
Hír és hírháttér

A lehetséges alternatíva

Lapunk hasábjain már többször próbáltuk el-
készíteni a 2011-es esztendő politikai baromé-
terét. A kép viszont nem lehet teljes a Magyar
Polgári Párt szerepének vizsgálata nélkül. A vá-
lasztás szabadságának biztosítása, jelszava
alatt létrejött politikai alakulat, bármennyire is
próbálják bagatellizálni ellenfelei, figyelemre-
méltó eredményeket tudott felmutatni az előző
önkormányzati választásokon. 

Hír és hírháttér

Győztek a gyógyszergyártók

Egy igen fontos, az Európai Unió által kidol-
gozott törvény értelmében április 31-től
minden naturista termék gyógyszernek szá-
mít majd, ami annyit jelent, hogy ugyan-
olyan szabályok szerint forgalmazzák, mint
a gyógyszereket, viszont az is előfordulhat,
hogy néhány gyógynövény alapú készítmény
végleg lekerül a polcokról. Ez a fajta szigorí-
tás elsősorban a kistermelőket sújtja...
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Sport

A csíki Recoltával országos
bajnok lett 1957-ben

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
által létrehozott főtéri jégpályán a hétvé-
gén első alkalommal szervezték meg a 12
éven aluli gyermekek Tavasz-serlegét.
Jelen volt a városunkban élő, több mint
250 válogatottságot elért dr. Bíró Antal
jégkorongozó csatár, a népszerű Tóni bácsi,
aki kilenc szezont játszott a bukaresti Ste-
aua színeiben.

Kultúra

Új épülettel gazdagodott a Művészeti Egyetem

A Levél utcai színes, posztmodern épület
pusztán megjelenésében is újat hoz a
városnak, ám rendeltetésének újszerű-
sége országos viszonylatban egyedül -
állóvá teszi. A hétfőn felavatott új
bábstúdió az ország egyetlen olyan in-
tézménye, melyet eleve bábszínészek
képzésére és bábszínházi előadásokra
terveztek.

>>> 7. oldal

>>> 15. oldal

Társadalom

Konkrét törvénykezést
kérnek az autisták számára

Áttörő sikerként élték meg tavaly júliusban
az autista gyerekekkel foglalkozó szerve-
zetek az egészségügyi minisztérium által
kiadott új, 151/2010-es törvényt, mely
végre átfogó szemléletmóddal próbál
megoldást nyújtani az autisták kezelésére.
Noha a megfogalmazott elvek bizakodásra
adtak okot, mégis tizenhárom civil szerve-
zet levélben fordult az egészségügyi, az
oktatási valamint a munkaügyi miniszté-
riumhoz, melyben közös egyeztetéseken
nyugvó, alapos és konkrét metodológiai
módszer kidolgozását szorgalmazzák.

>>> 3. oldal

Öt gyerek nagy
ajándék az élettől

Marosvásárhelyi látogatása alkalmából a magyar kormányfő feleségével beszélget-
tünk, aki elmondta: családja átlagos, gondokkal és örömökkel, vagyis az élete nem
elsősorban a politikai státusból adódó nehézségekről szól. Arról is kérdeztük, milyen
miniszterelnök-feleségnek, és az öt Orbán-gyerek édesanyjának lenni. Válaszaiban
Lévai Anikó nem azt a képet erősítette, amit előre elképzeltünk. 

Beszélgetés Lévai Anikóval

>>> 11. oldal
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Névnapok
Február 23. Alfréd, Ottó, Lázár, Péter, Alfréda
Február 24. Mátyás, János, Hedvig
Február 25. Géza, Vanda, Cézár
Február 26. Edina, Géza, Sándor, Viktor, Győző
Február 27. Ákos, Bátor, Gábor
Február 28. Elemér, Antónia, Román
Március 1. Albin, Félix, Dávid

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: A héten a munkahelye az első és legfontosabb. Mindenért
felelősséget vállal, de csak nehézségek árán tud megküzdeni
a nyakába vett óriási teherrel. Ahelyett, hogy főnökei értékel-
nék erőfeszítéseit, elégedetlenségüknek adnak hangot.

Bika: Akarata ellenére megint a tűzzel játszik, és újra megégeti
magát: egy régen tett ígéretét nem tartja be, ezért a párja
megorrol önre. A magyarázkodással semmit nem ér el, mert
a tények is ön ellen szólnak. A nehéz helyzet elől elmenekül,
és munkába fojtja bánatát.

Ikrek: Fortuna a héten kegyeibe fogadja önt, minden az
elképzelései szerint alakul. Ezért különösen hálás, hiszen már
régóta szervezkedik, és most learathatja munkája gyümölcsét.
A párja szintén örül sikereinek, de annak még jobban, hogy
végre szakít időt a magánéletére is.

Rák: Párkapcsolata már nem úgy működik, ahogyan szeretné,
és folyton a továbblépés jár a fejében. Emiatt nehezen tud a
munkában helytállni, ráadásul túl nehéz feladatokat kap,
melyeket nem tud megoldani.

Oroszlán: A félreértések és az abból született összezördülések
tisztázására megkapja a lehetőséget, és él is vele. Ezzel 
visszazökkennek párjával kapcsolatuk normális kerékvágásába.
A munkahelyén a teendők egyre csak gyűlnek, emiatt a hét
közepére már úgy érzi, elege van és pihennie kell.

Szűz: A családi kör most sokkal fontosabb számára, mint a
párkapcsolata, ezért a párja megorrol önre. Ez nem kedvteleníti
el, mert szüksége van a feltöltődésre, és úgy érzi, hogy most
legjobban a családja körében tudja energiáit hasznosítani.

Mérleg: Érzelmei irányítják, minden szerelmes szónak, ölelés-
nek a sokszorosát adja vissza. Jókedve ragadós, mindenki
boldog, ha a közelében lehet. Azonban egy félreértés miatt
egy olyan kellemetlen beszélgetésen is túlesik, melyet a háta
közepére sem kíván.

Skorpió: Határozott fellépésének köszönhetően a héten olyan
kapcsolatokra tesz szert, melyekről eddig még csak álmodni
sem mert. Ésszerű, racionális gondolkodása, illetve az, hogy
minden helyzetben megállja a helyét, valaki olyan figyelmét
is felkelti, akiről már régóta álmodozik.

Nyilas: Legszívesebben elvonulna a világ elől egy csendes
szigetre, ahol senki nincsen. Rossz kedvének köszönhetően
kellemetlen helyzetbe hozza magát, aminek nem ön, hanem
a főnökei isszák meg a levét.

Bak: Békés, kiegyensúlyozott napok állnak ön előtt, hála a
családjának és a párjának. Körbeugrálják, és lesik minden
kívánságát, ön pedig nem ellenkezik, hiszen a munkahelyi
hajtás után jólesik a pihenés, a semmittevés.

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

Halak: A hétvégi családi összejövetel nem úgy alakult, ahogy
szerette volna, ez rányomja bélyegét mindennapjaira. Azonban
nem fut el a munkahelyi feladatok elől, kiáll önmagáért,
emiatt a főnökei felfigyelnek kitartására.

Horoszkóp

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

Színház
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

Tompa Miklós Társulata február 24-én, csü-
törtökön délután 18 órai kezdettel felolva-
sóestje keretében Kincses Elemér Csend
című drámáját hallhatják a jelenlevők, a
Nagyteremben.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kö-
vesdy István rendezésében február 24-én este
9 órától játssza Bolha a fülbecímű bohózatot. 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
másodéves mesterfokozatú hallgatói feb-
ruár 24-én Szilágyi László–Eisemann Mi-
hály Én és a kisöcsém című zenés
vígjátékát játsszák. Az előadás rendezője
Parászka Miklós. Zenei vezető Csíki Csaba.
Az előadásra este 7 órától, a Stúdióban
kerül sor. 

Zongoraest a Palotában
Rendkívüli zongoraestre kerül sor csü-

törtökön este 7 órától a Liszt-év (a zene-
szerző születésének 200. évfordulója)
alkalmából. A Kultúrpalota nagytermében

Székely Attila zongoraművész játssza Liszt
Ferenc és Muszorgszkij műveit. Műsoron:
Canzone–Tarantella, 5. Magyar rapszódia,
6. Magyar rapszódia, Dante-szonáta, vala-
mint Muszorgszkij: Egy kiállítás képei. A
koncertre a 18-as számú bérlet érvényes.

Kézműves kiállítás
A marosvásárhelyi Bolyai téri Unitárius

Egyházközség Dersi János tanácstermében
kézműves kiállítás nyílik a Népi Egyetem volt
és jelenkori hallgatóinak alkotásaiból. A kiál-
lítás megnyitója február 27-én, vasárnap
12.30 órakor kezdődik, amelyen nemezsző-
nyegek, gyöngymunkák, mézesbáb és ezek
faragott formái, valamint fonattechnikák ke-
rülnek bemutatásra. 

A kiállítást Csíky Szabó Ágnes képzőmű-
vész és Jánosi Mária tanárnő nyitja meg.

A Népi Egyetem nevében Asztalos Enikő
tanárnő beszél.

A magyar nyelv rokonsága
Honti László nyelvész, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia tagja, az Udinei Egye-
tem finnugor nyelvészeti professzora elő-
adást tart az Értékek Akadémiája
előadássorozat keretében szerdán 16 órától
a Sapientia EMTE épületében (Segesvári út
1C), A Magyar nyelv rokonsága címmel. 

Belvárosi szerdák
Február 23-án este 6 órától a Belvárosi

szerdák rendezvénysorozat balladás-nép-
dalos beszélgetésének meghívottja: Pataki
Ágnes marosszentgyörgyi amatőr előadó.
Helyszín: a Deus Providebit Tanulmányi Ház
Szent Mihály Terme (nagyterem). 

KAF Marosszentgyörgyön
Csütörtökön este 6 órától Kovács András

Ferenc Alekszej Pavlovics Asztrov ha-
gyatéka című könyvét Nagy Miklós Kund
mutatja be az érdeklődőknek a maros-
szentgyörgyi római katolikus plébánia ta-
nácstermében. Közreműködik a Kolping
Család énekkara, a Szent Cecília együttes
és Szántó Árpád daltulajdonos.

A székely Munkácsy
Az Ipó László Alapítvány műsoros emlékkiállítást

szervez. Hármas évfordulóra emlékeznek: 
100 éve született Ipó László

képzőművész, muzsikus 
és költő, továbbá idén van halálának 20. évfordulója,

valamint 16 éve működik az Ipó László Alapítvány. 

Az Önarckép című kiállítás megnyitójára 
március 4-én 18 órától kerül sor, amelyre a szervezők

szeretettel várják az érdeklődőket. A Kultúrpalota
földszinti kiállítótermében a tárlat március 20-ig
tekinthető meg. Ugyanezen a napon és helyszínen 

este 19 órától ünnepi záróműsorra kerül sor.

A rendezvénysorozat támogatói: a Maros Megyei
Művelődési, Egyházügyi és Műemlékvédelmi Igazgatóság

valamint a Képzőművészek Szövetségének 
Maros Megyei Fiókja.
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Konkrét törvénykezést kérnek az autisták számára

Az autista személyek gyógykeze-
lése összetett és nem kis költséggel
járó, hosszú távú folyamat, nem lehet
csupán orvosi, egészségügyi módszer-
rel javítani ezen személyek életminő-
ségén. A rekuperáció nagyon fontos
eleme a folyamatos terápia, mely se-
gíti a társadalmi integrációt, az isko-
lába való beilleszkedést és az
ismeretek minél hatékonyabb elsajá-
títását. Mivel az autizmus nem gyó-
gyítható, a gyógyszeres kezeléssel nem
lehet megszüntetni ezt az állapotot, a
cél ezen személyek minél jobb érvé-
nyesülése az életben.

Specifikus kérdésekkel 
fordultak az egyes 
szaktárcákhoz

Tizenhárom szervezet, köztük a
marosvásárhelyi Alpha Transilvană
Alapítvány minden illetékeshez
(egészségügyi, oktatásügyi, munka-
ügyi minisztérium és egészségbizto-
sító pénztár) konkrét kérésekkel
fordult az átláthatóbb és használha-
tóbb törvénykezés érdekében. „A közö-
sen aláírt indítvánnyal első sorban azt
szeretnénk elérni, hogy a munkaügyi,
az oktatásügyi és az egészségügyi mi-
nisztérium üljön össze, mert ha csak az
egészségügyi tárca dolgozza ki az el-
vekre épülő metodológiát, eltűnik a
törvény ama innovatív jellege, aminek
megjelenésekor nagyon örültünk, va-

gyis hogy interdiszciplinárisan kezeli
ezt a helyzetet” – fogalmazott Vargan-
csik Iringó, az Alpha Transilvană mun-
katársa.

Az egészségügyi minisztérium alá-
rendelt szakintézetéhez és Cseke Attila
egészségügyi miniszterhez címzett át-
iratban négy konkrét kérést intéztek az
illetékesekhez. Kérik, tegyék elérhe-
tővé a nemkormányzati szervezetek
által tett javaslatok összesített listáját,
valamint fogalmazzák meg az ezekkel
kapcsolatos álláspontjukat. Továbbá, a
kidolgozás munkafolyamatába hívják
meg az e téren már tapasztalattal ren-
delkező alapítványokat, és kérjék fel az
oktatásügyi és a munkaügyi miniszté-
riumot, valamint az országos egész-
ségbiztosító pénztárat, jelöljenek ki
egy személyt, akikkel együtt dolgoz-
hatnak.

Az egészségbiztosító pénztárhoz
eljuttatott nyílt levélben három pont-
ban fogalmazták meg konkrét elvárá-
saikat, melyben kérik, hogy a
pszichoterápia is orvosi ellátásként le-
gyen nyilvántartva, ugyanakkor, hogy
a törvénybe foglalt terápiát nyújtó
szakemberek mindenike szerződést
köthessen a biztosítóházzal.

Az oktatásügyi minisztérium felé
azt a kérdést vetették fel, hogy az ok-
tatás terén milyen változás történik,
hogyan lesznek mérhetően megálla-
pítva a törvényben megfogalmazott
elvek. „Olyan konkrét kérdéseket tet-
tünk fel, mint például, hány fejlesztő

órában részesülhet egy autista gyerek,
integráltan vagy szegregáltan fogják
oktatni ezeket a gyerekeket, mert
ezekre vonatkozóan egyelőre nincs egy
koherens stratégia” – magyarázza az
alapítvány autista gyerekekkel foglal-
kozó programjának vezetője.

A munkaügyi minisztériumhoz el-
juttatott nyílt levélben az autisták
munkába állásának biztosítására vo-
natkozó elképzelések és javaslatok
felől érdeklődtek, annál is inkább,
mivel a törvény a 0–6 éves korosz-
tályra koncentrál, miközben az autiz-
mus nem tűnik el a 6 éves kor után.

Hatékony együttműködést
és pontos szabályozást
kérnek

Az eredményes kezelés alapfelté-
tele, hogy a betegséget összetett prob-
lémaként kezeljék, pontosan ez az új
törvény egyik nagy erénye, azonban
mindez egyelőre még csak nagyon ál-
talános síkon jelenik meg. Ahhoz, hogy
a törvény valóban a sérült személyek
igényeit szolgálja, az autistákkal fog-
lalkozó szervezetek azt kérik, sokkal
mélyrehatóbb és konkrétabb metodo-
lógiát dolgozzanak ki az eddiginél. „Je-
lenleg a törvény nem fogalmaz
pontosan. Ingyenes szolgáltatásokról
beszél, miközben nem konkretizálja,
hogy a finanszírozás kinek a köteles-
sége. A kidolgozott normáktól éppen
azt várnánk, hogy világossá váljon,

kinek milyen jogai és milyen kötele-
zettségei vannak” – magyarázza Var-
gancsik Iringó. Ugyanakkor
rámutatott, a kidolgozásban nem kel-
lene a nulláról építkezni, mert vannak
jól működő külföldi minták, valamint
a hazai nemkormányzati szervezetek
egy része is több éves tapasztalattal
rendelkeznek. „A magyarországi ha-
sonló jogszabály például olyan iskolai
integrációt ír elő, melyben egy kisegítő
pedagógus segíti az autista gyereket a
folyamatok megértésében. Pontosan
előírja, hogy egy héten hány órát kell
a gyógypedagógussal töltenie ahhoz,
hogy az iskolában teljesíteni tudjon. A
levélben azt tanácsoltuk, hogy hat hó-
napra tolják ki az alkalmazási módszer
kidolgozásának idejét, és legyenek
olyan munkacsoportok, amelyen azok
a szervezetek is részt vesznek, amelyek
éveken át foglalkoztak ilyen betegek-
kel, hogy megoszthassák az idők során
felgyűlt tapasztalatot. Ezt a tapaszta-
latot figyelembe kellene venni, és
ennek alapján felépíteni a következő
lépést, így nem volna szükség a nullá-
ról kezdeni mindent” – fogalmazott
Vargancsik Iringó.

A február 16-án keltezett levelekre
egyelőre nem érkezett válasz egyetlen
minisztériumtól sem. Megkeresé-
sünkre az egészségügyi minisztérium
úgy értékelte, a parlament által kidol-
gozott törvényt ők is sikerként könyve-
lik el, a normákat az alárendelt

intézmény szakértői dolgozzák ki, és
mivel törvény szerint is interdiszcipli-
náris területről van szó, a metodológia
megalkotásában a kezdetektől fogva
konzultáltak a munkaügyi és a tanügyi
tárcával is. „Az egészségügyi miniszté-
rium honlapján megtalálható a javas-
lat, amelyet január 19-én bocsátottak
közvitára (február 19-ig), ez egyben
azt is jelenti, hogy ahhoz bárki hozzá-
szólhatott, módosító javaslatot tehe-
tett” – áll az egészségügyi
minisztérium álláspontját tükröző,
szerkesztőségünkhöz eljuttatott levél-
ben.

Balogh Erzsébet

Ne ragadjanak le az általános
rendelkezéseknél!

Áttörő sikerként élték meg tavaly júliusban az autista gyerekekkel foglalkozó szervezetek az egészségügyi minisztérium által kiadott új, 151/2010-
es törvényt, mely végre átfogó szemléletmóddal próbál megoldást nyújtani az autisták kezelésére. Noha a megfogalmazott elvek bizakodásra adtak
okot, mégis tizenhárom civil szervezet levélben fordult az egészségügyi, az oktatási valamint a munkaügyi minisztériumhoz, melyben közös
egyeztetéseken nyugvó, alapos és konkrét metodológiai módszer kidolgozását szorgalmazzák.

„Jelenleg a törvény nem
fogalmaz pontosan.
Ingyenes szolgáltatá-
sokról beszél, miközben
nem konkretizálja, hogy a
finanszírozás kinek a
kötelessége. A kidolgo-
zott normáktól éppen azt
várnánk, hogy világossá
váljon, kinek milyen jogai
és milyen kötelezettségei
vannak” 
– magyarázza Vargancsik Iringó. 



Kettő az egyben

Bevásárlásaink során mindig nagy örömmel vesz-
szük tudomásul, ha egyes termékeket úgy ajánlanak,
hogy egynek az árán két portékához jutunk. Nagyon
nehéz ellenállni ezeknek a kecsegtető ajánlatoknak,
pedig egyszerűen csak a felesleges árukészlet, a kö-
zeledő szavatossági határidő, vagy a rossz minőség
áll a hátterükben. Ezenkívül előfordulhat az árukap-
csolásos módszer is, amikor egy eladhatatlan árut
„ajándékba” adnak egy kelendő termék mellé. A leg-
több vásárló „bedől” az eladói fogásoknak, és boldo-
gan helyezi kosarába a „kettő az egyben”
csomagokat.

Napjaink Marosvásárhelye is egy hasonló „kettő
az egyben” állapotot él át, csakhogy városunk nem
egy eladandó termék, hanem egy olyan közösség,
amelyben mindannyian jól kellene érezzük magun-
kat. Bár közigazgatásilag, a földrajzatlasz névjegy-
zékében, vagy a lexikonokban egyetlen
Marosvásárhely létezik, gyakorlatilag két különböző,
egymással ellentétben álló és különválasztott közös-
ség húzódik meg a város határain belül. Kellemetlen
érzéssel tölthet el mindannyiunkat a felismerés: a
város nem koherens. Nem ugyanazokat a célokat
tűzik ki maguknak politikai vezetőink, és mondjuk
ki, nincs valódi kapcsolat és átjárás a város román és
a magyar nemzetiségű társadalma között. Maga a
sokszínűség az emberi természet velejárója, nincs
abban semmi különleges, ha minden ember más és
másként gondolkodik, másként viszonyul bizonyos
problémákhoz. Abban az esetben viszont, ha ezek-
nek a nézetkülönbségeknek a polarizáló tényezője
nem más, mint a lakosok nemzetisége, akkor akarva-
akaratlanul manipulációs gyanú merülhet fel ben-
nünk. A nyelv, a hagyomány és a kultúra valóban
más a román és a magyar nemzet esetében, de van
egy közös történelmünk és – ha akarjuk, ha nem –
egy közös, erősödő európai és globális gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális környezetünk. 

Miért van az, hogy bármilyen vásárhelyi közér-
dekű ügy mögött mindig megjelenik az etnikai fel-
hang? Miért kell minden problémából
magyar–román kérdést fabrikálni? Miért maradt to-
vábbra is a város legfontosabb határvonal-kritériuma
a nemzetiségi hovatartozás? Miért nincs a lakosok-
ban elegendő gondolkodásbéli „autonómia” ahhoz,
hogy egyéni véleményt alkossanak a környezetükben
zajló eseményekről? Bár zöld párt(i) az RMDSZ és egy
fenyőfát ábrázol az MPP pártjelvénye is, mégsem hi-
szem, hogy csak a magyarokat foglalkoztatná a város
parkjainak az elpusztítása, a fák önkényes kivágása,
a zöldövezetek leszűkítése. Ennek ellenére román–
magyar ügy lett a Bolyai-téri fakivágásokból. Min-
den, ami a környezetvédelemmel kapcsolatos, úgy
általában, magyar szívügy lett, míg a „tudományos-
fantasztikus” beruházások (mint például a főtéri föld-
alatti parkoló vagy a somostetői „többdimenziós
dzsungelharc”) a román közösségnek tulajdonítható.
Ezenkívül pedig, annak ellenére, hogy több fontos
(és egymással ellentétben álló) politikai alakulat is
jelen van a helyi önkormányzatban, a legfontosabb
kérdésekben mégis mindig összefognak a magyar
akarat ellenében. Nehéz kideríteni, ki a hibás ezért
az ellehetetlenült helyzetért. 

Nem azon kellene filozofálni, hogy „magyar” a ko-
sárcsapat és „román” a focicsapat. A megyei és a városi
önkormányzati képviselőknek nem azon kellene ve-
sződniük, hogy kié a repülőtér, hiszen ha jól fog mű-
ködni, a haszon a mindannyiunké. A város jó hírneve,
békés hangulata, szép arculata nem fogja külön a ro-
mánok vagy külön a magyarok javát szolgálni, hanem
a mindannyiunkét. Egy a város, ugyanaz, s az a vala-
mennyiünké. Vagy annak kellene lennie. 

Ferencz Zsombor
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Elmosolyogtam egy amerikai szenátor nem-
rég tett kijelentésén, miszerint nemcsak a marok-
telefonon csevegő sofőröket, hanem a
gyalogosan telefonálókat is bírságolni kellene.
Pedig, ha jól meggondoljuk, van benne valami.
Kommunikációtól hangos világunkban a szavak
inflációjának vagyunk tanúi.  Pletykálunk és sms-
ezünk naphosszat, fecsegünk és kritizálunk, túl-
beszéljük egymást és vitázunk, dicsekszünk és
panaszkodunk, be nem áll a szájunk a szócsép-
léstől. Semmitmondó, megalapozatlan hírek, in-
formációk és sztorik kelnek szárnyra, mert
szeretjük hallani, megtoldani és továbbújságolni.
Megbújunk a szavak mögé, jól becsomagolt, ér-
téktelen mondanivalónk nem kötődik az igazság-
hoz, inkább a kibeszélő-show ragálya terjed
utcán és irodában, kávézóban és gyűlésteremben
egyaránt. A média is ebből él, a pszichológusok is
jól keresnek, a politikai szájtépés már megszokott
cirkuszi mutatvány. S mégis csodálkozunk, hogy
mások nem adnak szavunkra, mi sem hiszünk
nekik, bármit is mondjanak. Véleményünk már
nem tükrözi az igazságot, legfeljebb vélt igazunk-
kal hozakodunk elő. Nem megoldottuk a problé-
mát, csak elkentük azt szavakkal. Visszaéltünk
nyelvünkkel, öltünk is vele. Megöltük a csendet,
eltemettük az igazságot. 

A buddhisták szerint az üres beszéd, a legna-
gyobb vétek. A karthauzi szerzetesek hallgatási
fogadalmat tesznek, mert úgy vélik, a csendben
közelebb kerülünk Istenhez. Ismerős az a – szin-
tén szerzetesi – gondolat, amely főleg lelkigya-
korlatok idején kerül előtérbe, csak akkor beszélj,
ha mondanivalód beszédesebb a csendnél… 

A középkorban az udvari bolondot azért tar-
tották a királyi udvarban, hogy kimondja az
igazságot. És közben senki sem vette komolyan.
Legföljebb a király.

Annak idején a Szabad Európa rádió egyik
műsora az Illés együttes zenéjével indult: a szó
veszélyes fegyver…

Isten szavával teremt. Nevét viszont nem

árulja el, mert visszaélnénk vele. Legyen elég az,
hogy ő az, AKI VAN. A tudósok szerint nemcsak
azért nem mondhatjuk ki nevét, mert az szent,
hanem mert kimondva könnyen hatalmunkba
kerítenénk. De szavát meghallhatjuk. Igéje ve-
sénkig hatol, olyan, mint a kétélű kard. Néha bib-
liaolvasáskor, vagy a vasárnapi igehirdetés alatt
lelkünkbe hasít a felismerés: ez nekem szólt. A
pusztai megkísértésnél Jézus magának a sátán-
nak adja tudtára, nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével, mely Isten szájából szár-
mazik. Jót, igazat mondani maga Isten igéje
tanít meg. Nyelvédesanyánk, ez a gyönyörű ma-
gyar nyelv, a valóság árnyalataiba is bevezet.

Nem mindegy, hogy valaki beszél, vagy
mond is valamit. Már a hangsúly, a hanghordo-
zás, a hanglejtés is elárulja, hogy szeretjük-e, is-
merjük-e nyelvünket, ill. hogy mit és hogyan
akarunk mondani. 

Nyelv nélkül nem volna vallás, nem volnának
mítoszaink, nem volna bölcselet, nem volna tu-

domány. Kapcsolataink elszegényednének. El-
veszítenénk szabadságunkat – állítja Hankiss
Elemér. Paul Ricoeur meg hozzáteszi: az az élet,
amelyet nem mondunk el magunknak vagy má-
soknak, nem igazán élet.

Van-e egyáltalán arany középút, amelyen
járhatunk? Hiába s méltatlanul ne élni vele, ma-
gyarán ne fecsegni annyit, de mégis, ha megszó-
lalunk, akkor az építő, simogató, gyógyító
balzsam legyen azoknak, akinek mondjuk? 

A szabados, szószátyár környezet ugyan nem
segít ebben, de megérné adni annyit magunkra,
hogy időnként, rendszeresen megregulázzuk
mondandónkat. Módunkban áll, hogy fegyel-
mezzük csapzott gondolatainkat, határt szab-
junk a véleménynyilvánítás parttalan
szabadságának. Hogy ha lehet, inkább a jót, a
szépet mondjuk tovább és terjesszük magunk
körül, és kerüljük a meggondolatlan, sértő kije-
lentéseket. Ez is lelkiség, önuralom, emberi mél-
tóság kérdése. Szent Jakab apostol a nyelvet
kicsiny tűzlánghoz hasonlítja, amely ha felcsap,
egy egész erdőt fel tud gyújtani. Biológiai szem-
pontból is egyik legerősebb „végtagunk”. Be jó
lenne, ha kevesebbet beszélnénk, és többet cse-
lekednénk. Ha inkább szeretnénk csendben ma-
radni, és magunkkal szót érteni, mint káros
szócsatákban, értelmetlen szövegelésben egy-
mást fárasztva. Azt hiszem, nem csak hangula-
tunk, életünk is beszédesebbé válna. Kiüresedett
szavak helyett mondanivalónknak súlya lenne.
Szívünkön-agyunkon átrostált szavainkból áldás
fakadna. 

Sebestyén Péter

Más-lap

Szilencium

Aki nem genetikus vagy endokrinológus, és érti a címkezdő kifejezést, annak van egy söre (addig
könnyű, hogy a hipo- előtag valaminek az elégtelen voltát jelöli, utána kezdődnek a bajok). Kár
agyalni rajta, nem lehet kilogikázni, inkább elárulom: a hipopituitarizmus egy nagyon ritka fej -
lődési rendellenesség, és gyakorlatilag abban áll, hogy a fizikai fejlődés megreked 7–8 éves szin -
ten, ellenben az agyé nem.

Hipopituitarizmus, Elena Udrea
és a hollywoodi fenegyerek

Magyarán: az ebben a betegségben
szenvedők nem, vagy csak alig öregednek,
legalábbis külsőleg; 35–40 éves korukban
(általában ennél többet nem élnek) is úgy
néznek ki, mint egy kisiskolás. Figyelem!
Nem tévesztendő össze a progériával, ami
a fentinek pont az ellenkezője: csecsemő-
kortól kezdődő, rendkívül gyors öregedés.

Ez mind fölöttébb informatív és érdek-
feszítő, gondolhatják sokan, na és akkor mi
van? Nos, ha úgy tetszik, a jelenlegi román
kormány egyfajta fordított hipopituitariz-
musban szenved: látszólag normális, fel-
nőtt egyedekből áll, akiknél viszont valami
nagyon nem stimmel az emeleten, szép
latin eredetű szóval: retardáltak. Mintha
megtorpantak volna dedós szinten, amivel
csupáncsak annyi a gond, hogy nem egy-
mással vagy a micsodájukkal játszanak a
homokozóban, hanem milliók sorsával,
boldogulásával, megélhetésével, adott
esetben életével. Játszanak, játszadoz-
nak…, elvannak. Groteszk activitynek,
vagy inkább infantilis pszichodrámának
tűnik az egész, amelyben ott a pszicho
(Hitchcock-i értelemben), itt a dráma. Az
embernek felforr az agyvize, például Elena
Udrea láttán, aki egy, a vadvirágos réten sár-

gapöttyös pillangót kergető mezítlábas
csitri ártatlanságával és gondtalanságával
tapsolja el a kemény eurótízmilliókat ba-
romságokra, abszolút nem tartva attól,
hogy egyszer még a műkörmére fognak
nézni. No nem mintha olyan bátor lenne
őkeble, csak tudja jól: egy ilyen csontvelőig
korrupt országban, ahol az alvilág nemhogy
össze van fonódva a politikummal, hanem
ők diktálnak, ahol a közepesnél nagyobb
halaknak a kopoltyúlemeze se görbül soha,
ahol az elnök testvére kereszteli köztörvé-
nyes bűnözők purdéit, ahol pénzzel, isme-
retséggel és befolyással az égvilágon
bármilyen és bármekkora gazemberséget el
lehet tussolni, nos, ott aligha eshet bántó-
dása őnaccságának. Ennyi esze még neki is

van. Önbizalma viszont annál több, mert fo-
lyamatosan adagolják alá a lovat: valame-
lyik elmebajnok kolleganője azt találta
mondani róla, hogy ő, mármint Udrea a
román politika Kill Bill-je, amivel egy Taran-
tino-film bérgyilkosnőjére alludált a lelkem,
ez rendben is lenne, csak sajnos a Kill Bill a
film címe, az Uma Thurman alakította fő-
hősnő neve Beatrix, de kicsire nem adunk.
Ennél jobbat már csak egy szintén pédélés
paprikajancsi debitált, aki azzal kezdte az aj-
nározást, hogy ő még a saját anyját se
szokta dicsérni ok nélkül; megnyugtatjuk,
hogy az övét dicsérni mi sem…

Hogy is van ama régi szólásmondás? Ta-
nulj, taran, tino lesz belőled!

Molnár Tibor
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Véget ér a Markó-éra? 

Szombaton véget ér a decemberi SZKT óta tartó
bizonytalanság, a Nagyváradon sorra kerülő kong-
resszuson új elnököt választ az RMDSZ. Amint az köz-
tudomású, a tizennyolc esztendeje hivatalában lévő
Markó Béla bejelentette, nem indul egy újabb man-
dátumért. Felületes szemlélő számára akár úgy is
tűnhet, hogy véget ér a Markó-éra. De csak a felüle-
tes szemlélő számára, mert amint azt maga Markó
több ízben is kijelentette, a nevével fémjelzett „dokt-
rína” továbbra is érvényes, legalábbis számukra. Ma-
gyarán: az RMDSZ továbbra is „belépéspárti” marad.
Azaz a mindenáron való kormányzati részvételt eről-
teti a továbbiakban is, mert csak a mindenkori román
hatalom pótszékéből véli elérhetőnek céljait. Azt is
mondhatnánk, az RMDSZ számára a hatalom a cél.
Hogy azt eszközként mire használják, egy ideje tud-
juk – többnyire saját maguk és igencsak széles kli-
entúrájuk boldogulására. Állításomat alátámasztó
példát ki-ki könnyen találhat szűkebb vagy tágabb
környezetében. 

Korábban bizonytalanságot említettem, de hát ez
csak részben érvényes. Elsősorban azért, mert van
ugyan három jelölt az elnöki tisztségre, de a kampány
kezdete óta világos, ki a Markó által kiszemelt utód.
Hogy senkinek kétsége ne legyen felőle, a központi
vezetés rendre arra kényszerítette a megyei, területi
szervezeteket, platformokat, társult szervezeteket,
hogy bizonyítsák Markó iránti feltétlen hűségüket, s
szavazataik által erősítsék meg a „trónörököst”, Kele-
men Hunort támogatásuk felől. Sarkosan fogalmazva:
mint valami hülye gyerekekkel, sorra elpróbáltatták
velük, miként kell majd „helyesen” voksolni, ha eljön
az ideje, s az említett testületek kontraszelektált tag-
jai önként s dalolva engedtek a fentről érkező nyo-
másnak. Ezek alapján azt kell feltételeznünk, vagy
nem volt semmi ellenvetésük a Köcsög utcában meg-
fogalmazott elvárásokkal szemben, vagy nem merték
megfogalmazni azokat. 

Az eddigiekből ítélve, úgy tűnik, Kelemen győzel-
mét semmi sem akadályozhatja meg, hiába a két másik
jelölt – Eckstein Kovács Péter és Olosz Gergely –, őket
legfennebb a futottak még kategóriában említik majd
a tudósítások. Hacsak az „elektorok” időközben meg
nem elégelik, hogy akarat nélküli eszközemberként ke-
zelik őket, s a szavazófülkék által biztosított magányt
és titkosságot kihasználva, voksaikkal át nem húzzák a
felső vezetés szándékát. Csak és kizárólag ebben bíz-
hatnak Kelemen vetélytársai. Másként tovább folyta-
tódik a Markó nélküli Markó-éra. 

Szentgyörgyi László 

Lapunk hasábjain már többször próbáltuk elkészíteni a 2011-es esztendő politikai barométerét.
A kép viszont nem lehet teljes a Magyar Polgári Párt szerepének vizsgálata nélkül. 

Hétfőtől Marosvásárhelyen és Segesváron is fogadják a magyar állampolgárságot kérelmezőket
a Magyar Polgári Párt által működtetett irodákban. További irodákat nyitnak Gyulakután és
Szovátán is – tájékoztatta szerkesztőségünket László György, a szervezet megyei elnöke, aki hoz-
zátette: amennyiben igény mutatkozik, további településeket is megcéloznak. 

MORGÓA lehetséges alternatíva

A választás szabadságának biztosítása,
jelszava alatt létrejött politikai alakulat,
bármennyire is próbálják bagatellizálni el-
lenfelei, figyelemre méltó eredményeket
tudott felmutatni az előző önkormányzati
választásokon. Igaz, leginkább regionális
pártként definiálható, hiszen Kovászna és
Hargita megyékben tudott számottevő
eredményt elérni, de Maros megye tömb-
magyar vidékein (Marosszéken) is szerep-
hez jutott. Egyhónapos múlttal, anyagi és
médiaháttér nélkül a 38%-os önkormány-
zati jelenlét, avagy négy székelyföldi város
polgármesteri széke mellett, országosan
500 önkormányzati képviselői mandátum
nem elhanyagolható eredmény. Hogy
miért nem lehet mégis egyértelműen siker-
ről beszélni az MPP esetében, az a hazai ön-
kormányzatiság visszásságaival is
magyarázható. Ameddig a megyei taná-
csok és azok vezetői a jótékony, osztogató
nagybácsi (nagynéni) szerepében tetsze-
legnek, ez a pozíció kulcsfontosságú.
Ugyanakkor az a tény, hogy az RMDSZ, ko-
rábbi „természetes” politikai szövetségese-
inek hátat fordítva, éppen az
MPP-közelinek számító párttal és az azt
távirányítóval vezérlő Băsescuval kötött
szövetséget, tovább nehezítette az MPP
helyzetét. Ennek ellenére 2012-re az önkor-
mányzati választások legnagyobb megle-
petését okozhatja a polgári oldal. Mielőtt
bárki is laza kézmozdulattal elintézné a kér-
dést, hadd vegyük sorra, mi az, ami a siker
mellett szól? 

Nem az „utolsókból lesznek az elsők”
népi bölcsesség analógiájára fűzhetjük
gondolatainkat, hanem olyan tényekre,
amelyek 2012-ig csak fokozhatják az ellen-
zéki alakulat esélyeit. „Minden rosszban van
valami jó”, tartja egy másik közmondás, és
itt elsősorban a demokrata-liberálisokkal
kötött szövetség bumeránghatására gon-

dolok. Az RMDSZ-nek kénytelen- kelletlen
el kell vinnie a balhét. A gyalázatos kor-
mányzásban való „tettestársi” szerepet nem
lehet a végtelenségig kimagyarázni. 2012
tavaszáig újabb leépítésekkel kell szembe-
nézni, újabb telet kell átvészelni. Ilyen kö-
rülmények közt a szavazópolgár, ha veszi
egyáltalán a fáradságot és elmegy a szava-
zóhelyiségig, büntetni fog. Ha mindehhez
hozzáteszzük, hogy egy belső viharoktól
megtépázott szövetség még hiteltelenebb
lesz, a külső feltételek akár adottnak is vél-
hetők egy sikeres megmérettetéshez. Némi
zavart ugyan kelthet a bejegyzésre készü-
lődő Néppárt, de önmagukban (ha egyál-
talán eljutnak a választásokon való
indulásig) erőtlenek lesznek. A budapesti
hátszél sokat segíthet a „fejvadászat”-ban,
de a húzós nevek már elkötelezték magu-
kat valahol, átcsábításuk hitelvesztés nélkül
nehezen kivitelezhető. Bejegyzéssel vagy
anélkül, marad a közös lista, de kivel? Toró
T. Tibor, legalábbis eddigi nyilatkozataiból
ítélve, az RMDSZ felé húzná a Tőkés nélküli
Tőkés pártot, de az EP-alelnök folyamato-
san az RMDSZ-t gyalázó nyilatkozataival azt
sugallja: az összhanggal baj van. 

A külső feltételek tehát adottak az MPP
számára, de vajon elég kényelmesen hát-

radőlni és várni? Bizonyára nem. Egy sor
kérdés tisztázása elengedhetetlen. Offenzív
politizálásra kell váltani, ahol mindenféle
médiaellenszél közepette tisztázni kell a so-
rozatos vádakat. Tisztázni kell sokadszorra
is a párt vezetésének legitimitását. De az is
tisztázandó –legalábbis kifele, a rosszindu-
latú kommentárok cáfolatául –, koccintott-
e Szász Jenő Băsescuval, vagy sem. Továbbá
egy reális jobboldali összefogás lehetősé-
gének támogatása is elengedhetetlen. Erre
utaló jelek már vannak, az országos elnök-
ség Háromszéken tett nyilatkozatai előre-
mutatóak e téren. Szász Jenő kijelentését
csak Toró fogadta ismét tamáskodva (igaz
ezzel már lassan a mesebeli kiskakas sze-
repében tetszeleg). Megalakult az MPP
megyei szervezeteit tömörítő fórum, amely
alulról jövő kezdeményezésként a belső de-
mokrácia érvényesülését hivatott erősíteni.
Próbálkozások tehát vannak, kérdés: lesz-
e elegendő erő mindezt végigvinni? Ami-
ként az is tisztázásra vár, sikerül-e végre az
építkezés érdekében oly fontos alapsza-
bály-módosítást is véghezvinni, ami az első
két Országos Tanácson megbukott. 2011-
ben ezekre a kérdésekre várják a választ a
polgári oldalon. 

Biró Zsolt

Jogsértés! 
A hétvégén tartandó RMDSZ-kongresszussal kapcsolatos

előkészületekről nyilatkozott a minap az egyik illetékes a párt-
sajtónak. 

„A magyarországi és a romániai parlamenti pártok képviselői
– kivéve a Jobbikot –, a román államfő, a Magyarország határain
túli magyar szervezetek képviselői, illetve egyházfők, civil szer-
vezeti vezetők és főszerkesztők kaptak meghívást az RMDSZ 10.
kongresszusára” – mondta Kovács Péter kongresszusi biztos,
akinek az említett tisztségből való leváltását régóta kéri mind
Eckstein Kovács Péter, mind Olosz Gergely, mert szerintük ki-
zárólag a Markó által kijelölt Kelemen Hunor elnökké válasz-
tásán ügyködik. 

Nos, az erdélyi magyar lapok közül sem a Nagyváradon
megjelenő Reggeli Újság, sem a Kolozsváron szerkesztett Er-
délyi Napló, sem a Központ munkatársai nem kaptak meghí-
vást. Ennyit arról, miként értelmezik az RMDSZ-ben a
tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz való jogot. 

KÖZPONT 

Az irodákat a párt önerőből finanszírozza
és teljes körű szolgáltatást nyújtanak, mind-

össze a fordításokért kell fizetni. Jelenleg tár-
gyalások folynak annak érdekében, hogy a

Demokrácia Központokhoz hasonlóan az MPP
irodák által összeállított dossziékat is külön
ablaknál fogadják a konzulátusokon. Az ál-
lampolgársági irodák ugyanakkor a sürgős
esetek kiszolgálása érdekében magyarországi
polgármesteri hivatalokkal is kapcsolatban
állnak. A kiutaztatást önköltségi áron szerve-
zik meg. Hasonló irodák nyíltak Hargita és Ko-
vászna megyékben, de tervek szerint Kolozs,
Szilágy és Bihar megyékben is kivenné részét
a honosítási folyamatból az MPP. „Ez egy
olyan ügy, amit kötelességünk támogatni, és
amit senki sem sajátíthat ki” – fogalmazta
meg a  segesvári irodaavató alkalmával László
György. (B.ZS.)

Állampolgársági irodákat nyitott
a Magyar Polgári Párt
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GazdikeresO
Fogadj örökbe 

egy kutyát!

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

(a Városi Virágkertészet melle)
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Az Európai Közösségi Bizottság közle-
ményében olvasható, hogy az egyszerű-
sített törzskönyvezési eljárás azon
növényi gyógyszerekre vonatkozik, ame-
lyeket réges-régen hagyományosan is al-
kalmaznak, viszont nem teljesítik a
forgalomba hozatali engedélyezés köve-
telményeit. Ennek értelmében szükséges
egy megjelent tudományos szakiroda-
lomra való részletes hivatkozás, mely se-
gítségével bebizonyítható, hogy az adott
növényi gyógyszerek összetevői rendel-
keznek jól megalapozott gyógyászati al-
kalmazással. A 2001/83/EK irányelv
kimondja, hogy az úgynevezett hagyo-
mányos gyógynövény alapú szerek csak
és kizárólag növényi anyagokból állhat-
nak (kivételt képeznek a vitaminok, a
másodlagos hatású ásványok). A tervek
szerint azon termékek (kamilla, cickafark,
borsmenta stb.) helyzetét szeretnék ren-
dezni, amelyek napjainkban a régóta

fennálló használatuk ellenére sem telje-
sítik a közösségi gyógyszerészeti jogsza-
bályban előírt forgalomba hozatali
engedélyre vonatkozó követelményeket.
A cél az, hogy eme termékek harmonizált
körülmények közötti forgalmazását meg-
valósítsák, valamint, hogy biztosítsák a
közegészségi védelmet. Ezt úgy próbálják
elérni, hogy folyó év májusától a naturista
termékek számára is kötelezővé teszik a
minőségi, biztonságossági és hatékony-
sági garanciákat. Az EU azzal magyarázza
döntését, hogy a páciensek egy megha-
tározott vizsgálati módszer alapján tud-
nak tájékozódni az addig szabadon
alkalmazott gyógynövények biztonságá-
ról.

Hazai optimizmus
A téma kapcsán Jancsó Attilával, a

marosvásárhelyi Plafar Kamilla gyógynö-
vényes bolt vezetőjével beszélgettünk,

aki elmondta, egyáltalán nincs meggyő-
ződve afelől, hogy az Európai Unió, vala-
mint Románia áprilistól kezdődően
betartja az előírt szabályozásokat:
„Évente felröppen egy ilyen, vagy ehhez
hasonló hír, majd egy-két hónap után
minden és mindenki lecsendesedik. Sze-
rintem idén sem lesz ez másképp. Ha va-
lóban komolyan gondolnák a szigorítást,

akkor már elkezdték volna az előkészüle-
teket, de feltűnően nagy a csend” – ma-
gyarázta. Hozzátette, véleménye szerint
ezzel a határozattal főképp a gyógyszer-
gyártók és a gyógyszertárak helyzete és
bevétele javulna: „Minden a pénzről szól,
így valószínűleg ez is. Számomra viszont
mindez érthetetlen, hiszen jelen pillanat-
ban a gyógyszertárak tömve vannak na-

turista termékekkel, onnan is könnyedén
beszerezhetők a teák, különféle vitami-
nok, így valószínűleg valami egyéb van
az ügy hátterében” – összegezett a bolt
tulajdonosa. 

Petícióval a hagyományos
növényi gyógyszerek
irányelve ellen

A döntés nagy felháborodást kellett
Európa szerte, főképp azok körében, akik
előszeretettel használják a természetes
gyógykészítményeket, vagy esetleg kap-
csolatban vannak a természetgyógyá-
szattal. Az érintettek a törvény hatályba
lépését aláírásgyűjtéssel próbálják meg-
akadályozni, és bizakodnak, hogy
1.000.000 hiteles aláírással megmentik
a gyógynövényeket a gyógyszeripar ha-
talmaskodása alól.

Fodor Tekla

Háromszáz könyvet adományozott a marosvásárhelyi
nyugdíjasoknak Claudiu Maior alpolgármester

Dorin Florea, Marosvásárhely pol-
gármestere és Claudiu Maior alpolgár-
mester is jelen volt 2011. február 18-án,
pénteken a marosvásárhelyi Nyugdíja-
sok Egyesületének Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, hogy találkozzon a
szervezet tagjaival az épület felújításá-

nak befejezése alkalmából. Minden iro-
dahelyiséget újonnan festettek ki, és a
sporttermet pingpongasztallal szerel-
ték fel (ütőkkel és labdákkal együtt) a
sport kedvelői számára. A klubot, mely-
ben a nyugdíjasok idejük jelentős részét
töltik, sakktáblával, römivel, kártyával,

egy plazma televízióval, DVD lejátszóval
és hangszórókkal is megajándékozták.

Az eseményen Claudiu Maior alpol-
gármester háromszáz kötetnyi román
és magyar nyelvű szépirodalmi könyvet
adományozott, a könyvállomány ezzel
jelentősen felfrissült.

Az emberi tevékenységekhez fel-
használt energiára vonatkozó európai
uniós politika értelmében a polgármes-
terek paktuma elsőrendű fontosságú az
Európai Unió Akcióterve az Energiaügyi
Hatékonyságra Vonatkozóan keretében,
amely az Energia Egy Változó Világban
csomag szerves részét képezi. A 2009.
március 7-én elfogadott dokumentum-
ban az EU kötelezettséget vállal arra,
hogy a kibocsátott szén-dioxid mennyi-
ségét 2020-ig 20%-kal csökkentse, s az
energetikai hatékonyságot 20%-kal nö-
velje az újrahasznosítható energiafor-
rások részarányának 20%-os növelése
révén.  

A dokumentum alapját az az elv ké-
pezi, amelynek értelmében a helyi és re-
gionális, valamint az országos
hatóságok felelőssége megoszlik a glo-
bális felmelegedés megfékezését célzó
intézkedések terén, a városok (közvetlen
vagy közvetett módon) felelősek a lako-
saik által igénybe vett szolgáltatások
révén, az emberi tevékenységből szár-
mazó, üvegházhatást kiváltó gázok
majdnem felének a kibocsátásáért. A
polgármesterek paktumához való csat-
lakozással, a dr. Dorin Florea által kép-
viselt Marosvásárhely felvállalja, a többi
aláíró féllel együtt, az alábbiakat: az EU
2020-as célkitűzéseinek túlteljesítése, a

szén-dioxid kibocsátás mennyiségének
legkevesebb 20%-kal való csökkentése,
a fenntartható energiaforrásokra vo-
natkozó akcióterv kidolgozása, bele-
értve a kibocsátások referenciát képező
feltérképezését, amely tartalmazza a
célkitűzések elérésének módját is. Ener-
gianapok megszervezése az Európai Bi-
zottsággal és más érdekelt felekkel való
együttműködésben, megteremtve ezzel
a lehetőségét annak, hogy a lakosok
közvetlenül részesülhessenek a hatéko-
nyabb energiafelhasználás előnyeiből.
A helyi sajtó informálása az akcióterv
teljesítésének szakaszáról, valamint az
EU polgármesterei éves konferenciája

munkálataihoz való hozzájárulásról.
„Környezetbarát módon gondolko-

dunk. Figyelünk a szén-dioxid kibocsá-
tásokra, feltérképezzük azokat az
egységeket, amelyek szén-dioxidot bo-
csátanak ki, hogy pontos képet alkos-
sunk a jelenlegi helyzetről. Mindezt
azért, mert tisztában vagyunk a haté-
kony energiafelhasználás rendkívüli
fontosságával, a helyhatóságok szere-
pével a lakosság felvilágosítása és mo-
tiválása terén annak érdekében, hogy az
egész közösség részt vállaljon a fenn-
tartható energiaforrásokra vonatkozó
politika támogatásában. Az a tény,
hogy a helyhatóság a lakosokhoz legkö-

zelebb álló adminisztratív szint, arra kö-
telez, hogy maximálisan odafigyeljünk
az energiahatékonysági programok
népszerűsítésére, az újrahasznosítható
energiaforrások alkalmazására, és a
káros kibocsátások csökkentésére, hogy
szembe tudjunk nézni az évszázad leg-
nagyobb gondjával, a globális felmele-
gedéssel” – vélte dr. Dorin Florea,
Marosvásárhely polgármestere.

„Környezetbarát módon gondolkodunk”
Közlemény

Marosvásárhely polgármestere, dr. Dorin Florea aláírta az Európai Unió által javasolt csatlakozó dokumentumot a polgármesterek paktumához, a
szén-dioxid kibocsátás mennyiségének csökkentésére vonatkozóan a Polgármesterek Konvenciója az Újratermelődő Energiaforrásokért keretében. 

Győztek a gyógyszergyártók
Egy igen fontos, az Európai Unió által kidolgozott törvény értelmében április 31-től minden naturista termék gyógyszernek számít majd, ami annyit
jelent, hogy ugyanolyan szabályok szerint forgalmazzák, mint a gyógyszereket, viszont az is előfordulhat, hogy néhány gyógynövény alapú készítmény
végleg lekerül a polcokról. Ez a fajta szigorítás elsősorban a kistermelőket sújtja, hiszen az engedélyezési eljárások hatalmas költségekkel járnak és
rengeteg időt vesznek igénybe. 

>> Zöldek–Közlemények



7. oldalKultúra <<február 23–március 1.

Az erdélyi arisztokrácia múltbéli anekdotái és több száz éves receptjei is szerepelnek Ugron Zsolna Úrilányok Erdélyben című könyvében. A szerző 11
éves volt, amikor szüleivel Budapestre költözött. A székely nemesek, a primorok kései leszármazottja jogi egyetemet végzett, majd televíziós 
újságíróként dolgozott. A tévés karriert követően Zsolna története filmbe illő módon alakult. Erdélyben egy húsvét alkalmából megismerkedik jö-
vendőbeli férjével, egy bengáli arisztokrata és egy erdélyi grófnő fiával, Mikes Ármin gróf dédunokájával, Gregor Roy Chowdhury-Mikessel. A három-
széki Zabolán a Mikesek visszaperelték vagyonukat, így Ugron Zsolna családja körében, egy kastélyban éli mindennapjait.

A Levél utcai színes, posztmodern épület pusztán megjelenésében is újat
hoz a városnak, ám rendeltetésének újszerűsége országos viszonylatban
egyedülállóvá teszi. A hétfőn felavatott új bábstúdió az ország egyetlen
olyan intézménye, melyet eleve bábszínészek képzésére és bábszínházi elő-
adásokra terveztek.

A szerző múlt hét péntekén Maros-
vásárhelyen is bemutatta regényét,
mely az utóbbi hetek könyv-eladási
listájának egyik vezető darabja. A vár-
templomi Diakóniai Otthonban népes
közönség fogadta a szerzőt, valamint
Lévai Anikót, a könyv méltatóját, Mol-
nár-Bánffy Katát, az írónő beszélgető-
társát és Kilyén Ilka előadóművészt, aki
hangulatos történeteket olvasott fel a
regényből. Az est házigazdája Fülöp G.
Dénesné Suba Ilona köszöntő beszédé-
ben arra tért ki, hogy az erdélyi arisz-
tokrácia tagjai arról voltak híresek,
hogy a történelem nem tudott olyan
megalázó helyzet produkálni, amit ők
ne emelt fővel éltek volna végig.
„Zsolna írására úgy tekintünk, mint
azon kevés irodalmi darabok egyikére,
amelyben a szerző emlékein keresztül
ismerjük meg az erdélyi nemesség tör-
ténelmét, történeteit” – mondta az est
házigazdája.

Ugron Zsolna nem azért írt köny-
vet, hogy afféle kóskárolyi sorskérdé-
seket válaszoljon meg az erdélyi
kultúráról, ennek létjogosultságáról,
okairól – kezdte beszédét Lévai Anikó
–, de a könyv azért a maga stílusában
ezeket a kérdéseket is körbejárja. „Ez
egy szerelmes regény, képzeljék el,
amelyben mindig vártam, hogy leg-
alább egy csók elcsattanjon” – osztotta
meg olvasásélményeit a magyar kor-
mányfő felesége, akinek az is élményt
jelentett, hogy akarva-akaratlanul, né-
hány, a könyvben szereplő figura mö-
gött felismerni vélte ismerőseit az
erdélyi arisztokrácia köréből. Lévai Ani-
kónak volt alkalma Zabolán járni és

megismerni a házaspár gyerekeit is,
akik édesapjukkal németül, édesany-
jukkal magyarul beszélnek, a helyi
óvodában az ízes háromszéki tájszólást
sajátítják el, és egy történetet is meg-
osztott a közönséggel. Amikor Zsolna
gyerekei a Kisvakond című könyvet
kapták ajándékba, a nagyobbik lányuk
ezt mondta:  „Ezt ösmerem, taszaltja a
talyigát a löjtőn.” Lévai Anikónak a
könyvből a legjobban a családi anek-
doták tetszettek, szerinte „minden csa-
ládnak van egy Póli nénije: vagy egy
fiatalon megözvegyült vagy örökké
pártában maradt női személye, aki a
családi legendáriumot kezeli”.

„Zsolna nem szeret beszélni, Zsolna
írni szeret” – állapította meg Molnár-
Bánffy Kata, aki a beszélgetőpartneri
státusát úgy határozta meg, mint aki
„valami jó kis titkot akar kihúzni” a
szerzőből. Első kérdése a regény fikciós
vagy önéletrajzi jellegére vonatkozott.
A szerző válaszában kifejtette, „persze,
hogy nem nehéz párhuzamot találni a
könyv és az életem között, biztos nem
ezt a könyvet írtam volna, ha most
nem Zabola és Budapest között in-
gázva élném az életem”. Azt is elme -
sélte, hogy a karakterekre is sokan
ráismernek, de megnyugtató, hogy
ezek a figurák mégsem egy az egyben
beazonosíthatók. A szerző a maga ele-
gáns és visszafogott módján azt is el-
árulta, hogy budapesti
könyv bemutatóján fele ennyire sem
izgult, hiszen „az, hogy most itt vagyok
Erdélyben, valóságosabbá teszi ezt az
egészet”. 

Molnár-Bánffy Kata véleménye

szerint a könyvet az írónő nem az er-
délyi, hanem a nem-erdélyi közönség-
nek szánta, és éppen azoknak visz egy
kis Erdély-szagot, akik soha nem ven-
nének a kezükbe egy Erdélyről szóló
komoly, vastag, történelmi példáza-
tokkal tarkított monográfiát. Ehhez a
gondolathoz Zsolnának az volt a meg-
jegyzése, hogy rengeteg olyan vissza-
jelzést kap, amelyekben az áll, hogy az
olvasók valóban kedvet kaptak Erdély-
hez. A beszélgetés során az is kiderült,
hogy a regény eredetileg szakács-
könyvnek készült, és miután ajánlották
neki, hogy inkább regény legyen, nem
állt szándékában nagyon komoly
könyvet írni, így a regény műfajilag a
lányregények csoportjába tartozik.
Mégis, regényének azon részeit tartja
fontosabbnak, amelyben az előző ge -
nerációk példaértékű magatartását
próbálja átadni az olvasóknak: hogyan

élték végig azt, ami rájuk méretett és
mindezt mekkora humorral tették.

Mitől erdélyi úrilány egy erdélyi úri-
lány és mi a feladata, kérdezte Molnár-
Bánffy Kata a szerzőtől. Ugron Zsolna
a kérdésre „nem tudom”-mal válaszolt,
véleménye szerint az erdélyi létérzés
szülőről gyerekre száll: „így neveltek

minket a szüleink, és ezért nagy hálá-
val tartozunk nekik”. Az úrilány fel-
adata szerinte az, hogy „ahová sodorja
az élet, ott állja meg a helyét, és tegye,
amit tennie kell. Ha kell, traktort ve-
zessen, ha meg kell, bált szervezzen.”

Vass Gyopár

„Ha kell, traktort vezessen,
ha kell, bált szervezzen”

Ugron Zsolna egyik kedvenc családi receptje

A csirkét négy részre vágni. Lábosba tenni és nagyon forró zsírral
leönteni, befedni és sülni hagyni. Serpenyőben apróra vágott
hagymát pirítani, egy pohár fehérborral ezt a hagymát felönteni,
apróra vágott petrezselymet és apróra vágott citrom belét hozzáadni
(lehet bele kevés citromhéjat is reszelni, vagy vágott mandulát
pirítani a hagymával), és az egészet ráönteni a csirkére és dinsztelni.
A csirkét a levével ráöntve feladni.

forrás: nlcafe.hu

Új épülettel gazdagodott a Művészeti Egyetem

Gáspárik Attila, a Művészeti Egyetem rektora az
épület előtt tartott avató beszédében kemény pró-
batételnek nevezte a bábstúdió tervének kivitelezését,
majd hozzátette: „az elmúlt húsz évben, mióta kies-
tünk a szocializmus kulturális kegyeiből, meg kellett
tanulnunk a saját lábunkon megállni. A bábstúdió
egy vizsga volt az intézmény számára, a tekintetben,
hogy megbír-e az egyetem egy ekkora projektet, fel
tudunk-e építeni egy újabb kulturális intézményt?”
Ebben a munkájában, az egyetem vezetősége szem-
beszegülve az értéktelenedés árjával, az előre mene-
külés célját tűzte ki maga elé, kulturális és minőségi

szempontból egyaránt. Gáspárik arra is emlékeztette
a hallgatóságot, hogy a Stúdiótermet 1962-ben adták
át, majd később Béres András rektorsága hozott egy
Pálffy-házat és végül a 2008-ban induló bábstúdió
terve valósult meg tegnapelőtt.

Az avatóünnepély házigazdájáról, Oana Leahuról,
az egyetem dékánjáról, tanáráról Gáspárik hangsú-
lyozta, hogy a csapat legtöbbet dolgozó tagja volt, aki
az animációs színház függetlenedési harcáért nem-
csak helyi, hanem országos szinten vívja csatáit. A rek-
tor ezen kívül fontosnak tartotta megköszönni Gavril
Cadariu, az Ariel Bábszínház igazgatójának szakmai

kérdésekben nyújtott önzetlen segítségét. 
Ez egy iskolaépület, mely a bábművész szakos

hallgatóknak nyújt otthont, ami nem jelenti azt, hogy
ne lenne nyitva a többi szakok diákjai előtt, szögezte
le Oana Leahu, aki beszédét követően körbekalauzolta
az épületben a jelenlevőket. Az érdeklődők először
azt a helyiséget tekinthették meg, ahonnan a báb-

mesterség gyökerei indulnak: az asztalosműhelyt,
majd megnézhették, milyen egy speciálisan bábmű-
vészeknek tervezett előadóterem. Itt a román tagozat
három bábosának rövid előadása fogadta a vendé-
geket. Az épületlátogatás a vadonatúj bábstúdióban,
a Tamacisza Társulat tagjainak szösszenetével zárult.

Vass Gyopár

Lévai Anikó és Ugron Zsolna
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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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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



10. oldal >>  Figyelő február 23–március 1.

Hajrá, Fradi!

A Fradi több mint legenda. A Fradi a valóság. A mai és
a történelmi. Fradistának lenni gyermekkoromban azt
jelentette, hogy megfogjuk édesapánk kezét, és kime-
gyünk a pályára. Szertenéztünk, s megleltük honunk a
hazában. Hiába hívták Kinizsinek, hiába volt tilalmas
a nemzeti érzés, a Fradi szurkolói tették a dolgukat:
jelen voltak. Nemcsak a góóólról volt szó, hanem arról,
hogy élni akarunk, túlélni. És győzni, persze. De a ve-
reség sem fájt annyira, ha értünk is küzdött a csapat.
Akkoriban lódenkabátban jártak az emberek, a szót,
hogy „bunda”, senki nem ejtette volna ki a száján.

Az internet korában a Fradi-szurkolók egy része a netre
költözött. Ide nem kell se név, se semmi. Jegy se, bérlet pláne
nem. Nyugodtan lehet üzengetni a politikának jobbról is, balról
is. Egy blogoló ezt írja: „…bizonyos szempontból nyilván megéri
befektetni a Fradiba (nemzetközi porond, játékosnevelés), ám
úgy tűnik, hogy szponzorokat nehéz találni, mert a Fradi nem jó
reklámhordozó – köszönhetően hűséges ultráinknak, akik miatt
a Fradiról ma többnyire a vandalizmusra és a garázdaságra
asszociál mindenki, ez marketingszempontból olyan, mintha egy
párt Gyurcsány Ferencet indítaná egy fiktív választáson – nem éri
meg, totál bukó.” Ember legyen a talpán, aki e sorokból ki tudja
olvasni, hogy a blog írója a jobboldali kormány híve vagy a
baloldaliságának maradékát morzsolja. A vandalizmus
megfékezhető, remek európai példák vannak rá. Hamarabb
megfékezhető, mint Gyurcsány Ferenc.

Egy bejegyzés: „Kíváncsian várom, ma milyen szlogenek
lesznek a tüntetésen, mert a szokásos »McCabe, takarodj«
most nem helyénvaló… Az meg, hogy »McCabe, maradj«
nem tüntetés… Tényleg nem tudom, mit fognak kiabálni a
srácok ezegyszer !” 

Érthető a blogíró kíváncsisága, kívülállóként nehéz átlátni a
valódi történéseket. 

Egy másik írást is érdemes elolvasni, a MOL Csapat honlapján
találtam: „Mezey György szerint a spanyol futball nem azért jár
fényévekkel a magyar előtt, mert annyival jobb edzőik vannak.
Sokkal inkább abban látja a siker okát, hogy a futball
szociológiai, illetve gazdasági hátterét, eladhatóságát egészen
másképp építették fel, mint nálunk.” Ilyenkor a fradisták szíve
elfacsarodik, gyomruk összeszorul, kígyót-békát kiabálnak a
fehérváriakra, nemcsak a bajnokesélyes Videotont emlegetik,
de a miniszterelnököt is. 

Azt a miniszterelnököt, akinek egyik legagilisabb embere,
Kubatov Gábor, a Ferencváros érdekében tett lépéséről a
Facebookon számolt be: „…levelet váltottam McCabe úrral,
hogy írásban is megerősítsem kérésemet, mely szerint a zrt.
tulajdonosai tegyenek írásos ajánlatot a labdarúgócsapat, az
Albert Stadion és a kapcsolódó ingatlanok eladásáról.
Nyilvánvalóvá tettem, hogy én semmilyen körülmények között
nem leszek partner abban, hogy egy felszámolási eljárás során
megszüntessék Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb
labdarúgócsapatát. Hajrá, Fradi!”

A valódi fradisták lelkivilágán nem lehet ma eligazodni. Ők
maguk sem tudnak. Bonyolult az élet, bonyolult a helyzet. Az is
baj, ha a politika beleavatkozik a sportba, az is, ha nem. Aligha
remélhető, hogy a miniszterelnök vezényszavára előpattannak
a magyar befektetők, a főpolgármester már próbálkozott
ilyesmivel, de – legalábbis eddig – nem járt sikerrel. 

Ismerem Kévés György Kossuth-díjas, nemzetközi hírű építész, a
rendíthetetlen ősfradista elképzeléseit, konkrét, lerajzolt terveit az
FTC stadionjáról. Építészetileg is, üzletileg is megalapozott terv. Elő
kellene venni a terveit, nyilvánosságra kellene hozni, meg kellene
vitatni. Természetes, hogy a szurkolók türelmetlenebbek, mint az
építészek, számukra kudarc, ha kikap a csapat, tragédia, ha
végveszélybe kerül a Ferencvárosi Torna Club.  Meggyőződésem,
hogy van megoldás, még akkor is, ha mindannyian tudjuk: ma
telekspekulánsok kezében van a Fradi sorsa. A szurkolók
tüntetése arra volt csak jó, hogy bebizonyosodjon: az a föld,
ahol állnak, amiért tüntetnek, nem az övék. 

Apáti Miklós

1335 novemberében Visegrádon, a
Duna menti királyi székhelyen zajlott le Ká-
roly Róbert magyar, Luxemburgi János cseh
és III. Kázmér lengyel király találkozója,
amelyen az uralkodók gazdasági-politikai
szövetségre léptek. Évszázadokkal később
a csoport újraszületése fölött megkérdője-
lezhetetlen hitelességű személyiségek bá-
báskodtak: Antall József, Václav Havel és
Lech Walesa. Azt mondták, olyan együtt-
működési keret létrehozásáról van szó,
amely nem irányul senki ellen, s amelynek
alapját a három ország hasonló gazdasági-
politikai fejlődése és csaknem azonos külső
megítélése képezi. Ki gondolta volna akkor,
hogy e világos megállapítás húsz éven át
megőrzi érvényességét?

Az elmúlt két évtized nem volt laza sé-
tagalopp a visegrádiak számára. Csehszlo-
vákia 1993-as szétválása hirtelen négyre
bővítette a tagok létszámát, s Szlovákia –
finoman fogalmazva – sajátos színt hozott
a térségbe. Vladimír Meciar kormányzása
alatt Pozsony kimaradt a V4 tevékenységé-
ből, Prágában Václav Klaus nyilvánvalóvá
tette, hogy kormánya a cseh érdekeket a vi-
segrádi csoport érdekei fölé rendeli, s lazí-
totta az együttműködés kereteit.

Később Pozsony és Prága közös plat-
formra lépve tiltakozott Orbán Viktor
Benes-dekrétumokkal kapcsolatos állás-
foglalása ellen. Ezek a kisebb-nagyobb dip-
lomáciai döccenők azonban eltörpülnek a
sikerek mellett: közös kérelem az Európai
Közösség teljes jogú tagságára, a közép-eu-
rópai szabadkereskedelmi egyezmény alá-
írása, a Visegrádi Nemzetközi Alap
létrehozása kulturális projektek finanszíro-
zására, a csoportos csatlakozás az unióhoz.

A mai közép-európai célok nem szorul-
nak magyarázatra. Az unióban az úgyneve-
zett „új csatlakozók” saját bőrükön érezhetik
a „régiek” törekvését e térség háttérbe szo-
rítására. A másodhegedűs szerepből való
kilépés az együttműködés hatékonyabbá
tételével olykor nyílt rosszallást is kiváltott
a kontinens nyugati felén. Éppen ez jelezte
az egységes fellépés helyességét. A legna-
gyobb „elismerést” a négyek súlyát illetően
a francia elnök egy korábbi intése jelen-
tette, miszerint a V4 ne csináljon rendszert

az EU-csúcsok előtti egyeztető találkozása-
iból.

Nicolas Sarkozy közölte, ha a visegrádiak
rendszeresen összeülnek az uniós tanács-
kozásokat megelőzően, az „további kérdé-
seket fog felvetni”. Az EU másik
„mindenhatója”, Németország kancellárja
révén képviseltette magát az ünnepi csúcs-
találkozón, ezzel is cáfolva azokat a félel-
meket, amelyek szerint egyfajta politikai
törésvonallá erősödhet a bizonyos projek-
tekben a balti államokkal, valamint Romá-
niával is kiegészülő, az unión kívüli
Ukrajnát, illetve Horvátországot stratégiai
partnerként kezelő, de alapvetően lengyel
motorral működő visegrádi négyes és a
„régi” uniós tagállamok közötti érdekellen-
tét.

A visegrádiak ma egy olyan észak–déli
irányú együttműködést képviselnek, amely
az energetikai, infrastrukturális vagy a
határ menti közös projektek révén egy új
irányt diktálnak Közép-Európában. Ez a
közös érdek, ha csodagyógyszert nem is je-
lent, de mindenképpen jótékonyan hat az
időnként fel-fellángoló, alapvetően törté-
nelmi gyökerű ellentétekre is.

Pataky István

Közép-európai irány
Húsz évvel ezelőtt sokan fenntartásokkal, de legalábbis kételyekkel figyelték egy új alapokra
helyezett térségbeli intézményesített együttműködés létrejöttét. 1991-ben még mindannyian
a rendszerváltozás hatása alatt voltunk, a tökéletességet és a követendő példát kizárólag a Nyu-
gat jelentette, így a magyar–csehszlovák–lengyel közeledés egyfajta kuriózumként hatott. Pedig
a történelmi háttér adott volt.

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

A világhálón is

1335 novemberében 
Visegrádon, a Duna menti
királyi székhelyen zajlott le
Károly Róbert magyar, 
Luxemburgi János cseh és III.
Kázmér lengyel király
találkozója, 
amelyen az uralkodók 
gazdasági-politikai 
szövetségre léptek.
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Öt gyerek nagy ajándék az élettől

– Hogyan fogadta feleségként,
anyaként férje tavalyi politikai sikereit?

– Láttam, hogy mennyit dolgozott
a férjem, és azt is tudtam, hogy mi-
lyen célt tűzött ki maga elé. Örömmel
fogadtam sikereit, de tudtam azt,
hogy élete legnagyobb és legnehe-
zebb kihívása előtt áll. Ezért nem tit-
kolom, hogy az öröm mellett
aggódást is éreztem. Négy  évet, egy
miniszterelnöki ciklust már végigél-
tem mellette, láttam milyen mértékű
a felelősség, ami ezzel jár. Pontosan
tudtam, mire vállalkozott most, ráa-
dásul azzal is tisztában voltam, hogy
az ország mennyivel rosszabb helyzet-
ben van. Amikor a férjem a választá-
sok éjszakáján úgy nyilatkozott, hogy
élete legnehezebb feladata előtt áll,
pontosan értettem őt. 

– A miniszterelnökséggel újabb ki-
hívások következtek. Családként hogyan
birkóznak meg az Európai Unió soros el-
nökségével járó nehézségekkel?

– A soros európai elnökség nem a
családra vonatkozik, hanem a férjemre.
Annyit talán viccből elmondhatok,
hogy több fehér inget vasalok…

– Miniszterelnök-feleség, ötgyerme-
kes anya, egyetemen oktat... Meséljen
egy kicsit arról, hogyan néz ki egy átla-
gos napja.

– Nem szívesen beszélek a csalá-
domról. Mi egy hétköznapi család va-
gyunk. Ezt szeretném is megőrizni
magunknak. Napjaink se különböznek
más nagycsaládos családok napjaitól.
A reggelek is hasonlóak: mire öt gye-
reket elindítok iskolába egy téli regge-
len, ha egyből megvan az öt pár
csizma, sapka, sál, kesztyű, az már egy
bravúr.  És az esték is ugyanolyanok,
mint másoknál, beszélgetünk, vacso-
rázunk, együtt vagyunk, csak a férjem
mostanában ebben ritkábban vehet
részt. A mi gyerekeink is  kapnak be-
írást, rossz jegyet, jó jegyet, intőt,
ugyanúgy küzdünk a gyerekek előre-
meneteléért, mint más szülők. És ter-
mészetesen mi is sok örömünket leljük
a gyermekeinkben. 

– A háztartás is az ön területe,
amelyben annyira otthon van, hogy
többek között egy siker-szakácskönyv
szerzőjének tudhatja magát. Mi a törté-
nete A konyhaablakból című könyvnek,
hogyan született és mit gondol, miért
lett sikeres?

– A háztartásba a négy lányunk is

besegít, és ezen kívül van annyi segít-
ségem is, hogy például nem mindig
nekem kell vasalnom. A szakácsköny-
vem sikere egy kicsit nekem is rejtély,
azzal szoktam magamnak hízelegni,
hogy talán azért sikeres, mert jól sike-
rült. A másik magyarázat, hogy nem is
annyira rám voltak kíváncsiak az olva-
sók, hanem a férjemre. Úgy is fogal-
mazhatnék, hogy arra az asszonyra
voltak kíváncsiak, aki Orbán Viktor fe-
lesége. De mindezek mellett, remé-
lem, a sikerhez a receptek
használhatósága és a kedves történe-
tek is hozzájárultak. 

– Az Ökumenikus Segélyszervezet
jószolgálati nagykövete és a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat alapító és
máig tevékeny  tagja. Évekkel ezelőtt
milyen megfontolásból csatlakozott
ezekhez a szervezetekhez és mi az, ami
a mai napig maradásra készteti?

– Fogalmazzunk úgy, hogy egy-
szerű önkéntes vagyok. Az önkéntes-
kedésem régi történet. Még a
rendszerváltáskor megkeresett Edvi
Péter, hogy kellene egy olyan alapít-
vány, ami gyerekekkel foglalkozik.
Akkor Romániában, de Magyarorszá-
gon is mamut-gyermekintézmények
voltak, ahol állami gondozott vagy fo-
gyatékos gyerekek éltek embertelen
körülmények között. Akkoriban ügy -
védként dolgoztam és ennek az egye-
sületnek én írtam az alapító okiratát.
Nálunk, otthon volt az alapító ülés,
mert Ráhel, az első gyerekem pár hó-
napos volt és nem tudtam kire hagyni.
Így az alapítók a mi lakásunkra jöttek.

Megfogalmaztuk az egyesület céljait,
munkáját és a megjelölt célokkal én is
azonosulni tudtam. Aztán az igazgató
úr egyre több feladattal bízott meg és
így maradtam a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálatban. Már a legelején
nagyon sokszor jöttünk Erdélybe. Össze
sem lehet hasonlítani az akkori állapo-
tokat a maiakkal. A Gyermekmentő
Szolgálat is sokat változott, mára na-
gyon komoly szervezetté vált, 12 nagy
programot visz. Én  évek óta az orvos-
csoport munkájában veszek részt.
Évente két alkalommal háromszéki
vagy csíki falvakat járunk végig. Olyan
településeket, ahova egyébként orvo-
sok nem tudnak eljutni vagy ahonnan
a gyerekeket nagyon nehéz olyan tele-
pülésekre bevinni, ahol szakszerű ellá-
tást kapnának. Képzett
orvoscsoporttal, fogorvosbusszal jö-
vünk. Ilyenkor elsősorban gépkocsive-
zetőként, írnokként segítem a
csapatot, de főzni is én szoktam a töb-
bieknek. A másik jelentős program
amiben  részt veszek, a lovas-terápiás
program, amelynek akkreditációját
Edvi Péterrel együtt csináltam, és a mai
napig oktatok ennek keretében.  

De sok más esetben, például jog-
szabályalkotásokkal kapcsolatos fel-
adatokat is ellátunk. A gyermekjogok
érvényesülése a médiában, az alapít-
vány  indulásától kiemelt program, így
a gyermekjogokkal kapcsolatos jogsza-
bály-változások előkészítésében is
részt vettünk. Már négy-öt éve dolgoz-
tam a Gyermekmentő Szolgálatnál,
amikor egy alkalommal megismerked-
tem Lehel Lászlóval, aki akkor a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet

vezetője volt. Érdekelt a munkájuk,
nekik jól jött a segítség, azóta is együtt
dolgozunk. Főleg olyan állami vagy
önkormányzati intézmények munkáját
segítik, amelyek például drogkérdé-
sekkel, krízishelyzetben lévő családok-
kal foglalkoznak, terápiás és
családközpontokat működtetnek. A
leglátványosabb tevékenységünk
mégis az árvizek, természeti kataszt-
rófák esetében nyújtott segítségünk.
Ugyan munkánk nagy részét nem ez
teszi ki, viszont ez a látványosabb. És
ezt nem csak Magyarországon vagy a
Kárpát-medencében, hanem a nem-
zetközi segélyszervezetekkel szerződve
a világ távolibb pontjain is végezzük.
Nyugodtan mondhatom, profi, világ-
színvonalú szervezetté váltunk az el-
múlt időszakban.

– Mintacsalád, mintanő...

– Dehogyis! Mi nem vagyunk min-
tacsalád, teljesen átlagosak vagyunk,
hiszen velünk is olyan dolgok történ-
nek, mint bárki mással. Annyiban kü-
lönbözünk más családoktól, hogy a
férjem egy olyan munkát végez, amit
egy országban egy ember végezhet.
De én ugyanolyan gyarlóságokkal
megáldott ember vagyok, mint bárki
más: hétköznapi gondokkal küzdök,
otthon felejtjük az uzsonnát, a torna-
zsákot, ugyanúgy, mint más olykor.
Velem is megtörténik, hogy elkések a
szülői értekezletről, hogy hazaviszem
a munkahelyi stresszt, hogy néha kicsit
türelmetlenebb vagyok, mint kellene.
Nem gondolom hát, hogy mintacsalád
lennénk, és én személy szerint nem is

tudnék ennek a jelzőnek megfelelni. 

– Miből merítkezik?

– Öt gyerek nagy ajándék az élet-
től. Sok örömmel, aggódással, és na-
gyon sok inspirációval jár. Időnként
megjegyzik a barátaink, hogy jó a me-
móriám. Ilyenkor azt válaszolom,
hogy azért, mert ötször tanulom végig
az általános iskolától a gimnáziumig
a tananyagot. Azért emlékszem a ver-
sekre, mert nem a saját érettségimen
volt utoljára a kezemben az adott ver-
seskötet, hanem folyamatosan. A gye-
rekek nagyon sok új impulzust is
adnak. Hogyha csak a felnőtt világo-
mat élném, akkor valószínűleg nem
tudnám, hogy a tinédzserek között
most éppen melyik a „menő” együttes
vagy mi a „trendi” divat, de ilyen
ügyekben is nagyon tájékozott va-
gyok. És a gyerekek mellett nem lehet
megöregedni. Két év múlva ötvenéves
leszek. Van egy első osztályos kisgye-
rekem. Nekem egy jó darabig még „jól
karbantartott” állapotban kell marad-
nom, hiszen még sok  feladat vár rám. 

Vass Gyopár

Marosvásárhelyi látogatása alkalmából a magyar kormányfő feleségével beszélgettünk, aki elmondta: családja átlagos, gondokkal és
örömökkel, vagyis az élete nem elsősorban a politikai státusból adódó nehézségekről szól. Arról is kérdeztük, milyen miniszterelnök-fe-
leségnek, és az öt Orbán-gyerek édesanyjának lenni. Válaszaiban Lévai Anikó nem azt a képet erősítette, amit előre elképzeltünk. 

Mi nem vagyunk mintacsalád,
teljesen átlagosak
vagyunk, hiszen velünk is
olyan dolgok történnek,
mint bárki mással. Annyi -
ban különbözünk más
családoktól, hogy a fér-
jem egy olyan munkát
végez, amit egy ország-
ban egy ember végezhet.
De én ugyanolyan
gyarlóságokkal megál-
dott ember vagyok, mint
bárki más: hétköznapi
gondokkal küzdök,  
otthon felejtjük az 
uzsonnát, a tornazsákot,
ugyanúgy, mint más
olykor. Velem is
megtörténik, hogy
elkések a szülői értekez -
letről, hogy hazaviszem a
munkahelyi stresszt,
hogy néha kicsit türel-
metlenebb vagyok, mint
kellene. 

Beszélgetés Lévai Anikóval
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Az Európai Unió által kidolgozott jogszabály értelmében, április 31-től minden naturista termék gyógyszernek minősül, ami annyit 
jelent, hogy ugyanolyon szabályok szerint forgalmazzák, mint a gyógyszereket, viszont az is előfordulhat, hogy néhány gyógynövény

alapú készítmény végleg lekerül a polcokról. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az utca embere milyen gyakorisággal használ gyógynövény
alapú készítményeket, illetve hogyan vélekedik a tervezett szigorításról.

Szegedi Torella Aliz, divattervező

Rendszeresen használok gyógyteákat, bármiféle
betegség megelőzése végett, tehát mondhatni
nagy rajongója vagyok a házi patikának, ponto-
san azért, mert nem a gyógyszertárakból kell be-
szereznem ezeket a termékeket. Természetesen
az ott lévő gyógyszereknek is megvan az értel-
mük és hasznuk, de nem találom helyesnek,
hogy az évszázadokkal ezelőtt használt módsze-
reket, termékeket egy lapon emlegessék a gyógy-
szerekkel, a kettőt egyáltalán nem kellene
keverni. 

Szávuly Kinga, egyetemista

Már többször használtam gyógyteákat, a vesém-
nek, vagy épp stresszoldóként. Nem tartom a leg-
jobb ötletnek azt, amit az EU tervez, mert
szerintem napjainkban nagyon sokan előnyben
részesítik a gyógynövényeket, és ha áprilistól
ezen termékek is megdrágulnak, akkor keveseb-
ben fogják használni. Abban az esetben, ha né-
hányuk teljes mértékben eltűnik a piacról, akkor
mindenki a gyógyszerek mellett dönt majd, ami
valószínű a gyógyszeriparnak megfelel, szerve-
zetünknek kevésbé.

Végh Emese, masszőr

Az igazság az, hogy amennyire csak lehet, nagy
ívben elkerülöm a gyógyszereket, mindössze
szükség esetén használom őket. A gyógyteákat
viszont bármikor szívesen fogyasztom, főleg
hűlés esetén egy kis mézzel megbolondítva.
Egyáltalán nem utasítom vissza a gyógynövé-
nyeket, ám ezek terén inkább nagyszüleim, szü-
leim a jártasak. 
Mindenképp rossz ötletnek tartom azt, amit az

EU be akar vezetni, ugyanis a gyógynövény ter-
mészetes, naturista termék, a gyógyszerekben
pedig kémiai anyagok vannak. Ellenzem a javas-
latot, és akiknek ilyen ötleteik támadnak, azok
inkább fontosabb dolgokra kellene pazarolják
idejüket, s főképp pénzüket, hiszen jól tudjuk,
hogy ennél sokkal fontosabb dolgokon kellene
változtatni. Mint masszőr azt is elmondhatom,
hogy sokkal jobban szeretem a természetes
anyagokból (olívaolaj, gyógynövényekből kivont
olajok, krémek) készített masszázstermékeket. 

Albert Kinga, egyetemista

Gyerekkorom óta használok gyógynövényeket,
és bizony nem örvendek annak, hogy be akarják
sorolni a gyógyszerek kategóriájába. Vélemé-
nyem szerint a gyógyszeripar így is egy jól mű-
ködő üzlet, kihasználva azt, hogy minden
személy előbb-utóbb gyógyszerekre szorul.

Kuti Emil, programozó

Nem túl gyakran, de néha előfordul, hogy gyógy-
teákat iszom. Ennek ellenére sem értek egyet
azzal, amit az EU tervez, ugyanis így is sokba ke-
rülnek a gyógyszerek, és maga az egészségügy
is. Ezzel a cselekedettel az EU még inkább a be-
tegek ellen fordul. 

Kiss Judit, nyugdíjas

Napi rendszerességgel használok gyógyteákat, nagyon szeretem őket, allergia ellen, gyomorproblé-
mákra egyaránt jók. Ha az EU bevezeti ezt a törvényt, akkor majd a kertből, a rétről fogom beszerezni
a gyógyfüveket. Semmiképp nem fogok róluk lemondani, hiszen szerves részét képezik az életemnek. 

Séra Beatrix, egyetemista

Gyógyteákat nap mint nap fogyasztok, ásványvíz
helyett. Gyógyszert viszont csak akkor, ha nagyon
beteg vagyok. Szerintem, amint a gyógynövény

bekerült a gyógyszer-kategóriába, még keveseb-
ben fognak gyógynövény alapú készítményeket
fogyasztani, ugyanis napjainkban sincsenek túl
sokan, akik a naturista termékeket részesítenék
előnyben. 

Mózes Annamária, háziasszony

El nem tudom képzelni, hogy mit gondol az Európai
Unió, hogy ezt a törvényt be szeretné vezetni,
ugyanis én nap mint nap használok gyógynövénye-

ket, gyógyteákat. Hűlésre zsálya és gyömbérteát
iszom és homoktövist eszem melléje, ami egy való-
ságos energiabomba. Ezenkívül nagy előszeretettel
használom a feketenadályt, ami a csontok erősítését
segíti elő, valamint a gyomorfájásra libapimpót.

Csontos Annamária, titkárnő

Rendszeresen használom a zsályát, ugyanis saját kiskertünkben
megterem. Én személy szerint gyógyszerek helyett inkább gyógynö-
vény alapú készítményeket használok, mivel természetesebbek és
egészségesebbek. Az évezredekre visszanyúló tapasztalat, hagyo-
mány számomra nagyobb biztonságot jelent, mint a patikákban ta-
lálható gyógyszerek. Ami az EU rendeletét illeti, rossz ötletnek
találom, hiszen ezáltal kiszorítják a kistermelőket a piacról. Valószínűleg sokuknak nem lesz lehető-
ségük arra, hogy megfeleljenek az előírásoknak, elsősorban anyagi okok miatt. a gyógyfüveket. Sem-
miképp nem fogok róluk lemondani, hiszen szerves részét képezik az életemnek. 

Pál Piroska, egyetemista

Igen, szoktam gyógynövényeket használni, főleg
gyógyteákat. A határozat természetesen a gyógy-
szergyártóknak fog nagyban kedvezni. Egyetlen
előnye lehet, a gyógynövények gyógyszerként
való áruba bocsátása, és ezáltali propagálásának:
az, hogy a jellemzően minden apró megfázásra
gyógyszert szedő emberek is kedvet kapnak a ter-
mészetes gyógymódokra. Viszont sajnos eltűnnek
az általam gyakran látogatott gyógynövénybol-
tok. Tehát akkor az egykomponensű gyógyteát
megvásárolhatom majd a gyógyszertárban több-

szörös áron, vagy az élelmiszerboltokban, ahol a
jogszabály szerint a dobozon nem tüntethetik fel
a tea gyógyításra vagy kezelésre vonatkozó tulaj-
donságait, ami nagy hátrány.

Az oldalt szerkeszti: Fodor Tekla

Véleményem szerint...

MAROSVÁSÁRHELY – ZALAEGERSZEG
BARÁTI TÁRSASÁG
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élet-módi

amelyben képet festünk
a kétnyelvűségről

Négy kép, ebből három igen friss, egy pedig ré-

gebbi ihletésű. Kezdjem a régebbi rosszal, hadd ma-

radjon egy kis jó a végére. 

Szóval itt van a középkereskedési kategóriából a

Piros Almás Üzletlánc. Ott, kérem szépen, szinte heti

rendszerességgel újabb és újabb meglepetések

érnek kétnyelvűség témában. Például: a Pénzkezelő

Hölgy. Már hónapok óta odajártunk vásárolni és a

román nyelvvel küzdve küzdöttünk meg a betevő fa-

latunkért, egyszer a kitűzőjére tévedt a tekintetünk.

Kiderült, hogy szép magyar családneve van, igaz

ugyan, hogy kis szépséghibával (a nevében szereplő

sz betű s-sé változott), de hát Isten bocsá’! Ami to-

vábbi megválaszolatlan kérdéseket gerjeszt ben-

nünk, az az észrevételünk, hogy az ott dolgozó

alkalmazottak a klienssel etnikumra való tekintet

nélkül románul, de egymás között magyarul beszél-

getnek. Így lesznek olyan sorozatos deja vu élmé-

nyeink a Piros Almás Üzletláncban, mint amikor

románul számolják a pénzt, magyarul köszönjük meg

és ezért néha jutalmul egy „szívesen”-t és kivételes

alkalmakkor egy „viszontlátásra”-t is kapunk.

Aztán egy frissebb élmény. A közszállítás is a szó

szoros értelmében hordoz ilyen átfedéseket magán.

Egyik (vagy több?) buszra láttuk felragasztva a „no

reklam, no profit” feliratot, amely valamilyen, homá-

lyos multikulturalitásra való tekintettel nemzetközi

nyelvet használ. De hogy senkit se sértsen meg és

túlbuzogjon a társadalmi érzékenységtől, a „kápá”

betűre egy sárga, hold alakú c betű van festve.

De hogy a magyar és román nyelv milyen gyö-

nyörűen tud összeolvadni, arra szintén a tömegköz-

lekedési eszközök használata során gyűjtöttünk

anyagot. A buszban, ahonnan az ablakon kibámulva

valamilyen rejtélynél fogva számtalanszor az az ér-

zésünk, hogy Tordán vagyunk, ilyen mondatfoszlá-

nyokat hallani: „vettem szőlőzsírt, két sampont, és

dusdzsélt”. Kifejezetten élvezet ilyen beszélgetések

akaratlan résztvevője lenni, mi magunk soha nem

szerettünk a buszon telefonálni, de lehet, hogy az

egész írás a tavaszi depresszió égisze alatt születik,

azért bújnak ki belőlünk ilyen epés megjegyzések.

Azt viszont elismerjük, hogy semmi gond nincs a bu-

szon való telefonálgatásokkal, csak (ismételjük) mi

nem szeretünk ilyenkor bájcsevegni.

Aztán, ha már beesteledik és az éj leszáll, nem

tudunk részesülni a tömegközlekedés okozta gyö-

nyörökben. Ilyenkor fájó szívvel, de kénytelenek va-

gyunk taxit hívni. Taxiba beül, két nyelven köszön

(erre mostanában szoktunk rá: magyarul is, románul

is felkínáljuk nyelvi interakcióinkat), majd románul

érkezik rá a válasz. Szállítási költséget lepenget, és

mert az adjon Isten román, mi is ekképp búcsúzunk

el. Mire a taxis magyarul: „Köszönöm. Jó éjszakát!”

Hát ilyen az élet itt nálunk.

(vassgyopi)

Orvosi kuriózum megyénkben. Idestova
három éve, egész pontosan harmincnégy hó-
napja terhes egy szászrégeni nő. Az orvosok ér-
tetlenül állnak a dologgal szemben, ilyesmire
még nem volt példa az orvostudomány törté-
netében; mesterségesen képtelenek beindítani
a szülést, a császármetszést pedig a kismama
vallási okokra hivatkozva elutasítja. A most két-
éves kicsi jól van, csak rettenetesen unatkozik,
ezért édesanyja néha kisebb játékokat juttat fel
neki. Egyedül az apuka szenved, mivel a fele-
sége mindig a „ne a gyerek előtt” kifogással há-
rítja el szexuális közeledését.

Elhunytak az utolsó Mengele-ikrek. Múlt
héten életét vesztette az utolsó Mengele-iker-
pár, egy Krakkó melletti autóbalesetben. Mint
ismeretes, dr. Iosef Mengele SS-százados bor-
zalmas kísérleteket végzett ikerpárokkal (el-
sősorban gyerekekkel) Auschwitzban, az
ikerszületések titkát kutatva, azzal a céllal,
hogy az árja faj mihamarabb benépesítse
egész Európát. Több ezer „páciense” közül
mindössze tizennégyen élték túl a haláltábort.
A sors facsaros iróniája, hogy ez a hét testvér-
pár tulajdonképpen neki köszönhette az
életét, mert ha Mengele nincs, megérkezésük
után egyből mentek volna a gázkamrába, a
többi gyerekkel együtt. És még egy érdekes-
ség: Dr. Mengele az Ikrek jegyében született.
Soha nem kapták el, pedig keresték néhányan:
hét millió német márka vérdíj volt kitűzve a
fejére. 1979-ben halt meg agyvérzésben,
úszás közben, egy Sao Paolo-i tengerparton.

Megy a maci vándorútra… Kispénzű tu-
ristáknak kedveskedik egy spanyol utazási
iroda: mindössze hetven euróba kerül náluk
egy hatnapos európai körút! Klienseik zöme
Japánból és a Távol-Keletről származik, és
mindenki teljes mértékben elégedett a szol-
gáltatásaikkal. Az egésznek mindössze egyet-
len apró szépséghibája van: nem embereket
utaztatnak, hanem plüssmacikat (nem vicc!).
Az árban benne foglaltatik tíz, különböző
híres helyszínen készült fotó, melyeken a
mackó feszít a barátaival, de még internetes
naplót is írnak a nevükben, amiből az aggódó
gazdi naponta értesülhet, hogy éppen hol jár
és mit csinál kis kedvence. Ritkán ugyan, de
előfordulnak bonyodalmak is; például egyszer
a szovátai Medve-szállóban úgy bemézpálin-
káztak a macik, hogy ripityára törték szobá-
jukban a berendezést, amit a gazdik kellett
utólag kiköhögjenek.

Koncertdömping. Hát igen, még most is
alig hisszük, pedig igaz: március elején az X-
faktor döntősei, április közepén pedig a me -
gasztárosok koncerteznek városunkban! Sőt,
az elsővel kapcsolatban már az is kiszivárgott,
hogy (aki esetleg eddig állva olvasott, legyen
szíves leülni) a fellépés előtt az egyik mallban
autogramot fognak osztogatni!!! És ha ez
mind nem volna elég, egyesek azt is tudni
vélik, hogy májusban a Fásy mulatóból ismert
Mesterhármas (Fásy Ádám bácsi, Bunyós
Pityu meg Sláger Tibó) is koncertezni fog a

Sportcsarnokban, de még az sem kizárt, hogy
a Svédországba kitántorgott kolozsvári ka-
kóca, Tamás Gábor is megtisztel majd ben-
nünket. Istenem, a tavasz a leggyönyörűbb
évszak!

„Masszázs”. Úgy a magyar, mint a román
nyelvű napilapokban egyre több masszázs-
hirdetéssel találkozunk, amelyek valójában
burkolt szexhirdetések. Egy félórás masszír-
kálás ára nyolcvan és százhúsz lej között
mozog, amiben a befejezés – szakszóval:
happy ending – is benne foglaltatik, manu-
álisan vagy orálisan, ki hogy szereti. A rend-
őrség nem tehet semmit, mert szolgáltatást
hirdetni nem bűncselekmény, még ha átlát-
szó is a dolog. Az egyik legpoénosabb hirde-
tésben egy fiatal asszonyka bejárónői munkát
vállal, de a biztonság kedvéért megadja a mé-
reteit is…

Ambíció. Éhségsztrájkba kezdett egy hu-
szonéves mexikói diáklány a brit nagykövet-
ség épülete előtt, és addig nem is hagyja
abba, amíg meg nem hívják Vilmos herceg és
Kate Middleton április végén tartandó eskü-
vőjére. A ránézésre kábé százhúsz kilós haja-
donnak nem sok esélye van a meghívottak
listáján szerepelni, de ha lead addig vagy
negyven kilót, az is valami. Nem fogják meg-
hívni (még Obamáékat se hívták meg!), mert
ezek ilyen puccos, gőgös úri népek, nem tö-
rődnek senkivel és semmivel; csupán szerény-
ségből nem árulom el, hogy pont kinek a
születésnapjára szervezték rá ezt az egész fel-
hajtást április 29-én.

Extrém cirkusz. Március közepén Marosvá-
sárhelyre érkezik a híres francia extrém cir-
kusz, a Cirque Extreme. A világhírű társulat
reprezentációi attól különlegesek, hogy nem
betanult számokat adnak elő, hanem előadás
előtt pár perccel felírják a produkciókat egy-
egy papírfecnire, és minden cirkuszista húz
egyet, így rendszerint a törpe vagy a bohóc
megy be az oroszlánok közé az állatidomár
helyett, az erőművész fűrészeli ketté a ládába
zárt nőt, vagy a fókadresszírozók másznak fel
légtornázni. Kábé kilencven százalékos a ha-
lálozási ráta előadásonként. Ne hagyják ki!

Megint mennek… Múlt hét végén kétszáz,
a tavaly nyáron hazaebrudalt roma tért vissza
Párizsba, ezúttal is francia állami pénzen. Gá-
borék nem olyasmiket megtalálni mentek,
amit mások még el se vesztettek, hanem részt
vesznek a Genetikai Horizontok Programban,
melynek célja: sikeresen keresztezni a cigányt
a négerrel (utóbbinak sincsenek szűkében a
gallok), vagyis egy olyan embertípus előállí-
tása, aki még lopni is lusta.

Tévéreklám-dilemmák.
– Előfordulhat, hogy jobban megéri ötévente
venni egy húszlejes fűtőszálat a mosógépbe,
mint havonta két kiló méregdrága vízlágyítót.
– Amikor csuromvér az inged, lehet nem az a
legégetőbb problémád, hogy mivel vedd ki

belőle a vérfoltokat.
– A medve mindig jó fej, sajtot, sört és egyéb
finomságokat ad nekünk, pedig a valóságban
az egyik legidiótább, legkiszámíthatatlanabb
és legveszélyesebb állat, csak pont a reklámok
miatt nem félünk tőle, pedig kéne.
– Amint megjön a havivérzése, minden nő
teper ezerrel lovagolni, ejtőernyőzni, bungee-
jumpingolni, sziklamászni, vadvízi-evezni sa-
többi, holott a nők nagy többsége még
biciklizni sem tud rendesen.
– Kurvára nem érdekel senkit, hogy milyen
technológiával készült az a rohadt borotva,
csak vágjon!

Játék!
Azon olvasóink között, akik március vé-
géig beküldik szerkesztőségünk címére
az alábbi elferdített közmondások ere-
detijeit, egy kétszemélyes gyalogtúrát
fogunk kisorsolni a Somostetőre:

– Bűn nélkül való, akár a frissen világra jött
húsvéti csemegeállat.
– Kettőnél kevesebb villásfarkú madár nem
hoz létre meleg évszakot.
– Aki nem végez a társadalom számára hasz-
nos tevékenységet, mellőzze a táplálékfelvé-
telt.
– Amennyiben a tektonikus lemezek feltü-
remkedése vagy vulkanikus komplikációk kö-
vetkeztében létrejött domborzati forma nem
látogat el bizonyos Mohamed nevű arabhoz,
úgy ez utóbbi teszi tiszteletét nála.
– Valótlanságokat állító pacák és mozgássé-
rült eb versenyfutását nem kétséges, hogy ki
nyeri.
– Kellő számú nagytestű baromfi megadásra
készteti a sertést.
– Szakállas jószág hasztalan nyit káposzta-
megőrzőt.
– Ajánlatosabb majrézni, mint besz*rni.

Apróhirdetések.

– Eladó kertes családi ház dupla mélygarázs-
zsal és utcára néző nagymamával.
– Gyűjtők, figyelem! Eladók második világ-
háborús relikviák: átlőtt sisak, szuronyzsír, of-
fenzív csajka, megkövesedett harctéri ürülék,
göngyölt halálhörgés stb.
– Kisfiam körömerősítő gyógyszerét elcserél-
ném solymászkesztyűre.
– Koporsóakció az ÁMEN temetkezési válla-
latnál: egyet fizet, kettőt kap! Haljon meg
még ma, és ingyen kiszállítjuk a temetőbe!
– Klausztrofóbiámat szénanáthára vagy vak-
bélgyulladásra cserélném.
– Vennék idézőjelet és pontosvesszőt nagy té-
telben. Eladó violinkulcs.
– Húsevő növényemet elcserélném egy kicsi,
aranysárga, lehetőleg Pityuka névre hallgató
papagájra.
– Keresem a következő könyveket: Cipőpuco-
lás felsőfokon, A huszadik század híres bél-
csavarodásai, Rozmárbetegségek, Nagy
kekszlexikon, Az abszolút látás, Üzbég-maláj
műszaki szótár, Zsírleszívás házilag.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor
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Az egyes kormányok oktatási szaktárcái óhatatlanul törekednek emlékezetesek maradni az ok-
tatási törvény módosításával, ezúttal a törvényalkotók ismét nagyot gondoltak. Sarkalatos vál-
tozást ígér az új tanügyi törvény, mellyel nem csupán a rendszer egyes pontjainak reformját,
hanem teljes szemléletváltást, megújulást szorgalmaznak. Az RMDSZ sikereként elkönyvelt
kisebbségi oktatásra vonatkozó reformok igencsak nagy sajtóvisszhangot kaptak, cikkünkben
a február 9-étől érvényben levő oktatási törvény fontosabb reformintézkedéseit foglaljuk össze.

Az elfogadott törvény alapjaként azon
elképzelés áll, hogy nyugat-európai min-
tára a diáknak átfogó tudást, holisztikus
szemléletmódot közvetítsen. Hosszabb, tíz
éves iskolai ciklust tesz kötelezővé, és az
egyes oktatási intézmények finanszírozását
is új módszer szerint oldja meg. 

Iskolakötelezettség 
16 éves korig

A törvény értelmében a következő tan-
évtől a gyerekek hatéves kortól iskolaköte-
lezettek, a 2011–2012-es tanévtől
úgynevezett előkészítő, avagy nulladik
évvel kezdik az iskolát. Ezzel egyidőben a
gimnáziumi évekhez csatolják, azaz köte-
lezővé válik a kilencedik osztály. Így azok a
diákok, akik jövőben lépnek ötödik osz-
tályba, csak 16 éves korukban hagyhatják
el az iskola padjait, azaz tizedik osztálytól
kell eldöntsék, folytatják-e tanulmányaikat
vagy munkába állnak.

Az érettségi mellett 
visszaállítják a felvételit

Az új érettségi rendszer kísérleti évfo-
lyama azok lesznek, akik a 2011–2012-es
iskolai évben kezdték az ötödik osztályt. Az
érettségi vizsga különlegessége főként
abból áll majd, hogy a hagyományos tan-
tárgyak mellett a transzdiszciplináris tudást
is felmérik. Így egy vizsga keretében együt-
tesen kérhetik majd számon a fizika, bioló-
gia, kémia tudást mintegy integrált

természettudományi ismeretként.
A líceumba való bejutás ugyanakkor

nem csupán a gimnáziumi évek után meg-
írt egységes teszt alapján dől el, harminc
százalékot nyom a latba az újra bevezetni
kívánt felvételi, melyet a líceumok maguk
szerveznek meg és bonyolítanak majd le.

Tanulószám utáni 
finanszírozás

A tanügyi törvény új finanszírozási mód-
szert vezet be, melyben az oktatási intéz-
mények a tanárok bérére, a felszereléshez
és a didaktikai eszközökhöz szükséges
anyagiakat tanulók után kapják. Az iskolák
közötti versenyben ugyanakkor nem csak a
minél nagyobb létszám elérése lesz a cél,
de a felmutatott eredmények is közvetlenül
befolyásolják az intézmény számára meg-
ítélt pénzösszeg mértékét.

Továbbá szintén újdonságnak számít,
hogy először jelenik meg törvénybe fog-
lalva a felekezeti iskolák léte, melyek úgy-
szintén megkapják a tanulók után járó
finanszírozást, akárcsak az állami intézmé-
nyek.

Új Chartát kérnek 
az egyetemektől

A felsőoktatási intézmények esetében
egyetlen tanár sem alkalmazható doktori ti-
tulus hiányában, ugyanígy a 65. életévüket
betöltő, a nyugdíjkorhatárt meghaladó okta-
tók is csupán óraadó tanári minőségükben ta-

níthatnak. Továbbá a vezetői tisztséget be-
töltő személyek nem lehetnek egyetlen poli-
tikai párt tagjai sem.

A törvény új, egységesen felépített Char-
tát, valamint a szabályzat által előírt meto-
dológia kidolgozását követeli meg.

Pozitív diszkriminációban a
nemzeti kisebbségek

Húsz év után sikerült törvénybe foglalni a
nemzeti kisebbségek anyanyelven történő
oktatásának teljes körű biztosítását. Ennek ér-
telmében magyar nyelven taníthatják Romá-
nia történelmét és földrajzát, valamint a
román nyelvet idegen nyelvként sajátíthatják
el a kisebbségi nyelven tanulók. A nemzeti ki-
sebbségekre vonatkozó rész leszögezi, hogy
a kisebbségi anyanyelven tanuló osztályok-
ban csak olyan tanárok taníthatnak, akik is-
merik az adott nyelvet, ezen kötelezettség
alól csak a romántanárok mentesülnek.

Amennyiben a gyerekeknek nincs lehe-
tőségük lakhelyükön anyanyelvükön ta-
nulni, úgy az államnak kell biztosítania az
ingázás költségeit vagy a bentlakást és el-
látást. A kisebbségi oktatást nyújtó intéz-
ményekben magasabb a diákok után járó
fejkvóta. 

A törvény több pontban is előrelépést
jelent a kisebbségi oktatásban, az viszont,
hogy ez gyakorlatba ültetve miként fog
működni, főként a tanfelügyelőségekre bí-
zott módszertan kidolgozásán áll vagy
bukik.

Balogh Erzsébet

Mit ígér az új oktatási törvény?18. Magyarságismereti Mozgótábor 

Pályázati felhívás
Tölts 16 napot Magyarországon, járd körül nagy és kis váro-

sait, ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez!
Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Moz-
gótáborba. 16 nap; 4 határon túli magyar közösséget képviselő
fiatalok; 12.000 kilométer; 3 busz, 5 fő helyszín, 7 országon át-
ívelő összefogás. Részese akarsz lenni?

Utazz, tanulj, barátkozz! Pályázz!

A Rákóczi Alapítvány pályázatára tanulmányaikban ered-
ményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 14–18 éves fiatalok je-
lentkezését várják, akik érdeklődnek a magyar nép
hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

A Rákóczi Mozgótábor időpontja: 2011. július 2–17.

Mit kell tudni a táborról?
l 16 nap alatt a résztvevők – határontúli (erdélyi, kárpátaljai,
felvidéki, délvidéki) magyar fiatalok – körbejárják, megismerik
Magyarországot, és otthonról hozott kulturális értékeiket a tábor
tagjai számára közkinccsé teszik.
l A tábor működése forgószínpadszerű, megérkezéskor a fia-
talokat három csoportba osztják, melyek ciklusokban váltják
egymást a helyszíneken (Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs), ahol
megismerkednek az adott várossal, valamint a környék neveze-
tességeivel. A tábor végül négynapos budapesti programmal
zárul.
l A részvétel ingyenes! Az utazást, a szállást (kollégiumok-
ban), az ellátás (napi háromszori étkezés) költségét (+ kis zseb-
pénz) a Rákóczi Alapítvány fedezi.

Jelentkezéshez szükséges feltételek:
l Önéletrajz-szerű bemutatkozó levél (elérhetőségek: leve-
lezési és e-mailcím, telefonszám, családi körülmények ismer-
tetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok,
érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és
azon elért helyezések; közösségi feladatok)
l Egyházi ajánlás;
l Becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem
vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
l Saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték;
l 3–5 oldalas pályamunka az alábbi témák egyikében
(kézzel vagy géppel írva – amennyiben elektronikus formá-
ban készül, kérjük e-mailben is elküldeni a dolgozatot):

1. Kettős állampolgárság és ami mögötte van. Olyan kérdé-
sekre keressük a választ, mint például:

Hogyan fogadták régiódban a kettős állampolgárság beve-
zetését és hogyan reagáltak rá a körülötted élők?

Készíts riportot környezetedben a kettős állampolgárságról,
az ezzel kapcsolatos elvárásokról.

Végezz összehasonlítást, Ki miért és Ki miért nem akar élni
a lehetőséggel.

2. II. Rákóczi Ferenc nevében egy levél, a Kárpát-medence
népeinek. Mi lenne ma a fejedelem üzenete?

3. Mit tehetek azért, hogy jobban megismerjem és bemu-
tassam magyar kultúránkat?

Régiónk művészei: festő, szobrász, színész, író, költő
vagy

Liszt Ferenc munkássága és szerepe a magyar kultúrában és
mai jelenléte az egész világban (halálának 200 éves évfordu-
lójának emlékére)

4. A magyarság ellen a II. világháború utáni időszakban elkö-
vetett megtorlások a még élő szemtanúk visszaemlékezéseiben

5. Magyar szentek üzenete a mai világnak (ma hogyan tud-
juk követni a példájukat, értelmezni az üzenetüket?)

Beküldési határidő: 2011. március 30. (postai bélyegző dátuma). 

További részletek:
Demeter Ágota-Dorottya

erdelyirakoczisok@yahoo.com

Valamint a www.rakoczitabor.hu honlapon. w w w . k o z p o n t . r o

A világhálón is
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Egykori válogatott csapattársa, a szé-
kelyudvarhelyi Tarcsi András és a maros-
vásárhelyi Tóth Ernő hajdani
jégkorongozó, edző társaságában eleve-
nítette fel a régmúlt idők emlékeit. 

– Csíkszeredai születésű lévén szülő-
városomban, iskoláskoromban kezdtem
el jégkorongozni egy gyermek csapatban,
majd a helyi Progresul leigazolt játékosa
lettem. Innen kerültem két év után az
ugyancsak csíkszeredai Recoltához, mely
együttessel 1957-ben román bajnokok

lettünk. Az egyetemi éveim alatt Kolozs-
várra kerültem a Ştiinţa együtteséhez,
ahol öt évig jégkorongoztam. Onnan
szerződtetett le a bukaresti Steaua csa-
pata, ahol kilenc szezont játszottam.

– Akkor már volt műjégpálya Buka-
restben?

– Épp abban az évben, azaz 1962-
ben, amikor odakerültem, avatták fel a
műjégpályát. Addig természetes jégen
játszhattak a hokisok. Szép éveket töltöt-

tem a Steauánál, sőt az ott eltöltött idő-
szak alatt Bukarestbe is költöztem. Az
1977-es földrengés után telepedtem le
Marosvásárhelyen, hisz ez a város bizton-
ságosabb otthont nyújthatott nekem. A
sportolást 1971-ben hagytam abba, de
1977-ig a bukaresti Katonai Poliklinikán
dolgoztam és iúsági meg gyermekcsa-
patok orvosa is voltam.

– A hetvenes évek végén, a nyolcva-
nas évek elején a maga módján segítette
a marosvásárhelyi jég  korongsportot.
Hogyan tette ezt?

– Orvosként dolgoztam, mintegy 6–
7 tehetségesebb jégkorongozót, besoro-
zott kiskatonát irányítottam
Marosvásárhely felé Csík meg Gyergyó
körzetéből, akik biztos tagjai voltak az ak-
kori Elektromaros hokicsapatának és erő-
sítették az A-osztályba való kerülés során.
Igaz, ez akkor egy erőltetett csapatnak
nézett ki, de Marosvásárhely büszke volt
jégkorong együttesére.

– Abban az időben mely vidéki

együttesek tartoztak az élvonalhoz?

– A ’70-es években jó vidéki együt-
tese volt Iaşi-nak, Konstancának, Rădă-
uţi-nak, Szászsebesnek, Brassónak,
Ploieşti-nek, nem beszélve Csíkszeredá-
ról. Annak idején Maros megyében 
Régennek, Segesvárnak, Dicső -
szentmártonnak is volt jégkorongcsa-
pata, sőt Marosvásárhelynek kettő is…

– Emlékszik-e még a régmúlt idők
marosvásárhelyi jégkorong bajnokcsapa-
tára, amikor kétszer is elnyerték a román
bajnoki címet és az akkori játékosokra?

– Persze. A marosvásárhelyi RATA
1950-ben és 1951-ben országos bajnok-
ságot nyert. Micsoda csapat volt! A RATA
1950-ben a következő keretet használta:
kapuban dr. Bíró, továbbá Kulcsár, az
Incze testvérek, (Gabi, Paci és Tuka), dr.
Fenke, Togănel, Kocsis, Fábián, Szabó, Bíró
Sanyi. Később szerepelt még Mogos, Ritz,
Nagy, Mártonfi is. 1951-ben a válogatott-
ban helyet kapott Incze I. és II., dr. Bíró és
dr. Fenke. Ontották a gólokat a vásárhe-

lyiek. Példaképpen említeném meg,
hogy egy belföldi tornán Incze Gabi 19
góllal (öt mérkőzésből) elnyerte a leg-
eredményesebb játékos címet. Ezen kívül
még jó játékos volt annak idején Fodor, a
Naşca testvérek, Auer stb., sokuk ellen ját-
szottam is és jó barátságot ápoltunk.

– Látom, nagy érdeklődéssel figyeli
a Maros Hoki Klub gyermekcsapatának
mérkőzéseit. 72 éves kora ellenére még
ennyire szereti a jégkorongot?

– Igen. Örvendek, hogy dr. Pokorny
Laci, Nagy Árpád (Kuksi) és Tóth Ernő ba-
rátaim foglalkoznak a tehetséges gyere-
kekkel és azok felkutatásával, sőt
értékelem, hogy létezik egy öregfiúk al-
kotta Maros Party Hockey Times is. Ez azt
jelenti, hogy létezik Marosvásárhelyen
újra a jégkorong. Ha elkészül a jégcsar-
nok, fellendülhet évek múlva ez a
sportág is. Ha lesz pénz, lesz jég, a tehet-
ségek is kikerülnek, formálódhatnak. Jól
mondják, hogy a pénz nagy úr, hisz kö-
rülötte forog minden…

A csíki Recoltával országos
bajnok lett 1957-ben
Interjú dr. Bíró Tónival, az egykori válogatott jégkorongozóval, jelenlegi fogorvossal

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által létrehozott főtéri jégpályán a hétvégén
első alkalommal szervezték meg a 12 éven aluli gyermekek Tavasz-serlegét. Jelen volt a
városunkban élő, több mint 250 válogatottságot elért dr. Bíró Antal jégkorongozó csatár,
a népszerű Tóni bácsi, aki kilenc szezont játszott a bukaresti Steaua színeiben.

„A város polgársága vasárnap és
hétfőn a Holtmaros jegén szaladgált s
ugyanakkor gyönyörködött a tarka so-
kaság mozgásában. Ezt a nyüzsgés
idényt már csak szervezett keretek közé
kellett terelni. És valóban 1875-ben
megalakult a Korcsolya-egylet is, Schei -
der József elnök vezetése alatt 80 tag-
gal. Hogy a szép nem képviselői sem
maradhattak ki az egyletből, bizonyítja,
hogy 1877-ben mintegy 43 „honleány”
volt a tagok között. Egyelőre a Holtma-
ros befagyott vizét vették igénybe a kor-
csolyázók, de tervükben szerepelt egy
új pálya megépítése az Elbán. Addig a
Holtmaros felső részét sikálták e sport
kedvelői, s a jég használhatóságát a Gu-
bodi kereskedés épületére kitűzött kék-
fehér lobogó jelezte. Időközben (1878)
megnyílt az elbai korcsolyázó is, s 1879
januárjában meg is rendezték az első
korcsolyaversenyt gyermekek, férfiak és
nők számára. 1893. január 22-én az
elbai tavon került sor az egylet első hi-
vatalos versenyére, korcsoportonkénti
beosztásban.”  Ez volt a kezdetek kez-
dete, mármint ami a korcsolyasportot
illeti, amit a régi krónikák oldalairól
szemléztünk. 

Egy korábbi lapszámunkban beszá-
moltunk arról, hogy jó ütemben halad-
nak a vásárhelyi fedett jégcsarnok
építési munkálatai. Coroş Vasile, a Mu-
reşul Sportklub elnöke lapunknak el-
mondta, ha minden a legnagyobb
rendben lesz, akkor városunk polgárai
már a nyár vége felé igénybe vehetik a
pályát. Sőt, ami a legfontosabb a kor-
csolya és a jégkorong sportág szemszö-
géből, hogy városunkban is edzhetnek
és versenyezhetnek sportolóink. 

A Mureşul Sportklub székhelyén Gál
Károly korcsolyaedzőt a vásárhelyi futó-
korcsolya fellendítésének esélyeiről kér-
deztük. 

– Mivel  az országban nincs jelenleg
minőségi, országos (rövid és hosszú távú)
korcsolyabajnokság lebonyolítására al-
kalmas jégpálya, ezért a németországi
Erfurtban került sor a román országos
korcsolyabajnokságra. Nem furcsa ez?

– Furcsa, Európában talán egyedül -
álló ország vagyunk jelen pillanatban,
amelynek nincs egy európai normáknak
megfelelő jégcsarnoka, ahol megren-
dezhették volna az országos bajnoksá-

got. Ha arra gondolunk, hogy az évek
folyamán több világ- és Európa-bajnok-
ságon, sőt olimpián is részt vettek spor-
tolóink – igaz, Antal Emese Ausztria
színeiben, de évekig a Mureşul verseny-
zője volt –, akkor sajnálatos, hogy ide
jutottunk. Ennek ellenére, remélem, a
marosvásárhelyi jégcsarnok felépülése
után újra elkezdődhet városunkban a
korcsolyának, mint sportágnak a fellen-
dülése, ami párhuzamosan a szakosz-
tály újjáépítését vonja maga után. Az
évek folyamán nagy lett a gyermek és a
felnőtt korosztály közötti különbség,
utalok itt az eredményességre, ami az
előbbi javára fordult. Újra tehetségek
után kell kutatni, azokat nevelni, csi-
szolni, csak így gondolhatunk majd évek

múlva a sportág fellendülésére. Igaz, a
jégcsarnok nem lesz alkalmas nagypá-
lyás korcsolyaversenyek megrendezé-
sére, csak kispályás, úgynevezett
short-track versenyekre, de már az is
nagy előrelépés lenne.

– A téli időszakban hol és hogyan ed-
zettek a sportklub korcsolyázói?

– Jégpálya hiányában a szabadban
edzettünk görkorcsolyákkal és az erfurti,
meg az olaszországi versenyek előtti na-
pokban az ottani jégcsarnokban. Hoz-
záteszem, sokat segítettek a gyerekek
szülei, s nem utolsó sorban a Mureşul
Klub vezetősége és a Szövetség képvi-
selői. 

– Mégis jó eredményeket értek el a
korcsolyázók az Erfurtban megrendezett
román országos bajnokságon. 

– Igen, Oltean Daniela a felnőtt
sprint összetettben második lett, Papp
András, a február 12–13-án ugyancsak
Erfurtban megrendezett poliatlonon,
azaz hosszú távú országos próbákon III.
helyet ért el 500 méteren, ugyancsak III.

lett 1000 méteren és első lett az 1500
méteres szakaszon. Lehettek volna job-
bak az eredményei, sőt összetettben
első is  lehetett volna, ha nem követ el
kis technikai hibákat. Amúgy meg va-
gyok vele is elégedve, akár Molnár An-
nával és Oroian Cristinával is, akik a
február 5–6. között az olaszországi Ba-
selga di Pinében megrendezett nemzet-
közi sprint verseny második
fordulójában jó eredményeket értek el.
Molnár Anna első lett a 100, a 400 és
második lett a 300 és 500 méteres
távon, így az összetettben első lett, míg
Oroian Cristina III. helyezést ért el a 100
méteren, míg összetettben az V. lett. 

– Reménykedhetünk, hogy idővel
újra kikerül városunkból egy Farkas 
Éva-, Coroş Vasile-, Cseh Edmond-, Máthé
Tibor-, Antal Emese-kaliberű futókorcso-
lyázó?

– Annak, hogy újra jó eredményeket
érjenek el a Mureşul Sportklub korcso-
lyázói, legfőbb feltétele, hogy üzembe
helyezzék a jégcsarnokot. Azután újra
hangsúlyt fektethetünk az alapokra,
majd utána reménykedhetünk.

Örvendek, hogy dr. Pokorny Laci, Nagy Árpád
(Kuksi) és Tóth Ernő barátaim foglalkoznak a
tehetséges gyerekekkel és azok felkutatásával

„A szakosztály újjáépítése lesz a legfontosabb” 
– mondta Gál Károly, a Mureşul Sportklub korcsolyaedzője, aki az évek folyamán számos országos bajnokot készített fel. 
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Vízszintes: 1. A vicc poénjának
első része (zárt betűk: D, E, A).
13. Népünk. 14. Csíkszeredai szár-
mazású jégkorongozó (Levente). 15.
Erdőrész! 16. Korai gyümölcs. 17.
Tokió régi neve (jelentése, szó sze-
rint: az öböl kapuja). 18. Hiszen, né-
piesen. 19. ... Marie Carangi, a ’80-as
évek amerikai szupermodellje. 21.
Egyből kettő! 22. Japán küzdősport.

24. Részben mozog! 25. … in Hun-
gary. 27. Pénzt ad szolgáltatásaiért.
29. Kelet-ázsiai súlymérték. 31.
Semmi sem köti le érdeklődését. 33.
Ág. 34. Trinitro-toluol. 35. Ceruza,
régiesen. 36. Indiában honos hárs-
féle. 37. Azonosak! 38. Állat fekhe-
lye. 39. Göngyölegsúly. 40. Verdun
határai! 41. Ferde. 42. Emelőgép.
43. Latin dolgok! 44. Március 8. 46.
Egyféle hidegfelvágott. 48.Vajjelző.
49. Dél-Amerika északi részének ős-
lakója. 50. Becézett Gizella. 51.
Ókori római aprópénz. 52. Kis Erzsé-
bet. 54. Estefele! 56. Rövidítve, rö-
vidítve. 57. Cigarettát füstöl. 59.
Többségében Nigériában beszélt af-
rikai nyelv. 60. Rossz kívánság. 62.

Ellentétes kötőszó. 63. Konyhakerti
növény. 65. Teljes (ülés).
Függőleges: 1. Majorosi …, a Csík
Zenekar énekesnője. 2. Az ezüst
vegyjele. 3. Igásállatot biztató szó.
4. … Town, Fokváros. 5. Ide-oda
keringőzik. 6.Történelmi időszak. 7.
Fél alak! 8. Kisebb bástya, erőd. 9.
Vízió. 10. Gerletollak! 11.Vonatkozó
névmás. 12. Kenyérből vág egy da-
rabot. 13. A vicc poénjának má-
sodik, befejező sora (zárt betűk:
T, Á, H). 17. Az itteniek. 20. Szám-
szerű tény. 22. A piros is ez. 23.
Ómama társa. 26. Klasszikus kötő-
szó. 28. Hús. 30. Épületszárny. 32.
Játékból kiáll. 33. Labda igéje. 36.
Az ambulancia „ügyfele”. 38. Népi

hosszmérték. 39. Mongol vadló. 40.
Gyötrődik, tépelődik. 41. Kén és no-
bélium. 42. A Dorottya név önálló-
sult beceneve. 43. A lapra jegyez.
45. Silbak. 46. Házban élő. 47. Bul-
gária gk-jele. 49. Pápaszemes kígyó.
53. Szedi a lábát. 55. Elektronikai vi-
lágmárka. 58. Római számok, ösz-
szegük: 101. 60. Talpon van. 61.
Mongol uralkodó. 64. Éneklő szó.
65. Félcipő! 66. Rendben van! 

(A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!)
Mázolóbolondok c. rejtvényünk
helyes megfejtése: – Kapaszkodj
meg jól az ecsetben, most kive-
szem alólad a létrát! 

Karikatúra:  

Plasztika
A plasztikai sebész a hölgynek ógö-
rög arcélt varázsolt, eltüntette a
ráncokat, és a szájának méretét 
felére csökkentette.
–Mit tehetek még? ─ kérdezi az
orvos.
– Tudna nekem nagy és kerek
szemeket csinálni?
– Természetesen ─ válaszol a
sebész, majd az asszisztensnőjéhez
fordulva így szól: 
─… (poén a rejtvény vízsz. 1-es,
valamint függ. 13-as sz. soraiban)

Az egérke és az elefánt találkozik:
– Hány éves vagy te, elefánt, hogy ilyen nagyra nőttél?
– Kettő.
– Én is – mondja az egérke – csak két hétig beteg voltam.

Két cápa panaszkodik egymásnak:
– Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. Olyan vacak

napolajat használt, hogy napokig hasmenésem volt tőle!
– Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szőke nőt. Olyan üres

volt a feje, hogy egy hétig nem tudtam lemerülni!

Kovács úr és neje egy kertes házban lévő ismerőshöz
hivatalos ebédre. Az ízletes falatok elfogyasztása után a
házigazda büszkén vezeti körbe vendégeit a gondozott kerten.
Az egyik fánál megjegyzi:

– Ezt a fát annak emlékére ültettem, hogy összevesztem az
anyósommal.

– Nem rossz ötlet – fordul feleségéhez Kovács –, milyen szép
erdőnk lehetne már!

A nővérke így szól a kórházban a fekvő beteghez:
– Legyen szíves keljen fel, és ugráljon egy kicsit.
– De hát miért?
– Mert elfelejtettem az orvosságot felrázni, mielőtt beadtam

magának.

A skót gyerek odaszalad az anyjához:
– Anyu, az ajtóban áll egy bácsi!
– És mit akar?
– A most épülő uszodára gyűjt!
– Adj neki két vödör vizet! 

Viccek

A férfi mind őrült – kiáltja elkeseredetten Oli-
via Klára, a nyolcvanhét kilós menyasszony,
mikor megtudja, hogy vőlegénye, Csopaki-Csi-
hula Róbert, neoprimitív festő miatt áll ott, egy
nappal esküvőjük előtt, Török Rezső – a pesti pol-
gárság kedvelt alakja, népszerű regény- és for-

gatókönyvíró, olyan emlékezetes művek szerzője,
mint a Péntek Rézi – első, kirobbanó sikerű re-
gényében ugyanazt a korabeli, de máig ismerős
pesti hangulatot idézi meg, amelyet Vaszary
János és Vaszary Gábor ma is oly népszerű, Párizst
megörökítő regényeiben.

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

Török Rezső: A férfi mind őrült

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
8.

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
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Y B

Nyerőszelvény



+ 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 23–március 1.

Tv-műsorfüzet

+8

+ 8 oldal TV műsor

8. oldal >> Reklám

Gyógyszerek (ingyenes és
ártámogatott receptek)

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

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

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

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

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

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

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

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

június 9–15.

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

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

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

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
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II. oldal február 23–március 1.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:00 Déli harangszó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Kisebbségek műsora
15:30 Kémek a porfészekben
16:25 Médiaguru
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:50 Teadélután
18:40 India - Álmok útján (filmsor.)
19:30 Házaspárbaj (filmsor.) 
20:30 Híradó
21:05 Rózsaágy (filmsor.)
22:05 Az Este
22:45 Az elveszett múlt (filmsor.) 
00:30 Múlt-kor

M2

11:45 Sorstársak
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Magyar évszázadok
15:05 Szép otthonok, remek házak
15:30 Aranymetszés
16:20 Afrika gyöngyszeme (filmsor.) 
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar válogatott
19:50 Rajzfilmek
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:20 Hajónapló (filmsor.)
23:15 Záróra

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:30 Aqua (filmsor.)
16:20 Miért éppen Magyarország?
16:55 A világörökség kincsei
17:10 Honnan jöttél, Ádám?
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Széchenyi napjai (filmsor.)
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd 
21:40 Aki átsétált Ausztrálián

(dokumentumf.)
22:35 Amy (auszt. zenés 

dráma, 1998)
00:15 Sporthírek

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:40 Teleshop
12:10 Árva angyal (filmsor.)
12:55 Winnetou és Old Shatter-

hand a Halál Völgyében
(NSZK-olasz-jug. kalandf., 1968)

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 Doktor House (filmsor.)

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.)
16:10 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 ValóVilág
23:25 Szörföljetek lúzerek!

(am. vígj., 2006)

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

12:00 Mesterségek (ism.)
12:50 Jumong (filmsor.) 
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Történelmi emlékek
15:30 Emberek, mint mi (rip.)
16:00 Együttélés (dok.)
17:00 Ellengeneráció 
18:00 Híradó 
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Híradó 
20:40 A nap témája 
21:05 UEFA Champions

League (élő)
21:40 Labdarúgás: 

F.C. Internazionale Milano 
- Bayern Munchen (élő)

23:45 UEFA Összefoglaló 

Antena 1

08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai (filmsor.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek
14:00 Extralarge: A nindzsa

árnyéka (filmsor.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Kikezdesz a szőkékkel?
21:50 Vad nárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek 
23:45 Capatos Show
01:00 Alibi nélkül (am. thriller.)
02:30 A hivatal (filmsor.)
03:30 Közvetlen hozzáférés

Pro Tv

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

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.) (ism.)

13:00 Hírek 
14:00 Jesse Stone - Éjszakai

utazás (am. krimi)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

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

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

Prima TV

08:30 Otthonunk (ism.)
09:00 Cseresznye a tortán (ism.)
10:30 Ambició 
13:00 Otthonunk  (ism.)
13:30 Teleshopping (recl.)
14:00 Szívek talalkozása

(filmsor.)
15:00 Kacsamesék (animációsor.)
15:30 A boldogság szigete

(ném. dráma)
17:30 Bulvárságok
18:00 Hírek 
19:15 Kacsamesék (animációsor.)
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Szülőcsapda (vígj.)
22:30 Ütődöttek (vígjáték sor.)
23:15 Bulvárságok

AXN

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

10:40 Egy kórház
magánélete

11:40 Greek, a szövetség
12:35 Columbo
14:10 Nyomtalanul
15:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 A pokol konyhája
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
02:30 Kés/alatt
03:20 Esküdt ellenségek

Eurosport 

09:30 Extrém sportok (ism.)
10:00 Eurogólok
10:30 Snooker (ism.)
12:45 Tenisz (ism.)
20:00 Eurogólok gyorshírek
20:10 Tenisz (élő)
22:00 Szerdai válogatás
22:10 Csupa sport
22:15 Lovaglás
23:20 Golf
00:20 Golf klub
00:25 Vitorlázás
00:45 Csupa sport
01:15 Tenisz (ism.)

Minimax (kábel)

14:25 Leon 
14:30 Duda és Pocsolya
14:40 Tappancsmesék
15:05 A dzsungel könyve
15:20 Sün Alfréd forró nyomon
15:35 Akcióban Mary-Kate és

Ashley
15:55 Egérmese
17:20 Woofy
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

Columbo: Képek keret nélkül- 12:35 / Viasat 3
D. Kingston művészetkritikus meggyilkolja a nagybátyját. A férfi
ugyanis csak így tudja elérni, hogy ne változzon a nagybácsi vég -
rendelete és ő legyen a férfi felbecsülhetetlen értékű fest mény -
gyűjteményének tulajdonosa. Amikor azonban a család ügyvédje
felolvassa a végrendeletet Kingston-t nem kis meglepetés éri.

Nyomtalanul - 00:25 / Viasat 3
Will Sterling sikeres üzletember, egy önkontroll-tanfolyamokat
szervező cég, az Életelv egyik tulajdonosa. Első reklámfilmjének
forgatása után limuzinba ül és a repülőtérre indul, hogy a Ni-
agara-vízesésnél tartson egy hétvégi tanfolyamot. Néhány
perccel a távozása után azonban újabb limuzin érkezik...

Szerda / február 23.

21:05
Rózsaágy

23:00
Helyszíni szemle

22:45
Világhíradó

17:15
Párizsi jóbarátok

20:00
Széchenyi napjai

20:05
A 40 milliós játszma

23:25
Szörföljetek lúzerek! 

20:30
Két pasi - meg egy kicsi

22:10
Csupa sport

18:10 
Világjáró Grover

17:05
Ősök tere 

21:40
Labdarúgás

23:45
Capatos Show

20:30
Börtöncsapda 

15:30
A boldogság szigete 



M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
14:30 Rondó
15:30 Összhang
16:25 Van öt perce?
16:30 Emberek a természetben
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:40 India - Álmok útján (filmsor.)
19:30 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Az elveszett múlt (filmsor.)
00:25 Szélesvászon

M2

12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:55 Sírjaik hol domborulnak... 
15:55 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
16:25 Afrika gyöngyszeme (filmsor.)
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.) 
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:20 Átjáró
19:50 Rajzfilmek
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 Biszku és a többiek
23:45 Záróra

Duna TV

12:00 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:30 A nemezelésről... 
16:20 Közelebb Kínához
16:50 Univerzum 
17:40 Győztesek Világa 
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Virágzó városok
20:45 Kisenciklopédia
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 Floyd Spanyolország-

ban (filmsor.)
22:10 Viva Kuba (kubai-fran-

cia filmdráma, 2005)

TV2

10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
12:10 Árva angyal (filmsor.)
12:55 Furcsa pár 2. (am. vígj., 1998)
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 Golyóálló szerzetes

(am. vígj., 2003)
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 Kilenc túsz (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 Esti Showder
00:20 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

11:00 Ízletes (ism.)
12:00 Életfogytig utazó (ism.)
12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Történelmi emlékek (ism.)
15:30 Akzente
17:00 Közérdek (talk show) (élő)
17:30 A hét könyve  (ism.)
17:45 Lottó
18:30 Jumong (filmsor.)
20:00 Híradó 
20:40 A nap témája 
21:00 Különkiadás (élő)
22:00 CSI (filmsor.)
22:55 Eurovision 2011
23:10 Bábel 

(fr.– am. dráma)

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai (filmsor.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Egy rémrendes család

(filmsor.)
14:30 Kikezdesz a szőkékkel? (ism.)
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 rémrendes család

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Jesse Stone - Éjszakai

utazás (am. krimi) (ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)(ism.)
13:00 Hírek 
14:00 A tornádó völgye 

(am. dráma) 
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 New York Taxi (am. akcióf.)
22:15 Az örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Elit egység (filmsor.)

Prima Tv

09:00 Cseresznye a tortán  
10:30 Szülőcsapda (vígj.) (ism.)
13:00 Levintza bemutatja (ism.)
14:00 Szívek találkozása

(filmsor.)
15:00 Kacsamesék (animációsor.)
15:30 Osso Bucco - Maffiaélet

(am. vígj.)
17:30 Bulvárságok   
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Újabb esély

(valóságshow)
22:00 Bulvárhírek
22:30 Ütődöttek 

(vígjáték sor.) (ism.)

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

08:50 Smallville
09:40 Gyilkos sorok
10:35 Egy kórház

magánélete 
11:40 Greek, a szövetség
12:30 Ace Ventura - Állati nyo -

mozó (am. vígj., 1994)
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok
18:00 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

Eurosport 

09:30 Síugrás (ism.)
10:30 Tenisz (ism.)
12:30 Síugrás (ism.)
13:45 Sífutás (ism.)
16:30 Téli sportok (ism.)
15:45 Sífutás (élő)
17:30 Tenisz (élő)  
20:00 Eurogólok gyorshírek
20:10 Sífutás (ism.)
20:45 Téli sportok
21:00 Harcosok klubja
23:00 Sífutás (ism.)
00:00 Ütközések ideje
00:05 Csupa sport (ism.)
00:15 Pankráció (ism.)
00:45 Csupa sport (ism.)
00:50 Pankráció (ism.)

Minimax (kábel)

14:40 Babar és Badou kalandjai 
15:00 Viva Pinata
15:30 Shelldon
15:55 Pat és Stan
16:00 Eperke és barátai
16:50 Szárnyas szakasz
17:05 Koboldok és tündérek

földjén
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
19:50 Zigby

22:40
Az elveszett múlt 

20:10
Mindig zöldebb 

22:10
Viva Kuba

22:20
Golyóálló szerzetes 

22:25
Esti Showder

15:00
Csillagkapu

18:05
Hazai turizmus

12:30
Ace Ventura

20:00
Eurogólok 

18:25
Tappancsmesék

11:05
BBC Click

23:10
Bábel 

20:20
Next Top Model

20:30
New York Taxi 

15:30
Osso Bucco - Maffiaélet

III. oldalTV műsor <<február 23–március 1.
Csütörtök / február 24.

Gyilkos sorok   - 09:40 / Viasat 3
Jessica Fletcher egykori angoltanár és híres regényíró
rendkívüli tehetséggel oldja meg a legkülönösebb rejtélyeket.
A gyilkossági esetek látszólag mindenhol megtalálják, a
barátai lakásától kezdve egészen saját szülővárosáig. Jessicának
olykor a barátja Dr. Seth Hazlett is segít.

CSI: A helyszínelők - 21:30 / VIASAT 3
A történetek szereplői nem riadnak vissza a lőtt sebek, az
ömlő vér és az anatómiai kuriózumok látványától sem. A CSI
olyan törvényszéki nyomozókról szól, akik a bűntények szín-
helyén dolgoznak és munkájuk igen kevéssé ismert az át-
lagember számára.



IV. oldal február 23–március 1.>> TV műsor

M1

10:00 Jelfogó (ism.)
10:55 Nappali
13:01 Híradó
14:00 Átjáró
14:30 Körzeti magazinok
15:55 Sírjaik hol domborulnak...
16:25 Szökés a nagy árvíz idején

(magyar kisjátékf., 1996)
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:35 India - Álmok útján (filmsor.)
19:25 Házaspárbaj (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Üdítő
22:05 Az Este
22:40 Feldobott kő 

(ff., magyar játékf., 1968)

M2

11:48 Monda és történelem
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 A múzsa csókja
15:40 Jelfogó (ism.)
16:30 Afrika gyöngyszeme (filmsor.)
17:20 Párizsi jóbarátok (filmsor.) 
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:30 Magyar bulizene
19:25 Átjáró
19:50 Rajzfilmek
20:15 Az öcsém cipői
21:00 Híradó
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 A csodálatos Mrs. Pritchard
23:20 A művészetek hídja 

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Carlo és vendégei
12:30 Kívánságkosár 
15:00 Híradó
15:25 A világörökség kincsei
15:40 Ázsia szerelmese
16:35 "Gyilkosság, lövés által..."
17:30 Mundi Romani 
18:00 Beavatás 
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Labdarúgó-mérkőzés

Ferencvárosi TC -
Kecskeméti TE-ERECO

22:15 Magánélet (francia-
olasz filmdráma, 1962)

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
12:10 Árva angyal (filmsor.)
12:55 A nagy özönvíz (francia

katasztrófa f., 2007)
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 Hawaii Five-0 (filmsor.)
23:20 Zsaruvér (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 Kilenc túsz (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 CSI: A helyszínelők (filmsor.)
23:25 Gyilkos elmék (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

12:50 Jumong (filmsor.)
14:00 Híradó 
14:45 Zsebtörténelem (ism.)
14:50 Történelmi emlékek
15:00 Parlamenti pártok műsora
16:30 Európánk
17:00 Mesterségek (ism.)
17:30 Bulvárfigyelő (ism.)
18:00 Híradó 
18:30 Jumong (filmsor.)
19:40 Sport
20:00 Híradó 
20:40 A nap témája 
21:10 Dragobete – ünnepi műs.
00:00 Eurovision 2011
00:15 Elit halálosztók 

(braz. akcióf.)

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Szinbád kalandjai (filmsor.)
12:00 Xena (filmsor.)
13:00 Hírek 
14:00 Egy rémrendes család

(filmsor.)
14:30 Next Top Model
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:30 Labdarúgás: 

Rapid - Unirea Urziceni (élő)
22:30 Kickboxer 3 (am. akcióf.)
00:30 Halálos összecsapás

(hongk. akcióf.)

Pro Tv

07:00 Hírek
10:00 A tornádó völgy 

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

(filmsor)
13:00 Hírek 
14:00 A Nibelungok kincse

(ném. kalandf.) 
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour 
19:00 Hírek 
20:30 Románia csillagai 
22:15 A bombák földjén 

(am. akcióf.)
01:00 Életem a kabaré (am. vígj.) 

Prima TV

10:30 Osso Bucco - Maffiaélet
(am. vígj.) (ism.)

13:00 Kandikamera
14:00 Szívek talalkozása

(filmsor.)
15:00 Kacsamesék (animációsor.)
15:30 Szerelem recept (fr. vígj.)
17:30 Bulvárságok   
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Rabold el az elnököt!

(am.akcióf.)
22:30 Ütődöttek (vígjáték 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 
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

08:15 Gyilkos sorok
10:15 Egy kórház

magánélete
11:15 Greek, a szövetség
12:05 Anna - Az új kezdet
14:10 Nyomtalanul
16:00 CSI: A helyszínelők
17:00 Gyilkos számok 
18:00 A pokol konyhája
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok 
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Véres játék 

(am. akcióf., 1988)
00:20 Kés/alatt
01:10 Las Vegas

Eurosport 

09:30 Sífutás
10:15 Szánkó
10:45 Alpesi síelés
12:45 Sífutás
13:30 Síugrás (élő)
14:30 Alpesi síelés (élő)
15:15 Sífutás
15:45 Síugrás (élő)
17:30 Tenisz (élő)
20:30 Labdarúgás
20:40 Síugrás
21:45 Boksz (élő)  
00:00 Legerősebb ember
00:30 Legerősebb ember
01:00 Síugrás
01:30 Extrém sportok
02:00 Videójáték

Minimax (kábel)

15:25 Viva Pinata
15:50 Eperke és barátai
16:35 Shelldon
17:00 Koboldok és tündérek földjén
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

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. 

Véres játék - 22:30 / Viasat 3
Minden esztendőben megrendezik Hongkongban a híres-
hírhedt kumite karateversenyt. A világ legkeményebb har-
cosai gyűlnek össze, hogy eldöntsék: ki a legjobb közülük.
A verseny férfias és kegyetlen, sőt, gyakran előfordul, hogy
egyik-másik induló holtan marad a küzdőtéren.

Péntek / február 25.

16:25
Szökés a nagy árvíz idején 

21:30
Színészpalánták 

20:00
Labdarúgó-mérkőzés 

21:45
Jóban Rosszban

15:20
Kilenc túsz

18:00
Ügyvédek

21:40
Magánbeszélgetés

19:00
A dadus

21:45
Boksz

19:25 
Sün Alfréd forró nyomon

16:05
BBC Reporters

00:15
Elit halálosztók 

20:30
Labdarúgás

22:15
A bombák földjén 

20:30
Rabold el az elnököt! 



M1

10:30 Gyerekműsor
12:00 Sandokan (olasz rajzfilm sor)
12:30 Most a Buday!
13:05 Sztársáv
14:00 AutóVízió
14:30 Egészség ABC
14:55 Gyerekjáték a számítógép
15:05 Kincskereső
15:35 Magyarország
16:05 Szellem a palackból...
16:35 Aranymetszés
17:30 Magyarország története
18:00 Hogy volt!?
20:30 Híradó 
21:05 SzerencseSzombat
22:00 Az igazi tündérmese

(am. családi film, 1997) 

M2

12:30 Natúra
13:01 Pecatúra
13:25 Retrock: Beatrice
13:45 Orbán Balázs nyomában
14:35 A belső szabadságról
15:50 10. Győri Ütős Fesztivál 
16:50 Caterina és a lányok (filmsor.)
18:25 Parasztok (filmsor.)
19:15 Slágertévé
20:10 Esti mese
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:00 Híradó
21:30 Maupassant történeteiből 
22:00 Túl a barátságon (am.-

kan. filmdráma, 2005)
00:10 Szkafander és pillangó

(fr.-am. dráma, 2007)

Duna TV

11:45 Univerzum 
12:45 Híradó
13:05 Isten kezében
13:30 EtnoKlub
14:45 Daktari (filmsor.)
15:40 Tér-Hatás
16:10 Szerelmes földrajz
16:45 Balatoni utazás
17:20 Talpalatnyi zöld
17:50 Pannonia 3 keréken
18:30 Kirakat
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Dunagála Tamás Gáborral
21:00 80 nap alatt 

a Föld körül
23:15 Lélek Boulevard 

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:25 Afrikai kaland (filmsor.)
12:00 Bajnokok Ligája magazin
12:40 Két TestŐr (ism.)
13:10 Babavilág
13:40 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 A csajom apja ideges

(am. rom. vígj., 2005)
22:45 Anakonda 2.: 

(am. horror, 2004)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 A fantasztikus négyes

(anim. sor.)
11:25 Asztro Show
12:25 Házon kívül
13:00 Híradó
13:10 Autómánia
13:50 FTC- Alcoa női 

kézilabda-mérkőzés (élő)
15:30 Édes, drága titkaink (filmsor.)
16:20 Őslények kalandorai (filmsor.)
17:25 Medicine Man (filmsor.)
19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 ValóVilág
23:10 Az idegen (am. akcióf.) 
01:10 Mindenem a tánc 

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
10:55 Történelmi emlékek
11:00 UEFA Magazin
11:25 Turisztika
12:00 Bulvárfigyelő (ism.)
13:00 Határok nélkül
14:00 Híradó 
14:20 Találkozunk a tévében (ism.)
15:30 Cirkusz
15:50 Dragobete – ünnepi műs. 
18:40 TeleEnciklopédia
20:00 Híradó 
20:40 A nap témája 
21:10 Dalton fivérek (fr. vígj.)
22:45 Profik ...(talk show) (ism.)
23:45 Marylin, titkos

felvételek (fr. dok.)

Antena 1

07:00 Hírek 
09:00 Bilko főtörzs (vígj.)
11:00 Cat Ballou (western)
13:00 Hírek 
13:15 Bionic woman (filmsor.)
14:00 Az elveszett anthrax

(am. akcióf.)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean
17:00 Extralarge: Gyémán-

teső (filmsor.)
19:00 Hírek 
20:20 Hirtelen halál (am. akcióf.)
22:30 James Bond: Aranyszem

(ang. kalandf.)
01:15 Hirtelen halál 

(am. akcióf.) (ism.)

Pro Tv

10:00 Mi történik, doktor úr?
10:30 A Nibelungok kincse

(ném. kalandf.) (ism.)
12:30 Pro Motor 
13:00 Hírek 
13:05 Szeretnem! (ism.)
14:00 A keresők legendája

(filmsor.)
15:00 Kalandok a vidámpark-

ban (am. kalandf.) 
17:15 Románia csillagai (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 Alien vs. Predator 

(am. akcióf.)
22:45 Hé haver, hol a kocsim?

(am. vígj.) 
01:45 Csábítás (am. thriller)

Prima TV

08:00 Szerelem recept 
(fr. vígj.) (ism.)

10:30 Autó fórum 
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Kacsamesék (animáció sor.)
13:00 Marco Polo kalandjai

(am. kalandf.)
15:00 Gyilkos számok (filmsor.)
16:00 Holtpont (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Egy bogár élete 

(am. animáció.)
22:30 Kisiklottak (am. thriller)
00:30 Gyilkos számok (filmsor.)

AXN

09:00 Ki vagy, doki? 
10:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, doki? 
14:00 Túléltem egy japán

vetélkedőt! 
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

ATV

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

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

Viasat 3

10:15 A hihetetlen Hulk
11:05 Oprah ajándéka
12:00 Divatdiktátorok modelljei
12:30 Vészhelyzet
13:25 Columbo
15:00 Star Trek 2. - Khan

haragja (am. sci-fi, 1982)
17:10 Kézilabda Bajnokok

Ligája (élő)
+ Kolding IF (DEN) - MKB Veszprém
+ PICK Szeged - Valladolid (ESP)
20:45 Az év embere 

(am. dráma, 2006)
23:00 Las Vegas 
23:55 Gonosz falu 

(angol-am. thriller, 2002)
01:40 Hazudós Jakab

Eurosport 

09:30 Síugrás
10:00 Alpesi síelés (élő)
11:00 Északi összetett síelés (élő)
12:00 Téli sportok
12:15 Északi összetett síelés (élő)
13:15 Alpesi síelés
13:45 Északi összetett síelés (élő)
14:45 Alpesi síelés
15:15 Síugrás
17:45 Tenisz (élő)  
19:30 Biatlon
21:30 Harcosok klubja
00:30 Síugrás
02:00 Sífutás
03:00 Szuperbike (élő) 

Világbajnokság, Phillip Is-
land, Ausztrália, 1. futam

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
13:45 Zigby
14:00 Mr. Bean
15:10 Tappancsmesék
15:35 A dzsungel könyve
15:50 Én kicsi pónim
16:10 Chuggington

22:00
Az igazi tündérmese

00:10
Szkafander és pillangó 

20:00
Dunagála Tamás Gáborral

20:35
A csajom apja ideges 

22:40
Ocean's Eleven

14:00
Túléltem egy japán vetélkedőt!  

19:20
Zeneexpressz

17:10
Kézilabda Bajnokok Ligája 

03:00
Szuperbike 

10:40
Viva Pinata

17:05
Értékmentés másként

18:40
TeleEnciklopédia

13:15
Bionic Woman

20:30
Alien vs. Predator 

20:30
Egy bogár élete 

V. oldalTV műsor <<február 23–március 1.
Szombat / február 26.

Star Trek 2. - Khan haragja - 15:00 / VIASAT 3
Rutinbevetésre indult az Enterprise űrhajóval James T. Kirk
admirális. Könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó küldetése.
Különösen, hogy régi ellensége, Khan meg akarja semmisíteni.
Ennek érdekében csapdába akarja csalni az admirálist. Khan
a génmanipulált elit harcosaival rajtaüt...

Gonosz falu- 23:55 / VIASAT 3
Cassie (Christina Ricci) amerikai turistalány egy angol faluban,
ahol éppen egy ősi templomot tártak fel. A szenzációs
felfedezéssel egyidőben két fiatal tragikus baleset áldozatává
válik, Cassie túléli. A család, aki a balesetet okozta, magához
veszi a gyógyuló lányt, aki emlékezetkieséssel küzd.



VI. oldal február 23–március 1.>> TV műsor

M1

10:05 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Telesport
14:00 Fogadóóra
14:30 Kul-túra 2010
15:00 Victor Máté portré
15:30 A Himalája ösvényei
16:35 Az én lányom nem olyan

(ff., magyar rom. vígj., 1937)
18:00 Hogy volt!?
19:20 Drágakövek (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Szempont
22:00 24 (filmsor.)
22:45 Panoráma
23:15 Aranymetszés (ism.)
00:10 Hírek

M2

10:00 Gyerekműsor
11:16 Balett ABC Henriettel 
11:25 Az aranyrózsa 

barlangja (filmsor.)
13:01 Vallási műsorok
15:56 Kultúrkontroll 
16:20 Elit gimi (filmsor.)
17:15 Vivát Benyovszky!

(filmsor.)
19:10 Pillér
20:00 Esti mese
20:30 Telesport 
21:00 Híradó 
21:30 Slágertévé
22:25 Az én lányom nem olyan

(ff., magyar rom. vígj., 1937) 
23:45 Sport7 (ism.)

Duna TV

12:15 Hatodik sebesség
13:05 Élő egyház
13:30 Népzene
14:00 Csellengők
14:30 A Noszty fiú esete Tóth

Marival (ff., magyar játékf., 1938) 

15:50 Dunáról fúj a szél
(magyar ism. sor., 2010)

16:00 A világörökség kincsei
16:20 Velence, a süllyedő város 
17:10 Vannak vidékek 
18:10 Mese
18:40 Arcélek
19:25 Heti Hírmondó
20:20 Kikötő
21:05 Halhatatlan kedves

(am. dráma, 1994)

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:25 Született kémek 
11:50 Stahl konyhája
12:20 Kalandjárat
12:50 Talpig nő (magazinműsor) 
13:20 Borkultusz 
13:50 Sliders (filmsor.)
14:45 Monk (filmsor.)
15:40 Tequila és Bonetti legújabb

kalandjai (filmsor.)
16:45 Sheena (filmsor.)
17:40 Kazaam, a szellem 

(am. vígj., 1996)
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Kapj el, ha tudsz! 

(am. krimi, 2002)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Asztro Show
12:30 meneTrend
13:00 Híradó
13:05 Havazin
13:30 Warm Springs (szín.-ff.,

am. életr. drám., 2005)
15:45 Doktor Addison (filmsor.)
16:40 Eltűntnek nyilvánítva (filmsor.)
17:40 Apa-csata (am. vígj., 2005) 
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:00 Tolvajtempó 

(am. akcióf., 2000)
23:25 Heti hetes
00:45 Portré

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 Könyvszerint (ism.)
10:00 Rajzfilmek
10:55 Történelmi emlékek
11:00 Európánk
11:30 Faluműsor
13:00 Utolsó kiadás (élő)
14:00 Híradó 
14:20 A család csillaga
15:20 Folklór
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc
19:00 Lottó
19:40 Sport
20:00 Híradó 
20:40 A nap témája 
21:10 A vasálarcos (ang.kalandf.)
23:25 100% (talk show) (ism.)

Antena 1

07:00 Hírek 
09:00 A sárga rózsa (am. akcióf.)
11:00 Az elveszett anthrax

(am. akcióf.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:15 Bionic woman (filmsor.) 
14:00 Ikrek  (am. vígj.)
16:00 Hírek 
16:40 Sztárom a párom 

(ang. romantikus vígj.) 
19:00 Hírek 
20:20 A megmentő (am. akcióf.)
22:20 SuperBingo Metropolis 
01:30 Euforia Midnight Sun Tour
02:00 A megmentő 

(am. akcióf.) (ism.)
03:30 Sztárom a párom (vígj.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Kalandok a vidámpark-

ban (am. kalandf.) (ism.)
12:00 A keresők legendája

(filmsor.)
13:00 Hírek 
13:05 Apropó TV 
14:00 Nagy durranás 2 (vígj.)
16:00 Denisz a komisz (vígj.)
18:00 Románia (riportműsor)
19:00 Hírek 
20:45 Land of Jokes 
21:45 Vígjátékok 
22:45 A Tégla (am. dráma)
02:00 Apropó TV
03:00 Nagy durranás 2 

(vígj.) (ism.)

Prima TV

10:30 Nyakamban a világ
11:00 Levintza bemutatja 
11:30 Ismerkedj, álmodj, szeress
12:30 Kacsamesék (animációsor.)
13:30 Testvérek (filmsor.) 
14:30 Egy kapcsolat szabályai

(filmsor.)
15:00 Gyilkos számok 

(filmsor.) (ism.)
16:00 Vidéki szépség (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sporthírek 
19:30 Cseresznye a tortán 
20:30 Anyacsere 
22:00 Titkos szerelmek 

(filmsor.)  (ism.)
00:00 Szép még lehetsz (vígjáték)

AXN

10:00 Csillagközi romboló 
13:00 Ki vagy, doki?
14:00 Túléltem egy japán

vetélkedőt! 
15:00 Szellemekkel suttogó
16:00 NCIS: Los Angeles 
17:00 Ügyvédek
18:00 Largo Winch
19:00 Szellemekkel suttogó
20:00 Ügyvédek
21:00 NCIS: Los Angeles
22:00 Helyszíni szemle
23:05 Oviapu (am. vígj., 2003)
00:50 A hatalom hálójában
01:05 Ügyvédek 
02:05 NCIS: Los Angeles
03:50 Helyszíni szemle

ATV

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

Viasat 3

09:30 10 évvel fiatalabb
10:30 Meztelenül is szép

vagyok!
11:30 Őslények szigete
12:30 A hihetetlen Hulk
13:20 Gigamad
13:50 Amerika csillagai
14:45 A Nagy Ő
16:35 Columbo
16:10 Anna - Az új kezdet

(kan. filmdráma, 2008)
19:05 Cserebere szerelem

(angol vígj., 2004)
21:00 Négy esküvő
22:00 Odaát
22:55 Ace Ventura 2. - Hív a

természet (am. vígj.)

Eurosport 

10:00 Alpesi síelés (élő)
10:45 Síugrás
11:30 Alpesi síelés (élő)
11:45 Sífutás (élő)
14:15 Alpesi síelés (élő)
15:00 Biatlon
16:00 Síugrás (élő)  
16:45 Sífutás
19:00 Biatlon
20:00 Síugrás
21:00 Boksz
23:00 Biatlon
00:00 Síugrás
01:30 Sífutás

Minimax (kábel)

10:30 Pat és Stan
10:40 Viva Pinata
11:05 Shelldon 
11:30 Koboldok és tündérek

földjén
11:55 Redwall
12:20 Eperke és barátai
13:05 Sün Alfréd forró nyomon
13:20 Zigby
13:35 Akcióban Mary-Kate 

és Ashley
14:00 Mr. Bean 
15:25 Minimax Híradó
15:30 A dzsungel könyve
15:45 Én kicsi pónim
16:05 Chuggington
16:15 Woofy

Cserebere szerelem - 19:05 / Viasat 3
Lloyd Rockwell New Yorkból és Susie Wilding Londonból lakást
és munkát cserélnek egy hónapra a cégek között szervezett
tapasztalatcsere keretében. Először persze roppant nehezen
boldogulnak a megváltozott körülmények között. Sok ne-
hézségbe ütköznek, mert Lloyd állását meg akarja szerezni...

Ace Ventura 2. - 22:55 / Viasat 3
Ace, amikor csődöt mond az életveszélybe került mosómedve
megmentésében, Tibetbe utazik, hogy ott, a buddhista 
szerzetesek földjén keressen lelki vigaszt. Komolyabb elmé-
lyülésre azonban már nem marad ideje, mert élete 
legbonyolultabb ügyének kellős közepén találja magát...

Vasárnap / február 27.

16:35
Az én lányom nem olyan 

17:15
Vivát Benyovszky! 

14:30
A Noszty fiú esete Tóth Marival

21:05
Kapj el, ha tudsz! 

21:00
Tolvajtempó 

23:05
Oviapu

12:00
Vidám vasárnap

13:50
Amerika csillagai

23:00
Biatlon

15:25
Minimax Híradó

17:30
GyógyHír

21:10
A vasálarcos

20:20
A megmentő

22:45
A Tégla

00:00
Szép még lehetsz (



M1

10:55 Nappali
11:55 Parlamenti Napló
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
15:30 Szülőföldjeim
16:30 Emberek a természetben
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:55 Teadélután
18:30 India - Álmok útján (filmsor.)
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó
21:05 Kékfény
22:05 Az Este
22:40 A rivális 

(kan. filmdráma, 2008)
00:10 Tizenkét kőmíves

M2

11:40 Palackposta
12:20 Magyarországi néptáncok
12:30 Élni tudni kell! - A víz
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Napló
14:00 Közvetítés a parlament

üléséről
17:35 Bűvölet (filmsor.) 
18:05 Magyar rock
19:00 Átjáró
19:25 Esti mese
19:45 Mindig zöldebb (filmsor.)
20:30 Barangolások öt kontinensen
21:00 Híradó 
21:30 Színészpalánták (filmsor.)
22:25 Elisa lánya (filmsor.)

Duna TV

11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő
15:30 Nepál: Egység 

és sokszínűség
16:20 Halld Izrael!
16:50 Afrika színei (filmsor.)
17:40 Heuréka! Megtaláltam!
18:15 Térkép
19:35 Mese
19:55 Derrick (filmsor.)
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 Déva titka (német-román

dokumentumf., 2007)

22:45 Váltó
22:55 Sportaréna

TV2

10:00 Mokka habbal 
10:30 Stahl konyhája
10:45 Teleshop
11:15 Született kémek (rajzf.)
12:50 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Karácsonyi kavarodás

(francia vígj., 1999)
15:35 EZO.TV
16:40 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.)
23:25 Gyilkos számok (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 Kilenc túsz (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.)
23:20 CSI: Miami helyszínelők

(filmsor.)

Hír Tv

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

AXN

10:00 Csillagkapu
11:00 Isteni sugallat
12:00 Largo Winch
13:00 Ügyvédek
14:00 Sötét angyal
15:00 Csillagkapu
16:00 Isteni sugallat
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
22:40 ZOOM
23:00 A törvény embere
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 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

08:25 Egy kórház magánélete 
09:20 Smallville
10:10 Gyilkos sorok
11:10 Egy kórház magánélete
12:05 Greek, a szövetség
13:00 Cserebere szerelem

(angol vígj., 2004)
14:45 Nyomtalanul
16:35 CSI: A helyszínelők
17:30 Gyilkos számok
18:20 A pokol konyhája
19:15 A dadus
19:50 Jóbarátok
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Játsz/ma (am. thriller, 1997)
00:35 Nyomtalanul

Eurosport 

09:30 Tenisz
10:30 Biatlon
11:00 Síugrás
12:15 Északi összetett síelés (élő)
13:15 Sífutás
15:00 Biatlon
16:00 Északi összetett síelés (élő)
17:00 Sífutás
18:00 Síugrás
19:15 Labdarúgás
21:00 Legerősebb ember
22:45 Csupa sport
23:00 Pankráció
23:25 Csupa sport
23:30 Északi összetett síelés
00:30 Sífutás

Minimax (kábel)

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
18:15 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Tappancsmesék
18:50 A dzsungel könyve

22:40
A rivális 

18:05
Magyar rock

21:40
Déva titka

16:40
Rex felügyelő 

22:25
Dr. Csont 

12:00
Largo Winch

13:25
OtthonTV

18:20
A pokol konyhája

21:00
Legerősebb ember

16:25
Zigby

15:05
Európai híradó

VII. oldalTV műsor <<február 23–március 1.
Hétfő / február 28.

Greek, a szövetség - 12:05 / 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.

Játsz/ma - 22:15 / VIASAT 3
A fordulatos thriller egy gazdag és unott bankárról szól, aki
még saját születésnapját is egyedül ünnepelné. Édesapja is
hasonló korban lett öngyilkos. A váratlan izgalom akkor
keletkezik, amikor saját eltűnt öccse újra felbukkan a színen.
A tékozló fiú különleges születésnapi ajándékot talál ki.
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A világhálón is



VIII. oldal február 23–március 1.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:01 Híradó
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Átjáró
15:30 Alma Mater
16:25 Tudástár
16:55 Szomszédok (filmsor.)
17:30 Híradó
17:55 Teadélután
18:30 India - Álmok útján (filmsor.)
19:20 A királyi ház titkai (filmsor.)
20:30 Híradó 
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Se ördög, se angyal

(francia krimi, 2003) 
00:30 Szellem a palackból

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.)
22:20 Elisa lánya (filmsor.)
23:15 Záróra
00:05 India - Álmok útján (filmsor.) 
00:55 A királyi ház titkai 

(filmsor.)

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő
15:25 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 Az állatok világa
16:25 Az orvosi képalkotás (dok.)
17:20 Japán kultúrájának

története
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Széchenyi napjai (filmsor.)
20:50 Kisenciklopédia
21:00 Híradó
21:15 Közbeszéd
21:40 Gázolás (ff., magyar

játékf., 1955)

TV2

10:00 Mokka habbal 
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Született kémek (rajzf.)
12:50 Árva angyal (filmsor.)
13:40 Szahara (kalandf., 1983)
15:35 EZO.TV
16:40 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.)
22:25 Árnyék nélkül 2. 

(am. thriller, 2006)

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 Kilenc túsz (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 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

09:00 Sötét angyal
10:00 Csillagkapu
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 Winch
18:00 Ügyvédek
19:00 Sötét angyal
20:00 Csillagkapu
21:00 CSI: New York-i

helyszínelők
22:00 Trinity kórház
22:55 ZOOM
23:00 Derült égből család

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 

műsorablak
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

07:45 Egy kórház magánélete
08:40 Smallville
09:30 Gyilkos sorok
10:30 Egy kórház magánélete
11:30 Greek, a szövetség 
12:25 Az év embere 

(am. dráma, 2006)
14:45 Nyomtalanul
16:35 CSI: A helyszínelők
17:30 Gyilkos számok
18:20 A pokol konyhája
19:15 A dadus
19:50 Jóbarátok
20:20 Két pasi - meg egy kicsi
21:15 Gyilkos számok
22:15 Végzetes vonzerő 

(am. thriller, 1987)

Eurosport

10:45 Északi összetett síelés
11:45 Sífutás
12:45 Síugrás
13:45 Sífutás (élő)
15:15 Biatlon
16:15 Sífutás
17:00 Eurogólok
17:30 Bajnokok klubja
18:45 Sífutás
20:00 Síugrás
21:00 Boksz
00:00 Extrém sportok
00:15 Sífutás
01:15 Szuperbike
01:15 Wattok

Minimax (kábel)

14:10 Woofy
14:20 Bob, a mester
14:30 Leon (anim. sor.)
14:35 Szirénázó szupercsapat
14:45 Duda és Pocsolya
14:55 A dzsungel könyve
15:10 Én kicsi pónim
15:30 Sün Alfréd forró nyomon
15:55 Barbie, mint Rapunzel
17:15 Zigby 
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
18:05 Én kicsi pónim

A pokol konyhája - 18:20 / Viasat 3
Gordon Ramsay újra lecsap! A sorozat célja többek között a
könnyed szórakoztatás, valamint a vendéglátói profizmus és
igényesség elterjesztése és hirdetése.

Végzetes vonzerő - 22:30 / Viasat 3
A családos Dan (Michael Douglas) számára jó ötletnek tűnt a
szexis Alex-szel nyélbe ütött alkalmi légyott. Ám megdöbbenve
észleli, hogy ebből az ügyből nem lehet csak úgy menet
közben kiszállni...

Kedd / március 1.

19:20
A királyi ház titkai

19:00
Sötét angyal

15:05
Keresztmetszet 

17:20
Tempó

22:20
Elisa lánya

17:20
Japán kultúrájának története

22:25
Árnyék nélkül 2. 

22:25
Casino

21:15
Gyilkos számok

00:00
Extrém  sportok

15:55
Barbie, mint Rapunzel

Előfizetési akció!
A Központ a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

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

Maros megyei hetilap
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