tesz az arcomnak az uborkapakolás...

Viccek

Raffai Ernő Balkáni birodalom című könyve (A vaj-
daságoktól a birodalomig átdolgozott, kibővített kia-
dása) azt a bő fél évszázados folyamatot mutatja be,
amelynek során a különböző országokban szétszórtan
élő románokat diplomáciával és háborúval – de
mindkét módon csalárdul – egy országban egyesítet-
ték. A könyv összefoglalja a régi Román Királyságban
(a Regátban) és a Kelet-Magyarországon élő románok
politikai, gazdasági, kulturális-művelődési történetét,

különös tekintettel a román kormányok és egyes tár-
sadalmi szervezetek magyarellenes tevékenységére.E
kötetben olvasható először Gróf Tisza István és az er-
délyi románok tárgyalásainak története, az eszme-
cserékkel a magyar miniszterelnök a két nép közötti
egyetértést akarta előmozdítani. Ez a román terület-
szerző célok miatt nem sikerülhetett, ezért a Trianont
megelőző néhány évtized a magyar–román kapcso-
latok végső megromlásának időszaka. 

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ a következő előfizetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

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

sorsolunk ki.

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

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

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

REJTVÉNY

Raffay Ernő: Balkáni birodalom

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
5.

REJTVÉNY

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

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

C M

Y B
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Y B

Nyerőszelvény



+ 8 oldal TV műsor
szeptember 15.-től

+ 8 oldal TV műsor

Küldjön be négy heti
megfejtést, és nyerjen!

A helyes megfejtők között minden
hónap utolsó hétfőjén egy 

hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, 

Rózsák tere 16. szám
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I. oldalTV műsor <<február 2–8.

Tv-műsorfüzet

8. oldal >> Reklám

Gyógyszerek (ingyenes és
ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag tesztelt
hipoallergén kozmetikumok
(Avene, Ducray, Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

Egészséget!
Cím:
Rózsák tere 16. szám
Ghe. Marinescu utca 60. szám
Tel./Fax: 0265-260.103

– Török fürdő – Hammam 
– Római fürdő
– Aromárium 
– Növényi hidromasszázs (lábmasszázs) 
– Skót zuhanyozók
– 2 �nn szauna – száraz szauna
– Szaunázás utáni teljes merülési medence 
– Édes vízű medence (26 m hosszú, 12 m széles, 

1,6–2 m mély)
– 2 jakuzzi 
– Hidromasszázs medence gyerekeknek 
– Sós vízű medence (Báznáról hozott vízzel) 
– Sóbarlang – Pakisztánból, a Himalája 

hegységből hozott só
– Sós szauna 
– Pihenőövezet 
– Masszázs
– Fitneszterem
– 100 darab nyugágy

Belépődíj: 35 lej/nap 
(kivéve a sóbarlangot és a �tnesztermet) 
60 lej/nap (minden szolgáltatás) 

Tel. 0365-410.415 vagy 0265-252.388
www.PresidentHotel.ro

június 9–15.

* Rádió-, GSM- és telefonvonalon való követési diszpécserszolgálat *
* GPRS- és GPS- műholdkövetési  diszpécserszolgálat*

* Videó- és TV- felügyelő rendszerek*
* Értékszállítás, testőrség*

BSG SECURITY Kft. Marosvásárhely, Szabadság utca 31. szám
tel/fax: 0265-311477 / 0265-218103 Mobil: 0745.655225 / 0722.998009

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

relax
szolárium

Nyitvatartás
hétfő - péntek : 10 - 21

szombat: 10 - 17

Marosvásárhely, Rózsák tere, 16. szám

31. szam 2010 junius 9 - 15 :Layout 1  08.06.2010  17:48  Page 8



II. oldal február 2–8.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 DaVinci - A zseni szár-

mazása (dokumentumf.)
17:00 Optika
17:55 Teadélután
18:35 India - Álmok útján 
19:30 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
20:55 Sporthírek
21:05 Rózsaágy (filmsor.)
22:05 Az Este
22:40 20 cigaretta (orosz akcióf.)
00:10 Múlt-kor

M2

11:45 Sorstársak
12:10 Fejezetek a magyar 

vasutak történetéből 
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Ország címer
15:10 Szép otthonok
15:35 Aranymetszés
16:25 Drága doktor úr (filmsor.)
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar válogatott
19:20 Átjáró
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Dublini doktorok

Duna TV

10:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár 
15:15 Kikötő
15:30 Tér-Hatás (ism.)
15:55 Szerelmes földrajz
16:40 A szabadság új dimenziója
17:15 Kishalak...
17:45 Nyelvőrző
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Újrakezdés (filmsor.)
21:00 Híradó
21:35 IX. Filmtett
22:10 Köntörfalak 

(magyar filmdráma)
23:35 Sporthírek

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
12:20 Árva angyal (filmsor.)
13:10 Keselyűk karmaiban

(kalandf.)
14:50 EZO.TV
15:55 Az őrszem  (filmsor.)
16:45 Charly, majom a 

családban (filmsor.)
17:40 Marina (filmsor.)
18:35 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Hírműsor
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív 
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.) 
22:20 Doktor House (filmsor.)
23:20 Mercy angyalai (filmsor.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem
(filmsor.)

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

(filmsor.) 
18:20 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Visszatérés a kék

lagúnába (am. kalandf.)
00:35 Gyémántok ereje (krimi)

Hír Tv

11:05 Panaszkönyv (ism.)
11:30 Riasztás (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Különkiadás (ism.)
17:05 Ősök tere (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Iskolapélda
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta
23:05 Negyedik (ism.)

TVR 1

10:00 Profik (talk show) (ism.)
11:00 Ízletes (ism.)
11:15 A család csillaga  (ism.)
12:15 Rajzfilmek 
12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Emlékek (AP)
15:30 Emberek, mint mi (rip.)
16:00 Együttélés (dok.)
17:00 Ellengeneráció 
17:30 ONG Blitz
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Másképp gondolkodó 
22:00 Eurovision 2011

Antena 1

07:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Hátsó ablak (am. akcióf.)
13:00 Hírek 
14:00 Titkok könyvtára 2.

(am. kalandf.) (ism.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Kikezdesz a szőkékkel?
21:50 Vad nárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek 
23:45 Capatos Show 
02:00 Maradj! (am. dráma)
02:30 A hivatal (filmsor.)
03:45 Közvetlen hozzáférés

Pro Tv

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

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

13:00 Hírek 
14:00 Rendezett gyilkosság

(kan. vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Leszámolás az 51-es

körzetben (am. sf.)
22:15 Az örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Elit egység (filmsor.)

Prima TV

08:20 Sport
09:00 Cseresznye a tortán 
10:00 Otthonunk (ism.)
10:30 Az igazság angyalai

(kan. dráma) (ism.)
13:00 Kacsamesék (anim. sor.)
14:00 Szívek találkozása (fimsor.)
15:00 NCIS (fimsor.)
16:00 Orosz rulett (am. akcióf.)
17:30 Bulvárságok  
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Kingpin (am. vígj.)
22:15 Ütődöttek (vígj. sor.)
23:00 Bulvárságok 

AXN

10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i helyszínelők
23:00 Helyszíni szemle
23:55 ZOOM
00:05 Váltságdíj 
01:05 CSI: New York-i helyszínelők
03:00 Helyszíni szemle

ATV

12:10 Közvetlen ajánlat
12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Déli News
13:05 Közvetlen ajánlat
13:25 atv.hu
13:30 Közvetlen ajánlat
14:35 Pénzözön (szór. műsor)
17:15 Kaschmir Gold
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 A tét
22:45 Világhíradó
23:05 Hazai turizmus
23:55 Késő esti híradó

Viasat 3

08:45 Smallville
09:35 Gyilkos sorok
10:30 Egy kórház

magánélete 
11:30 Tuti gimi
12:25 Columbo
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők 
17:00 Gyilkos számok
18:00 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Esküdt ellenségek
00:25 Nyomtalanul

Eurosport 

09:30 Extrém sportok (ism.)
09:45 Síugrás (ism.)
10:45 Bowls (ism.)
12:00 Műkorcsolya (ism.)
14:00 Síugrás (ism.)
15:00 Bowls (ism.)
16:00 Bowls (élő)
19:00 Síugrás (élő)
20:45 Olimpiai játékok
21:15 Csupa sport
21:35 Szerdai válogatás
21:40 Lovaglás
22:40 Lovas klub
22:45 Golf
23:45 Európai Tour
00:15 Golf klub
00:20 Yacht Klub

Minimax (kábel)

15:30 Vízcsepp Mester
15:55 Merülj, Olly merülj!
15:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Tappancsmesék
18:50 Híradó
19:00 Inami 
19:20 Magyar népmesék
19:30 Hunyor-major
19:55 Mesék 

Mátyás királyról
20:05 Bibi Blocksberg
20:35 Vízcsepp Mester

Columbo: Gyilkosság Malibuban - 12:55 / Viasat 3
Columbo hadnagy ügyes taktikával veszi rá Wayne Jenningset,
a profi teniszezőt, hogy beismerje, ő ölte meg Amerika kedvelt
romantikus regényírónőjét. A boncolás azonban kimutatja:
Columbo tévedett.

Esküdt ellenségek      - 22:30 / Viasat 3
Az új, izgalmas filmsorozat a bűnügyeket szokatlan, egyedi
perspektívából mutatja be: a bűnözőkéből. A nézők bepil-
lanthatnak a legveszélyesebb bűnözők gondolataiba és mo-
tivációiba. 

Szerda / február 2.

19:30
Házaspárbaj 

19:00
Sötét angyal

18:05
Hazai turizmus

15:10
Szép otthonok

21:35
IX. Filmtett

16:45
Charly, majom a  családban

22:25
Visszatérés a kék lagúnába

19:30
Jóbarátok

22:40
Lovas klub

19:55
Mesék  Mátyás királyról

13:30
Hungarorama

18:30
Jumong

23:45
Capatos Show 

17:45
Happy Hour

16:00
Orosz rulett



M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 Összhang
17:00 Jelképtár
17:05 Eufória
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:35 India - Álmok útján 
19:35 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Fojtogató szeretet 

(kan. thriller, 2006) 
00:15 A rejtélyes XX. század

M2

11:45 Öt perc próza
11:50 Egy történet egy zene
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:45 Az Árpád-kor templomai
15:00 Sírjaik hol domborulnak..
15:25 Az Örök Szövetség
15:55 Mérföldkövek
16:25 Drága doktor úr (filmsor.) 
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Biszku és a többiek

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kulturális magazin
15:25 Fejezetek Magyarország

közlekedéstörténetéből
15:55 A világörökség kincsei
16:15 Aliszka (magyar dok.)
17:10 Rév Lívia zongoraművész

(magyar dok.)
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 A fenséges Velence 
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 Floyd Spanyolországban
22:10 Negatív magyar 

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
12:25 Árva angyal (filmsor.)
13:15 Az osztályutolsó 

(olasz vígj., 2008) 
14:50 EZO.TV
15:55 Az őrszem (filmsor.)
16:45 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:40 Marina (filmsor.)
18:35 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Amerikai pite 2. (vígj.)

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Vészhelyzet (filmsor.)
16:15 A szerelem rabjai (filmsor.) 
17:20 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Beverly Hills-i nindzsa

(am. akció-vígj., 1997)

Hír Tv

10:05 Keresztmetszet (ism.)
11:05 BBC Click (ism.)
11:30 Negyedik (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Befutó (ism.)
15:30 GyógyHír (ism.)
16:06 Ezotérben 
17:05 Arcok a liftben (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Soroló
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás

TVR 1

10:00 100% (talk show) (ism.)
11:00 Ízletes (ism.)
11:15 50 perc (ism.)
12:15 Rajzfilmek 
12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Emlékek (AP) (ism.)
15:30 Akzente
17:00 Közérdek
17:30 A hét könyve 
17:45 Lottó
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Döntsd el te! (élő)
22:00 CSI - Helyszínelők

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 A bika tüze (am. akcióf.)
13:00 Hírek 
14:00 Kikezdesz a szőkékkel? 
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Next Top Model
22:00 Vad nárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek 
23:45 Capatos Show
01:00 A bika tüze (am. akcióf.)
03:00 Hírek (ism.)
03:45 Közvetlen hozzáférés

(ism.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Rendezett gyilkosság

(kan. vígj.) (ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Táncolj a lagzimon

(am. dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Norbit (am. vígj.)
22:15 Az örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Elit egység (filmsor.)

Prima Tv

09:00 Cseresznye a tortán
10:00 Levintza bemutatja
10:30 Orosz rulett 

(am. akcióf.) (ism.)
13:00 Kacsamesék (anim. sor.)
14:00 Szívek találkozása (fimsor.)
15:00 NCIS (fimsor.)
16:00 Gyöngyöző cián 

(am. thriller)
17:30 Bulvárságok  
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Farmer. Feleséget keres!
22:00 Bulvárhírek 
22:15 Ütődöttek (vígj. sor.)

AXN

09:00 Sötét angyal
10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i

helyszínelők
22:00 Jog/Ászok
23:00 Gyilkos elmék
00:00 Váltságdíj 

ATV

11:00 Nyerő percek (szór. műsor)
12:10 Közvetlen ajánlat
12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Déli News
13:05 Közvetlen ajánlat
15:05 Pénzözön 

(szór. műsor)
17:45 Egyenlítő
17:55 Híradó
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Civil a pályán
22:45 Világhíradó

Viasat 3

10:30 Egy kórház
magánélete

11:30 Tuti gimi
12:25 Kisvárosi filmcsillag
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
00:15 Nyomtalanul 
01:10 Top Gear 
02:10 CSI: Miami helyszínelők 
04:00 Nyomtalanul

Eurosport 

09:30 Szánkó
10:30 Síugrás (ism.)
11:00 Snooker (élő)
14:00 Watts
14:30 Síugrás (ism.)
16:00 Snooker (élő)
19:00 Bowls
21:00 Snooker (élő)
00:00 Csupa sport (ism.)
00:05 Wattok
00:15 Pankráció (ism.)
00:45 Vintage Collection
01:40 Ütközések ideje
01:45 Síugrás (ism.)

Minimax (kábel)

14:20 Szárnyas szakasz
14:35 Sid, a kis tudós 
15:00 Geronimo Stilton
15:30 Pat és Stan
15:35 Viva Pinata 
16:05 Ez Kész! Pénz! 
16:10 Shelldon 
16:35 Ben és Izzy 
17:00 Redwall 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:10 Világjáró Grover 
18:20 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Tappancsmesék 
18:50 A dzsungel könyve 
19:05 Inami 

22:40
Fojtogató szeretet 

21:30
Dublini doktorok

17:10
Rév Lívia

22:20
Amerikai pite 2.

22:25
Beverly Hills-i nindzsa

23:00
Gyilkos elmék

19:55
ATV Híradó

19:00
A dadus

21:00 
Snooker

18:10
Világjáró Grover

15:30
GyógyHír 

10:00
100%

01:00
A bika tüze

20:30
Norbit

16:00
Gyöngyöző cián 

III. oldalTV műsor <<február 2–8.
Csütörtök / február 3.

Két pasi - meg egy kicsi     - 20:30 / VIASAT 3
Charlie egy megrögzött agglegény a hozzá tartozó életvitellel;
egy házzal a tengerparton, egy Jaguarral a garázsban és
folytonos csajozással. A jól megszokott laza malibui életmódja
azonban félbeszakad, mikor bátyja, Alan, aki épp válni készül
és Alan fia, Jake beköltöznek hozzá. 

CSI: Miami helyszínelők      - 22:30 / VIASAT 3
A Miami helyszínelők egy újabb nyomozócsapat, akiknek
módszerei éppen olyan kifinomultak, mint korábban megismert
Las Vegas-i kollégáiké. A floridaiak feje Horatio H. Caine ,
egykori gyilkossági nyomozó, akinek aprólékos munkáját
Alexx Woodsa mindentudó orvosszakértő segíti.



IV. oldal február 2–8.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
14:35 Körzeti magazinok
15:30 Átjáró
16:00 Nemzet és védelem
16:30 Sírjaik hol domborulnak...
17:00 Bárka
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:45 India - Álmok útján 
19:35 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Üdítő
22:05 Az Este
22:40 Megszegett fogadalmak

(am. filmdráma)

M2

11:45 Monda és történelem
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:50 Operatőrmesék
15:15 Jelfogó (ism.)
16:10 Drága doktor úr (filmsor.) 
17:00 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:40 Bűvölet (filmsor.)
18:10 Magyar bulizene
19:05 Átjáró
19:30 Estimese 
20:00 Winston Churchill (dok.)
21:00 Híradó
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 A csodálatos Mrs.

Pritchard (filmsor.)

Duna TV

12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:15 Kikötő - Friss
15:25 Felelet az életnek
15:55 "...filléres emlékeim..."
16:40 TÉRkép ráadás
17:10 Beavatás 
17:25 Anya, az állatorvos 
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Híradó
20:20 Gyalog a mennyországba
21:50 Friss levegő 

(magyar filmdráma)
23:45 A Fideszes zsidó, a
nemzeti érzés nélküli anya és a
mediáció (magyar dok., 2008) 

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
12:15 Árva angyal (filmsor.)
13:05 Jó lovam, Mississippi

(német vígj., 2007)
14:50 EZO.TV
15:55 Az őrszem (filmsor.)
16:45 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:40 Marina (filmsor.)
18:35 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Hawaii Five-0 (filmsor.)

RTL Klub

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

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

(filmsor.)
00:20 PokerStars.net 

Hír Tv

13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Zöld övezet (ism.)
15:30 Iskolapélda (ism.)
16:05 BBC Riporterek
16:30 Panaszkönyv (ism.)
17:05 Keresztmetszet (ism.)
18:00 Híradó
18:35 Európai híradó (ism.)
19:05 Értékmentés másként
19:30 BBC Hard Talk
20:00 Híradó
21:05 Péntek 8
22:00 Híradó 21
22:30 Célpont
23:05 Civil kaszinó

TVR 1

10:10 Generációk vetélkedője 
12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Emlékek (AP) (ism.)
15:00 Parlamenti pártok 

műsora
16:30 Európám
17:00 Mesterségek
17:30 Bulvárfigyelő 
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Egyszer az életben 
23:00 Eurovision 2011
23:15 Új szerelem 

(am. dráma)

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Bingó (am. vígjáték)
13:00 Hírek 
14:00 Benny Hill
14:30 Next Top Model
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Gyilkos félállásban

(hongk. akcióf.)
22:30 Örökké tudom, mit tettél

tavaly nyáron (am. horror)
00:30 Gyilkos félállásban

(hongk. akcióf.)
02:15 Hírek  (ism.)

Pro Tv

10:00 Táncolj a lagzimon 
(am. dráma) (ism.)

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

13:00 Hírek 
13:45 Marilyn mosolya 

(am. dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Crank - Felpörögve

(am. akcióf.)
22:15 Mocskos zsaruk 

(am. akcióf.)
00:15 Crank - Felpörögve

(am. akcióf.) (ism.)

Prima TV

08:00 Szívek találkozása (fimsor.)
08:20 Sport
09:00 Farmer. Feleséget keres!
10:30 Gyöngyöző cián 

(am. thriller) (ism.)
13:00 Kacsamesék (anim. sor.)
14:00 Szívek találkozása (fimsor.)
15:00 NCIS (fimsor.)
16:00 Arany-tó (am. dráma)
17:30 Bulvárságok  
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Szép még lehetsz (vígj.)
22:30 Ütődöttek (vígj. sor.)
23:15 Bulvárságok  

AXN

10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i

helyszínelők
22:00 NCIS
00:00 A vámpír, a vérfarkas 

és a szellem
01:15 CSI: New York-i helyszínelők

ATV

10:10 700-as klub
12:10 Közvetlen ajánlat
12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Déli News
13:05 Közvetlen ajánlat
13:30 Közvetlen ajánlat
15:05 Pénzözön (szór. műsor)
17:20 Együtt a biztonságért
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Magánbeszélgetés
22:45 Világhíradó
23:05 Hazai turizmus

Viasat 3

09:00 Gyilkos sorok
10:00 Egy kórház

magánélete
11:00 Tuti gimi 
11:50 Anna 
14:10 Nyomtalanul 
16:00 CSI: A helyszínelők 
17:00 Gyilkos számok 
18:00 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok 
20:30 Két pasi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Menekülő ember 

(am. sci-fi akcióf., 1987)
00:25 Kés/alatt 
01:25 Las Vegas

Eurosport 

09:35 Szánkó
10:30 Wattok
11:00 Alpesi síelés (élő)
12:00 Sífutás (élő)
12:30 Síugrás
13:15 Sífutás (élő)
14:15 Alpesi síelés (élő)
15:00 Sífutás
15:30 Síugrás
16:30 Biatlon (élő)
17:00 Síugrás (élő)
19:00 Biatlon (élő)
20:30 Favágóverseny
21:30 Snooker (élő)
00:00 Bowls
01:30 Extrém sportok

Minimax (kábel)

15:30 Pat és Stan 
15:35 Viva Pinata 
16:05 Ez Kész! Pénz! 
16:10 Shelldon 
16:35 Ben és Izzy 
17:00 Redwall 
17:30 Játsszunk 

a Szezám utcában! 
17:55 Elmo világa 
18:10 Világjáró Grover 
18:20 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Tappancsmesék 
18:50 A dzsungel könyve 
19:05 Inami 
19:30 Sün Alfréd forró nyomon 
19:55 Mesék
20:05 Bibi Blocksberg 

Jóbarátok   - 19:30 / Viasat 3
Phoebe épp Ross-szal beszélget, amikor rájön, hogy sosem
volt még tartós kapcsolata. Monica meglátogatja 
Chandler-t Tulsa-ban, de éppen rosszkor érkezik... Joey-nak
nagyon ismerős új barátnőjének lakása, utóbb az is kiderül,
hogy miért.

Menekülő ember    - 22:30 / Viasat 3
Az ártatlanul elítélt Ben Richards (Arnold Schwarzenegger)
szabad prédaként részt vehet a Menekülő ember című élő
showműsorban. Richards azonban nem hagyja szó nélkül
lemészároltatni magát.

Péntek / február 4.

16:30
Sírjaik hol domborulnak... 

20:00
Winston Churchill (dok.)

21:50
Friss levegő 

21:45
Jóban Rosszban

21:45
Barátok közt

21:00
CSI: New York-i helyszínelők

15:05
Pénzözön

11:00
Tuti gimi

12:30
Síugrás

19:55
Magyar népmesék

19:30
BBC Hard Talk

17:30
Bulvárfigyelő 

20:20
Túlélésből jeles 

20:30
Crank

16:00
Arany-tó



M1

10:30 Gyerekműsor
12:30 Most a Buday!
13:05 Sztársáv
14:00 MotorVízió
14:30 Egészség ABC
15:00 A Himalája ösvényei 
16:00 Kincskereső
16:30 Magyarország
17:00 Zegzugos történetek
17:30 Aranymetszés
18:25 Hogy volt!?
19:30 A csábító nyomozó

(filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 SzerencseSzombat
22:00 Ketten a farmon 

(am. filmdráma, 1995) 

M2

10:00 Hogy volt!?
11:55 Miért?
12:40 Magyar elsők
13:45 Orbán Balázs nyomában
14:30 Pann-unikum
14:55 10. Győri Ütős Fesztivál
15:30 Alakok tájban
16:50 Caterina és a lányok 
18:25 Parasztok (filmsor.)
19:15 Nem csak a 20 éveseké

a világ
20:10 Esti mese
20:30 Hogyan alakul a művész?
21:00 Híradó
21:30 Maupassant történeteiből 
22:00 Gyilkos negyed 

(am. thriller, 1996)

Duna TV

09:00 Gyerekműsor
13:05 Isten kezében
13:30 EtnoKlub
14:45 Daktari (filmsor.)
15:40 Akartam volna mutatni

(magyar dok.)
16:30 A világörökség kincsei
16:50 Balatoni utazás
17:20 Talpalatnyi zöld
17:50 Pannonia 3 keréken
18:30 Kirakat
19:35 Mese
20:00 "A zene az kell"
20:30 Állomás (filmsor.)
21:00 Az alvilág professzora

(ff., magyar krimi, 1969)
22:20 Dunasport

TV2

11:55 414-es küldetés (filmsor.)
12:25 Kath és Kim (filmsor.)
12:50 Két TestŐr (ism.)
13:20 Babavilág
13:50 Az őrszem  (filmsor.)
14:45 Sliders (filmsor.)
15:40 Az Ügynökség (filmsor.)
16:35 Álomgyári feleség

(filmsor.)
17:30 Duval és Moretti (filmsor.)
18:40 Luxusdoki (filmsor.) 
19:30 Tények
20:05 Magellán
20:30 Nem vagyunk mi

angyalok (am. filmdráma)
22:30 A Sakál napja (angol-

francia thriller, 1973)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül
13:10 Autómánia
13:50 Tuti gimi (filmsor.) 
14:40 Édes, drága titkaink (filmsor.)
15:40 Őslények kalandorai

(filmsor.) 
16:40 Az új világ (am. kalandf.)
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág
22:40 Álljon meg a nászmenet!

(am. rom. vígj., 1997)
00:50 Árnyék nélkül (am.-

német akcióthriller, 2000)
03:00 Fókusz Plusz (ism.)

Hír Tv

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

TVR 1

09:00 Babamágia
09:30 Hannah Montana
10:00 Rajzfilmek 
10:55 Turisztikai műsor
11:35 Szerelmek a képernyőn túl 
12:00 Bulvárfigyelő 
12:30 Pro Patria
13:00 Határok nélkül 
14:45 Cirkusz
15:15 Találkozunk a tévében (élő)
16:40 Egyszer az életben 
18:40 TeleEnciklopédia 
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Generációk 

vetélkedője

Antena 1

07:00 Hírek 
09:00 Bingó (am. vígjáték) (ism.)
11:00 A nemesi ház (filmsor.)
13:00 Hírek 
13:15 A simlis és a szende

(filmsor.)
14:00 Talpig zűrben 2. 

(am. vígjáték.)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean
17:00 Extralarge: A Nap ura

(olasz akcióf.)
19:00 Hírek 
20:20 Dzsungelháború 

(am. akcióf.)
22:30 Játsz/ma (am. thriller)
01:00 Dzsungelháború 

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Marilyn mosolya 

(am. dráma) (ism.)
12:00 Pro Motor
13:00 Hírek 
13:05 Románia
14:00 A keresők legendája

(filmsor.)
15:00 Örök lányok (am. vígj.) (ism.)
17:00 Amerikai Hófehérke

(am. vígj.)
19:00 Hírek 
20:30 Halálos fegyver 4 

(am. akcióf.)
23:00 Kegyetlen játékok 3.

(am. dráma)
00:45 Halálos fegyver 4 

Prima TV

08:00 Arany-tó (am. dráma) 
10:30 Autó fórum
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Kacsamesék (anim. sor.)
13:00 Szép még lehetsz (vígj.) 
15:00 Lépéselöny (filmsor.)
16:00 Jessica McClure meg-

mentése (am. dráma) 
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Mínusz 25 (am. kalandf.)
22:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
23:15 Az örökség (filmsor.)
01:00 Gyilkos számok (filmsor.)

AXN

09:00 Ki vagy, doki? 
10:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, doki? 
14:00 The Amazing Race 
15:00 Szellemekkel suttogó
16:00 Futótűz
17:00 Ügyvédek
18:00 Eli Stone
19:00 Szellemekkel suttogó
20:00 Ügyvédek
21:00 NCIS 
22:00 Gyilkos elmék
23:00 CSI: New York-i

helyszínelők
00:00 True Blood 
01:10 A Független
01:10 Ügyvédek

ATV

10:30 Jam Light Best of
11:05 PénzTV
11:30 Pénzözön (szór. műsor)
12:35 Új mezőgazdasági

magazin (ism.)
13:05 Hazai turizmus
14:05 Közvetlen ajánlat
16:05 Tempó
16:30 A világ arcai
17:05 Egyenlítő extra
17:30 Charme (szór. műsor)
18:05 Hazai turizmus
19:20 Zeneexpressz
19:55 ATV Híradó
20:25 Zeneexpressz
21:10 Sas - Kaberélexikon
22:55 Híradó

Viasat 3

10:25 X-Men Animated 
11:10 Elvált Gary
11:35 Divatdiktátorok modelljei
12:00 Vészhelyzet
12:55 Kézilabda Bajnokok Ligája

Dinamo Volgograd -
Győri Audi ETO KC

15:40 Columbo
16:35 Kalandorok 

(magyar vígj., 2008)
18:40 Zsírégetők
19:35 Smallville
20:25 A fehér csóka 
22:05 Esküdt ellenségek
23:00 Las Vegas 
23:55 A bokszoló 

(német filmdráma, 2009)
01:50 Zűrzavaros éjszakák 

Eurosport 

09:30 Síugrás
10:00 Biatlon
11:00 Alpesi síelés (élő)
12:00 Alpesi síelés (élő)
13:15 Sífutás (élő)
14:00 Alpesi síelés (élő)
15:00 Snooker (élő)
17:00 Síugrás (élő)
18:45 Snooker
20:30 Csupa sport
21:30 Biatlon (élő)
23:00 Snooker (élő)
00:30 Harcosok klubja
01:00 Síugrás

Minimax (kábel)

10:30 Pat és Stan 
10:40 Viva Pinata 
11:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon 
11:40 Ben és Izzy 
12:00 Redwall 
12:25 Eperke és barátai
13:10 Hunyor-major
13:35 Frances 
14:00 Mr. Bean 
15:10 Magyar népmesék 
15:20 Chuggington 
15:35 Nouky, Paco és Lola 
15:40 Postás Pat 
15:55 Leon 
16:00 Szirénázó szuperc-

sapat 

17:00
Zegzugos történetek

22:00
Gyilkos negyed 

17:50
Pannonia 3 keréken

18:40
Luxusdoki

22:40
Álljon meg a nászmenet! 

00:00
True Blood 

16:30
A világ arcai

12:55
Kézilabda Bajnokok Ligája

21:30
Biatlon 

12:00
Redwall 

15:30
BBC Hard Talk

14:45
Cirkusz

17:00
Gyagyások serege 

20:30
Halálos fegyver 4 

16:00 
Jessica McClure megmentése

V. oldalTV műsor <<február 2–8.
Szombat / február 5.

Kalandorok    - 16:35 / VIASAT 3
Elekes Géza trombitaművész a magánéletben nem túl jól
muzsikál, a negyedik házassága is csődöt mondott. Egyik nap
felhívja az apja, akivel már évtizedek óta nem beszélt. Ennek
hatására a fiával, a zavaros ügyekben utazó Andrással 
felkerekedik, hogy meglátogassa a határon túl élő szüleit. 

A bokszoló       - 23:55 / VIASAT 3
Semmit sem veszíthetsz, viszont mindent megnyerhetsz. Ben
jó ember akar lenni, miután letöltötte börtönbüntetését. Az
anyját bántó mostohaapja megütéséért került a rácsok mögé.
Azóta az anyja nem hajlandó beszélni vele, mivel a férfi
belerokkant a verésbe. 



VI. oldal február 2–8.>> TV műsor

M1

10:00 Vallási műsor
12:30 Mai hitvallások
13:10 Telesport
14:05 Fogadóóra
14:35 Villanófényben 
15:05 Selyemúton Szíriában
15:35 Gyerekjáték 

a számítógép
15:50 Hogy volt!?
17:10 A harapós férj
18:35 Panoráma
19:05 Magyarország

története
19:35 A csábító nyomozó 
20:30 Híradó
21:05 Szempont
22:00 24 (fimsor.)

M2

10:00 Gyerekműsor
11:25 Egy karácsony együtt

(am. filmdráma) 
12:55 József Attila: Kész a leltár
13:01 Vallási műsorok
15:30 Mai hitvallások
16:00 Unokáink is látni fogják
16:25 Elit gimi (filmsor.)
17:20 Vivát Benyovszky! 
19:15 Pillér
20:05 Esti mese
20:30 Motorsport
21:00 Híradó
21:30 Nem csak 

a 20 éveseké a világ
22:25 A harapós férj 

(ff., magyar vígj., 1937)

Duna TV

11:05 Lyukasóra
11:55 A világörökség kincsei 
12:15 Kalando-Zoo
13:05 Élő egyház
13:30 Élő népzene
14:00 Csellengők
14:25 Ágrólszakadt úrilány

(ff., magyar játékf., 1943)
15:55 Dunáról fúj a szél
16:05 Napraforgók
16:45 Törzsasztal
17:30 Az állatok világa 
18:40 Arcélek
20:20 Kikötő – Extra
21:05 Így veszett el Erdély-

ország 1940-1944
(magyar dok.., 2010)

22:00 Boszorkánykör

TV2

11:45 Nagy Vagy!
12:40 Stahl konyhája
13:10 Kalandjárat
13:40 Borkultusz
14:10 Sliders (filmsor.)
15:05 Monk  (filmsor.) 
16:00 Tequila és Bonetti legú-

jabb kalandjai (filmsor.)
16:55 Sheena (filmsor.)
17:50 A 7 törpe visszatér, av-

agy az erdő nem elég
(német vígj., 2006)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 27 idegen igen 

(am. rom. vígj., 2008)
23:00 Frizbi Hajdú Péterrel

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:40 Asztro Show
12:35 meneTrend
13:00 Híradó
13:10 Havazin
13:40 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
14:05 Robin Hood (filmsor.) 
16:00 Doktor Addison (filmsor.) 
16:55 Az utolsó akcióhős 

(am. akció-vígj., 1993)
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:00 St. Trinian's - Nem apá-

cazárda (angol vígj., 2007)
23:10 Heti hetes

Hír Tv

11:05 Célpont (ism.)
11:30 Napról napra
12:05 Civil kaszinó (ism.)
13:30 Közvetlen ajánlat
14:05 Különkiadás (ism.)
16:05 Arcok a liftben (ism.)
16:30 Széles út (ism.)
17:05 Garázs (ism.)
17:30 GyógyHír
18:30 Hírvilág
19:05 Keresztmetszet
20:30 Napról napra (ism.)
21:05 Kontraszt
22:00 Híradó 21
22:30 Értékmentés másként 
23:06 Kocsma Televízió 

Kisbabot

TVR 1

10:00 Rajzfilmek 
10:55 Emlékek (AP)
11:00 Europa mea
11:30 Faluműsor
13:00 Utolsó kiadás 
14:00 Hírek 
14:20 A család csillaga 
15:20 Folklór
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc 
19:00 Lottó
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 A gyávaság tollai 

(am. dráma)
23:25 Találkozás

Antena 1

09:00 Veronika visszatér
10:45 Talpig zűrben 2. 

(am. vígjáték.) (ism.)
12:45 Mr. Bean
13:15 A simlis és a szende 
14:00 Beethoven nagy 

áttörése (am. vígjáték)
16:00 Hírek 
16:45 80 nap alatt a 

Föld körül (ism.)
17:00 Buck bácsi (am vígjáték)
19:00 Hírek 
20:20 A vörös sárkány legendá-

ja (hongk. akcióf.)
22:20 SuperBingo Metropolis
01:40 A vörös sárkány legendá-

ja (hongk. akcióf.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Amerikai Hófehérke

(am. vígj.) (ism.)
12:00 A keresők legendája

(filmsor.)
13:00 Hírek 
13:05 Parancsoljon! 
17:00 Vasököl (am. akcióf.)
19:00 Hírek 
20:30 Orvlövész (am. thriller)
23:00 Pánikszoba 

(am. thriller)
01:15 Orvlövész 

(am. thriller) (ism.)
03:30 Pánikszoba 

(am. thriller) (ism.)

Prima TV

09:00 Jessica McClure meg-
mentése (am. dráma)

09:30 Otthonunk 
10:30 Nyakamban a világ
11:00 Levintza bemutatja
11:30 Ismerkedj, álmodj, szeress
12:30 Kacsamesék (anim. sor.)
13:30 Testvérek (filmsor.)
14:30 Egy kapcsolat szabályai 
15:00 Gyilkos számok (filmsor.)
16:00 Mínusz 25 (am. kalandf.) 
18:00 Hírek 
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Anyacsere
22:00 Titkos szerelmek (filmsor.)

AXN

10:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, doki?
14:00 The Amazing Race
15:00 Szellemekkel suttogó
16:00 Futótűz
17:00 Ügyvédek
18:00 Eli Stone
19:00 Szellemekkel suttogó
20:00 Ügyvédek
21:00 NCIS: Los Angeles
22:00 Gyilkos elmék
23:00 Lopakodók 3 

(am. akcióf., 2004) 
00:45 Balfék körzet
02:20 Ügyvédek 
03:15 Gyilkos számok

ATV

10:05 Jam Light Best of
10:35 Laci bácsi konyhája
11:00 Favorit
12:00 Vidám vasárnap
13:40 Hazai turizmus (1. rész)
14:40 Hazai turizmus (2. rész)
15:45 Közvetlen ajánlat
16:30 Kaschmir Gold
17:05 Világszám (ism.)
17:30 Versfesztivál
18:05 Hazai turizmus
19:20 Kommentár
20:55 Bagi - Nacsa
22:55 Híradó
23:05 Csattanó
23:55 Híradó

Viasat 3

08:35 Meztelenül is szép
vagyok!

09:25 Őslények szigete
10:15 X-Men Animated 
11:10 Gigamad (ism.)
11:35 Amerika csillagai
13:15 A Nagy Ő
15:10 Columbo
17:10 Anna
18:55 Love Story 

(am. rom. dráma, 1970) 
21:00 Lehetetlen küldetés
22:00 Odaát 
22:55 Kutyám, Jerry Lee 2.

(am. akció-vígj., 1999) 
00:45 Columbo
02:45 Az utolsó órában

Eurosport 

09:30 Biatlon
11:00 Alpesi síelés (élő)
11:45 Sífutás (élő)
13:30 Síugrás
14:00 Alpesi síelés (élő)
14:45 Síugrás (élő)
16:30 Sífutás
17:00 Biatlon (élő)
17:45 Snooker (élő)
17:00 Biatlon (élő)
19:40 Téli sportok
19:45 Síugrás
20:30 Snooker
21:00 Snooker (élő)
00:00 Síugrás
01:00 Biatlon
02:00 Sífutás

Minimax (kábel)

12:10 Redwall 
12:35 Eperke és barátai
13:20 Mesék Mátyás királyról
13:30 Bibi és Tina
14:00 Mr. Bean
15:10 Híradó
15:20 Magyar népmesék
15:25 Chuggington
15:40 Nouky, Paco és Lola 
15:45 Postás Pat 
16:00 Leon 
16:05 Szirénázó szupercsapat 
16:15 Duda és Pocsolya 
16:30 Hunyor-major 
16:50 Mesék Mátyás királyról 
17:00 Vízcsepp Mester 
17:30 Sid, a kis tudós 

Love Story - 18:55 / Viasat 3
Oliver Barrett gazdag családból származó egyetemista. Szeretné
a saját útját járni, és bebizonyítani, hogy nincs szüksége apja
segítségére az életben. Mindezt tetézi, hogy beleszeret a szegény
családból való Jennybe. A két fiatal, dacolva a köztük lévő társadalmi
különbséggel és a szülők ellenkezésével, összeköti az életét. 

Kutyám, Jerry Lee 2.    - 22:55 / Viasat 3
Talán öregedtek pár évet, de Dooley nyomozó és négylábú
társa, Jerry Lee még mindig harcolnak a bűnözőkkel a duótól
megszokott hősies és komikus stílusban. És most váratlanul
egy másik duó társul hozzájuk: a gyönyörű, de tréfát nem
ismerő nyomozónő, Welles.

Vasárnap / február 6.

17:10
A harapós férj

17:20
Vivát Benyovszky! 

21:05
Így veszett el Erdélyország 1940-1944 

21:05
27 idegen igen 

16:00
Doktor Addison

18:00
Eli Stone

16:30
Kaschmir Gold

18:55
Love Story 

19:40
Téli sportok

15:45
Postás Pat 

12:05
Civil kaszinó 

19:00
Lottó

16:45
80 nap alatt a  Föld körül

23:00
Pánikszoba 

15:00
Gyilkos számok



M1

09:55 Nappali
10:55 Parlamenti Napló
12:30 Kárpát Expressz
13:00 Szomszédok (filmsor.)
14:35 Átjáró
15:05 Szülőföldjeim 
15:45 Zenelánc
16:05 Emberek a természetben
16:41 Körzeti híradó
16:55 Teadélután
17:40 India - Álmok útján 
18:30 Házaspárbaj (filmsor.)
20:05 Kékfény
21:05 Az Este
21:40 Személycsere 

(am. filmdráma, 1999) 
23:10 Tizenkét kőmíves 

M2

10:50 Körzeti magazin
11:45 Híres magyar könyvtárak
12:15 A Szenty (magyar portréf.)
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:50 XIX. századi grúz krónika
15:55 Drága doktor úr (filmsor.)
16:45 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:25 Bűvölet (filmsor.)
17:55 Magyar rock
18:50 Átjáró
19:20 Esti mese
19:45 Mindig zöldebb (filmsor.)
20:30 A rejtélyes XX. század
21:00 Híradó
21:30 Dublini doktorok 

(filmsor.)

Duna TV

10:00 Daktari (filmsor.)
11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő
15:25 A Szentgyörgyi Vásár
15:55 India és Nepál
16:50 Afrika színei
17:45 Heuréka!
18:15 Térkép
19:35 Mese
19:55 Derrick (filmsor.)
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 Idézés
23:30 Sportaréna
00:15 Áldozatok 1944/45

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
12:30 A Szent Lőrinc folyó lazacai
14:35 EZO.TV
15:45 Az őrszem (filmsor.)
16:35 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:35 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 NCIS (FILMSOR.)
23:20 Gyilkos számok (filmsor.)
00:20 Elit egység (filmsor.)

RTL Klub

07:25 Fókusz (ism.)
07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem

(filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Vészhelyzet (filmsor.)
16:10 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:15 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:15 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)

Hír Tv

10:05 Különkiadás (ism.)
12:05 Ingatlanpiac (ism.)
12:30 Hírvilág (ism.)
13:30 Hungarorama
14:05 Soroló (ism.)
14:30 Garázs (ism.)
15:05 Európai híradó (ism.)
15:30 Napról napra (ism.)
16:05 Péntek 8 (ism.)
17:05 Célpont (ism.)
17:30 Paletta
18:30 Panaszkönyv
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta

AXN

10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i helyszínelők
21:00 Csak veled 

(am. rom. vígj., 1994)
00:05 Gyilkos elmék
01:05 CSI: New York-i

helyszínelők

ATV

07:55 Jam
10:10 700-as klub
11:00 Hazai turizmus
11:50 Egyenlítő
12:30 Laci bácsi konyhája
13:25 OtthonTV
16:20 Magánbeszélgetés
17:25 Kőbánya híradó
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
18:55 Híradó
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Újságíróklub
22:45 Világhíradó

Viasat 3

10:15 Egy kórház magánélete 
11:10 Tuti gimi 
12:05 Kalandorok
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 A tehetséges Mr. Ripley

(am. krimi, 1999)
01:00 Nyomtalanul
01:55 Jackie nővér
02:30 Top Gear
03:30 Gyilkos sorok

Eurosport 

09:30 Alpesi síelés
10:30 Sífutás
12:00 Biatlon
13:00 Síugrás
14:00 Bowls
15:00 Snooker
17:00 Biatlon
18:00 Síugrás
19:15 Labdarúgás
20:45 Legerősebb ember
21:45 Csupa sport
21:50 Wattok
22:00 Pankráció
23:25 Ütközések ideje
23:30 Eurogólok
00:00 Labdarúgás 

Minimax (kábel)

14:55 Tappancsmesék
15:20 Híradó
15:25 Inami 
15:50 Magyar népmesék 
15:55 Hunyor-major 
16:20 Mesék Mátyás királyról 
16:30 Bibi Blocksberg 
16:55 Vízcsepp Mester 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában! 
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover 
18:20 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Tappancsmesék
18:50 A dzsungel könyve
19:05 Én kicsi pónim
19:25 Sün Alfréd forró nyomon

21:40
Személycsere 

19:20
Esti mese

19:55
Derrick

18:35
Árva angyal 

13:20
Asztro Show

21:00
Csak veled 

12:30
Laci bácsi konyhája

10:15
Egy kórház magánélete

23:25
Ütközések ideje

16:30
Bibi Blocksberg 

16:05
Péntek 8 

VII. oldalTV műsor <<február 2–8.
Hétfő / február 7.

A dadus   - 19:00 / VIASAT 3
Mr.Sheffield aggódik Maggie miatt, nem szeretné, ha az egész
téli szünetben csak a fiúkkal foglalkozna. Ezért kigondolja,
hogy három hétre Svájcba küldi egy zárdába, ahol európai
történelmet, művészeteket, francia nyelvet tanulhatna. Mag-
gie-nek nem igazán van kedve egyedül külföldre menni...

A tehetséges Mr. Ripley      - 22:30 / VIASAT 3
Dickie hajógyáros apja megbízza Tom Ripley-t (Matt
Damon), hogy hozza haza elkóborolt fiát. Nem sejti,
hogy a fiatalember bármire képes, hogy átvegye Dickie
életstílusát, majd az egész életét.

+ 8 oldal 

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

+8
Változatlan 

áron!



VIII. oldal február 2–8.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 Alma Mater
17:55 Teadélután
18:45 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:35 Házaspárbaj (filmsor.)
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Indul a bakterház

(magyar vígj., 1979)
23:50 Zegzugos történetek
00:20 Hírek
00:25 Sporthírek
00:30 Prizma

M2

11:20 A farkassá változott Tom
(lett történelmi f., 1984) 

12:45 Nemzeti értékeink
13:55 Záróra
14:45 Magyar évszázadok
15:05 A kor szelleme
15:55 Nemzet és védelem
16:20 Drága doktor úr (filmsor.)
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar pop
19:20 Átjáró
19:45 Estimese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Elisa lánya (filmsor.)

Duna TV

11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:15 Kikötő
15:25 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 A Pireneusok a levegőből
16:20 A tészta útja
17:20 Napok, évek, századok
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Újrakezdés (filmsor.)
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 Lelki klinika (ff., magyar

rom. film, 1942)
22:55 Kikötő - Extra (ism.)
23:40 Sporthírek

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
12:15 Árva angyal (filmsor.) 
13:00 Kasszafúrók (am. vígj.)
14:35 EZO.TV
15:45 Az őrszem  (filmsor.)
16:35 Rex felügyelő  (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:35 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Nagyothalló
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Megérzés (am. thriller)
00:20 A médium (filmsor.) 
01:15 Tények

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem

(filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Vészhelyzet (filmsor.)
16:10 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:15 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:15 NekedValó
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Castle (filmsor.) 

Hír Tv

11:30 Ősök tere (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Keresztmetszet (ism.)
16:05 Civil kaszinó (ism.)
17:05 Pálya (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Zöld övezet
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
20:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta
23:05 Riasztás

AXN

11:00 Futótűz 
12:00 Largo Winch 
13:00 Ügyvédek 
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz
17:00 Largo Winch 
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i

helyszínelők
22:00 Trinity kórház
22:40 ZOOM
23:00 Derült égből család 
23:40 ZOOM
00:00 Gyilkos elmék

ATV

07:55 Jam
10:10 700-as klub
11:00 Hazai turizmus
11:50 Egyenlítő
12:30 Laci bácsi konyhája
13:25 Kőbánya Híradó
13:55 Televíziós vásárlási mű-

sorablak
16:20 Újságíróklub
17:20 Tempó
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
18:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 A TV ügyvédje
22:45 Világhíradó

Viasat 3

08:30 Smallville
09:20 Gyilkos sorok
10:15 Egy kórház magánélete
11:15 Tuti gimi
12:10 Love Story 

(am. rom. dráma, 1970)
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 A suttogó 

(am. rom. dráma, 1998)
01:35 Nyomtalanul

Eurosport 

09:30 Csupa sport
09:45 Labdarúgás
10:15 Biatlon
11:15 Alpesi 

síelés
13:30 Sífutás
14:00 Biatlon
15:00 Tenisz (élő)
20:45 Alpesi 

síelés
21:00 Boksz
00:00 Extrém 

sportok
00:30 Alpesi 

síelés
01:30 Labdarúgás

Minimax (kábel)

11:50 Tappancsmesék
12:15 A dzsungel könyve
12:30 Sün Alfréd forró nyomon 
12:55 Mesék Mátyás királyról
13:05 Bibi Blocksberg
13:35 Vízcsepp Mester 
14:00 Chuggington
14:10 Nouky, Paco és Lola
14:15 Bob, a mester
14:25 Leon
14:30 Szirénázó szupercsapat 
14:45 Duda és Pocsolya 
14:55 Tappancsmesék
15:20 Inami
15:45 Mesék Mátyás királyról
15:55 Stellaluna
16:30 Hunyor-major

Nyomtalanul   - 14:10 / Viasat 3
Jack Malone (Anthony LaPaglia) és csapata nyomtalanul
eltűnt személyek után kutat. Hogy megtaláljanak egy fiatal
anyukát, akit drogárusnak toboroztak, Samantha álcázza
magát, hogy előcsalja a drogelosztó férfit.

A suttogó   - 22:30 / Viasat 3
A 14 éves Grace MacLean súlyos sérüléseket szenved, amikor
baleset éri versenylova, Pilgrim nyergében. Grace édesanyja,
Annie, az ambiciózus magazinszerkesztő rájön, hogy lánya
és a ló sorsa elválaszthatatlanul összefonódik. Ezért lányával
és a lóval azonnal Montanába utazik...

Kedd / február 8.

22:40
Indul a bakterház 

12:00
Largo Winch 

17:30
Paletta

17:25
Tempó

15:55
Nemzet és védelem

21:40
Lelki klinika 

16:35
Rex felügyelő

15:20
Vészhelyzet

08:30
Smallville

00:00
Extrém  sportok

15:55
Stellaluna

Előfizetési akció!
A Központ a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

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

Maros megyei hetilap
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