
Nem volt eseménytől mentes múlt héten az önkormányzati testületi tagok élete, két
napon – kedden és csütörtökön – is összeültek, hogy a több mint száz napirendi pont
felett döntsenek. Hosszas várakozás után (a januári soros ülés a költségvetés-tervezet
hiányában maradt el) megszavazták Marosvásárhely idei büdzséjét. A bevételi részt
kiegészítendő, egy közel 16 millió eurós kölcsön felvételéről is határoztak a városatyák.  

Hír és hírháttér

A bebetonozási 
kísérlet első lépése
Amiről korábban még csupán feltételes mód-
ban beszéltünk, ma egyre inkább bizonyosságot
nyer. Beigazolódni látszik az a felvetés, mely sze-
rint az alapszabályzaton tervezett módosítások
a mostani vezetőgarnitúra hatalomátmentési
kísérletét jelentik – foglalhatjuk össze a szom-
bati SZKT- ülésen ismertetett és elfogadtatott,
a kongresszus elé terjesztendő változatot. 
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Az fizessen , 
aki szabályt szegett!

Sajtótájékoztatón ismertették a városi
tanács RMDSZ-frakciójának álláspontját a
költségvetéssel, a tervezett főtéri mélyga-
rázzsal, illetve az engedély nélküli fakivá-
gásokkal kapcsolatosan. Kolozsváry Zoltán
és dr. Benedek István elmondták, igaz
ugyan, hogy a testületi ülésen viszonylag
simán folyt a szavazás, de a szakbizottsá-
gokban, ahol szakemberek bevonásával
beszélik meg a tervezeteket, késhegyig
menő viták folytak. Megtudtuk, a költség-
vetési keretösszeg valamivel nagyobb
ugyan a tavalyinál, de a saját bevételek
mintegy 30 százalékkal alacsonyabbak,
ezért indokolt a 16 millió eurós hitelkeret
megszavazása. 

A főtéri mélygarázs tervét az RMDSZ
határozottan elutasítja, ezt már korábban
a polgármester tudomására hozták, de
Florea érthetetlen módon erőlteti a dol-
got. Az RMDSZ álláspontja szerint a törté-
nelmi városközpont arculatának
megőrzését kötelességüknek tekintik. A
parkolási gondokra viszont mihamarabb
megoldást kell találni – mondták. 

Az önkényes fakivágásokkal kapcsola-
tosan elmondták: vandalizmusnak tartják,
amit mihamarabb meg kell gátolni. Arra
az újságírói felvetésre, hogy a törvénytelen
fakivágásért kiszabott bírságot közpénz-
ből fizetik majd ki, ily módon kétszeresen
is kár éri a várost, a jelenlévők elmondták:
ezúttal ragaszkodnak majd ahhoz, hogy az
elkövetők saját zsebből fizessenek. 

Sz.L.

>>> 5. oldal

Sport

Aki fél életét 
a galamboknak áldozta

Beszélgetés a 79 éves Gál Gáborral, Maros-
vásárhely és egyben Románia talán egyik
legidősebb postagalamb-tenyésztőjével
és versenyzőjével, aki madaraival négy
olimpián és számtalan nemzetközi meg-
mérettetésen vett részt. 

Interjú

Az X-Faktor után a világhírnév felé

Interjú Szabó Előddel, a szászrégeni Titán pop-rock
együttes frontemberével.Bár Szabó Előd a múlt év-
ben nem jutott be a magyarországi tehetségkutató,
az X-Faktor élő adásába, még mindig hasznot húz
abból, hogy akkor több hétig szerepelt a műsorban.
Március végén Zürichben lép fel, az ottani magyar
közösség előtt, ősszel három svájci városban zene-
karával, a Titánnal koncertturnét tart, majd novem-
berben Floridába is kiutazik zenélni. 

>>> 11. oldal

Megszavazták Marosvásárhely költségvetését

Eladósítják a várost
>>> 15. oldal
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Névnapok

a 7 képe : 

Február 16. Julianna, Lilla, Fülöp, Illés, Dániel, Sámuel
Február 17. Alex, Emőd, Elek, Egyed, Brúnó, Lukács
Február 18. Bernadett, Simon, Leó, Konrád, Simeon
Február 19. Zsuzsanna, Buda, Konrád, Eliza
Február 20. Aladár, Álmos, Leona, Paula, Elemér
Február 21. Eleonóra, Bódog, Leonóra, György, Péter
Február 22. Gerzson, Pál, Tas, Péter, Margit

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: Most életének minden területén élvezheti a
bőséget. Akár arra is van lehetősége, hogy félretegyen
későbbre, vagy befektetésekkel biztosítsa jövőjét.

Bika: Kiváló egészségnek örvend, de olyan sokat vállal,
hogy ezzel felélheti tartalékait. Találja meg a költekezés
és erőfelhasználás optimális egyensúlyát!

Ikrek: Ha többet szeretne, mint a mostani langyos víz,
hagyja szabadon szárnyalni fantáziáját. Szívügyekben
lehetne sokkal ösztönösebb és bátrabb. Belső, spontán
reakciói megbízhatóan elvezetik a boldogsághoz.

Rák: Mostanában valamiért egy kis biztatásra van szük-
sége ahhoz, hogy belevágjon feladatába, pedig máskor
többnyire tisztában van saját képességeivel.

Oroszlán: Az elmúlt hetek szerelmi viharai után végre
egy nyugodtabb időszakra számíthat. Párkapcsolata
megsínylette ezeket a stresszes és feszültségtől terhes
heteket, de ha ezt kibírta kapcsolatuk, valószínűleg al-
kalmas alap lehet egy komolyabb kapcsolathoz is.

Szűz: Figyelje meg, mire nem sajnálja az idejét és pénzét!
Ebből megismerheti, hogy mi képvisel igazi értékeket
az ön számára, ami igazán tanulságos lehet.

Mérleg: Olyan időszakokban, amikor ennyi problémás
helyzetet kell megoldania, elkerülhetetlen, hogy néhány
dologban összetűzzön másokkal! 

Skorpió: Megtapasztalhatja, hogy párkapcsolata
valóban nem illúziókra épül. Bár előfordulhat, hogy a
hétköznapok komolysága elfedi a romantikát, a
meghittség és az összetartozás érzése mindig megvan
kettejük között.

Nyilas: Törekedjen arra, hogy tudatosan alakítsa napjait,
különben hajlamos rá, hogy szétfolyjon és ne 
ha     lad  jon munkájában. Este gyönyörű élmények várják!

Bak: Ha olyan elvárásokat támaszt valakivel szemben,
amelyeknek nincs valós alapja, elkerülhetetlenül csalódni
fog benne.

Vízöntő: Érzi, hogy változik ön körül a világ, és bár
anyagi gondjai is akadnak bőven, mégis könnyedebben
tudja venni ezeket a nehézségeket, mint bármikor ko-
rábban.

Halak: Olyan lépéseket kell most megtennie, amelyek
túlmutatnak a gyerekkora óta kialakult mintákon, ezért
érthető módon még felismernie is nehezére esik őket,
nemhogy változtatni rajtuk. 

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

Fo
tó

: V
as

s G
yo

pá
r

www.kozpont.ro

A világhálón is

Alapítási év: 2006.
Megjelenik szerdánként.
Kiadó: Medical Publicity Kft.

Főszerkesztő:  
Szentgyörgyi László

Főmunkatársak:  
Ferencz Zsombor
Sebestyén Péter

Munkatárs:  
Czimbalmos Ferenc-Attila

Szerkesztők: 
Balogh Erzsébet
balogherzsebet@kozpont.ro
Fodor Tekla 
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Vass Gyopár
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Olvasószerkesztő: 
Nagy Annamária

Tördelőszerkesztő: 
Szegedi Attila

>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség véle -
ményét tükrözik!
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Rózsák tere 16. szám 
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Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330

Hasznos telefonszámok

Színház
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

Tompa Miklós Társulata szerdán este fél 8-tól
Goldoni A legyező című komédiáját játssza
a kisteremben, míg csütörtök délelőtt 11 órá-
tól a Pinokkió című mesemusicalt a nagyte-
remben. Este 7 órától a Szomorú vasárnap
című kamaramusicalt a kisteremben láthatják
az érdeklődők.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Stúdiótermében csütörtökön este 7 órától
játsszák a Nóra reloaded című előadást. A
mű adaptáció Németh László és Hajdú Henrik
Ibsen Nóra-fordításai alapján. Szereplők:
Tompa Klára, Bányai Kelemen Barna, Korpos
András, Lőrinczi Máthé Rozália, Vass Csaba
e.h. Rendezte: Patkó Éva, rendezőasszisztens:
Nagy Júlia e.h. A produkció az Akadémiai Mű-
hely és az egyetem diákjainak közös munkája,
román nyelven feliratozott, időtartama 90
perc szünet nélkül. Az előadást 14 éven 
felülieknek ajánlják.

Kilyén László, a Tompa Miklós Társulat

színművésze február 18-án, pénteken este fél
nyolckor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
kistermében adja elő az 55. Állomás – múlt
és jövő között című egyéni műsorát. Mun-
katársak: Ráduly Zsófia és Strausz Imre István;
díszlet, jelmez: Csizmadia Imola és Bandi Kati;
szakmai tanácsadó: Kovács Levente. Jegyek a
Kultúrpalota jegypénztáránál, előadás előtt a
színház jegypénztáránál kaphatók.

Hangverseny
Csütörtökön este 7 órakor kamarazene-

koncertre kerül sor a Kultúrpalota nagytermé-
ben. Fellép Kárpáthy Vajk András (hegedű) és
Marius Popescu (zongora). Műsoron: Brahms
– 2. Á-dúr hegedű-zongoraszonáta, Franck –
Á-dúr hegedű-zongoraszonáta, Saint-Saens
– Bevezetés és Rondo capriccioso, Beethoven
– F-dúr románc, G-dúr románc, Sarasate – Ci-
gánymelódiák. A koncertre a 17-es számú
bérlet érvényes.

Könyvbemutató

Baricz Lajos pap-költő tavaly megjelent

köteteinek bemutatójára kerül sor csütörtö-
kön este fél 7 órakor a Deus Providebit Ház-
ban. A Merengések, a Betlehemi éjszakában
(verseskötetek), a Különös karácsony (kará-
csonyi történetek) és az Isten útjain (gyergyó-
alfalusi papok, szerzetesek, kántorok
életrajzai és életművei) című kiadványokat
Oláh Dénes római katolikus főesperes mél-
tatja, a rendezvényen közreműködik, illetve a
szerző megzenésített verseit adja elő a ma-
rosszentgyörgyi Kolping Család énekkara, a
Szent Cecília együttes és Szántó Árpád daltu-
lajdonos.

Kiállítás
Novák József képzőművész szervezésé-

ben, a Maros Megyei Tanács, a Maros Megyei
Múzeum, a Szászrégeni Néprajzi Múzeum és
a Romániai Képzőművészek Szövetségének
marosvásárhelyi fiókja támogatásával múlt
héten került sor az Art&Design designkiál-
lítás második tárlatának megnyitójára. A
Kultúrpalota földszinti galériáiban kiállíta-
nak képzőművészek, designerek, rek-
lámgrafikusok.
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Nem nyert bizalmat a Rózsák tere alá tervezett mélygarázs megvalósíthatósági tanulmányának tervezete. Az önkormányzati képviselőtestület februári
ülésén nem szavazta meg az erre vonatkozó határozattervezetet, melyet jövő hónapban újra napirendre szándékoznak tűzni. Az RMDSZ-frakció testületi-
leg ellenezte a projektet, helyette más alternatívát ajánl a gépkocsivezetőknek. 

Megszavazták Marosvásárhely költségvetését

Bernády Városházába
költözne Florea

Mind a városi, mind a megyei önkormányzat igényt tar-
tana a Városháza épületére. A polgármester és a főispán er-
kölcsi jóvátételre, a megyei tanácselnök intézményvezető
kötelességére hivatkozva formálna jogot a Bernády építtette
ingatlanra. Az egyelőre még állami tulajdonban lévő épület
jövőjéről a csütörtöki megyei ülésen parázs vitát követően
döntöttek a megye elöljárói. 

A keddi helyi önkormányzati testületi ülésen egyönte-
tűen megszavazták azt a határozattervezetet, amelyben
visszaigénylik a Városháza épületének tulajdonjogát. Az egy-
becsengő álláspontot követően Dorin Florea levélben fordult
a megyei tanácshoz, melyben a történelemre és az igazság
érvényesítésére alapozva erkölcsi jóvátételnek nevezte az
egykor a város szolgálatában álló épület visszaszolgáltatását
a városnak, és ingatlancserét ajánlott a megyei tanácsnak.

A levélre reagálva a megyei közgyűlésen Lokodi Edit
hangsúlyozta, a polgármester az aktuális tisztsége szerint
igényli vagy éppen ellenzi az épület tulajdonjogának átírását
a helyi önkormányzat javára. Emlékeztetett, Florea 2000
előtt, prefektusként hallani sem akart az ingatlancseréről.

A vélemények viharában Silvia Moldovan, a megyei ön-
kormányzat jogásza hűtötte le a felfokozott érzelmeket, rá-
mutatva, az életben lévő 1998-as jogszabály szerint csak
olyan ingatlanok kerülhetnek vissza a város tulajdonába,
amelyekben sem állami, sem megyei fennhatóságú intéz-
mények nem működnek. 

A megyei tanács végül úgy döntött, a belügyminiszté-
rium február 9-i átiratára reagálva, igényelni fogják a szak-
tárcától a megyei önkormányzat számára az ingatlant.

A bevételi részt kiegészítendő, egy közel
16 millió eurós kölcsön felvételéről is hatá-
roztak a városatyák.  

Kevesebb a kórházakra, 
több az utakra

Nagyobb vita nélkül, csupán egyetlen
ellenszavazattal ment át a helyi költségve-
tés tervezete, mely annak ellenére, hogy
kevesebb saját bevétellel számol, 14 száza-
lékkal nagyobb a tavalyinál. Jelentősen nö-
veli a bevételi részt az európai uniós
alapokból megpályázandó összeg. 

A végösszegként szereplő 481,57 millió
lejből közel 190 millió lej saját bevétellel
számolnak, és közel ennyit, mintegy 178
milliót várnak az Uniótól. Az idei költség-
vetés kevesebb pénzt szán a szociális szol-
gáltatásokra, az oktatásra és az
egész  ségügyre, ez utóbbira például a büd-
zsé 2,3 százalékát, jóval többet a közszállí-
tásra és különböző javításokra.

Idén kivételesen nagy hangsúlyt fektet-
nek a fejlesztésre, 2010-hez képest 75 szá-
zalékkal nagyobb összeggel számolnak. A
tavalyi egy millióhoz képest idén 155 millió
lejt fordítanak vissza nem térítendő forrá-
sokból utak, épületek javítására.

16 millió eurós kölcsön
felvételéről döntöttek 

Nagyszabású felújítási akciót tervez a
polgármesteri hivatal, melyet az EU-s pénz-
alapok mellett 16 millió euró nagyságrendű
beszolgáltatói hitelből akar fedezni. Az újra
terítékre kerülő negyven projekt között út-
javítások, gyalogos járdák, zöldövezetek és
parkok létesítése szerepel, ezenkívül közvi-

lágításra, vízhálózatra és kör  forgalmak ki-
alakítására szánnak további összegeket.

„Ez egy olyan kölcsönforma, aminek lé-
nyege, hogy azokat a munkálatokat, ame-
lyeket el kell végezni, az a cég hitelezi meg,
aki megnyeri a licitet a kivitelezésre. Ez
azért előnyös számunkra, mert fontos pro-
jekteket tudunk végrehajtani, de nem ne-
künk kell felvenni kölcsönt közvetlenül, és
nyilván az nyeri meg a licitet, aki a legala-
csonyabb költségeket ajánlja majd. Meg-
vizsgáltuk azt is, hogy ez mekkora
eladósodást jelent a városra nézve, ez pedig
nem haladja meg a huszonöt százalékot, ez
2013–2014-re lesz esedékes, és fokozato-
san csökkenni fog. Tehát úgy gondoltuk,
hogy az eladósodás ezen mértéke megen-
gedhető, és ebben az esetben kivitelezhe-
tőek a tervezett beruházások” – nyilatkozta
lapunknak Kolozsváry Zoltán frakcióvezető,
az önkormányzat költségvetési bizottságá-

nak elnöke.
Az elfogadott tervezettel a testület

2020-ig vállalta az eladósodást, mely az ed-
digi években tíz százalék körüli volt, 2014-
ben 25,32 százalékon tetőzik majd, és
2017-ig húsz százalék fölött marad. Bár a
törvény harminc százalékos eladósodást
engedélyez, ez azért mégis problémát je-
lenthet, mert egy esetleges jövőbeli EU-s
pályázathoz szükséges önrészt, tekintve az
adósság mértékét, nem fedezhetik majd
bankkölcsönből.

A projekt nem szült egyöntetű álláspon-
tot az RMDSZ-frakcióban sem, annál is in-
kább, mivel valószínűsíthető, nem
véletlenszerűen lett újra égetően fontos
Marosvásárhely arculatának javítása. Az
sem mellékes, hogy a tervezetet benyújtó
polgármester az útjavításokkal nem kis po-
litikai tőkét kovácsolhat a 2012-es válasz-
tásokra – a város pénzén.

A tanulmány készítője és a városi fő-
építész együtt mutatta be a képviselő-
testület előtt a főtér alatti parkoló három
változatát tartalmazó tervet. A variánsok
közül a 415 férőhelyes, 12.320 négyzet-
méteren elterülő egyszintes tervet aján-
lotta a tervező, melyet a parkolóhelyek
számát és az építkezés költségeit össze-
vetve a legmegfelelőbbnek vél. Mihaela
Miheţ városi főépítész kifejtette, minden
szükséges jóváhagyást megkaptak, a
testületen múlik csupán a főtér sorsa,
mert amennyiben elvetik a tervet, „kiirt-
ják az életet a központból” – fogalma-

zott a főépítész asszony.
A szavazást megelőzően több pró és

kontra érv hangzott el, a város polgár-
mestere hevesen szorgalmazta az igenlő
szavazatokat, úgy értékelte, egy törté-
nelmi pillanatot írhatott volna a tanács
a tervezet jóváhagyásával. 

Az utolsó napirendi pontként szava-
zásra bocsátott tervezetet végül tizenegy
igen, hét nem és három tartózkodás
mellett elvetették. Kolozsváry Zoltán, az
RMDSZ-frakció vezetője határozottan a
terv megvalósítása ellen érvelt, ehelyett
alternatív megoldás kidolgozására ösz-

tönözte a döntéshozókat: „Több okból ki-
folyólag is elutasítjuk a projektet. Először
is, a munkálatokkal három évig felfor-
gatjuk a főteret és ezzel együtt a város-
lakók életét. Másodsorban, a
szakemberek véleménye szerint, a főtér
alatti talaj nem megfelelő a megvalósí-
tani kívánt projekthez, végül pedig, mi
fokozatosan ki szeretnénk szorítani a fő-
téri közlekedést, de amennyiben parko-
lót létesítünk, erről végleg
lemondhatunk.” 

A frakcióvezető kifejtette, hiába kerül
terítékre jövő hónapban ismét a terv, a

RMDSZ tanácsosai sosem fognak ebbe
beleegyezni: – Mi ezzel szemben három
emeletes parkolót szorgalmazunk a köz-
pont környékére, a Bolgárok terére, a
színház mögé és a Szentgyörgy térre.
Ezekben akár még több parkolóhely is
lehet, mint a főtér alá tervezett mélyga-
rázsban – foglalta össze érveit Kolozs-
váry.

Ezzel szemben Florea nemtetszését
fejezte ki, hogy egy újabb több éves
munka gyümölcsét vetették sutba a ta-
nácsosok. „Garanciát akartak arra vonat-
kozóan, hogy a főtér arculata miképpen

változik. Azt hiszem, ez senkiben nem
kellene félelmet keltsen, mert manap-
ság a legmagasabb ízlést kielégítően
rendezik a zöldövezeteket” – nyilatkozott
keserű szájízzel az ülést követően a pol-
gármester, aki egyenesen Borbély Lász-
lónak üzenve azt ajánlotta, amennyiben
az RMDSZ-frakciónak kételye van a főtér
felszínének kialakítását illetően, a pol-
gármesteri hivatal elvégzi a parkoló
munkálatait, a felszín visszaállítását
pedig a környezetvédelmi miniszterre
bízza, oldja azt meg európai uniós forrá-
sokból.

Eladósítják a várost

Egyelőre elvetették a főtér alatti parkoló tervét

Az oldalt szerkesztette: Balogh Erzsébet

Nem volt eseménytől mentes múlt héten az önkormányzati testületi tagok élete, két napon – kedden és csütörtökön – is összeültek, hogy a több
mint száz napirendi pont felett döntsenek. Hosszas várakozás után (a januári soros ülés a költségvetés-tervezet hiányában maradt el) megszavazták
Marosvásárhely idei büdzséjét.



Csakazértis
Furcsa érzés tölthet el bennünket, ha átgondol-

juk, hogy az RMDSZ – az egyetlen parlamenti jelen-
léttel is bíró erdélyi magyar politikai alakulat –
hatalmon van. Gyakorlatilag, mivel ez a szervezet
„csak és kizárólag” minket képvisel, mi adtuk rá vok-
sunkat, az az illúzió támadhat bennünk, hogy végső
soron mi vagyunk hatalmon. Emiatt aztán könnyen
abba a tévedésbe eshetünk, hogy a gondjainkat
megoldhatónak, a problémáinkat orvosolhatónak, a
közéleti konfliktusainkat feloldhatónak tekintjük. Va-
gyis előfordulhat, hogy az egész életet a hatalmi
mámor rózsaszín szemüvegén keresztül szemléljük.
Ez egészen addig marad így, amíg nem találkozunk
néhány olyan konkrét helyzettel, amely délibábként
megcsal bennünket és ráébreszt a valóságra, hogy
bizony, a hatalom rajtunk nem segít. A társadalom
rétegződése nem csak nemzetiségi alapon történik,
vannak más társadalmi és emberi kritériumok is,
amelyek a lakosságot sokszínűvé teszik. A globális
(nem a nemzetiséghez vagy a helyi magyar közös-
ségekhez tartozó) gondok enyhítése nem lehet a mi
érdekképviseletünk kizárólagos felelőssége. Amikor
azonban olyan esetekkel állunk szemben, ahol a
többségi vagy meghatározó magyar helyi vezetőség
és a bukaresti magyar kormányzati erők együttes fel-
lépéséhez adva van minden feltétel (mert a szavazók
elhitték a nagy RMDSZ-ernyő elméletét), és gyakor-
latilag mégsem történik meg az, aminek történnie
kellene, nos, akkor joggal vonható felelősségre min-
den bennfentes, hogy miért csak a cirkuszból jut a
népnek, és nem a „kenyérből” is? 

A környezetvédelmi miniszter Bukarestbe dele-
gált tanácsosa váratlanul ráébredt a kétnyelvű isko-
latáblák problémájának fontosságára, arról viszont
megfeledkezett, hogy „ne vágj ki minden fát”, főleg
engedély nélkül ne, aztán amire a környezetvédelmi
hatóság mindenféle büntetést kilátásba helyezett,
arra a fák már a járda szintjéig sem értek. A kormány
magyar minisztere hihetetlen bőkezűséggel támo-
gatta az új autók vásárlását, a napelemes fűtésrend-
szerek felszerelését, de a kerékpáros közlekedést,
ahol pénzt lehetett volna spórolni, a környezetet kí-
mélni és a benzinfogyasztást csökkenteni, ott az
anyagi érdekeltség vagy más „hatékony” mozgató-
rugó hiányában csak a tehetetlensége, a politikai im-
potenciája mutatkozott meg. Világos: sem a helyi
önkormányzat, sem „alpolgármesterünk”, sem a kör-
nyezetvédelmi miniszterek nem voltak képesek elő-
relépést hozni. Erre szokás azt kiáltani, hogy
„mondjon le!”, jöjjön egy új miniszter, új önkormány-
zati képviselők, horribile dictu, akár egy új párt. Egy
új seprű, amely jól seper. Eleget vártunk, bebizonyí-
tották, mi mindenre nem képesek.

És íme a másik édes példája az „egységben az
erő”-nek. A város magyar rangidős önkormányzati
képviselője nyilatkozott. (Ezekben az intézmények-
ben nem írják elő a nyugdíjazási korhatárt? Hiszen
itt is közpénzekből kapják a fizetést, akárcsak a többi
állami szektorban.) Szóval a frakcióvezető azt nyilat-
kozta, hogy a Bernády által épített Városháza épüle-
tét visszakérik a „városnak”. Aztán nyilatkozott a
megyei tanács elnöknője is, aszonta, hogy az ő in-
tézménye márpedig ragaszkodik a szóban forgó épü-
lethez. Amíg RMDSZ-es városatyáink Romulus és
Remus szobra mögött vitatkoztak, addig Dorin Florea
megkoszorúzta a városépítő Bernády György szobrát,
a Petőfi-téren. Csakazértis.

Ferencz Zsombor
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Újságolvasás közben mellbevágott kolozsi
kollégám felismerése a módszeres Krisztus-kö-
vetéssel kapcsolatosan, miszerint manapság
nem szeretünk elköteleződni, csak projektekben
gondolkodunk. Felismerését továbbgöngyölítet-
tem. 

Miért is köteleznénk el magunkat valami
vagy valaki mellett?… Nem jó, ha sokáig leköti
a figyelmünket egy műsor, egy ügy, egy szakmai
terület, egy táj, egy ember. 

Hangulataink hullámzásával váltogatjuk a
tévécsatornát a távirányítón, többféle diploma
lapul a zsebünkben, hogy bármikor munkakört
válthassunk, nincs szükség arra a házasság-pa-
pírra sem, amit az anyakönyvvezető kiállít, hogy
ne kössön (le) semmi, ne kössön oda semmi a
másik emberhez, ha éppen váltani, változtatni
szottyan kedvünk.

Miért is kellene kitartani egy eszme, egy párt,
egy cég színeiben, ha nem éri meg, ha máshol
többet fizetnek? Ha nem én vagyok a helyzet ura,
ha megelégeltem a másodhegedűs szerepét, le-
gyen szabad odébbállnom. Nincs gondom a kö-
vetkezményekkel.

Furcsállom a ma emberét, aki ennyire félti
szabadságát, aki nem akarja rátenni az életét
semmire.

Én falusi környezetben nőttem fel, de elköte-
lezett emberek között, és számomra sokat jelen-
tett az, hogy ezek az emberek tudták, miért
élnek. Bármilyen mesterségben a munka és az
imádság, a pihenés és a hasznos időtöltés az idő-
járás kiszámíthatatlansága ellenére ritmust, len-
dületet adott életüknek.

A nagy felfedezők, a történelem nagyjai is rá-
tették életüket, nekivágtak az ismeretlennek,

kockáztattak, pedig a jövőt akkor sem lehetett
előre kiszámítani. De hittek a gondviselésben,
nem estek kétségbe az akadályok láttán.

Ma ellenben, amikor mindenünk megvan,
amikor minden kényelem adott, elpuhultunk. A
mai nemzedéknek nehezére esik a hosszú távú,
életre szóló döntés, mert az úgymond gátolja
szabadságát.

Gyanítom, hogy van benne egy adag gyáva-
ság, megalkuvás, felszínesség, és a jövőbe vetett
hit, a bizalom, a reménység hiánya. „Projektgon-
dolkodású világban élünk – írja Szőcs Csaba a
Vasárnap hasábjain –, amikor tudni akarjuk azt,
hogy ha most, valamit elkezdünk, annak mikor
és hogyan lesz vége, ha ma elindulok, holnap
hová érkezem, s mi lesz a következő lépés. Ilyen
hatások alatt nehezebben vállalható az ugrás az
ismeretlenbe”.

Hogy a szlenggel éljek, modern emberünk
nem ’bevállalós’. Örök fogódzók, valós értékrend
híján elbizonytalanodott. Hűség, kitartás-félel-
metes szavak lettek. Leszokott az önálló kezde-
ményezésről. Minek kockáztatni? Nem éri
meg… Esetleg, amikor érdekei úgy kívánják,
rövid távon. Úgy tűnik, megszűnt a jövő iránt ér-
zett felelősségtudat.

Jézus szerint, „aki mindvégig kitart, üdvözül”. 
Itt nem márkahűségről, vagy jól felfogott,

ésszerű érdekeinkről, hasznunkról van szó,
hanem arról, hogy csak akkor lesz igazi nyoma
az életünknek, ha az Istentől kapott talentumot

mindenestől kamatoztattuk. Ha mertünk koc-
káztatni, ha elindultunk az „ismeretlen” célú, de
mások által már kitaposott úton. Tudva azt, amit
Máté Péter is énekel: „Te ott állsz az út végén…
”

Ha elkötelezett emberek vesznek körül, talán
könnyebb, de mindenképp el kell köteleznünk
magunkat valaki, valami mellett. Ellenkező eset-
ben elnyel a bőség zavara, a korlátlan lehetősé-
gek dzsungele felszippant, odalesz az élet, nem
mutatunk fel semmit, csak végighintáztuk az
egészet.

A hit optimizmusa nagyon is megfér a rea-
lizmussal. Ettől szép elköteleződni: vállalom az
ismeretlen kockázatát, belevágok akkor is, ha
nem látom dicsőséges kimenetelét. 

De érzem, attól érdemes, attól csillogó a pa-
tinája, hogy elengedem a gyeplőt, rábízom
magam, nem akarok mindent előre tudni, nem
kötöm feltételekhez, nem akarok azonnal hasz-
not húzni, mint az uniós projektből, hanem te-
szem a dolgom, s közben hagyom, hogy Ő is
alakítson szándéka szerint. Nem akarom már
most zölden leszedni annak a fának a gyümöl-
csét, amit még el sem ültettem…

Szabadságom ettől nem szűnt meg, még azt
sem mondanám, hogy ésszerűtlen. Inkább biz-
tonságérzet tölt el. Vállalom az Úrral való együtt
járás kalandját. Egy életen keresztül, félelem nél-
kül.

Nyugodtan fekszem, s nyugodtan ébredek,
mert tudom: a pályát végigfutottam, s a jó har-
cot megharcoltam – a mennyei projekt megva-
lósult.

Sebestyén Péter 

Más-lap

Projektgondolkodás

Marosvásárhelyen járt Cseke Attila egészségügyi miniszter, ahol meglátogatta a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház és a Maros Megyei Klinikai Kórház azon szakosztályait, ahol a minisztérium fi-
nanszírozásával végeztek felújításokat. A tárcavezető ünnepélyesen átadta a megyei kórház új
intenzív terápiás és gasztroenterológia osztályát, melyet szintén a tárca és a megyei önkor-
mányzat támogatásából újítottak fel. 

A miniszter látogatása

Cseke elégedetten értékelte az eddigi
munkálatokat mind a gyereksebészeti osz-
tályon, mind az idegsebészeten és a bel-
gyógyászaton. „Természetesen idén is
folytatódnak a befektetések. A Világbank
által finanszírozott projektekből több mint
4 millió eurót fordítunk a megyei sürgős-
ségi kórházra, a megyei klinikai kórház ese-
tében pedig az országos onkológiai
program keretében már elindítottuk a kli-
nika felszerelését tomográffal, orvosi line-
áris részecskegyorsítóval, amit az
Egészségügyi Minisztérium 3,7 millió lejjel
finanszíroz, és amit a megyei önkormány-
zat egészít ki 195.000 lejjel” – magyarázta
a miniszter. Hozzátette, véleménye szerint
a Maros Megyei Sürgősségi Kórház és a
Maros Megyei Klinikai Kórház az elmúlt
húsz év legjobb és legsikeresebb évét zárta,
és a két kórház több mint 14 millió lejt ka-
pott beruházásokra. Marosvásárhelyt fon-
tos és tradicionális egészségügyi
központként emlegette, ahol a városi veze-
tők megértették, hogy valójában mit is je-
lent a decentralizáció. „Az elkövetkezendő
négy évben 600–1500 mentőautót, vala-
mint 6 helikoptert fogunk beszerezni. Egy
dolog biztos: Marosvásárhelyre is kerülnek
új mentőkocsik, valamint sor kerül a sür-

gősségi szolgálat kibővítésére is” – mondta
Cseke.

A tárcavezető kiemelte, eljött az ideje
annak, hogy a páciensek előtt lehetőség
nyíljon a teljes felépülésre, ami csak és ki-
zárólag a kórházak összevonásával valósít-
ható meg, így a betegek olyan klinikára
kerülhetnek, ahol szakképzettségből bizto-
san nem lesz hiány.

F. T. 

A Világbank által finanszírozott projek-
tekből több mint 4 millió eurót 
fordítunk a megyei sürgősségi kórházra,
a megyei klinikai kórház esetében pedig
az országos onkológiai program
keretében már elindítottuk a klinika fel-
szerelését tomográffal, orvosi lineáris
részecskegyorsítóval, amit az 
Egészségügyi Minisztérium 3,7 millió 
lejjel finanszíroz, és amit a megyei 
önkormányzat egészít ki 195.000 lejjel.
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Deszkurkörecek országa 
Nem tudom, ki hogyan van vele, de én nem hi-

szek a hatóságok hirtelen támadt korrupcióellenes
felbuzdulásának őszinteségében. Annak ellenére
sem, hogy az elmúlt héten a különböző tévés hírcsa-
tornák élő egyenesben közvetítették, amint töme-
gesen szállítják be és rabosítják a vám- és határőrség
lefülelt alkalmazottait. Amióta a ’89-es decemberi
eseményeket, más néven a román forradalmat
„megrendezők” oly sikeresen megvezettek, nos,
azóta kétellyel kezelem a hasonló helyszíni közvetí-
téseket. 

Románia a korlátlan lehetőségek országa – szok-
ták mondani egyáltalán nem dicsérő szándékkal. Azt
ma ország-világ tudja, itt bárki bármit elérhet/elin-
tézhet/kijárhat, ha megvan hozzá a pénze, az olajo-
zottan működő kapcsolatrendszere. Romániában
hazudni, csalni, lopni nem főbenjáró bűn, még csak
nem is szégyen – legalábbis az átlagember, a „popor”
számára. A tolvaj jelzővel illetett embert is inkább
megbocsátó elismerés övezi, mint megvetés. Ha va-
lakire azt mondják: „deszkurkörec”, az a legnagyobb
társadalmi elismerés. Ennek ellentéte a „frájer”, az
örökös vesztes, a becsületes balga, aki sehogy sem
boldogul. Ez van.

És ami megdöbbentőbb: számos, tájainkon meg-
telepedett nyugati cég, amelynek vezetőitől elvártuk
volna, hogy követendő példát mutassanak, hogy se-
gítsenek minket a maguk másfajta gondolkodás-
módjához, munkakultúrájához való
alkalmazkodásban, nos, ők ehelyett a könnyebb utat
választották: hasonultak hozzánk, tökéleten beillesz-
kedtek a balkáni  környezetbe, s a maguk során szin-
tén a korrupcióhoz folyamodtak.

Mindez a hatóságok korrupcióellenes hevülete
láttán jut eszembe. Amiként az is, hogy az esemé-
nyek kapcsán feltegyem a legkézenfekvőbb kérdést:
cui prodest? Mert az nyilvánvaló, valaki, valakik igen-
csak haszonélvezői lesznek a szemünk előtt kibon-
takozó kampánynak. Egyelőre, úgy tűnik, az Európai
Unióra is gondoltak a rendezők, ily módon próbálják
bizonyítani, hogy Románia eleget tesz minden olyan
követelménynek, amit a schengeni övezethez tarto-
zás feltételéül szabtak az EU-bürokraták. Hiszi, aki
hiszi, aki nem, járjon utána! 

Talán nem járok messze a valóságtól, ha azt fel-
tételezem, hogy a produkció kiagyalói, levezénylői
inkább politikai célokat követnek, mintsem a közélet
megtisztítását a korrupció rákfenéjétől. A Dîmboviţa-
parti politikai boszorkánykonyha ismerői szerint a
vámhatóság tagjai által csúszópénzként összehará-
csolt pénzek csak elenyésző, de így is jelentékeny ér-
tékű hányada jutott az „illetékesek” zsebébe, a többit
bizonyos pártkasszák nyelték el. Ezekből finanszíroz-
ták a rendkívül költséges választási kampányokat a
pártok, meg egyéb olyan „kiadásaikat”, amelyekre
rendszerint nem szokás számlát kiállítani. Vannak
azonban sokan, akik a PDL-n belüli hatalmi harc el-
durvulásában látják annak magyarázatát, hogy miért
éppen most robbant ki a botrány. 

Engem akkor győznének meg afelől, hogy nem
így van, ha már valaki magas rangú vezetőre is rábi-
zonyulna a bűnösség, s rács mögé kerülnének a fő-
kolomposok, nem csak az egyszerű „végrehajtók”.
Erre azonban előreláthatólag nem kerül sor.  

Szentgyörgyi László

Amiről korábban még csupán feltételes módban beszéltünk, ma egyre inkább bizonyosságot nyer.
Beigazolódni látszik az a felvetés, mely szerint az alapszabályzaton tervezett módosítások a
mostani vezetőgarnitúra hatalomátmentési kísérletét jelentik – foglalhatjuk össze a szombati
SZKT- ülésen ismertetett és elfogadtatott, a kongresszus elé terjesztendő változatot. Ami az el-
nökválasztást illeti, ott is egyre kevesebb esély mutatkozik a „borításra”.

MORGÓÜlésezett az SZKT

A bebetonozási
kísérlet első lépése

A „bővített keret” ugyan csak tíz nap
múlva ül össze, és formailag ez a testület
hozza meg a végső döntést, de az előkészü-
letek eddigi állása szerint a programmódo-
sítások és az alapszabályzaton eszközölt
változtatások alapján kimondható: zökke-
nőmentes lesz a nagyváradi kongresszus. 

Ami az elnökválasztást illeti, ott is egyre
kevesebb esély mutatkozik a „borításra”, bár
a legfrissebb kiszivárogtatások egy jól haj-
rázó Olosz Gergelyről beszélnek. Ha igazak
azok a felmérési eredmények, melyek sze-
rint a háromszéki jelölt jelenleg 30 száza-
lékon áll a kongresszusi küldöttek körében,
akár kétfordulós elnökválasztásra is számít-
hatunk. Akkor pedig, ahogy mondani szo-
kás, bármi előfordulhat. 

A keményvonalasok közül, mintha
egyesek szívesebben látnák Eckstein Kovács
Pétert a második körben, valószínűleg őt
tartják Kelemen számára a könnyebb ellen-
félnek. Ezen felvetés „kézzelfogható” jele-
ként értékelhetjük Antal Árpád (Kelemen
elkötelezett támogatója) minap tett kije-
lentését is, mely szerint a sepsiszentgyörgyi
polgármester és városi RMDSZ elnöke nem
tudná nyugodtan álomra hajtani fejét,
amennyiben Olosz Gergely vezetné az
RMDSZ-t. Érvelése alátámasztásaként tit-
kosszolgálati összefonódásokat lebegtet
Antal, mondván: olyan bizalmi állásba,
mint az Energiahatóság, avagy az Uránium-
ügynökség nem akárki kerülhet. Ezen gon-
dolatmenet alapján pedig nem állunk
messze attól a szintén egyre gyakrabban
hangoztatott felvetéstől sem, hogy Traian
Băsescu elnök nem is annyira Eckstein Ko-
vács Pétert, hanem éppen Olosz Gergelyt
látná szívesen az RMDSZ élén. Ha ehhez azt
is hozzátesszük, hogy a jelenlegi román

kormánykoalíciót Cotroceni-ból irányítják,
még nyilvánvalóbb, hogy egy megbízható
és irányítható RMDSZ-elnök kapóra jönne
Băsescunak. A dolog pikantériája tehát,
hogy Antal Árpád, miközben Kelemennek
kampányolna, éppen Ecksteinnak kapar-
hatja ki a gesztenyét. 

A visszaszámlálás elkezdődött, hogy mi-
lyen tartalékokkal rukkolnak elő az elnök-
jelöltek a véghajrában, egyelőre nem tudni.
A szombati SZKT mindenesetre elég lan-
gyosra sikeredett mindhármuk szempont-
jából. Igaz, a leköszönő elnök favoritjával
szembeni hátrány nehezen ellensúlyoz-
ható. Hiába próbálkozott Eckstein, az Egyez-
tető Kerekasztal elutasítása után, az SZKT
plénumán átvinni a kongresszusi biztos
cseréjét, gyakorlatilag esélye sem volt a
szavazógépként működő testülettel szem-
ben. 

Személyre szabott alapszabály

Frunda György arra próbálta felhívni a
figyelmet, hogy nem dönthet a mintegy
százfős testület, a közel 600 küldött helyett.
A gőzhengert mégis beindították és dél-
utánra sikerült áterőszakolni az SZKT-n az
alapszabályzat-módosító indítványok elfo-
gadását. Az új felállásban politikai alelnöke
lesz a szervezetnek, nem is akármilyen ha-
táskörökkel (kormányzati kapcsolattartás,
közintézmények vezetőinek koordinálása,
külügy). Borbély László a várományos. Fő-
titkársággá alakul az Ügyvezető Elnökség,
a vezetői babérokra Kovács Péter kacsint-
gat. 

Az új alapszabályzat nem feledkezik
meg a volt szövetségi elnökről sem. Február

27-e után Markó Béla számára létrehoznak
egy irodát, és biztosan befutó helyet kap a
törvényhozási választásokon. Személyre
szabott alapszabály, ami most körvonala-
zódik, foglalhatnánk össze azt, amit a kvó-
rumhiányra hivatkozó aggályok sem tudtak
megfékezni. A román és az európai parla-
mentben harcedzett képviselők hamar el-
oszlatták a kételyeket, mondván nincs
szükség létszámküszöbre a cikkelyenkénti
vitában (csak ne lenne az a fránya végsza-
vazás – de kibúvóként persze ott van a
kongresszusi áldás). Ezek tudatában bátran
kiálthatta országnak-világnak Borbély
László: demokráciából senki ne adjon leckét
az RMDSZ-nek, és büszkén hirdethette,
hogy a marosvásárhelyi zárt ülésről kiszi-
várgott anyag is csak ezt bizonyítja. 

Markó Béla kapott hideget-meleget
egyaránt. Lakatos András egyenesen az ez-
redforduló legkiemelkedőbb magyar poli-
tikusának nevezte, méltató szavai után már
maga a leköszönő elnök is pironkodva há-
rított: nincs kampányban, ne dicsérjék eny-
nyire. Katona Ádám viszont a történelem
ítélőszékének vízióját vetítette előre: Do-
mokos Géza árulásáról, Neptunról és Orbán
Viktor Markót elutasító magatartásáról be-
szélt felszólalásában és bekiabálásaiban
egyaránt. Az RMDSZ neve mára szitokszó –
fogalmazott Katona, akinek kirohanása
után azt is megtudtuk Markó Bélától, hogy
ő sosem beszélt az egyenlő távolságtartás-
ról, éppen az egyenlő közelség elvét val-
lotta. Mindeközben Eckstein Kovács Péter
kétkedően csóválta fejét, gondolataiban bi-
zonyára azt próbálta rendezni, miért jobb
közel lenni Gyurcsányhoz, mint távol Or-
bántól. 

Biró Zsolt 

Megegyezést sürget a városi RMDSZ elnöke

Egyetlen, közösen támogatott magyar
polgármesterjelöltnek lenne esélye   

„Hiba lenne ismét a városi szervezet
megkerülésével dönteni a polgármesterje-
lölt személyét illetően” – jelentette ki dr.
Benedek István, az RMDSZ városi szerveze-
tének elnöke. Szerinte kedvezőek a körül-
mények arra, hogy az RMDSZ-en kívüli
politikai erőkkel, köztük az MPP-vel, vagy a
megalakulóban levő EMNP-vel egyeztetve

egy közös polgármesterjelöltet indítsanak.
Minderről a nagyváradi tisztújító kongresz-
szus után sürgősen egyeztetni kell majd az
érintettek között. „Florea tekintélye, imázsa
annyira erodálódott az utóbbi időben, hogy
valós esély mutatkozik arra, hogy újra ma-
gyar polgármestere legyen a városnak” –
mondta. Smaranda Enache esélyeit illetően

igen szkeptikus a városi RMDSZ elnöke.
„Minden elismerésem Enache asszony civil
társadalmi tevékenységét illetően, de úgy
ítélem meg, nem képes maga mögé állítani
a teljes vásárhelyi magyar közösséget, arról
nem beszélve, hogy a román nacionalista
oldalon is igen erős az elutasítottsága” –
fejtegette Benedek.    (Sz.L.)



Gheorghe Mureşan, a városi virág-
kertészet igazgatója beismerte, hogy
önkényesen vágták ki a fákat, azaz
nem szerezték be a kellő iratokat, me-
lyek törvényessé tették volna a kivágá-
sokat. Az igazgató a fák magasságára
hivatkozva elmondta, azok veszélyt je-
lentettek az autósokra és a járókelőkre
egyaránt: „Az elmúlt években is renge-
teg problémát okoztak az út menti fák,
ezért kivágtuk őket, megelőzve az
esetleges katasztrófát. Esős, viharos
időben az ott lévő vezetékekre nyúltak
az ágak, melyek üzemzavart, áramki-
maradást okoztak, és nem utolsó sor-
ban balesetveszélyesek voltak” –
magyarázta az illetékes. Rövid időn
belül viszont kiderült, abban a térség-
ben egyáltalán nincsenek villany-, il-
letve egyéb vezetékek. Bár Mureşan
azt ígérte, hogy 14 napon belül újabb

csemetéket ültetnek a parkba, a jelen-
levőket egyáltalán nem győzte meg
afelől, hogy helyesen cselekedtek a ki-
vágásokkal. 

Kuti Márta szerkesztő elmondta,
kutatásokat végzett a Vár sétányon
lévő ritka fákról, melyeket még Ber-
nády György ideje alatt ültettek: „Min-
den fa kincset ér, és ha nem vigyázunk
rájuk, akkor egy napon arra ébredünk,
hogy azokat is kivágták. Ha jól értesül-
tem, a hivatalt 30.000 lejre büntették
meg, ám sajnálatos módon ezt is az ál-
talunk befizetett adóinkból fogják tör-
leszteni” – panaszolta.  

A zöld szervezetek képviselői újra
felkérték a hivatal képviselőit, hogy az
elkövetkezendőkben kérjék ki a szak-
emberek véleményeit, tanácsait és kö-
zösen végezzék a metszéseket,
vágásokat: „Természetesen mi is tisz-

tában vagyunk azzal, hogy bizonyos
esetekben szükséges a fák kivágása,
viszont nagyra értékelnénk, ha a pol-
gármesteri hivatal bármiféle beavat-
kozás előtt előbb velünk is
konzultálna” – mondta Szakács László,
a Rhododendron környezetvédelmi
egyesület, valamint a Civitas Nostra
munkatársa. 

Az egybegyűltek az értekezés kö-
vetkeztetéseként megállapították, el-
engedhetetlen a szabályzat szigorítása
a kivágásokat illetően, és hangsúlyoz-
ták, hogy a cél tovább harcolni egy
egészségesebb környezetért, nem
pedig megölni azon fákat, melyek Ma-
rosvásárhely büszkeségét jelentik. 

Városunk ne váljon 
aszfaltsivataggá,

hangoztatta Gáspár Sándor, a Civi-
tas Nostra Városvédő Egyesület elnöke
a múlt héten tartott tüntetésen. A til-
takozó akcióra a Pszeudoszféra emlék-

műnél került sor, ahol közel kétszáz
környezetvédő gyűlt össze. A jelenlé-
vők a polgármesteri hivatal által vég-
zett illegális fairtások ellen
demonstráltak. 

A tüntetés egyik főszervezője,
Varga István véleménye szerint a hiva-
tal cselekedete valódi agressziónak te-
kinthető. „Eljött az ideje annak, hogy
az illetékesek ne a fejünk fölött hozza-
nak döntéseket. Biztosan lehetne köz-
tes megoldást találni, ha a másik fél is
hajlandó lenne erre. A város fái hoz-
zánk tartoznak, mindennapi életünk
részét képezik, így minden áron meg
kell állítanunk az ilyen és ehhez ha-
sonló tetteket” – magyarázta.

A Rhododendron környezetvédelmi
egyesület részéről Szakács László kie-
melte, bár oly sokszor megegyeztek a
hivatallal afelől, hogy közösen dönte-
nek és cselekednek a fák kivágásáról,
metszéséről, évek óta nem kérték ki
véleményüket: „Hiába a sok egyezke-

dés és ígéret, újra megsértették joga-
inkat és megfeledkeztek a szakembe-
rekről.” 

A megmozdulás mindenképp sike-
resnek minősíthető, minden generáció
képviseltette  magát, ráadásul a legki-
sebbek Együtt a fákért!, Ne pusztítsák
a fáinkat! feliratú táblákkal nyilvání-
tották ki nemtetszésüket.

Fotózd fáinkat!
A Civitas Nostra Egyesület nyilván-

tartást készít Marosvásárhely összes
fájáról, így bármilyen kivágás esetén
igazolható, hogy mennyivel szebbek
voltak parkjaink, utcáink, és pontosan
látható, mitől fosztották meg a helyi-
eket. Azon személyek, akik ilyen fotó-
val rendelkeznek, vagy időközben
lencsevégre kapják a városunk tüdejét
alkotó fákat, küldjék el a civitas-
nostra@gmail.com e-mail címre. 

Fodor Tekla

6. oldal február 16–22.

Heves és tartalmas vitának lehettek tanúi azok a vásárhelyiek, akik február 11-én részt vettek az elmúlt napok sorozatos illegális fakivágásaival kap-
csolatos megbeszélésen. Mint ismeretes, a polgármesteri hivatal javaslatára, a tervezetben szereplő két fa helyett, másik nyolcat döntöttek ki a Bo-
lyai-téren, valamint szintén nyolcat a Vár sétányon. Az igencsak aktívnak mutatkozó favágó illetékesek törvénytelenül ugyan, de rövid időn belül
értékesítették a farönköket, tűzifaként adtak túl rajtuk. A tanácskozáson jelent volt Borbély László környezetvédelmi miniszter, a polgármesteri hi-
vatal, az erdészeti hivatal, a környezetvédelmi őrség képviselői, valamint a vásárhelyi környezetvédő szervezetek munkatársai. 

>> Zöldek

„Ne váljon aszfaltsivataggá!”

GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

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

(a Városi Virágkertészet melle)

,,
Hírdetés

Az elmúlt ősszel hatalmas kö-
zösségi összefogás eredménye-
ként a csíkszentléleki hárs
fölényesen nyerte a hazai Év fája
megmérettetést, és egymaga
több szavazatot gyűjtött össze
(55.126), mint a döntőben levő
11 társa összesen (49.883). Az or-
szágos versenyekhez hasonlóan
most sor kerül az európai össze-
vetésre.

A Polgár-Társ Alapítvány által
szervezett versenyhez hasonlóan
a partnerszervezetek Európa más
országaiban is megszervezték a
megmérettetést (Csehország,
Szlovákia, Magyarország, Bulgá-
ria), melynek győztesei február
7–március 6. között mérhetik

össze erejüket és ennek eredmé-
nyeként dől el, hogy melyik lesz
az Év fája Európában.

A versenyben levő fára a
http://voting.treeoftheyear.org 
oldalon lehet szavazni, e-mail cí-
menként egyszer, majd a meg-
adott email-címre kapott
levélben a linkre kattintva érvé-
nyesíteni kell a szavazatot.

Ha ön is szeretné, hogy az
idén egy székelyföldi fa legyen
Európa leghíresebb fája, akkor
kérjük, szavazzon a csíkszentlé-
leki hársra itt: http://voting.tree-
oftheyear.org

Zöld Székelyföld Egyesület

Legyen a csíkszentléleki hárs az Év fája Európában

Fotó: Tőkés Botond
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Varga Benjámin fotó- és festőművész szombat délelőtt megnyílt kiállítása az (eseményhez igazított) hippokratészi aforizmával is összefoglalható:
ars longa, vita longa. A 100 éves művész munkáit a Képzőművészek Maros Megyei Szövetségének Szentgyörgy téri kiállítótermében mutatták be. A
szép számban összegyűlt közönség nemcsak a kiállító művészetét, hanem életkorát, életerejét is ünnepelte.

„Fentről”, a Köteles Sámuel utcából kapott egy újabb leckét a Tompa Miklós Társulat, hogy hogyan lehet kis teremből (és kis pénzből) nagy színházat
csinálni. Addig, amíg a Nemzeti Színháznál azon folyik a morfondírozás, hogy hány millió eurós legyen a forgószínpad és az egyéb műszaki beruházás,
addig a stúdióteremben egy (talán kölcsönkért?) laptoppal, vagyis egy közönséges hordozható számítógéppel – a sorok mögött „improvizált” 
keverőpulttal – oldották meg a hangtechnikai feladatokat.

A szünetben emiatt egy kissé ne-
hézkessé vált a teremből való ki-bejá-
rás, de ez egyáltalán nem rontott az
előadás művészi értékén. A Sebestyén
Aba által rendezett színdarab a Yorick
Stúdió és a Művészeti Egyetem közös
produkciója. Másod- és harmadéves
magiszteri színész szakos hallgatók
adják elő. A bemutató tavaly novem-
berben volt és a februári teltházas elő-
adáson (a múlt héten) olyan diákok
ültek előttünk, akik már másodjára
nézték végig. Nem véletlenül. A szü-
netben arról beszélgettünk, hogy a
Nemzeti Színházban mennyire nyo-
masztó és unalmas darabban volt ré-
szük egyeseknek, és mennyire „jólesik”
most a Finitót nézni. 

Az utóbbi évek marosvásárhelyi
színházi repertoárja mély és káros be-
idegződéseket okozott a nézőkben.

Könnyen előfordulhat, hogy szoron-
gással tölt el egyeseket minden új
darab megtekintése (amíg kiderül „az
igazság”), nehogy megint egy újabb
csalódást okozó előadásban legyen ré-
szük. A Finito szerencsére azt a meg-
győződést erősíti meg, hogy érdemes
színházba járni, érdemes a művészi
értékekben hinni. Mindenkiben tá-
madhat kritikai érzés az előadás
során, de a lényeg, a katarzis, bekö-
vetkezik. A Tasnádi István által szerzett
mű cselekménye viszonylag egyszerű.
Az élet problémáitól meggyötört férj
öngyilkossággal fenyegetőzik, és ezt
próbálják kihasználni a környezetében
élő haszonlesők. A feleség, a rendőr-
felügyelő, a polgármester, a szomszéd,
a költő, a megbukott díva vagy a té-
véstáb. Szerződést íratnak alá az ön-
gyilkosjelölttel, életét bebiztosítják,

tévéműsort szerveznek az élő közve-
títésre. A kétségbeesett cselekedetet
összefüggésbe hozzák a vélt vagy
valós szerelmi vagy társadalmi csaló-
dásokkal, amelyek utólag anyagi
hasznot, előnyöket és népszerűséget
hoznak mindannyiuknak. 

A történet (a forma) alá van ren-
delve a lényeg (a tartalom) megfogal-
mazásának, és ez jól van így. Az
előadás magával ragad, és egy idő
után már nem nézni, hanem inkább
érezni lehet mindazt, ami a színpadon
történik. Az ironikus jelenetek folya-
matosan fokozzák a feszültséget és
előrevetítik a tragédiát. Az utolsó je-
lenetek alatt az odaillő zenei háttér, a
mai televíziós médiából kölcsönkért
koncepció (az a megasztáros-valóvi-
lágos „mindent a pénzért” hangulat,
amely mind a mai napig több ellen-

szenvet, mint rokonszenvet váltott ki
Erdélyben), valamint az elénk tartott
torz tükör „szíven szúrják” a nézőt. 

A verseléses formában megírt
darab (amely a 20. század eleji Erd-
man Az öngyilkos című drámájának az
alapötletére épült) helyenként banális
rímeket használ. Ez utóbbiak nem
nyújtanak semmilyen művészi több-
letet, sőt előadói kényelmetlenséget
okoznak, rontják az összhatást. Az ér-
zékenyebb nézők úgy érezhetik, hogy
egyes jelenetekben a vulgaritás
határa it is túllépik. Nincs szükség ba-
nális káromkodásokra ahhoz, hogy az
erdélyi (inkább konzervatív) nézőt
„megszólítsák”, ért ő a „jó szóból” is.
Mind a két szempontból jobban le-
hetne adaptálni a szöveget: finomabb
és árnyaltabb rímek beépítésével, va-
lamint a vulgáris szavak és káromko-

dások kiváltásával, behelyettesítésé-
vel. A népzene és a modern ritmusok
ötvözése jó hatást váltott ki, de az iró-
nia megfogalmazásához nem a hamis
hangokat kellene igénybe venni. Jobb
lenne helyesen énekelni a „fals nótá-
kat”, és más formai elemekkel fokozni
az iróniát. Példa erre a polgármester
intrója. A mozgásművészeti elemek
jókor és jó helyen vannak jelen. Mind-
egyik színész(jelölt) alakítása kiváló.
Bárcsak ne kellene itthagyniuk váro-
sunkat, amint azt a korábbi végzős
hallgatók is kénytelen-kelletlen szinte
kivétel nélkül megtették. (A műsorfü-
zettel nem lenne gond, ha a betűk az
olvashatóság minimális határát elér-
nék. De sajnos, alulméretezték). Várjuk
a Nemzeti Színház – a nézők javára
történő – méltó „visszavágását”.

Ferencz Zsombor

Finito – a kezdet?

A megnyitón a művész életrajzát a
tanár, újságíró Constantin Bogoşel vá-
zolta. Varga Benjámin 1911. október
7-én született Petrozsényben. A négy
osztály elvégzése után inasnak szegő-
dött egy hivatásos, Prágát és Bécset
megjárt fényképészhez, akitől a mes-
terségbeli tudást elsajátította. 1928-
ban megismerkedett egy
festőművésszel; az ismeretség megha-
tározta életpályáját, ugyanis ezt köve-
tően Varga is elkezdett festeni. ’34-ben
független fényképész lesz, Déván fo-
tóműhelyt nyit, majd 4 év múlva meg-
házasodik. A II. világháborúban
megjárja Oroszországot, majd innen
hazatérve Farkaslakán dolgozik. 1955-
ben a Román Filmipari Főigazgatóság-
hoz kerül, filmrendező, majd a Buftea
Rajz- és Bábstúdió vezetője. ’55-től két
éven keresztül alkalma volt Ion Po-
pescu Gopóval dolgozni, többek között
Gopo Rövid történelem című filmjén
is, amely ’57-ben elnyerte a Cannes-i
Filmfesztivál Arany Pálma-díját. ’58-
ban a vajdahunyadi kohászati kombi-
nát alkalmazottja, majd egy év múlva
nyugdíjba vonul. 1971-ben költözik
Marosvásárhelyre, azóta itt él. 

A következőkben Czirjék Lajos, a
Maros Megyei Képzőművészek Egye-

sületének alelnöke méltatta a mű-
vészt, majd Nicolae Băciuţ, a Maros
Megyei Művelődési Igazgatóság igaz-
gatója egyedi eseménynek nevezte a
tárlatmegnyitót és azt, hogy a maros-
vásárhelyi művészek közül valaki ilyen
tiszteletreméltó kort ér meg, majd

hozzátette, Varga Benjámin munkás-
sága a bizonyítéka annak, hogy a mű-
vészi kifejezés útjába nem állhat
semmilyen korlát. A munkákat Vasile
Mureşan festő, szobrász, muzeográfus
méltatta. Varga fényképeit úgy érté-
kelte, mint próbálkozásokat és sikere-

ket a pillanat örökkévalóságának meg-
ragadására. A festmények elemzésekor
központi műként értelmezte a festő
holokausztról szóló munkáját, de utalt
a számos festményen jelentkező élet-
örömre. Más festményein pedig az
utolsó pillanatra való ráeszmélés, az

élet végességének tudata és ilyenfor-
mán Varga Benjámin művészete egy
körként is értelmezhető, mely az élet
teljességéről szól. 

Legvégül felszólalt maga az ünne-
pelt, aki megköszönte a lehetőséget
munkái kiállításához. Rövid beszédé-
ben megemlítette négy szenvedélyét:
a fényképezést, a festészetet, méhész-
kedést és turizmust, majd ehhez ötö-
dikként a balneoterápiát is hozzátette,
amellyel felesége megbetegedésekor
kezdett el foglalkozni. Varga Benjámin
művészi hitvallása szerint minden al-
kotó harcos; azért harcol, hogy a szépet
felfedezze, megmutassa és a rosszat
legyőzze. Néhány szóban jövőbeli ter-
veiről is beszélt: a bányászok életét be-
mutató festménysorozatát szeretné
néhány képpel gazdagítani, a háború
borzalmait szándékozik  vászonra
vinni, mert szerinte a háború nem
olyan, mint ahogy azt a filmekben áb-
rázolják. Nem méltóságteljesen omlik
össze a golyózáporban az ember,
hanem a háború csúnya, és az em-
berek ezt nem tudják. Ezt a gondolatot
szeretné képeiben kifejezni.

Vass Gyopár 

Száz év elkötelezettség
a szép felfedezésében
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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.

C M
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Nemzeti Színház, Kisterem
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Fico győzelme

Egy hónapig még biztosan érvényben marad a kettős
állampolgárok szigorú büntetése Szlovákiában, ráadá-
sul a tegnapi parlamenti játszma a jövőre nézve sem
ígér semmi biztatót. A törékeny jobbközép koalíció
addig sikeresen összezár, amíg nem kerül terítékre a
magyarkérdés. Mihelyt az általuk gyűlölt Fico magyar-
ellenes intézkedéseinek eltörlése a cél, azonnal beindul
a vita és a széthúzás. Jön a simlizés, miként is lehetne
fából vaskarikát csinálni, a magyarokat sújtó szabályok
megtartásával együtt szabadulni a sovinizmus vádjá-
tól.

Nem egyszerű Iveta Radicova miniszterelnök élete, a Ficót
ellenzékbe szorító színes társaság az aláírt szerződés ellenére
is nehezen nevezhető koalíciónak. A tegnapi döntés kapcsán
azonban nem érdemes elveszni a részletekben. Időpocséklás
azon elmélkedni, kik, miért, hogyan buktatták meg sikeresen
a szlovák állampolgárság megvonásával büntető törvény
módosítását. Ha valami, akkor ez a jogszabály klasszikus
védjegye mindannak, ami az előző években zajlott
Szlovákiában. Magyar szemszögből az égvilágon semmit sem
jelent a szakítás az előző, Fico és Slota fémjelezte politikával,
ha éppen azokat a döntéseket igyekeznek egyes döntéshozók
átmenteni, amelyek a magyarok ellen születtek.

A kialakult helyzetért a könnyített magyar honosításról
szóló törvénymódosítást okolók számára érdemes még
egyszer világossá tenni, hogy míg a budapesti döntésre
számtalan példa van Európában, addig a pozsonyi jogszabály
ebben a formájában egyedi, hiszen Ausztriában,
Csehországban vagy Ukrajnában törvény tiltja ugyan a több
állampolgárságot, a tiltást megszegőket azonban nem
büntetik az eredeti állampolgárság megvonásával. Állítólag
egy korábbi koalíciós egyeztetésen Mikulás Dzurinda is
érzékeltette, a szabályozás bizonytalan jogi alapokon áll. A
külügyminiszter azt mondta, azok a polgárok, akiket
Szlovákia megfoszt a szlovák állampolgárságtól, pert
indíthatnak Szlovákia ellen a nemzetközi bíróságon. Míg a
pozsonyi történések nagy győztese Robert Fico és pártja,
addig a kialakult helyzet legnagyobb politikai kárvallottja a
Híd – Most párt, s ezzel nyilván Bugár Béla is tisztában van.
Nem elsősorban azért kudarc a vegyes párt számára a
törvénymódosítás elmaradása, mert gyengének bizonyult a
koalíción belüli csatározásokban. Az általa képviselt üzenet, a
magyar érdekek mentén folytatott politizálást felülíró
magyar–szlovák közösködés sikeressége kérdőjeleződött
meg. Ha a jelenleg legdemokratikusabb és legeurópaibb
pozsonyi koalícióban is ilyen nyíltan üti fel a fejét a
nacionalizmus, a magyarfóbia, miként bízhat meg egy
felvidéki magyar szavazó a vegyes párt szlovák részében?

Az új helyzetben nem lesz könnyű dolga a budapesti
diplomáciának sem. A magyar uniós elnökségi program
kiemelt részeként kezelt közép-európai együttműködés
jegyében egy fél évre szóló meg nem támadási megállapodás
él Budapest és Pozsony között a politikai megnyilatkozásokat
illetően. A magyar–szlovák konfliktus ismételt kiéleződése
most legalább annyit ártana a soros EU-elnök
Magyarországnak, mint Szlovákiának. A felhőtlen barátkozás
viszont a felvidéki magyarokban kelthet rossz ízű déja vu
érzéseket. A törvénymódosítás elmaradásával vélhetőleg
lekerül a napirendről annak az államközi megállapodásnak a
kérdése is, amely – pozsonyi javaslatra – éppen a kettős
állampolgárság ügyét tisztázta volna. A magyar–szlovák
viszonyban az olvadás légkörét újra felválthatja a kölcsönös
gyanakvásé. Meddig még?

Pataky István

„Ahogy 1956-tól kezdve a kelet-európai
országok felkelései rávilágítottak arra, hogy
a Szovjetunió nem legyőzhetetlen, a tuné-
ziai és az egyiptomi tüntetéseken megnyil-
vánuló szabadságvágy is érvénytelenítette
a civilizációk összecsapásáról szóló elméle-
tet, miszerint az iszlám és a demokrácia
nem összeegyeztethető. A mostani forra-
dalmi hullám az észak-afrikai országokban
arra emlékeztet, hogy a demokrácia értékei
egyetemesek. (…) Semmi sem inkább ve-
lünk született, mély és természetes, mint a
szabadságvágy, amely egyáltalán nem a
nyugati világ kiváltsága, csak ott előbb
győzedelmeskedett, mint máshol.” Az arab
világot megrázó eseményekben a lap elem-
zője ugyanazt az elszántságot és végtelen
reményt látja, mint amelyet az 1848-as eu-
rópai forradalmak, 1956 lázadásai, az
1968-as nemzetközi mozgalom és a berlini
falat ledöntő 1989-es kelet-európai hullám
jelentett a nyugati világ számára.

Az elképesztő szellemi zűrzavar, ami e
sorokból árad, még talán azt az egyre fe-
nyegetőbb káoszt is felülmúlja, ami az arab
világban kibontakozni látszik. Viszont az
idézett cikk szellemi káosza mögött meg-
húzódó logika feltárása talán segíthet min-
ket abban, hogy eldöntsük, minek is lássuk
azokat a valóban drámai társadalom-tek-
tonikai mozgásokat, amelyek most végig-
söpörnek az arab világon.

Induljunk az idézet végéről: az elemző
– a felületes sztereotípiákra építkező elmét
még jobban összezavarandó – egységes
történelmi ívre helyezi 1848, 1956, 1968 és
1989 eseményeit. Legelőször is 1956-ot
kellene kimenteni ebből a „rossz társaság-
ból”, mert az 1956-os magyar szabadság-
harc létminőségében különbözik az összes
többitől. Ugyanis 1848, 1968 és 1989 a
megnevezhetetlen „pusztító világerő”
három – eddig megismert – alakváltoza-
tának, a jakobinusnak, a bolseviknak és a
neoliberális globálnyiknak volt egy-egy de-

szakralizációs kísérlete arra, hogy lépésről
lépésre szétverje Európa szakrális mélyszer-
kezetét. Ezzel szemben 1956 az egyetlen
reszakralizációs kísérlet volt e szerkezet
helyreállítására. Ezért kellett 1956-ot a ke-
leti és nyugati birodalomnak egyesült erő-
vel vérbe fojtania, és az 1989-ben
győztesnek bizonyuló nyugati birodalom-
nak 1956 emlékét azóta is meghamisítania.
Ami pedig a „mély szabadságvágyat” illeti,
amely a cikk szerzője szerint nyugaton
előbb győzedelmeskedett, mint máshol a
világban, no, erről nagyjából már sejtjük,
hogy minek is kell látnunk. Az SZDSZ nevű
képződmény a Magyarország nevű lokali-
tásban szerencsére elég brutálisan világí-
tott rá arra az elmúlt húsz év során, hogy
kinek és minek a „szabadságáról” van szó:
a halál és pusztítás szabadságáról. Biztató,
hogy a magyar társadalom némi bizonyta-
lankodás után – remélhetőleg végleg –
„nullára írta” ezt a konstrukciót. Hogy a
Nyugaton ez a „szabadság” előbb győzedel-
meskedett, jól látszik azon a teljes lelki, er-
kölcsi, szellemi, népesedési és most már
egyre inkább gazdasági válságon, amely
Európát egyre mélyebbre taszítja a lepusz-
tulási lejtőn.

Végül íme az első mondat diadalmas
slusszpoénja: az iszlám és a demokrácia
összeegyeztethető. Ez a mondat körülbelül
annyira értelmes, mintha azt állítanánk,
hogy a szakralitás és az ezt felszámolni
igyekvő deszakralitás harmonikusan illeszt-
hető egymáshoz.

Ennek a görcsös erőlködésnek, hogy az
arab világban most lezajló folyamatokat,
akárcsak az Oroszországot bekeríteni
igyekvő „színes forradalmakat”, a „törté-
nelmi jó” apoteózisának állítsák be, óvatos-
ságra kellene intenie minket a folyamatok

megítélését illetően. Az, hogy kiknek állnak
érdekében ezek a változások, mindebből vi-
lágosan kiderül. A fő kérdés inkább az, hogy
miért vállalja a globális hatalmi rend az ál-
tala fenntartott status quo megbontásának
számára életveszélyesen nagy kockázatát.
Mit remél mindettől, és/vagy milyen, még
ennél az iszonyú kockázatnál is fenyege-
tőbb csapást próbál ezzel elkerülni? Eddig
olyan, számára megbízható rezsimekkel
„dolgozott”, amelyek monarchiaként vagy
világias „nyugati demokráciának” álcázva,
kegyetlen kollaboráns diktatúra segítségé-
vel tették lehetővé a globális birodalmi szi-
vattyúk zavartalan működését. A
változatlanul igen magas termékenységi
ráták nyomán gyorsan növekvő népesség
azonban a reménytelen nyomorúság olyan
tengerét hozta létre, amely most már min-
denütt robbanással fenyeget. És az aligha
lehet kérdés, hogy a spontán mozgások
csak azokat a tradicionális iszlám erőket
hozhatják a felszínre, amelyek számára a
Nyugat liberális kapitalizmusa a legsöté-
tebb pusztítás maga.

A globális hatalmi rendszer számára vi-
szont egy ilyen láncreakció a teljes világ-
rendjének összeomlását hozná. Egyszerre
veszítené el két alappillérét, az olajat és Iz-
raelt. Ezt az apokalipszis-forgatókönyvet
gondolja most kétségbeesett elővágással
elkerülni. Abban bízva, hogy a liberális ma-
nipuláció már ezekben az országokban is
kitermelte a „való világ” népét, akik a Nyu-
gat fogyasztóparadicsomának bűvöletében
„demokratikusan” ezt az utat választják
majd – az iszlám radikalizmussal szemben.

A jelenlegi arab „szabadságharc” valódi
tétje tehát kétségtelenül az, hogy az eddigi
diktatúrák helyét az iszlám vagy a demok-
ráciának és „szabadságnak” álcázott konzu-
midiotizmus diktatúrája váltja fel.

Bogár László

(A)rab nemzetek?
A világot már némi gyanakvással befogadó közép-európai ember csak nézi azt a futótüzet, amit
az arab világ mozgásai lobbantottak lángra. És próbálná megérteni a történéseket. Ám a zavar
növekszik bennünk, ha itthon és külföldön is többnyire olyanokat olvasunk, mint ami a francia
Libération című napilapban jelent meg. Ebből való az alábbi idézet.

w w w . k o z p o n t . r o

A világhálón is
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Az X-Faktor után a világhírnév felé

– Ki volt az a személy, aki a legna-
gyobb hatással volt zenei pályád ala-
kulására?

– Mindig is érdekelt engem a zene,
de a bátyám volt az a személy, aki lá-
tott, azaz hallott bennem fantáziát és
az ő kérésére kezdtem el zenélni.
Egyébként, ő most Budapesten él és
dolgozik, mint énekes, színész. 12
éves koromban fogtam először gitárt
a kezembe, most 24 vagyok. Hetedi-
kes voltam, amikor egy magyarórán
megkérdezték, mi szeretnék lenni, én
rávágtam, hogy zenész. Nagy váltás
volt ahhoz képest, hogy addig trakto-
ristának készültem, a magyartanár
azonban elcsodálkozott. Azt mondta,
nem tudok semmilyen hangszeren
játszani, meg énekes pacsirta sem va-
gyok. Én azonban egy nyár alatt meg-
tanultam gitározni: az egyik barátom
leírta az akkordokat, s én gyakorol-
tam. Az első dalom, ha jól emlékszem,
majmokról szólt…

– Hogyan alakult meg a Titán?

– A líceumban volt egy osztálytár-
sam, Vízi Imre, együtt gitározgattunk.
Nagy Róbert is abba a tanintézetbe
járt, szintén tudott gitározni, így lét-
rehoztuk a Trio 21-et. Aztán jött a ze-
nekar többi tagja, és Titánná
alakultunk. A XI. osztály végén vettük
fel az első albumot, tizenkettedikes
korunkban pedig lemezbemutató
koncertet tartottunk.

– Szászrégeni születésű vagy és
onnan indultatok el a hírnév felé. Régen
nem sokat mond a könnyűzene világá-
ban, vagy tévedek?

– Valóban így van, de szerintem
nem az a fontos, hogy Régenből vagy

Budapestről, esetleg a világ más or-
szágából, városából indulsz el bármi-
lyen téren, hogy alkoss. A fontos, hogy
meglegyen benned a kellő akarat, el-
szántság és főleg a mondanivaló, amit
mi, zenészek átadunk a közönségnek
és tetsszen nekik. 

– Mint látom, hallom, tetszik a
Titán zenéje a magyar közönségnek…

– Igen, mi egy olyan műfajt műve-
lünk, amire szükség volt, főleg itt Er-
délyben és a magyar lakta
területeken, bárhol a nagyvilágban,
ahol ilyen közösségek vannak. Olyan
zenét éneklünk, amit átél a közönség,
aminek mondanivalója van. Főleg a
szerelemről szólnak a dalaink, hisz
mindnyájunk életében fontos szerepet
játszik a szerelem, ezen tovább a sze-
retet, ami egyáltalán nem egy elcsé-
pelt dolog. Büszkék vagyunk, hogy
koncertjeinken minden korosztály
képviselve van, sőt nem egyszer
látom, hogy kőkemény szívűnek hitt
emberek is átélve éneklik, dúdolják
dalainkat. 

– Emlékszel még a legelső koncer-
tetekre? Hol tartottátok?

– Persze. Évekkel korábban Szová-
tára meghívtak az évente hagyomá-
nyosan sorra kerülő Medve-tó
napokra. Társaimmal akkor 800 ember
előtt zenéltünk, ahol egy felejthetet-
len koncertet tartottunk. Még arra is
emlékszem, hogy a gázsink egy va-
csora, három üveg sör és szállás volt
fejenként.

– Pályafutásotok eddigi fénypontja
az X-Faktorban való szereplés volt, utána
lettetek ismertebbek. Kinek is volt az öt-
lete, hogy te fellépj a tehetségkutatón?

– Saját ötletem volt. Egy délelőtt
határoztam el, hogy felutazom Buda-
pestre, és besétálok az X-Faktor stúdi-
ójába. Tudtam, hogy az X-Faktor már
ismert világmárka külföldön, tehát
ennek köszönhetően bárki ismertebb
lehet, ha a műsorban bemutatkozik.
Nem juthattam be az élő adásba, de
több hétig szerepeltem a műsoruk-
ban, így a karrierem is pozitívan vál-
tozott. Pedig nem volt könnyű, hisz
szállásra, ételre kellett költeni, aztán
áprilistól kezdve októberig jöttek a for-
gatások, éneklés-gyakorlások, sajtó,
tévé, rádió, bulvársajtó, minden benne
volt a pakliban.

– Amikor elhatároztad, hogy részt
veszel az ismert tehetségkutatón, gon-
dolom, optimistán indultál útnak, bi-
zakodva, hogy minél előbbre jutsz,
nem?

– Amúgy én egy nagyon optimista
felfogású és beállítottságú személy
vagyok, ennek is köszönhetően jut-
hattam olyan előre. Megjegyzem, sok
tehetséges, kitűnő hangú énekest is-
merhettem meg a forgatásokon, akik-
ről még hallani fogunk az elkövetkező
évek folyamán.

– Sokan csak Demjén Rózsi hason-

másaként emlegetnek. Hogyan éled
meg ezt? 

– Kellemes és kellemetlen is. Kel-
lemetlen, mert megesett, hogy azt
mondták, ha Demjén Ferencet akarják
látni-hallani, akkor meghívják őt
magát. Máskor meg azt mondják,
hogy juj, de jó hangod van, pont mint
Demjén Ferencnek. Az elején igazán
örültem neki. Most már nem akarok
Demjén Ferenc lenni. Szabó Előd aka-
rok lenni, akinek a haja hasonlít a
Demjén Ferencéhez. És a napszem-
üvegem is olyan, mint az övé, de nem
azért hordom, mert neki is ilyen van,
hanem mert ez áll jól nekem. Amúgy
szerintem az egyik legjobb szövegíró
Magyarországon.

– Több mint egy éve, te ébreszted fel
a szászrégenieket a Rádió GaGa hul-
lámhosszán. Hogyan kezdtél rádiózni? 

– A Rádió GaGánál dolgozott az
egyik kedves barátom, s említette,
hogy Szászrégenben is indul a GaGa,
nem érdekelne-e a dolog. Igent
mondtam. Májusban múlt egy éve,
hogy műsorvezetéssel foglalkozom, a
Vekker Plusz ébresztőt vezetem. Az a
célom, hogy minden reggel csodála-
tosan teljen az a két óra, amit velem

töltenek a hallgatók. Jó zene és jó po-
énok – ennyi a recept.

– A sok jó számotok közül melyek
azok, amelyek a személyes kedvenceid?

– A múlt héten jöttem haza újra
Budapestről, ahol egy kereskedelmi
rádióban voltam meghívott. A műsor-
vezető hölgy is megkérdezte ezt
tőlem, de neki is hasonlóan válaszol-
tam. Ha egy szülőnek van négy gyer-
meke, akkor hasonlóan szereti mind a
négyet. De, a legkisebbhez, valahogy
jobban ragaszkodik, hiszen az a töré-
kenyebb, a legfiatalabb. Így vagyok én
is. Minden zeneszámomra büszke va-
gyok, de az utóbbi albumomról a Rám
találsz című szám igazán közel áll a
lelkemhez.

– Melyek  zenei pályafutásotok leg-
közelebbi állomásai, turnéi?

– Március 19-én egyedül lépek fel
Zürichben, ahol egy 45 perces koncer-
tem lesz. Szeptemberben már egy
több állomásos turnét tervezünk, ami-
kor a zenekarommal, a Titánnal együtt
lépünk majd fel Zürichben, Genfben
és Bernben. Exkluzív retro magyar
diszkópartiként hirdetik a márciusi
eseményt, és egy magyarországi sztár
dj mellett az én fellépésemmel csábít-
ják a bulizni vágyókat. A dj a ’60–70-
es évek dalait és bulihangulatát
próbálja meg a zürichi magyarok 
életébe becsempészni. Novemberben
Floridába, Sarasota városába is meg-
hívtak az ottani magyarok, akik akár-
csak a svájci magyar közösségbeliek a
világhálón, az X-Faktoron keresztül ta-
láltak rám.  

– Mit üzen Szabó Előd közönségé-
nek?

– Köszönöm nekik, hogy mindig
kitartottak a Titán mellett, ezután is
szép számban várom őket a koncert-
jeinkre és kérem, ne szégyelljék velünk
énekelni a zeneszámokat. Ahogy a
magyar közönségnek szüksége van
Szabó Előd meg a Titán zenéjére is,
úgy nekünk is fontos, hogy jöjjenek
koncertjeinkre, énekeljenek, és jól
érezzék magukat. Meg szeretném kö-
szönni mindenkinek, aki valami úton
támogat minket és nem utolsósorban
kedves barátnőmnek, aki mindig biz-
tatott és kiállt mellettem.

Czimbalmos Ferenc-Attila

Bár Szabó Előd a múlt évben nem jutott be a magyarországi tehetségkutató, az X-Faktor élő adásába, még mindig hasznot húz abból,
hogy akkor több hétig szerepelt a műsorban. Március végén Zürichben lép fel, az ottani magyar közösség előtt, ősszel három svájci városban
zenekarával, a Titánnal koncertturnét tart, majd novemberben Floridába is kiutazik zenélni. Előd készségesen válaszolt a Központ kérdé-
seire a diákévekről, az együttes alakulásáról, koncertekről és a Titán jövőjéről. 

Interjú Szabó Előddel, a szászrégeni Titán pop-rock együttes frontemberével

Évekkel korábban Szovátára
meghívtak az évente 
hagyományosan sorra kerülő
Medve-tó napokra. Társaim-
mal akkor 800 ember előtt
zenéltünk, ahol egy 
felejthetetlen koncertet tar-
tottunk. Még arra is 
emlékszem, hogy a gázsink
egy vacsora, három üveg sör
és szállás volt fejenként.

Demjén Ferenccel
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Bár a februári ülésen az önkormányzati képviselőtestület nem szavazta meg a Rózsák tere alá tervezett mélygarázs megépítésének
határozattervezetét, a jövő hónapban feltehetőleg újra napirendre tűzik. A tervek szerint egy 415 férőhelyes, 12.320 négyzetméteren

elterülő egyszintes parkolót szeretnének felhúzni a központba. 

Bölöni Sándor Attila

Értesüléseim szerint szerencsére épp a legutóbbi
tanácsülésen szavazott ellene a tanács, úgyhogy
egyelőre nem lesz ilyen jellegű parkolónk. Ter-
mészetesen szükség lenne egy parkolóra, föld
alattira vagy emeletesre, ez igazán mindegy, de
ne a főtér alá, és értelemszerűen ne emeletesre,
mert a központban nincs hely ilyesmire. Egyál-
talán nem értek egyet ennek megvalósításával,
többek között azért nem, mert legalább egy
életbe telne, amíg megvalósítanák azt. Ha tud-
nám, hogy nálunk is úgy haladnak a munkála-
tok, mint például Németországban, akkor
mindenképp támogatnám azt, de sajnos ez
egyelőre nem így van. 

Szántó József, pedagógus

Ha merünk hosszú távban gondolkodni, akkor feltétlenül jó ötletnek tartom azt, hogy a város egy kevés
ideig lemondjon az esztétikumáról és a kialakult közlekedési rutinok kényelmességéről. A városképnek
természetesen nem tesz jót a parkolók kiépítésével járó zaj, a sok gép és a kikotort földhegyek, ilyen szem-
pontból az építkezés alatt álló zóna elveszíti majd vonzerejét. Ám, ha jobban belegondolunk, mindenképp
előnyös lesz a város számára. Egyrészt azért, mert a felszín feletti parkolóházak nagyon előnytelenek tud-
nak lenni a városkép szempontjából, másrészt mert a „felbombázott” központ esélyt ad arra, hogy más,
esedékes javításokat is elvégezzenek, s a munkálatok befejezésével egy modern Vásárhely várja az ide
látogatókat. Így később nem kell folyton fúrni-faragni, legalábbis egy ideig. Szerintem mernünk kell be-
vállalni ilyen típusú változtatásokat, hisz csak így lehet felzárkózni a nyugathoz. Vásárhely egy szép város
és szerintem nagyon merész dolog a városvezetőség részéről egy ilyen projekt vállalása, amelyet vélemé-
nyem szerint mindenkinek támogatnia kellene. Szerintem nem csak ezt a kezdeményezését, hanem min-
den egyes ehhez hasonlót a közeljövőben. Ha a megfelelő módon van eltervezve és kivitelezve, nagyon
innovatív lehet egy ilyen projekt, főleg mert nem ez lenne városunk első ilyenféle úttörő kezdeménye-
zése.

Bartis Botond, 
marketingkommunikációs osztályvezető

Egyértelműen kíváncsi lennék más területrende-
zési alternatívákra is, de pragmatikus ember
lévén „csináld azt, amit tudsz, azzal amid van,
ott ahol vagy” alapon bármiféle megmozdulást
előnyben tudok részesíteni. Természetes, hogy
egy nagyobb szabású területrendezési munkálat
felfordulással jár; viszont ha a 415 férőhelyes
parkoló megépítése megoldja Marosvásárhely
központjának régi problémáját a zsúfolt, zajos
forgalmát illetően, akkor én támogatom az öt-
letet. Talán épp ezek a tervek vezetnek ahhoz,
hogy a városnak végre – területrendezésileg –
múltjához méltó központja legyen. 

Vadász Zoltán, közönségszervező

A parkolóház építése hasznos lehet, munkahe-
lyeket teremtene, ami pedig adót, ami jó az or-
szágnak és a városházának, viszont rossz a
városnak és a városképnek. Véleményem szerint
létezik más alternatíva, az ebbe fektetett pénzzel
fejleszthetnék például a tömegközlekedést, nö-
velhetnék a parkolódíjakat. Nem hiszem, hogy
eleget tudok ahhoz, hogy elfogulatlanul nyilat-
kozzak, de hiszem, hogy van, kell legyen ennél
jobb megoldás.

Ugron Nándor, gyógyszerügynök

Hallottam, hogy tervezik egy parkoló megépíté-
sét, de ha jól tudom, akkor a tanácsosok egy
része nem támogatja ezt az ötletet. Ha lenne más
alternatíva, akkor inkább azt támogatnám, de
ha nincs, akkor talán ez is megoldaná a parko-
lóhelyek örökös problémáját. Azt azért megem-
líteném, hogy városunk országos szinten az elsők
között szerepel az egy főre eső autók számát il-
letően, úgyhogy előbb-utóbb kell valamiféle
megoldást találni.

Balázs Iringó, egyetemista

Lehet, hogy ez csak laikusságomnak köszönhető,
de nekem a 415 hely kevésnek tűnik, viszont kez-
deti megoldásnak elképzelhető. Mindenképp
sokkal jobb lenne, mint a mostani helyzet. Én
személy szerint jobban pártfogolom a mélyga-
rázsokat, melyek sokkal több parkolóhelyet tud-
nak biztosítani, ugyanis sokkal több szintet
lehetne kialakítani. Alapjában véve támogatok
minden parkolóhely kialakításával kapcsolatos
kezdeményezést. 

Kádár Ittala Gyopár, titkárnő

Engem személy szerint abszolút nem érdekel,
hogy nincs elég parkolóhely városunkban,
ugyanis nincs autóm. Az viszont zavar, hogy a
sofőrök leparkolnak bárhova, a gyalogosok pedig
nem tudnak közlekedni a járdán. Sajnos egyre
több hülyeséget követnek el városunkban, ami
nemcsak rontja annak szépséget, hanem még
pénzt is költenek rá. Nem tartom kifejezetten
rossz ötletnek, hogy a központ alá építsenek egy
parkolót, mindaddig amíg nem vágnak ki fákat
és nem számolnak fel zöld területeket. De hogy
őszinte legyek, szerintem annak megépítésével
sem oldódna meg sok minden, ugyanolyan zsú-

foltság lenne, hiszen egyre több az autó. Nem is
tudom, lehetséges-e olyan parkolót építtetni,
amely elegendő lenne.  

Az oldalt szerkeszti: Fodor Tekla

Véleményem szerint...

MAROSVÁSÁRHELY – ZALAEGERSZEG
BARÁTI TÁRSASÁG

Szeretettel várunk  a

VII. MA-ZA Farsangi 
kosaras és jelmezbálra

a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ dísztermébe
2011. február 25-én, pénteken 19 órai kezdettel

Díjazzuk a legszebb kosarakat, 
a legjobb jelmezeket és a
táncparkett ördögeit

MA–ZA farsangi köszöntőt mond:
Nagy Miklós Kund

Zene:
Ábrám Tibor és zenekara

Jelentkezés a helyek függvényében:
Vaszi Irénke 0729-001.093

Hírdetés
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Az elmúlt szerda extrakülönlegesség volt Dzsesszika
életében.

Amit előzőleg a Szerkesztőségben el is újságolt
nagy lelkesedéssel. Oda megyek, ahol még sosem vol-
tam! – mondta csillogó szemekkel. A Szerkesztőség
tagjai, amikor meghallották, hogy disznóvágásról van
szó, azonnal elkezdték urbánus legendákkal rémiszt-
getni szegény Dzsesszikát, különösen a szag témát va-
riálták és az „eseményre” a hányingercsillapítót a
disznóvágás nélkülözhetetlen kellékeként ajánlották.
(Megbeszéltük a disznót is, aki felrobbant, és Szeggel
arra a következtetésre jutottunk, hogy a történetnek
minden bizonnyal valóságalapjai is lehetnek.) 

Dzsesszika tudta előre, hogy bátor lesz, mert előre
megbeszélte magával, hogy az élet ilyen pogánysá-
gokból és kegyetlenkedésekből áll. Ezért reggel, amikor
nem találta a csengőfű teát (arra az esetre, ha a szagtól
valóban kikészülne az epéje), nem pánikolt be, hanem
türelmesen megvárta, amíg a Városi Akciócsoport teljes
létszámra nem kerekedik: Kabinoszra, Zb-re és saját
magára. S aztán indulás. A szúrás nyolc órára volt ter-
vezve és érkezésünkkor már vártak a Helyiek (Déke s a
Fafaragó párja, Zb néni és bácsi, a Szúró és a Fogó fér-
fiak). Minden a Szerkesztőségben előző nap vázolt for-
gatókönyv szerint zajlott (értsd: köményes, vajas kifli
stb.). Aztán ami utána következett, azt nem tudtam
végignézni, de nagyon sajnáltam szegény állatot (...) 

De a boncoláskor már ott lábatlankodtam, pedig
úgy vettem észre, hogy az a férfiak dolga; csak Kabi-
nosz (az Á.Z. neje) tartotta a tálat. Ugyan a vérivás-pró-
bára nem került sor, mégis a disznó farkának
megfogása és a nem vág a kés-tréfák kitűnő célpont-
jának bizonyultam. (Pedig a Szerkesztőségben előre ki-
oktattak, hogy nem kell mindent elhinni.)

A késő délutánig tartó munkák során olyan fontos
dolgokat tudtam meg, mint például azt, hogy a véres
nem csak vérből és a májas nem csak májból készül.
Továbbá hosszasan értekeztem a Helyiekkel a disznó
és ember közötti anatómiai különbségekről. Aztán bőrt

nyúztam, zsírnakvalót daraboltam, segítettem kolbász-
nakvalót őrölni, és a legvégén egy kicsit én is töltöttem
a kolbászt, májast, vérest. (Tudom, a vérest nem kell
nagyon keményre tölteni!) Ezen kívül megettem két
négyzetcentiméternyi perzselt disznóbőrt, sőt!, a fülébe
is beleharaptam, de nem ízlett – persze a bőr sem lesz
a kedvenc ételem.)

A disznóvágós napon a legérdekesebb műszer Ki-
kapcs volt. Kikapcs egy motorra felszerelt daráló (va-
lami ilyesmi, nem értettem pontosan), amit Zb bácsi
készített. Kikapcs (akit azért nevezek így, mert a kap-
csolója egyik végén betű szerint ezt írja) őrölés közben
végig le akart táncolni az asztalról, máskor meg a da-
rálás szolgálatát akarta feladni, de végül a kenyérda-
gasztó teknő csak megtelt darált hússal. A
legmisztikusabb művelet a hurolás volt, amire érkezés-
kor nagy bátran önként jelentkeztem, de amikor ráke-
rült a sor, mégis meggondoltam magam.

A jó dolgok este is folytatódtak. Amíg a maxi-taxira
várakoztunk, néhány pillanatig Dzsesszika egy gyer-
mek szemével tudott rácsodálkozni a csillagos égre,
amihez hasonló rég nem történt vele. Aztán hazaérve
a városba (miközben a maxi-taxit alaposan megtöltöt-
tük disznószaggal), Dzsessznek olyan sok energiája ma-
radt, hogy még a Zb fekete kabátjára is felvarrta a
hiányzó gombot, amit Zb (kb.) hetek óta pedz.

Most hétvégén kosaras bálba megyünk. S Kabinosz
mondta, hogy ne zsírt, kenyeret és hagymát vigyünk
nejlonzacskóban, mint a múltkor.

De akkor vajon mit?

(vassgyopi)

Tekintettel arra, hogy közeledik a márciuska ünnepe, több kiskereskedő
kért engedélyt márciuska és virág forgalmazására. A kereskedés zavar-
talan lebonyolításáért tartsák szem előtt a következőket: 

1. A kereskedelmi tevékenység kifejtésének időszaka: 2011. február 26–
március 9., amit a következőképpen osztunk be:
– február 26–március 9.:  virág- és márciuskakiárusítás
– február 26–március 1.:  márciuskaárusítás
– március 2–március 9.:  virágárusítás
2. A kereskedelmi felületek száma 142, az alábbiak szerint: 

Övezet Helyszín Helyek száma
A Rózsák tere, központi sétány 81
B Győzelem tér 14
C Lakónegyedek
C1 1848. sugárút – Unirea mozi 8
C2 Tudor negyed – Fortuna autóbuszmegálló 7
C3 Tudor negyed – Pandúrok útja 2           
C4 Tudor negyed – Diamant üzletkomplexum 6
C5 Meggyesfalvi negyed – Record özletkomplexum 4
C6 1989. dec. 22. utca – Nicolae Grigorescu utcasarok 2
C7 Gh. Marinescu – megyei kórház 4
C8 Kornisa negyed – Iúsági Ház 5
C9 Kárpátok sétány 2
C10 Unirii lakónegyed 4
C11 Állomás tér 3

Összesen 142

3. A kérvényeket 2011. január 24 – február 17. között (ezen a napon
is) lehet benyújtani.

4. Egy kereskedelmi felület kötelezően 9 négyzetméter.
5. Kötelező köztéri bútorzat: kiállítópavilon (sátor), 3x3 méter, legke-

vesebb két zárt oldallal, amit a kereskedőnek kell beszereznie a saját
költségén.

6. Minden kereskedő (kereskedelmi társaság, magánszemély, családi

vállalkozás, egyéni vállalkozó stb.) vagy termelő övezetenként csak
egy felületet kaphat. Az A és B övezetekben elsőbbséget élveznek a
marosvásárhelyi, Maros megyei márciuska- és virágtermesztők, ke-
reskedők.

7. A következőképpen ítélik oda a felületeket:
A övezet – Rózsák tere – központi sétány – 81 kiadandó felület

a. Első lépésben kisorsolják a saját termékeiket forgalmazó,
Maros megyei virág- és márciuskaárusoknak szánt felü-
leteket (44 felület).

A 81-es felületet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
zöldövezeteket, parkokat kezelő igazgatósága foglalja el
sorsolás nélkül.
b. Második lépésben kisorsolják az állandó marosvásárhelyi

lakhellyel/székhellyel rendelkező virág- és márciuskake-
reskedők felületeit, azokét, akik az a. Pontban említet-
tektől eltérően nem termelők vagy termesztők (20
felület).

c. Harmadik lépésben kisorsolják a Maros megyei márci-
uska- és virágkereskedőknek szánt felületeket (17 felü-
let).

d. Amennyiben a sorsolás után maradnak szabad felületek,
újabb sorshúzással, negyedik lépésben a más megyékbeli
kereskedők között sorsolják ki azokat.

B övezet – Győzelem tér – 14 kiadandó felület
azok között a fennmaradt kereskedők között sorsolják ki,
akik nem kaptak helyet a központban

C övezet- a lakónegyedekben levő helyek – 47 felület
- sorsot húznak az összes kereskedő között, helyszínenként
- amennyiben kifejezett igény van valamely lakónegyedben

levő felület 
- elfoglalására és nincs több igénylő, mint ahány hely, akkor

a helyet közvetlen módon odaítélik, figyelembe véve a kér-
vények benyújtásának időpontját.

A sorshúzás 2011. február 22-én 12 órától lesz a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatalban.
8.A kérvényeket és az alábbi okiratokat a 13-as számú irodában kell benyújtani:

Kereskedelmi társaságoknak:
- cégbejegyzési bizonylat, a cégbejegy-

zési hivatal által kibocsátott működőképességi igazolvány (certificat
constatator şi furnizare de informaţii, cod CAEN-4789)

- típuskérvény ideiglenes működési engedély kibocsátására (a 13-as
irodában kell kiváltani)

- saját felelősségre kötelezettségvállalás, hogy sátrat állít fel.
Egyéni kistermelőknek, engedélyezett magánszemélyeknek és
családi vállalkozásoknak:
- cégbejegyzési bizonylat, a cégbejegyzési hivatal által kibocsátott mű-

ködőképességi igazolvány (certificat constatator şi furnizare de infor-
maţii, cod CAEN-4789)

- típuskérvény ideiglenes működési engedély kibocsátására (a 13-as
irodában kell kiváltani)

- típuskérvény a közterület ideiglenes elfoglalására (a 13-as irodában
kell kiváltani)

- saját felelősségre kötelezettségvállalás, hogy sátrat állít fel.
Virágtermesztők esetében:
- 2011-re láttamozott mezőgazdasági termelői engedély
- a személyazonossági igazolvány másolata
- típuskérvény ideiglenes működési engedély kibocsátására (a 13-as

irodában kell kiváltani)
- típuskérvény a közterület ideiglenes elfoglalására (a 13-as irodában

kell kiváltani)
- saját felelősségre kötelezettségvállalás, hogy sátrat állít fel.
9. Nem vehet részt a sorshúzáson az a kereskedő/termelő, akinek az

iratai hiányosak, vagy nem tud köztéri bútorzatot (sátrat) felállítani.
10. kereskedelmi tevékenység kifejtéséhez a következő okiratokra van

szükség:
a) Minden egyes felületre külön-külön a közterület ideiglenes elfogla-

lására a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közterület- kezelő
igazgatósága által kibocsátott engedély.

b) A kereskedelmi és gazdasági tevékenységet engedélyező igazgatóság
által kibocsátott ideiglenes működési engedély.

Megjegyzés: Mindkét engedélyt a 13-as irodában kell átvenni szemé-
lyesen (közönségtájékoztató központ – 13-as számú iroda).

Dr. Dorin Florea polgármester

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleménye
Hírdetés

I. 140 évvel ezelőtt 1871. no-
vember 20-án 12 órakor Maros-
vásárhely lakói nagy
eseménynek voltak tanúi. Ágyú-
dörgések közepette, a zászló-
díszbe és a virágokba öltöztetett
pályaudvarra megérkezett Szé-
kelykocsárd felől az első vonat. A
kiadós eső ellenére sok százan
köszöntötték a felvirágozott sze-
relvényt, mely utat nyitott arra,
hogy Marosvásárhely bekapcso-
lódjon az európai vérkeringésbe. 

1868-ban kezdték el az erdé-
lyi vasutak építését Nagyvárad–
Kolozsvár–Segesvár–Brassó,
illetőleg Arad–Piski–Tövis irá-
nyába. Ezután került sor a
szárnyvonalak építésére, többek
közt Székelykocsárd és Marosvá-
sárhely között, amit 1886-ban
Szászrégenig, 1905-ben Dédáig,
majd 1909-ben Csíkszeredán és
Sepsiszentgyörgyön át Brassóig
meghosszabbítottak, létrehozva
ezzel a Székely Körvasutat. Saj-
nos ez az intézkedés nem segí-
tette elő azt, hogy
Marosvásárhely a rangjához il-
lően bekapcsolódjon az ország
vérkeringésébe. 

A XIX. század végén, a XX.
század elején egyre több vasút-
vonal hálózta be az országot.
1887-ben átadják a forgalomnak

Marosludas–Beszterce, 1915-
ben a nyárádmenti és a mezőségi
keskenyvágányú vasútvonalat,
ami hozzájárult az ország gazda-
sági életének a felemelkedésé-
hez.

II. Napjainkban a személy-
és a teherforgalom lebonyolítá-
sában alapvető szerepet tölt be
a vasút. Még mindig ez a legbiz-
tosabb és a legolcsóbb közleke-
dési eszköz, mely behálózza az
egész országot. A XIX. század
vasútépítői ebből a szempontból
nagyon előrelátóak voltak. Az ál-
taluk tervezett és felépített vas-
úti hálózatot csak az
államhatárok változásai miatt
kellett kiegészíteni a Déda–Sze-
retfalva, a Szálva–Alsóvisó vagy
a Bumbeşti–Livazeny vasútvo-
nalakkal. A II. világháború után
napirendre tűzték a vasút fej-
lesztését, számos lerombolt pá-
lyát újjáépítettek, felújítottak,
több helyen dupla vágányt fek-
tettek le és azokat villamosítot-
ták. 

A vasút fejlődése ennek elle-
nére messze elmaradt a nemzet-
közi követelményektől. Főleg a
pályaudvar infrastruktúrája, a
vagonok tisztasága sok kívánni-
valót hagy maga után.

III. A XXI. század második fe-
lében valószínű, hogy modern,
gyorsjáratú vonatok, intercityk
száguldanak majd a vasúti pá-
lyákon. A majdani tiszta, kényel-
mes kocsik utasai között lesznek
olyanok, akik azért bosszankod-
nak, hogy az ablakokból nem
szemlélhetik a gyorsan elsuhanó
tájat. Ők lesznek azok, akik nosz-
talgiával gondolnak arra az
óránkénti 30 km-es sebességgel
közlekedő vonatra, melyre egy
éjszaka a vásárhelyi állomáson
egy jóhumorú nyomdász a kö-
vetkező feliratot ragasztotta a
vagonablakok külső részére:
„Menet közben kihajolni veszé-
lyes!”

A modern és gyorsjáratú vo-
natok nem zárják ki majdan a
nosztalgiavonatokat, melyek
vonzani fogják a külföldi turistá-
kat a vidék megismerésére.

Tudomásul kell vennünk,
hogy a XXI. században a leg-
megbízhatóbb közlekedési esz-
köz a vonat marad. Ezért
törekedjenek a vasút moderni-
zálására és bővítésére az illeté-
kesek. Adják vissza a vasútnak
azt a tekintélyt, amit az másfél-
száz éve kivívott magának.

Fodor Sándor (S.)

Vonatvárás Marosvásárhelyen Élet-módi

amelyben Duda többé nincs

Kikapcs és a kenyérdagasztó teknő
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A világhálón is

Vörös szőnyeg és jelöltek
– út az Oscarhoz

Mint minden év februárjában, most is megszervezik az Egyesült Államok legrangosabb film-
művészeti díjait 1929 óta osztó Oscar-gálát, immár 83. alkalommal. Az idei esemény házigazdái
James Franco és Anne Hathaway, színművészek, és ebben az évben valami igazán különlegesre
számíthat minden filmrajongó, érdeklődő. Február 27-én világszerte több száz csatorna fogja
sugározni a gálát, azonban egy innovatív meglepetéssel is előrukkoltak a szervezők, mégpedig:
közelebb hozni a vörös szőnyeget a nézőhöz, hogy úgy tűnjön, mintha mi is a helyszínen néznénk
az érkező vendégeket és szinte testközelből bámulnánk ritka, neves, vagy nemes egyszerűséggel
elbűvölő ruhakölteményeiket, elmaradhatatlan részeként egy Oscar-díj átadásnak.

Celebtelenség 
Itt állunk celebtelenül, mióta az egyetlen transzilván
híresség, Erdély popdívája, a parasztnapok hangulat-
felelőse, az udémérés kampányok ügyeletes csalogá-
nya elszerződött a Budapesti Operettszínházba.
Szemét tápos banda, azt az egy árva erdélyi celebet is
elcsaklizták tőlünk! De még mielőtt valaki kárt tenne
magában nagy bánatában, vizsgáljuk meg egy csep-
pet az odaátiakat, kategóriákra bontva, hogy lássuk,
van-e okunk irigykedni.

Kreténceleb. A kreténceleb vagy híres hülye abból él, rá-
adásul jól, hogy idióta. Nincs sok belőlük, de annál idegesí-
tőbbek. Az all time dobogós trió: Fekete Pákó, Kiszel Tünde és
Győzike.

Modellceleb. Lehetnek beszédhibásak, mint Bódi Sylvi,
beszédközponthibásak, mint Zimány Linda, az a lényeg, hogy
olyan feszes legyen a fenekük, mint egy túlfújt guminőnek,
sárgadinnyényi műdudáik minden lépésnél legalább hármat
liftezzenek, és túlszilikonozott szájuk alapjáraton is csücsö-
rödjék. Ők a bulvársajtó kedvencei, már az is címlaphír, ha va-
lamelyiküknek kilazul egy szempillája.

Énekesceleb. Bárki, akinek a fényképét nem ismeri fel a
vírusölő, nem kapja be reflexből a mikrofont, illetve annak jó
végébe tátog, és pár hét alatt betanítható neki az egyet
jobbra, egyet balra koreográfia, automatikusan énekesce-
lebbé válik.

Színészceleb. Ebből sok van. Legcelebebb a szappan-
opera-színészceleb, de az egyszerű mezei színészeket is elő-
szeretettel hívják mindenféle bóvli műsorokba. Ennek
feltehetőleg anyagi okai lehetnek, mármint annak, hogy el-
vállalják; még olyan nagyszerű színészeket is megfőztek a Va-
csoracsatába idétlenkedni, mint Reviczky Gábor vagy Bodrogi
Gyula. Szerencsére vannak kivételek is, például sose láthattuk
Cserhalmi Györgyöt lecsót kotyvasztani vagy Eperjes Károlyt
Activityben bohóckodni.

Penészceleb. Ebbe a kategóriába olyan lejárt szavatos-
ságú hírességek tartoznak, akiket már csak szívatásból sztá-
rolnak: Pataky Attila, Karda Bea, Szandi, Kozsó, Komár Laci
stb. Valamennyire szórakoztatóak, mert nem veszik észre,
hogy a többiek nem azon röhögnek, amiket mondanak,
hanem rajtuk.

Sportolóceleb. Velük mindössze annyi a baj, hogy min-
dig csak a jópofáskodó „dumagépeket” szerepeltetik, akik haj-
landóak csótányt enni vagy szafari-realityben
poén(talan)kodni (Bárdosi Sanyi, Fekete László stb.). Érdekes,
hogy az évek óta az angol bajnokságban játszó Gera Zoltánt,
a kiváló úszó Cseh Lászlót vagy a nemrég fiatalon elhunyt,
kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok Kolonics Györ-
gyöt sose látjuk, láttuk gagyi vetélkedőkben böszmélkedni.

Ilyen-olyan celeb. Az ilyen-olyan celebek valójában hoz-
zánk hasonló, közönséges halandók, akiket a kereskedelmi
csatornák „csináltak meg”. Sztárfodrász, sztárszakács, sztár-
táncos, sztármentalista, sztárjósnő, sztárfogász, sztársziliko-
nász…, minden van, épp csak sztárolvasztár nincs.
Valószínűleg egyikük sem jobb, tehetségesebb a többi, szak-
mabeli társánál, egyszerűen mákjuk volt, hogy valamiért pont
őket tippelték ki.

Mivel is lehetne sommázni a leírtakat? Talán egy ismert
idézettel: „Tudni a nem-tudást, ez a legbölcsebb.” Hogy ezt ki
mondta? A fentiek kevésbé híres kollegája, a Kr. e. 4. század-
ban élt kínai filozófus, Lao-celeb.

Molnár Tibor

A külsőségeket félretéve, visszatérnék
az esemény valódi céljának pedzéséhez,
név szerint a 2010-es év filmes alkotásai,
színészei és készítői közül a legjobbnak je-
löltekhez. Huszonnégy kategóriában sza-
vazhatnak az Akadémia tagjai a szakmai
vagy személyes kedvenceikre. Bizony van-
nak kedvencek minden évben, idén pedig
A király beszédére (The King's Speech, r.:
Tom Hooper) esett a legtöbb jelölés, szám
szerint 12, ezt követi A félszemű (True Grit,
r.: Joel & Ethan Coen) 10, valamint az Eredet
(Inception, r.: Christopher Nolan) és A kö-
zösségi háló (The Social Network, r.: David
Fincher) című filmek fejenként 8 jelöléssel.
Néhány jelölés, vagy éppen nem jelölés,
egészen meglepte a közönséget, többek
közt a legjobb férfi főszereplő kategóriában
Jeff Bridges (A félszemű), Jesse Eisenberg
(A közösségi háló), Colin Firth (A király be-
széde) és James Franco (127 óra) mellett
feltűnő Javier Bardem (Biutiful), akit a me-
xikói, teljesen idegen nyelvű produkcióból
választottak ki, az Oscar történelemben
először. A legjobb animációs film kategóri-
ában a két kasszasiker Így neveld a sárká-

nyodat, Toy Story 3 mellett jelölték a francia
Az illuzionistát, ami azért is jó, mert ezzel
felhívják rá a figyelmet, ugyanis elég jó rek-
lám az, ha 2010 legnagyobb kasszasikeré-
vel egy kategóriában jelöltek egy filmet. A
jelölésen kívül esők okozta meglepetések
kategóriájába szerintem mindenképp meg
kell említeni Christopher Nolant, aki az Ere-
det film rendezéséért nem kapott jelölést,
míg Darren Aronofsky (Fekete hattyú), Joel
& Ethan Coen (A félszemű), David Fincher
(A közösségi háló), Tom Hooper (A király be-
széde), David O. Russell (A harcos) mind
kaptak.

Részletes és pontos leírást a 24 kategó-
ria jelöltjeiről most nem szeretnék adni,
hely és valószínűleg érdeklődés szűkében
egyaránt, azonban a számomra legfonto-
sabb hat kategóriában a következőképpen
alakítanám a helyzetet. Legalapvetőbb, és
amire mindenki kíváncsi, hogy lényegében
melyik volt a legjobb film 2010-ben, lege-
sélyesebb szerintem a Fekete hattyú (Dar-
ren Aronofsky), az Eredet  (Christopher
Nolan), A király beszéde (Tom Hooper) és A
közösségi háló  (David Fincher), voksom

pedig A király beszédét illeti. Legjobb férfi
főszereplő jelöltjeit fentebb taglaltam, ezek
közül pedig remélhetőleg Colin Firth sétál
haza a szobrocskával. Legjobb női fősze-
replő-jelöltek közül Natalie Portmant (Fe-
kete hattyú) támogatom. A legjobb férfi
mellékszereplő Geoffrey Rush (A király be-
széde) kellene legyen, kiváló teljesítmé-
nyért, a legjobb női mellékszereplő jelöltjei
közül azonban lehetetlen választanom.
Nem úgy, mint a legjobb rendező kategó-
riában, ahol többé-kevésbé racionálisan
magyarázható módon Darren Aronofsky-
val (Fekete hattyú) vagy Tom Hooperrel (A
király beszéde) tartanék.

Mindenesetre nagyon izgalmas Oscar
gálának nézhetünk elébe 27-én, sok érde-
kes, izgalmas és sikeres film, színész és al-
kotó került a jelöltek listájára,
előrejelzéseket bárki kedve szerint tehet, de
igazi meglepetések várhatnak még ránk.
Személyes kedvencként A király beszédét
ajánlom mindenki figyelmébe: igazán han-
gulatos, szellemes, eredeti és ötletes alko-
tás. 

Sántha Imola-Réka



A madarak közt az utaztatásra leg-
alkalmasabbak a galambok és ezek
közt különösen a postagalambok, mert
ezekben van a legjobban kifejlődve az
az ösztön, melynél fogva nagy távol-
ságból is haza képesek találni. Az ókori
rómaiak és görögök idejében (Krisztus
előtt kb. 500-ban) a galambokat már
hírvivőként is használták. A kínaiak kü-
lönösen kedvelik ezt a sportot, ők a ga-
lambokat sípokkal is ellátják, hogy a
ragadozó madarakat távol tartsák
tőlük. A postagalambtartás hobbiként
1815–1825 között Belgiumban alakult
ki. Annak idején született az az ötlet,
hogy olyan galambokat tenyésszenek,
amelyek gyors röptűek és visszatalál-
nak a dúcukba. A kezdetben csak Bel-
giumban ismert kedvtelés később
egész Európában elterjedt. Belgiumban
mintegy 500 postagalambegylet van,
melynek madarait utaztatják, verse-
nyeztetik, a győztesek tulajdonosait te-
temes pénzeösszegekkel díjazzák. A
postagalambokat hadi célokra is hasz-
nálták, ennek a történelemből legis-
mertebb esete a XIX. század végi
francia–porosz hadjárat, mely alkalom-
mal, midőn Párizst körülzárták, a fran-
cia főváros a külvilággal csakis a
postagalambok közvetítésével érintke-
zett. A porosz kormány a postagalam-
bok elfogására sólymokat tanított be,
mivel egy postagalamb repülési sebes-
sége egy perc alatt 800–1000 méter… 

– Furcsán hangzik, hogy ön jelenleg
is versenyző. Milyen vetélkedőkön vesz
részt mostanában?

– Jelenleg is járok megyei és orszá-
gos versenyekre, hisz sportágnak van
nyilvánítva ez a ritka és szép kedvtelés.
Fiatalkoromban a bukaresti Steauánál
kosárlabdáztam, majd atletizáltam.
Mindig is hobbim volt a galambte-
nyésztés, de a versenygalambokkal hi-
vatalosan 1960 óta foglalkozom.

Néhány év elteltável már a marosvásár-
helyi klub elnöke lettem, igazolt spor-
tolója vagyok ma is. Azóta rendszeresen
veszek részt a hazai és nemzetközi ver-
senyeken.

– Ki volt az, aki meghonosította ezt
a sportágat Romániában?

– A ’30-as években Traian Niţescu
hozta be az első postagalambokat Ro-
mániába. Állítólag akkor egy többeme-
letes ház árát felérő összegért vásárolt
30 sportgalambot a román hadsereg-
nek. Napjainkban a postagalambsport
nemzetközi szervezete, az FCI (Federa-
tion Colombophile Internationale) 58
tagországot tömörít. 

– Hogyan ismerkedett meg Gabi
bácsi a postagalambokkal?

– A nagyszüleim földműves család-
ból származtak, így alkalmam volt a va-
kációkat falun tölteni. Ott persze
megszerettem az állatokat is. Az ákos-
falvi születésű nagyapámnak voltak ga-
lambjai, de a Cuza Vodă utcában, ahol
laktunk, hozzánk költözött a híres Vá-
radi faraktáros fia, akinek voltak posta-
galambjai. Tőle kaptam az első
példányokat. 1967–70 között beszerez-
tem néhány híres Bricoux-fajta galam-
bot, amelyek valamikor a Traian
Niţescué voltak. Később Újházi Péter
magyarországi gyűjtőtől kaptam Fabry-
fajtát, aztán 1972-ben az egykori
Csehszlovákiából vettem Marcel Des-
met-galambokat, 1973-ban beszerez-
tem néhány egyedet a neves Dusdardin
& Delbar és Devriende fajtákból is.

– Miből is áll egy postagalambver-
seny? 

– Postagalambokat bizonyos irány-
ból hazafelé repülésre begyakoroltat-
nak oly módon, hogy először kisebb

távolságból eresztik ki, azután fokoza-
tosan mindig messzebbről és mesz-
szebbről, míg végre azon helyről,
ahonnan röptetni óhajtjuk, vagy ahon-
nan a versenyt rendezik. Versenyek
előtt megjelölik a galambokat, azaz a
galamb szárnyait lebélyegzik, majd a
versenyt rendező bizottsághoz viszik,
amely a maga során szintén ellátja a
maga jelével. Azután a galambokat a
verseny helyszínére szállítják. Itt meg-
határozott időpontban – persze derült
időben – egyszerre kibocsátják őket. A
galambok magasba repülnek, egypár-
szor körülkeringenek és irányt véve ha-
zarepülnek. Otthon várják az egyes
dúcoknál a bizalmi férfiak – pontos
órával ellátva – a galambokat, majd
amikor megérkeznek, felírják az érke-
zési órát és percet, és az így kiállított bi-
zonylatot a versenyzőnek átadják, aki
ezzel a galambot a versenyt rendező bi-
zottsághoz viszi. Ott ellenőrzik a ga-
lamb azonosságát és feljegyzik
megérkezési idejét. A versenydíjakat a
madarak érkezési sorrendjében osztják
ki a tulajdonosok között.

– Hogy talál haza a versenymadár,
ennyire jó a tájékozódó képessége? 

– Igen, de hatással van rá a Föld
mágnesessége, meg a Nap állása is.
A legideálisabb, ha az marad az ott-
hona, ahol kikel, de ha a gazda jó kö-
rülményeket biztosít neki, egykettőre
megszokja, azt a dúcot tekinti ottho-
nának a máshonnan vett madár is.
Amúgy a versenyek alatt rengeteg
veszély leselkedik a galambokra,
nem ritkán lelövik őket, a szélsőséges
időjárásnak esnek áldozatául, raga-
dozó madarak „tizedelik meg” a csa-
patban repülő „versenyzőket”. Nem
lehet mondani a madárnak, hogy
„siess haza”. Hogy mikor ér haza, az
attól függ, mennyire vonzza az ott-
hona, de attól is, milyen a fizikai kon-

díciója és az egészségi állapota. 

– Melyek a legeredményesebb ga-
lambok? 

– A legeredményesebbek a belga
galambok, mert tudvalévő, hogy a bel-
giumi Jansen és Desmed-Mathijs fivé-
rek tenyésztik ki a világ leggyorsabb
postagalambjait. Ezek azonban nagyon
drágák. Rövidebb távon az izmos, széles
mellű egyedek teljesítenek jól, míg a
szilárdabbak a hosszabb távot bírják. A
versenyen az is számít, hogy mennyi
ideig maradnak leszállás nélkül a leve-
gőben: akár 12–14 óráig is bírják az
egyhuzamban való repülést. 

– Meddig él egy postagalamb?

– Egy hím példány 15–16 évig is
elél, míg a női egyed 10–11 évig. Mos-
tanában többet élnek, hisz ma már
könnyebben gyógyíthatók, de a külön-
böző tápszerek is segítik a hosszabb
élettartam elérését. 

– Jelenleg is van postagalamb-egye-
sület Marosvásárhelyen?

– Igen, van egy professzionista és
az országos egylet. De van klub Szász-
régenben és Segesváron is. 1965-ben
én alapítottam meg Marosvásárhelyen
a 083 Viitorul postagalamb-egyesüle-
tet, melynek keretén belül értem el a
fent említett eredményeket.

– Most, miután ennyire aprólékosan
bevezetett a versenygalambok titkaiba,
kérem, mondja el, ön milyen eredménye-
ket ért el ebben a sportágban?

– Rengeteg hazai és nemzetközi
versenyen vettem részt, sőt évente ren-
deztem 10–15 versenyt, ahol a galamb-
jaim több ezer kilométert is megtettek.
Számos országos bajnoki cím birtokosa

vagyok, sok világversenyen jöttem ki
győztesen a galambjaimmal, több
Szpartakiád- rendez  vényen (Erfurt, Bu-
karest, Novi-Sad) indultam sikeresen
madaraimmal. A legjelentősebb sport-
vetélkedők, amelyeken részt vettem  az
1973-as düsseldorfi, az 1975-ös buda-
pesti, az 1977-es blackpooli, meg az
1979-es amszterdami postagalamb-
olimpia volt, amelyeken érmeket
(arany, ezüst, bronz) szereztem. Az
1981-es tokiói olimpián nem lehettem
ott, viszont a versenygalambjaim jele-
sen szerepeltek. Érdekességként említ-
hetem meg, hogy a londoni
postagalamb-olimpia után megrende-
zett fogadáson Erzsébet királynővel is
találkoztam, akinek mintegy száz pos-
tagalambja van, melyet egy London
melletti kis helységben tart.

– Mennyire költséges ez a sport?

– A megfelelő élethely kialakítása,
a madarak élelmezése, állatorvosi el-
lenőrzés, vitaminokkal való ellátás, a
gyűrűk vásárlása, a növekvő nevezési
díjak, a benzinköltség, a versenyóra
megvásárlása mind a  versenyzők költ-
ségeket terheli. Viszont mindent kárpó-
tol a versenyeken való részvétel, majd
a díjazás, hisz ez a ritka szép sportág
több mint egy hobbi. Jelenleg is 
mintegy 100 galambom van, melyekre
nagyon vigyázom.

– Mit jelentenek az ön számára ezek
a galambok? Mennyiért válna meg
tőlük?

– Egy jó postagalamb, amelyet ver-
senyekre hordanak nálunk, kb. 50–100
euró értékű. De nincs az a pénz, amiért
megválnék tőlük, hisz életem nagyobb
részét az ők és elődjeik társaságában
éltem le. Tudja, hogy van, akár a szülő-
nek a gyerekei, ha több is van, neveli,
szereti őket és büszke rájuk…

15. oldalSport <<február 16–22.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Beszélgetés a 79 éves Gál Gáborral, Marosvásárhely és egyben Románia talán egyik legidősebb postagalamb-
tenyésztőjével és versenyzőjével, aki madaraival négy olimpián és számtalan nemzetközi megmérettetésen vett részt. 

Aki fél életét a galamboknak
áldozta

...nincs az a
pénz, amiért
megválnék
tőlük, hisz
életem na -
gyobb részét az
ők és elődjeik
társaságában
éltem le. Tudja,
hogy van, akár
a szülőnek a 
gyerekei, ha
több is van,
neveli, szereti
őket és büszke
rájuk.



16. oldal >> Szórakozás február 16–22.

Vízszintes: 1. A poén első sora
(zárt betűk: D, Ó, S, N). 14. Be-
mélyedés, amelybe a horony illesz-
kedik. 15. Torkán leküld. 16.
Rettenetes. 17. Népszerű francia
rajzfigura. 19. … Kea, hawaii hegy,
szent hely a bennszülöttek számára.
21. Ugyanott, rövidítve. 22. Szóösz-
szetételek előtagjaként: külön-,
más-. 24. Forral. 25. Opus, röv. 27.
Bőrétől megfoszt. 29. Kínai hossz-
mérték. 30. Angol sütemény! 31.
Vízinövény. 33. Határozott névelő.
34. Ruhát vízben megtisztít. 36.

Perecdarab! 37. Cselfogás. 39. Ör-
ményország fővárosa. 41. Becézett
Katalin. 42. Szerelvény. 43. Fakó,
szőke (ló). 45. Kézzel jeleket ad. 47.
Étkezés. 48. Szinte vak! 50. Meg-
érint. 51. Fölé. 52. Sérülés. 53. Az
alkének csoportjának legkisebb szé-
natom-számú tagja. 55. Ókori
sumer város. 56. Érzelmi állapot.
58. A pincébe. 59. Német utcarövi-
dítés. 60. Mindig tartó. 62.Táprész!
64. Szálaira bontva összekuszál. 66.
Ételt ízesít. 67. Lendület. 69. Élő.
71. Századosi rang az ókori római
hadseregben.
Függőleges: 1. Kicsinyítő képző. 2.
Bec. Aranka. 3. Dél-amerikai ország.

4. … Villa, angol labdarúgóklub. 5.
Mondat eleme. 6. Párosan szít! 7.
Szakmára felkészít. 8. Nevel, tanít.
9. Néma jel! 10. Kérdezz-felelek!
11. Spanyol ex-királyné. 12. Tűz-
gyújtó eszköz. 13. Kis Jenő. 18. Szo-
borba vésett szöveg. 20. A poén
második, befejező része (zárt
betűk: M, I, M, D). 22.Vontat. 23.
A brazilok által végleg elnyert fut-
ball-világkupa. 26. Gőz. 28. Ázsiai
szarvasmarha. 30. Huszár fejfedő.
32. Aprósütemény. 34. Utolsó
szentség. 35. Véd, kímél. 38. Láz-
csökkentő, a malária ellenszere. 39.
Végleges ítélet jelzője. 40. Loch …,
skóciai tó. 42. Bársony. 44. Kenyeret

vág. 46. Üres tál! 47. Fürdőalkalma-
tosság. 49.„Isten ostora”. 51. Latin
dogok. 54. Gyümölcsöt zamatosít.
56. Messze ellentéte. 57. Középkori
erődítmény parancsnoka. 60. Átka-
rol. 61. Malacok mamája. 63. Brazil
tagállam. 65. Magyar politikai
rendőrségi szervezet volt. 67. Ezen
a helyen. 68. Mely tárgyat? 70. In-
dulatszó. 72. Asszonynévképző. 73.
De kár! 
(A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!)
A hosszú élet útján c. rejtvényünk
helyes megfejtése: – Engem csak
az az egy aggaszt, a szüleim
mit szólnak majd?! 

Karikatúra:  

Mázolóbolondok
Az elmegyógyintézetben két ápolt
festi a szobáját. Az egyik a létra te-
tején áll, és ecsettel festi a plafont,
a másik, lentről adogatja a vödröt
neki. Egyszer csak megszólal a föl-
dön álló:
–… (poén a rejtvény vízsz.
1-es, valamint függ. 20-as sz.
soraiban)

Nyuszika bemegy a kocsmába és elkiáltja magát:
– Ki festette le a lovamat pirosra?!!
Erre feláll a Farkas
– Én. Valami gond van?
– Áh, semmi. Csak azt akartam mondani, hogy megszáradt,

lehet lakkozni.

Egy szőke pszichológusnő az iskolában kap állást. Rögtön az
első nap meglát egy fiút, aki nem futkározik a többiekkel, csak
áll egymagában.Odamegy hozzá és megkérdezi:

– Jól érzed magad?
– Jól.
– Akkor miért nem futkározol a többi fiúval?
– Mert én vagyok a kapus.

Két öregúr üldögél a padon. 
– Emlékszel még a katonaéletünkre, Sándor? – kérdi az

egyik. 
– Akkor valami kókasztó szert kevertek az ételünkbe, hogy

ne fussunk a nők után.
– Igen – bólint a másik. 
– Nálam már kezd is hatni.

Egy bolond taligát tologat a diliház kertjében, de fejjel lefelé.
Arra megy az ápoló, és megkérdezi tőle 

– Mondja, miért így tolja a taligát?
– Tegnap rendesen toltam – feleli a bolond –, de akkor meg

ez a sok hülye teleszórta kővel.

Viccek

Negyven éve történt. Az agg milliárdos elve-
szítette unokahúgát, akit gyermekeként szere-
tett. S azóta is, évről évre, valaki – mintha az
őrületbe akarná kergetni – minden születésnap-
ján emlékezteti az idős urat arra a tragikus
napra… Az évek óta tartó nyomozás új lendü-
letet kap, amikor a férfi felfogad egy vesztes saj-
tóper után állás nélkül maradt, rámenősnek tűnő

újságírót, hogy kísérelje meg az igazság kiderí-
tését. Hisz sokan élnek még a rokonságból, akik
akkor ott voltak. A gyilkosnak köztük kell len-
nie… Ugyanakkor egy jó hírű magánnyomozó
iroda munkatársnője rááll az újságíróra, s szinte
mindent kiderít róla, ahogyan mások sem bíz-
hatnak abban, hogy titkuk rejtve marad a kivé-
teles tehetségű, tetovált lány előtt.

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

Stieg Larsson: A tetovált lány

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
7.

REJTVÉNY

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

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

C M

Y B

C M

Y B

Nyerőszelvény



 

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

     
  
  
    
  
      
      
          

  
   
    
       
      

  
   
  
 
 
   

   
      

    

   

 

        
      

     
  

       
       

   
 

      
   

    

               

+ 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 16–22.

Tv-műsorfüzet

+8
+ 8 oldal TV műsor



II. oldal február 16–22.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
16:05 A magányos cédrus 
17:00 Optika
17:30 Híradó
17:50 Teadélután
18:45 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:35 Házaspárbaj (filmsor.) 
20:30 Híradó
21:00 Időjárás-jelentés
21:05 Rózsaágy (filmsor.) 
22:05 Az Este
22:40 Joanne Kilbourn rejtélyei:

Véres ítélet (kan. krimi)
00:10 Múlt-kor

M2

10:00 Közvetítés a parlament
üléséről

18:00 Bűvölet (filmsor.) 
18:25 Magyar válogatott
19:20 Átjáró
19:45 Rajzfilmek
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:25 Sporthírek
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:30 Hajónapló (filmsor.)
23:20 Záróra
00:10 Médiaguru
00:40 India - Álmok útján

(filmsor.)
01:25 Házaspárbaj (filmsor.)
02:15 Joanne Kilbourn rejtélyei

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő
15:25 Aqua (filmsor.)
16:20 Az állatok nyelve
16:55 Korea kultúrájának

története
17:45 Nyelvőrző
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Széchenyi napjai 
20:50 Kisenciklopédia 
21:15 Közbeszéd
21:40 Tíz kenu (szín.-ff., auszt.

kalandf., 2006) 
23:20 Váltó

TV2

10:40 Babapercek
12:15 Árva angyal (filmsor.)
13:05 Winnetou és a félvér

Apanatschi (western, 1966)
14:35 EZO.TV
15:45 Az őrszem (filmsor.) 
16:35 Rex felügyelő (filmsor.) 
17:35 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!  
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Doktor House (filmsor.)
23:20 Szellemekkel suttogó

(filmsor.)
01:20 Tények Este
01:50 EZO.TV

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Vészhelyzet  (filmsor.)
16:15 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 Osztály, vigyázz! 

(am. vígj., 1996) 
00:20 A felkelés

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...(ism.)
11:00 Ízletes (ism.)
12:00 Mesterségek (ism.)
12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Emlékek 
15:30 Emberek, mint mi
16:00 Együttélés
17:00 Ellengeneráció 
17:30 ONG Blitz
18:30 Jumong (filmsor.)
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:40 Labdarúgás: (élő)

Arsenal - F.C. Barcelona 
23:45 Champions League

összefoglaló

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai 
12:00 Xena (kalandf. sor.)
13:00 Hírek 
14:00 Extralarge: Gonzales

bosszúja (olasz akcióf.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáféré
19:00 Hírek 
20:20 Kikezdesz a szőkékkel? 
21:50 Vad nárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek 
23:45 Capatos show  
01:00 A belváros mélyén

(kan. vígj.) 

Pro Tv

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

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

13:00 Hírek 
14:00 Jesse Stone - Halál a

paradicsomban 
(am. akcióf.)

16:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 A félelem országútján

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

Prima TV

09:00 Cseresznye a tortán (ism.)
10:00 Otthonunk (ism.)
10:30 Az utolsó part

(katasztrófa film.)(ism.)
13:00 Otthonunk (ism.)
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.) 65) 
15:00 Kacsamesék (anim. sor.)
15:30 Szentivánéji álom 

(am. dráma)
17:30 Bulvárságok  
18:00 Hírek 
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Véres sport (am. akcióf.)
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
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

10:35 Egy kórház
magánélete

11:30 Tuti gimi
12:30 Columbo
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 Gordon Ramsay
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
01:20 Top Gear
02:25 Esküdt ellenségek
04:10 Gyilkos sorok

Eurosport 

09:30 Extrém sportok (ism.)
09:45 Csupa sport (ism.)
10:00 Tenisz (élő)
11:45 Alpesi síelés (élő)
14:00 Tenisz (élő)  
15:45 Snooker (élő)
19:30 Alpesi síelés
19:45 Eurogólok gyorshírek
20:00 Szerdai válogatás
20:10 Lovas klub
20:15 Golf
21:15 Vitorlázás
21:50 Csupa sport
22:00 Snooker (élő)
00:00 Alpesi síelés (ism.)
01:30 Snooker (ism.)

Minimax (kábel)

15:35 Sün Alfréd forró nyomon 
15:45 Mesék Mátyás királyról
15:55 Barbie Fairytopia
16:55 Vízcsepp Mester 
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover 
18:15 Bert és Ernie kalandjai 
18:20 Tappancsmesék
18:45 Minimax Híradó
18:50 A dzsungel könyve 
19:00 Én kicsi pónim
19:25 Sün Alfréd forró nyomon
19:50 Zigby 
20:00 Akcióban Mary-Kate 

és Ashley

A dadus - 19:00 / Viasat 3
Fran Fine (Fran Drescher) csupaszív, életvidám iú hölgy, aki
egyszerre veszíti el hűtlen szerelmét, egyben főnökét, s ezzel
együtt az állását is. A sors egy véletlen folytán Maxwell
Sheffield (Charles Shaughnessy), a gazdag özvegyember
házába vezeti, ahol még aznap dadusként munkába áll. 

Nyomtalanul - 00:25 / Viasat 3
Dr. Lianna Davis egy elismert idegsebész, aki csak a munkájának
él. Egyik este a közös kocogás után elbúcsúzik a volt férjétől,
és egyszerűen nyoma vész. Hamarosan azonban kiderül, hogy
az eltűnését megelőző hetekben több érzelmi megrázkódtatás
is érte a munkahelyén és a magánéletben egyaránt...

Szerda / február 16.

16:05
A magányos cédrus 

16:00
Futótűz

20:25
Egyenes beszéd

21:30
Színészpalánták

17:45
Nyelvőrző

16:35
Rex felügyelő

22:25
Osztály, vigyázz! 

01:20
Top Gear

21:15
Vitorlázás

16:55
Vízcsepp Mester

18:30
Iskolapélda

21:40
Labdarúgás:

14:00 
Extralarge: Gonzales bosszúja

14:00
Halál a paradicsomban 

20:30
Véres sport



M1

10:00 Üdítő
10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:05 Együtt
15:35 Átjáró
16:05 Összhang
17:05 Emberek a 

természetben
17:55 Teadélután
18:45 India - Álmok útján

(filmsor.)
19:35 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este

M2

10:00 Közvetítés a parlament
üléséről

17:30 Napló
17:34 Sorstársak
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:20 Átjáró
19:50 Rajzfilmek
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.) 
21:00 Híradó
21:25 Sporthírek
21:29 Időjárás-jelentés
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 Biszku és a többiek
23:45 Záróra
00:40 India - Álmok útján

(filmsor.)

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
12:45 Híradó
15:25 A jövő útjai
15:50 A rum legendája
16:45 Elsüllyesztett arzenál
17:35 Miért éppen Magyarország?
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Kanyini
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 Floyd Spanyolországban
22:10 A nyitány (thai. életr.

drám., 2004) 
23:55 Sporthírek

TV2

10:00 Mokka habbal 
10:30 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
12:30 A folyó (am. filmdráma, 1984) 
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 Tények
20:05 Ezek megőrültek!  
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Papás-mamás 

(angol rom. vígj., 2000) 
00:30 Bostoni halottkémek

(filmsor.)

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:20 Vészhelyzet (filmsor.)
16:15 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:15 Mindörökké szerelem 
18:15 NekedValó (2010)  (élő)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Száguldó erőd 

(am. akcióf., 1995)
00:30 Házon kívül

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 50 perc (ism.)
12:10 Boldogasszony 

papucsa (ism.)
12:50 Jumong (filmsor.)
14:50 Emlékek (ism.)
15:30 Akzente 
17:00 Közérdek (élő)
17:30 A hét könyve (ism.)
17:45 Lottó
18:00 Hírek 
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Döntsd el te! (élő)
22:00 CSI (filmsor.)
22:55 Eurovision 2011

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai 
12:00 Xena (kalandf. sor.)
13:00 Hírek 
14:00 Egy rém rendes család
14:30 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 Egy rém rendes család

(ism.)

Pro Tv

06:00 Happy Hour (ism.)
07:00 Hírek  
10:00 Jesse Stone - Halál a

paradicsomban 
(am. akcióf.) (ism.)

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

14:00 Viharos vizeken 
(am. dráma)

16:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.)

17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Nyerő páros 

(am. akcióf.)
22:15 Az örökség (filmsor.)

Prima Tv

10:00 Levintza bemutatja
10:30 Szentivánéji álom (am.

dráma) (ism.)
13:00 Levintza bemutatja
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 Kacsamesék (anim. sor.)
15:30 Végtelen nyár 

(ném. dráma)
17:30 Bulvárságok
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán - 
20:30 Johnny Kapahala (am. vígj.)
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

10:35 Egy kórház
magánélete

11:35 Tuti gimi
12:35 A 10 méteres menyasszony

(ff., am. vígj., 1959)
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 Gordon Ramsay - A

pokol konyhája
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
00:20 Nyomtalanul
01:10 Top Gear
01:15 CSI: A helyszínelők

Eurosport 

09:30 Cselgáncs
10:00 Alpesi síelés (ism.)
10:45 Alpesi síelés (élő)
12:00 Tenisz (élő)  
14:15 Alpesi síelés (élő)
15:30 Snooker (élő)
19:00 Tenisz (élő)
20:30 Alpesi síelés
20:45 Eurogólok gyorshírek
20:55 Snooker (élő)
00:00 Ütközések ideje
00:05 Wattok
00:15 Pankráció (ism.)
00:45 Csupa sport (ism.)
00:50 Pankráció (ism.)
01:50 Alpesi síelés (ism.)

Minimax (kábel)

15:45 Ez Kész! Pénz! 
15:50 Eperke és barátai
16:35 Shelldon
17:00 Ben és Izzy
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
19:55 Zigby
20:05 Akcióban Mary-Kate

és Ashley
20:30 Arthur

17:05
Emberek a  természetben

10:00
Közvetítés a parlament üléséről

21:40
Floyd Spanyolországban

18:35
Árva angyal 

22:25
Száguldó erőd

17:00
Largo Winch

12:30
Laci bácsi konyhája

18:00
A pokol konyhája

00:00
Ütközések ideje

19:05
Én kicsi pónim

15:30
GyógyHír

10:00
50 perc

14:00
Egy rém rendes család

20:30
Nyerő páros 

20:30
Johnny Kapahala 

III. oldalTV műsor <<február 16–22.
Csütörtök / február 17.

Jóbarátok   - 19:30 / Viasat 3
Ross teljesen kétségbe van esve, ugyanis látta a születésnapi
bulin Rachelt csókolózni Gavinnel. Chandlerhez rohan, hogy
kiöntse a szívét. Úgy dönt, tovább kell lépnie, ezért számba
veszi a lehetőségeit a nőknél. Chandler segítségével megpróbál
ugyan csajozni, ámde kevés sikerrel

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. 



IV. oldal február 16–22.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
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
17:55 Teadélután
18:40 India - Álmok útján (filmsor.)
19:30 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó este
21:05 Üdítő
22:05 Az Este
22:40 Paul Sauvage - az

érzelmes zsaru (fr. krimi)

M2

11:45 Nekem ne lenne hazám?
11:55 Monda és történelem
12:30 Élni tudni kell!
13:01 Híradó 
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
15:20 Jelfogó (ism.)
16:15 Drága doktor úr (filmsor.)
17:10 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar bulizene
19:45 Esti mese
20:05 ‚‚Ez nem betegség, állapot..."
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 A csodálatos 

Mrs. Pritchard (filmsor.) 

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Carlo és vendégei 
12:30 Kívánságkosár 
12:45 Híradó
13:01 Vers
15:15 Kikötő - Friss
15:25 A világörökség kincsei
15:45 A nagy háború és az

avantgárd 
16:35 Szórvány
17:20 Anya, az állatorvos

(filmsor.)
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Híradó
20:20 Az iú Pardaillan (fran-

cia kalandf., 1997) 

TV2

10:00 Mokka habbal 
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
12:10 Árva angyal (filmsor.)
12:55 Kellemetlen igazság

(am. dokumentumf., 2006)
14:35 EZO.TV
15:45 Az őrszem (filmsor.)
16:35 Rex felügyelő (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!  
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Hawaii Five-0 (filmsor.)
23:20 Zsaruvér (am. krimisor.)

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.)
17:15 Mindörökké szerelem

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

(filmsor.)

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 Reporters
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

09:00 Szerelmi bizonyíték
(filmsor.)

10:10 Generációk vetékedője 
12:50 Jumong (filmsor.)
14:50 Emlékek 
15:00 Parlamenti pártok műsora 
16:30 Európánk (ism.)
17:00 Mesterségek (ism.)
17:30 Bulvárfigyelő (ism.)
18:00 Hírek 
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Egyszer az életben 
23:10 A felolvasó 

(am. rom. dráma)

Antena 1

08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai 
12:00 Xena (kalandf. sor.)
13:00 Hírek 
14:00 Egy rém rendes család
14:30 Next Top Model
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés
19:00 Hírek
20:20 Piszkos lappal (am. akcióf.)
22:30 Pokoli hajsza (am. thriller)
00:30 Piszkos lappal 

(am. akcióf.) (ism.)
02:30 Egy rém rendes család (ism.)
03:00 Nemes ház 

(am. filmsor.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Viharos vizeken (am.

dráma) (ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
13:45 Tömör a gyönyör (am. vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Tehetségek
22:15 A kaptár 3. - Teljes

pusztulás (am. akcióf.)
00:15 Vadászat a sorozat -

gyilkosra (am. thriller)

Prima TV

10:30 Johnny Kapahala (am. vígj.)
13:00 Kandikamera 
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.) 
15:00 Kacsamesék (anim. sor.)
15:30 Hogy mellettem

maradj (ném. dráma)
17:30 Bulvárságok
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Spinédzserek 

(am. vígj.)
22:30 Ütődöttek (vígj. sor.)
23:15 Bulvárságok

AXN

10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Futótűz 
12:00 Largo Winch 
13:00 Ügyvédek 
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat 

(am. filmsor., 1. rész
17:00 Largo Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i

helyszínelők
22:00 NCIS
22:40 Zoom

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

10:20 Egy kórház magánélete
11:20 Tuti gimi
12:10 Anna - A történet foly-

tatódik (kan. rom. drá-
ma, 2000)

14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 Gordon Ramsay - 

A pokol konyhája
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 A bűn állomásai 

(am. krimi, 2000)
00:35 Kés/alatt

Eurosport 

09:30 Szánkó
10:00 Alpesi síelés
12:00 Tenisz (élő)  
14:00 Alpesi síelés
15:30 Snooker (élő)
18:00 Tenisz (élő)
20:30 Alpesi síelés
20:45 Eurogólok gyorshírek
20:55 Snooker (élő)
00:00 Legerősebb ember
01:00 Extrém sportok
01:15 Alpesi síelés

Minimax (kábel)

15:25 Viva Pinata
15:55 Eperke és barátai
16:35 Shelldon
17:00 Koboldok és tündérek

földjén
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover (ism. sor.)
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
19:55 Zigby
20:05 Akcióban Mary-Kate 

és Ashley

Anna - A történet folytatódik - 12:10 / Viasat 3
Gilbert New Yorkban kap ösztöndíjat, így Anna (Megan
Follows) követi őt. Teszik mindketten a dolgukat, de a
nagyvárosi életforma nem igazán ínyükre való, ezért úgy
döntenek, hogy hazaköltöznek.

A bűn állomásai - 22:30 / Viasat 3
Miután barátai helyett elviszi a balhét és letölti börtön-
büntetését, Leo Handler (Mark Wahlberg) csak szeretne
visszatérni a normális élet kerékvágásába. Ezért elindul az
egyetlen helyre, melyről úgy érzi, ott biztonságban lesz:
haza. 

Péntek / február 17.

22:40
Az érzelmes zsaru 

22:25
A csodálatos Mrs. Pritchard

0:20
Az iú Pardaillan

12:55
Kellemetlen igazság 

17:15
Mindörökké szerelem

14:00
Sötét angyal

15:05
Pénzözön

16:00
CSI: A helyszínelők

15:30
Snooker

17:30
Játsszunk a Szezám utcában!

19:30
BBC Hard Talk

18:30
Jumong

22:30
Pokoli hajsza 

22:15
A kaptár 3.

20:30
Spinédzserek 



M1

10:30 Gyerekműsor
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
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!? 
19:20 Lovas a sötétben (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 SzerencseSzombat
22:00 Bronxi mese (am. krimi, 1993)
00:05 Hírek

M2

12:55 Zöld 7-es
13:01 Kézfogás
13:25 Menedékem, a Tisza
14:15 Orbán Balázs nyomában
15:10 Martin György gyűjtéséből
15:15 Pann-unikum
15:40 10. Győri Ütős Fesztivál 
16:15 Alakok tájban
16:50 Caterina és a lányok (filmsor.) 
18:25 Parasztok (filmsor.)
19:15 Nem csak a 20 éveseké a világ
20:10 Esti mese
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Maupassant történeteiből
22:00 Inland Empire 

(misztikus film, 2006)

Duna TV

11:45 Univerzum
13:05 Isten kezében
13:35 EtnoKlub
14:50 Daktari (filmsor.)
15:40 Az állatok világa
16:15 Kaleidoszkóp
16:45 Balatoni utazás
17:50 Pannonia 3 keréken
18:30 Kirakat
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 ‚‚<None>A zene az kell"
20:30 Waterloo Bridge (ff.,

am. rom. dráma, 1940) 
22:35 Lélek Boulevard
23:05 Négyes kettes 

(am. vígj., 2001) 

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:25 Gyerekműsor
12:15 Bajnokok Ligája magazin
12:45 Két TestŐr (ism.)
13:15 Babavilág
13:45 Az őrszem (filmsor.)
14:40 Sliders (filmsor.)
15:40 Az Ügynökség (filmsor.)
16:35 Álomgyári feleség

(filmsor.)
17:30 Duval és Moretti (filmsor.)
18:35 Luxusdoki (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Magellán
20:35 Az elveszett világ 

(kalandf., 2001) 
23:55 Rémálmok (horror)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 A fantasztikus négyes 
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül
13:10 Autómánia
13:45 Tuti gimi (filmsor.)
14:40 Sue Thomas - FBI (filmsor.)
15:35 Édes, drága titkaink 
16:30 Őslények kalandorai 
17:35 Az utolsó menet 

(am.-kan. akcióf., 2000) 
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág
22:40 Ocean's Eleven - Tripla

vagy semmi (am.-auszt.
akció-vígj., 2001)

01:00 Ámítás (am. filmdráma)

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 Gyerekműsor
11:00 UEFA Magazin 
11:25 Retyezáti jégvárak
12:00 Bulvárfigyelő (ism.)
12:30 Pro Patria
13:00 Határok nélkül 
14:20 Életfogytig utazó 
14:45 Cirkusz
15:15 Találkozunk a tévében (ism.)
16:40 Egyszer az életben (ism.)
18:40 TeleEnciclopedia
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Generációk vetékedője
23:25 Profik... (ism.)
00:25 Elvtársak (ang. dráma)
02:20 A Big Bang (ism.)

Antena 1

09:00 A vadon hívó szava 
11:00 Mambómánia 

(ang. vígj.)
13:00 Hírek 
13:15 Bionic Woman 

(am. filmsor.)
14:00 Halálos játszma 

(am. akcióf.)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean
17:00 Extralarge:Egy nindzsa

árnyéka (filmsor.)
19:00 Hírek 
20:20 Anakonda 3 

(am. thriller.)
22:20 James Bond: Aranyszem

(am. kalandf.)

Pro Tv

05:30 Happy Hour (ism.)
06:30 Csillagok háborúja 

(animáció sor.)
07:00 Hírek 
10:30 Tömör a gyönyör (am.

vígj.) (ism.)
12:30 Pro Motor
13:00 Hírek 
13:05 Románia
14:00 A keresők legendája

(am. sf. sor.)
15:00 Top Gun (am. akcióf.)
17:15 Tehetségek (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 A Vasember (am. akcióf.)
23:00 Jég és föld között 

(am. akcióf.)

Prima TV

10:30 Autó fórum 
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Kacsamesék (anim. sor.)
13:00 Hamu és homok 

(ang. dráma)
15:00 Gyilkos számok 

(filmsor.) (ism.)
16:00 A halhatatlan 2 

(am. akcióf.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Édes vízi élet (am. vígj.)
22:30 Mámor (am. dráma)
00:30 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 Rush - A hajsza 
00:00 True Blood 
01:10 A Független
02:10 Ügyvédek
03:05 Rush - A hajsza

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

12:10 Oprah ajándéka 
13:05 Divatdiktátorok modelljei
13:35 Vészhelyzet  (filmsor.)
14:25 Columbo:
16:00 Smallville
16:55 Kézilabda Bajnokok

Ligája (élő) 
Kadetten Schaffhausen
(SUI) - Pick Szeged

18:40 Larvik HK (NOR) - Győri
Audi ETO KC

20:10 MKB Veszprém - Tatran
Presov (SVK)

22:00 Esküdt ellenségek
23:00 Las Vegas
23:55 Kabinláz 

(am. thriller, 2002)

Eurosport 

09:30 Wattok
09:45 Szánkó (élő)
10:30 Alpesi síelés (élő)
12:00 Szánkó (élő)
13:15 Sífutás (élő)
14:15 Alpesi síelés (élő)
15:30 Szánkó
16:00 Sífutás (élő)
17:10 Hétvégi magazin
17:15 Snooker (élő)  
18:30 Tenisz
19:30 Alpesi síelés
20:15 Snooker
21:00 Snooker (élő)
00:00 Harcosok klubja
02:00 Alpesi síelés

Minimax (kábel)

09:30 Sid, a kis tudós
10:00 Babar és Badou 

kalandjai
10:30 Pat és Stan
10:40 Viva Pinata
11:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon
11:40 Koboldok 

és tündérek földjén 
12:05 Redwall
12:30 Eperke és barátai
13:15 Sün Alfréd forró 

nyomon 
13:30 Vízcsepp Mester 
14:00 Mr. Bean
15:25 Tappancsmesék
15:50 A dzsungel könyve

14:30
Egészség ABC

22:00
Inland Empire 

20:30
Waterloo Bridge

20:35
Az elveszett világ 

22:40
Ocean's Eleven

00:00
True Blood 

19:20
Zeneexpressz

16:55
Kézilabda Bajnokok Ligája 

14:15
Alpesi síelés

12:05
Redwall

17:30
Európai híradó 

21:10
Generációk vetékedője

13:15
Bionic Woman

10:30
Tömör a gyönyör

19:30
Cseresznye a tortán

V. oldalTV műsor <<február 16–22.
Szombat / február 19.

Columbo: Holt tárgyak - 14:30 / VIASAT 3
Helen Stewart szemtanúja egy gyilkosságnak, amit Martin
Hollister, az Egyesült Államok hadseregének egyik hőse követ
el. Bár Helen eleinte biztosan állítja mindazt, amit látott,
amikor a jóképű katona udvarolni kezd neki, hirtelen elkezd
bizonytalanul fogalmazni az esettel kapcsolatban. 

Kabinláz- 23:55 / VIASAT 3
Öt középiskolás egy elhagyott hegyi kuckóban töltik a vakációt. Egy
napon láthatatlan ellenség tör rájuk: egyikük megfertőződik egy
húsevő vírussal. Amilyen rohamosan terjed a kór a barátok között,
ugyanolyan rohamosan fogy az idő. A vírus és az egymás ellen
folytatott gyilkos küzdelem során felszínre kerül igazi személyiségük.



VI. oldal február 16–22.>> TV műsor

M1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Telesport
14:00 Fogadóóra
14:30 Villanófényben
15:00 Gyerekjáték a számítógép
15:10 Hogy volt!?
16:45 Magdolna 

(ff., magyar játékf., 1941)
18:25 Panoráma
18:55 Magyarország története
19:25 Lovas a sötétben (filmsor.)
20:30 Híradó
20:55 Sporthírek
21:05 Szempont
22:00 24 (am. filmsor.)
22:50 Aranymetszés (ism.)

M2

10:16 Gyerekműsor
11:16 Balett ABC Henriettel
11:25 Koala a konyhában

(német családi film, 2005) 
13:01 Vallási műsorok
16:00 A fóti templom
16:15 Elit gimi (sorozatfilm)
17:10 Vivát Benyovszky! (filmsor.)
19:10 Pillér
20:05 Esti mese
20:30 Motorsport
21:00 Híradó
21:30 Slágertévé
22:25 Magdolna (ff., magyar

játékf., 1941) 
00:00 Sport7 (ism.)
00:50 Hajónapló (filmsor.) 

Duna TV

12:00 Balassagyarmat kincsei
12:15 Kalando-Zoo
13:30 Élő népzene
14:00 Csellengők
14:30 Lúdas Matyi 

(ff., magyar játékf., 1949)
16:10 Dunáról fúj a szél
16:20 Ízőrzők
16:55 Kaleidoszkóp
17:25 Törzsasztal
18:40 Arcélek
19:00 Híradó
19:25 Heti Hírmondó
20:15 Egy kis művészet
20:20 Kikötő - Extra
21:05 Nemo kapitány 

(am. kalandf., 1997) 

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:20 Nagy Vagy! (szór. műsor)
11:55 Stahl konyhája
12:25 Kalandjárat
12:55 Borkultusz 
13:25 Sliders (filmsor.)
14:20 Monk (filmsor.)
15:15 Tequila és Bonetti leg -

újabb kalandjai (filmsor.)
16:20 Sheena (filmsor.)
17:15 Óvakodj a törpétől 

(am. vígj., 1978) 
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Tök állat (am. vígj., 2001) 
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:45 Bionic Woman (filmsor.)

RTL Klub

11:00 Trendmánia
11:35 Asztro Show
12:35 meneTrend
13:10 Havazin
13:40 A hullámok üzenete
14:40 Így készült
15:00 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
15:30 Doktor Addison (filmsor.)
16:20 Eltűntnek nyilvánítva

(akciófilm-sor.)
17:25 Jackie Chan, a szépfiú

(akció-vígj., 1999) 
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág (élő)
21:00 Daredevil, a fenegyerek

(am. kalandf., 2003)

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

09:00 Könyv szerint (ism.)
10:00 Rajzfilmek 
10:55 Emlékek 
11:00 Európánk 
11:30 Faluműsor 
13:00 Utolsó kiadás  (élő)
14:00 Hírek 
14:20 A család csillaga 
15:20 Folklór 
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc 
19:00 Lottó
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Késő bosszú (am. akcióf.)
22:55 100% (talk show) (ism.)
23:55 A hét könyve (ism.)

Antena 1

05:30 A simlis és a szende
(filmsor.) 

07:00 Hírek 
09:00 A csontok útja (akcióf.)
11:30 Bevetési parancs (am.

akcióf.)
13:00 Hírek 
13:15 Bionic Woman (am. filmsor.)
14:00 Hogy sikeres nő lehess

(am. vígj.)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean
17:00 Rendőrvicc (am. vígj.)
19:00 Hírek 
20:20 A törvény erejével (am. akcióf.)
22:20 SuperBingo Metropolis
01:30 Euforia Midnight Sun

Pro Tv

06:30 Csillagok háborúja 
(animáció sor.)

07:00 Hírek 
10:00 Top Gun (am. akcióf.) (ism.)
12:00 A keresők legendája

(am. sf. sor.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:05 Kovbojok és bolondok

(am. vígj.)
15:00 Nagy durranás 

(am. vígjáték)
17:00 Mr. Óvóbácsi (am. vígj.) 
19:00 Hírek 
20:30 Félholt (am. akcióf.)
22:30 Vér és csokoládé 

(am. dráma) 
00:45 Félholt (am. akcióf.)

Prima TV

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

(filmsor.) (ism.)
15:00 Gyilkos számok 

(filmsor.) (ism.)
16:00 Állásvadászok (am. vígj.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek
19:15 Kacsamesék (anim. sor.)
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Anyacsere
22:00 Titkos szerelmek 

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 Nicsak, ki beszél még! 

(am. vígj., 1989) 
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
20:20 Kommentár
20:55 Bagi - Nacsa
22:55 Híradó
23:05 Csattanó
23:55 Híradó

Viasat 3

10:00 A hihetetlen Hulk
10:50 Gigamad
11:20 Amerika csillagai
13:50 A Nagy Ő
15:35 Columbo
17:05 Anna - Az új kezdet

(kan. filmdráma, 2008)
19:00 Doc Hollywood (am.

rom. vígj., 1991)
21:00 Négy esküvő
22:00 Odaát
22:55 Ace Ventura - Állati nyo -

mozó (am. vígj., 1994)
00:40 A bűn állomásai 

(am. krimi, 2000) (ism.)
01:45 Az utolsó órában
02:40 Odaát

Eurosport 

09:30 Alpesi síelés
10:00 Szánkó (élő)
10:45 Alpesi síelés (élő)
11:45 Szánkó (élő)
12:15 Sífutás
13:00 Szánkó (élő)
13:50 Alpesi síelés
15:15 Sífutás (élő)
15:55 Téli sportok
16:00 Snooker (élő)  
18:30 Tenisz
19:30 Sífutás
20:00 Alpesi síelés
20:15 Snooker
21:00 Snooker (élő)
00:00 Boksz
01:30 Alpesi síelés

Minimax (kábel)

10:05 Babar és Badou kalandjai
10:30 Pat és Stan
10:40 Viva Pinata
11:05 Ez Kész! Pénz!
11:10 Shelldon
11:35 Koboldok és tündérek

földjén 
12:00 Redwall
12:20 Eperke és barátai
13:05 Sün Alfréd 

forró nyomon 
13:20 Zigby 
13:30 Akcióban 

Mary-Kate és Ashley
14:00 Mr. Bean
15:25 Tappancsmesék
15:50 Minimax Híradó

Doc Hollywood- 19:00 / Viasat 3
Ben Stone nemrég végzett a washingtoni orvosi egyetemen.
A diploma osztás után úgy határoz, hogy a fényűző Beverly
Hillsben szeretne munkát vállalni plasztikai sebészként. Mint,
ahogy azt bölcs kollégája pontosan összefoglalja számára:
tiszta munka, sok zsozsó és nem hal meg a beteg. 

Ventura - Állati nyomozó - 22:55 / Viasat 3
ltűnt a kis házi kedvence? Kutyus, cicus, aranyhal, krokodil,
tarantella, denevér? Forduljon a világ legjobb állatnyomozójához,
Ace Venturához! Ő garantáltan előkeríti a jó Isten minden
négylábú, szárnyas, uszonyos vagy egyéb teremtményét. Ace
igazi ász: frizurája bohókás, öltözéke extrém.

Vasárnap / február 20.

14:30
Villanófényben

11:25
Koala a konyhában 

21:05
Nemo kapitány 

17:15
Óvakodj a törpétől 

17:25
Jackie Chan, a szépfiú 

23:00
Nicsak, ki beszél még! 

12:00
Vidám vasárnap

10:00
A hihetetlen Hulk

00:00
Boksz

13:05
Sün Alfréd  forró nyomon

22:30
Értékmentés másként 

22:55
100%

22:20
SuperBingo Metropolis

17:00
Mr. Óvóbácsi 

16:00
Állásvadászok 



M1

10:00 Szempont (ism.)
10:55 Nappali
11:55 Parlamenti Napló
13:01 Híradó délben
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Roma Magazin
15:00 Domovina
15:30 Szülőföldjeim
16:30 Emberek a természetben
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:45 India - Álmok útján (filmsor.)
19:35 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Kékfény
22:05 Az Este

M2

10:50 Körzeti magazin - Miskolc
11:45 Palackposta
12:30 Élni tudni kell!
13:15 Sporthírek
13:55 Napló
14:00 Közvetítés 

a parlament üléséről
17:30 A hét műtárgya
17:35 Bűvölet (filmsor.)
18:00 Magyar rock
18:55 Átjáró
19:25 Esti mese
19:45 Mindig zöldebb (filmsor.)
20:30 A rejtélyes XX. század 
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 Elisa lánya

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár 
15:30 India és Nepál
16:25 Vadvirágos patika
16:45 Japán kultúrájának

története
17:40 Heuréka! Megtaláltam!
18:15 Térkép
19:35 Mese
19:55 Derrick (filmsor.)
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 "...hol zsarnokság van..." 
22:55 Sporthírek
23:00 Váltó
23:10 Sportaréna

TV2

10:00 Mokka habbal 
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
12:10 Árva angyal (filmsor.)
12:55 Időstoppolók (am. sci-fi) 
14:35 EZO.TV
15:40 Az őrszem (filmsor.)
16:35 Rex felügyelő (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 NCIS (filmsor.)
23:20 Gyilkos számok 

(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.)
16:10 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 Dr. Csont (filmsor.)
23:25 CSI: Miami helyszínelők

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
22:00 A törvény embere 

(am. filmsor., I./1. rész) 
00:10 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

10:05 Egy kórház magánélete
11:05 Greek, a szövetség
12:10 Csirpe (am. vígj., 1959)
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 Gordon Ramsay
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Stigmata 

(am. horror, 1999)
00:30 Nyomtalanul
01:30 Jackie nővér
01:05 Top Gear 
02:10 Gyilkos sorok

Eurosport 

09:30 Tenisz
10:30 Sífutás
11:15 Alpesi síelés
12:45 Sífutás
13:30 Tenisz
14:30 Alpesi síelés
16:00 Sífutás
16:30 Snooker
19:15 Eurogólok
19:45 Labdarúgás - Bajnokok klubja
21:00 Legerősebb ember
21:45 Ütközések ideje
21:50 Wattok
22:00 Pankráció
23:25 Csupa sport
23:30 Eurogólok
00:00 Bajnokok klubja

Minimax (kábel)

14:30 Leon 
14:35 Szirénázó szupercsapat 
14:45 Duda és Pocsolya 
14:55 Tappancsmesék 
15:20 Minimax Híradó
15:25 A dzsungel könyve 
15:40 Én kicsi pónim
16:00 Sün Alfréd forró nyomon 
16:25 Zigby
16:35 Akcióban Mary-Kate és

Ashley
17:00 Arthur
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai

21:05
Kékfény

18:00
Magyar rock

19:55
Derrick 

21:45
Jóban Rosszban

18:15
NekedValó

22:00
A törvény embere 

18:05
Hazai turizmus

12:10
Csirpe

22:00
Pankráció

17:55
Elmo világa

17:05
Célpont

VII. oldalTV műsor <<február 16–22.
Hétfő / február 21.

Greek, a szövetség - 11:05 / VIASAT 3
A Greek, szövetség egy szuper társasági lányról és antiszociális
bátyjáról szól, akik mindketten a főiskolai közösségi élet ne-
hézségeivel küzdenek. A sorozat középpontjában egy csapatnyi
főiskolás hallgató áll, bemutatva egy egyetemi diákszövetségi
rendszer különös világát.

Stigmata - 22:30 / VIASAT 3
Andrew atya (Gabriel Byrne) a Vatikán egyik szaktekintélye, a
megmagyarázhatatlan csodákkal foglalkozik. Brazíliába küldik,
ahol egy kisváros templomában könnyezni látták a szentek
szobrait. Közben Amerikában furcsa dolgok történnek egy
egészen nyugodt, mindennapos lánnyal. 

w
w

w.
ko

zp
on

t.r
o

A világhálón is



VIII. oldal február 16–22.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:00 Déli harangszó
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségi műsorok
15:30 Alma Mater
16:25 Tudástár
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:45 India - Álmok útján (filmsor.)
19:35 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Vízbe fojtott bűnök

(auszt. filmdráma)

M2

10:00 Közvetítés a parlament
üléséről

17:00 Magyar Népzene
17:10 Élő hagyomány
17:35 Nemzet és védelem
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar pop
19:25 Átjáró
19:50 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:30 Elisa lánya
23:25 Záróra
00:15 India - Álmok útján

(filmsor.)
01:00 Házaspárbaj (filmsor.)

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár 
15:25 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 Virágzó Magyarország
16:20 A tészta útja
17:20 Napok, évek, századok
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Széchenyi napjai (filmsor.)
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:35 A világörökség kincsei 
22:00 Kopaszkutya (magyar

zenés dráma, 1981)
23:35 Kikötő - Extra (ism.)

TV2

09:45 Mokka habbal 
10:15 Stahl konyhája
10:20 Babapercek
11:55 Árva angyal (filmsor.)
12:40 Befejezetlen élet 

(am.-német filmdráma)
14:35 EZO.TV
15:40 Az őrszem (filmsor.)
16:35 Rex felügyelő (filmsor.)
17:35 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 A 40 milliós játszma
21:00 Aktív
21:05 Jóban Rosszban (filmsor.)
21:35 Bajnokok Ligája (élő)
00:25 A médium (filmsor.)

RTL Klub

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

(filmsor.)
18:15 NekedValó (2010)
19:30 Híradó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:25 Casino (filmsor.)
23:25 Döglött akták (filmsor.)

Hír Tv

10:30 Soroló (ism.)
11:05 BBC Reporters (ism.)
11:30 Ősök tere (ism.)
12:05 Vonalban (ism.)
13:00 Déli híradó
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
21:05 Rájátszás

AXN

10:00 Csillagkapu: Atlantisz
11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal 
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
17:00 Largo 
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

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

09:20 Gyilkos sorok
10:15 Egy kórház magánélete
11:15 Greek, a szövetség
12:10 Doc Hollywood 

(am. rom. vígj., 1991)
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 Gordon Ramsay - 

A pokol konyhája
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Személyes vonatkozás

(am. dráma, 2009)
00:40 Nyomtalanul

Eurosport

09:30 Eurogólok
10:00 Bajnokok 

klubja
11:15 Sífutás
11:45 Alpesi 

síelés
13:15 Tenisz
22:00 Boksz
00:00 Extrém 

sportok
00:30 Snooker

Minimax (kábel)

15:20 A dzsungel könyve 
15:30 Én kicsi pónim
15:55 Camelot
16:45 Sün Alfréd forró nyomon 
17:10 Zigby
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:10 Világjáró Grover
18:15 Bert és Ernie kalandjai 
18:25 Tappancsmesék
18:45 Minimax Híradó
18:55 A dzsungel könyve 
19:05 Én kicsi pónim
19:25 Sün Alfréd forró nyomon 
19:50 Zigby 
20:05 Akcióban Mary-Kate

Gyilkos számok - 17:00 / Viasat 3
A matematika mindenütt jelen van. Megjósolja, fog-e esni az
eső, megmondja, hány óra van, és elárulja, mennyi pénzünk
van. A matematika segítségével bűnügyeket elemzünk,
mintákat fedezünk fel, és kiszámítjuk egyesek viselkedését.
A számok megoldják a legnagyobb rejtélyeket is.

Személyes vonatkozás- 22:30 / Viasat 3
Nővére brutális meggyilkolása után Walter (Ashton Kutcher),
a 24 éves birkózó otthagyja csapatát, és hazatér szülővárosába,
hogy támogassa összeroppant anyját és részt vegyen a bírósági
tárgyaláson. Linda (Michelle Pfeiffer) férjét egy alkoholista
ölte meg, a nő egyedül neveli a tragédia óta süketnéma fiát

Kedd / február 22.

22:40
Vízbe fojtott bűnök 

20:00
Csillagkapu

17:30
Paletta

17:20
Tempó

17:35
Nemzet és védelem

21:35
A világörökség kincsei 

20:05
A 40 milliós játszma

23:25
Döglött akták 

19:30
Jóbarátok

00:00
Extrém  sportok

18:45
Minimax Híradó

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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