
Nyakunkon a helyhatósági választások, a
lassan egy esztendeje tartó tárgyalások
ellenére a vásárhelyi magyar pártoknak
még nem sikerült a közös jelöltállításban
megegyezniük. Az RMDSZ és az EMNP
között zajló nyilatkozatháború óta a két
párt különutas lett, így az MPP egy saját,
újszerű alternatívával lépett fel.

Csütörtöki sajtótájékoztatójukon hivatalosan
bejelentették: dr. Benedek Imre harcba száll
Vásárhely polgármesteri székéért. A keresztény-

demokrata és polgári értékeket valló professzor a
rövidesen hivatalosan is bejegyzésre kerülő
Polgári Koalíció támogatását élvezi.  Szász Jenő, a
Magyar Polgári Párt elnöke elmondta, a
koalícióban az MPP mellett, különböző civil
szervezetek és egyesületek is jelen vannak,
ugyanakkor a nyitott ajtó elvét vallják, és várnak a
hasonló értékrendet valló további politikai,
egyházi és civil szervezetek a csatlakozására.    

A Polgári Koalíció és személyesen Benedek
doktor újfent az előválasztás mellett tett hitet.  A
felszólalók kifejtették: ez az egyetlen,

demokratikus, érthető és racionális módja annak,
hogy Marosvásárhelyen összmagyar jelöltet
indítsanak a jelenlegi polgármester ellenében.
Szász szerint az előválasztás azt is elősegítené,
„hogy a posztkommunista RMDSZ hegemóniának
véget vessünk”,  jelentős lépést téve ezáltal az
erdélyi magyar politikai élet demokratizálódása
felé is.  Benedek több ízben is kifejtette már, hogy
kész a közösség akaratának alávetni magát, és ha
az esetleges előválasztást nem ő nyerné, feltétel
nélkül visszalépne a győztes jelölt javára. 
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>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Vélemény

Vass Levente – Bernády György:
veseremegtető hason-
latosságok

Bizonyára köztudomású, hogy rengeteg
érdekes egybeesés fedezhető fel az Egye-
sült Államok két legismertebb és legnép-
szerűbb elnöke, Abraham Lincoln és John
F. Kennedy között, illetve meggyilkolá-
sukkal kapcsolatban is...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 5. oldal Társadalom

ACTA est fabula?

A sokat vitatott, széttüntetett (a következő tüntetés-
sorozat február 25-én lesz), és különböző közösségi
portálokon rongyosra osztott ACTA-törvénytervezet
hozzávetőlegesen négy szót juttat eszünkbe: szabályt,
kontrollt, szigort és költségeket. Az internet és a vir-
tuális valóság klasszikus értelemben szabad, azaz jelen
pillanatban alig létezik törvény, amely annak működését korlátozná. Örülünk is mi ennek,
mert – ironikusan, és pesszimista hozzáállással, de – feltehetjük a kérdést, hogy mi élvezhető
maradt nekünk, ami nem törvényellenes, nem erkölcstelen, nem drága és nem is hizlal?

Hír és hírháttér

Egyik kutya, másik eb

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára egy helyi
televízió műsorában kijelentette: „a ma-
gyar kormány a múlt évben elfelejtette fo-
lyósítani a nemzeti jelentőségű erdélyi
magyar szervezetekre és programokra
szánt támogatást, volt viszont bőven pénz
a demokrácia központokra és az új erdélyi
magyar párt finanszírozására.

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

S p o r t
A pöttyös helyett 
a korongot választotta 

Szakács Ferenc a marosvásárhelyi jégkorong
egyik azon ritka képviselője, aki már több
mint 40 éve ennek a téli sportágnak hódol.
Az egykori Elektromarosnál kezdte, majd a
rendszerváltás után Magyarországon tele-
pedett le, ahol három évig az NSZE Buda-
pest, majd tíz évig az Újpest színeiben sze-
repelt. Edzőként gyerekcsapatoknál
tevékenykedett – az Újpestnél meg a Fe-
rencvárosnál –, majd edzte a magyar junior
válogatottat, aztán az együttes szakmai ta-
nácsadója is volt. Idővel dolgozott Angliá-
ban, ahol a Milton Keynes utánpótlás-csa-
patait vezette, majd a híres szerb Cverna
Zvezda együttesét irányította sikeresen.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Vélemény

Érdekképviseleti kódex

Az erdélyi magyar választói réteg meg-
csappant létszáma ellenére is a román (és
a magyar) közélet egyik jelentős politikai
tényezője maradt. A jelenlegi helyzet sze-
rint nem kevesebb, mint három párt fog
egymással megküzdeni a szavazatainkért.

>>> 4. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

Dr. Benedek Imre a Polgári
Koalíció polgármester-jelöltje
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Névnapok
Február 24. Mátyás, János, Hedvig
Február 25. Géza, Vanda, Cézár
Február 26. Edina, Géza, Sándor, Viktor, Győző
Február 27. Ákos, Bátor, László, Éneás, Gábor
Február 28. Elemér, Román
Február 29. Antónia
Március 1. Albin, Félix, Dávid

Ajánló

Kos:  A Vénusz hatására meg fog állni, és meg fogja csodálni az
útjába eső szépséges dolgokat. Ön most egy kicsit le akar lassítani,
és önmagára akarsz koncentrálni. Végre szerelmi kapcsolatot szeretne
létesíteni. Rá fog jönni, hogy nem csak a siker hajhászása jelent bol-
dogságot. A hétvégéjét pörgesse fel, az sem ártana, ha kipróbálna
valamilyen extrém sportot!

Bika:  Ezen a héten kizökkenhet a megszokott kerékvágásból. Itt az
ideje, hogy pontot tegyen egy egészségtelen kapcsolat végére. Ha
nem ragaszkodik dolgokhoz és emberekhez annyira, akkor sok új-
donságot fog az életében tapasztalni. 

Ikrek: Ezen a héten most minden arra bátorít, hogy még több sikert
érjen el az életben. Most azon fáradozik, hogy elérjen valamit azáltal,
hogy kifejezi önmagát és tehetségét. Elég energiája van ahhoz, hogy
megcsináljon bármit, amit választott, de csak akkor, ha maga hatá-
rozhatja meg, hogy mit kellene csinálnia. 

Rák: Most minden arra bátorítja önt, hogy jobban megismerje az
élet spirituális oldalát. Természetéből kifolyólag adakozó és odaadó,
de most még inkább az lesz. Az csodálatos, ha valamit igazán meg
akar valósítani, de ne feledje, hogy ez önfeláldozással jár.

Oroszlán: Tél van, ilyenkor nem szeret kimozdulni, de azért van
ideje a barátaival megbeszélni, hogyan alakíthatnának ki egészsé-
gesebb életmódot. Talál majd egy olyan barátot, aki sportszerűen
él, még a kellemetlen időjárás ellenére is. 

Szűz: A teste most változáson megy keresztül, és valószínűleg a
súlyváltozás tüneteit érzi magén. Ne veszítse el az eszét, és ne
kezdjen bele valami őrült diétába! Ha van valami rossz szokása, mint
például a dohányzás, vagy a túlzott evés, esetleg nem szeret edzeni,
akkor most nagy elhatározásra fog jutni ezzel kapcsolatban. 

Mérleg: Egyik-másik barátjának lehet egészségügyi problémája,
és ön segíteni akar. De ne engedje, hogy mások önre zúdítsák minden
lelki gondjukat! Sokan csak sajnáltatni akarják magukat. Ne vállalja
ezt a szerepkört! Kitűnően fogja magát érezni. Nagyon szereted az
édességet, és most ennek meg is lesz a következménye. Legyen ész-
szerű!

Skorpió: Amint már hallhatta, a legtöbb baleset otthon történik,
és ha most nem elég óvatos, akkor javíthatja a statisztikát. Tehát,
vigyázzon egy kicsit jobban a megszokottnál! Ha valamilyen gyógy-
szeres kezelésben részesül, vagy ha az aszpirint rendszeresen szedi,
akkor a hét közepére teljesen elege lesz, és valami újat akar majd
kipróbálni. 

Nyilas: Biztos, hogy ezen a héten valamit túlzásba fog vinni, amitől
szenvedni fog, és ezért ez nem túl bölcs dolog. Eléggé önálló, nem
szereti, ha felülbírálják a tetteit, vagy másokhoz kell igazodnia. Ha
vállalkozásában, vagy a munkahelyén mostanában alkalmazkodnia
kell, legyen okos és türelmes. Bárhová néz, bárhová fordul, azt ta-
pasztalja, hogy mindenki beteg ön körül.

Bak: Bár lesz energiája ezen a héten ahhoz, hogy jöjjön-menjen,
jobban teszi, ha odafigyel az egészségére is. Egyen rendszeresen, és
ne fárassza ki magát túlságosan. Váratlan veszteségre vagy váratlan
haszonra számíthat. Ha veszít, akkor az saját sietségének tudható
be. Ellenőrizze a számláit és bármit, amiről azt hiszi, hogy rendben
van. Legyen nyitott az üzleti lehetőségekre, mert azok váratlanul
fognak kopogtatni az ajtón.

Vízöntő: Roppant nagystílű tud lenni, ha ruháról, modorról vagy
magatartásról van szó, de ez most nem igazán nyerő. sokat használ
önmagának, ha leszáll magas lóról. Ez a vásárlásokra és az öltözkö-
désre egyaránt vonatkozik. 

Halak: A változás a levegőben van, bár ami történik, nem biztos,
hogy a kedvére való lesz. Vigasztalja, hogy amikor a por leülepszik,
látni fogja, hogy sokkal jobban áll anyagilag, mint korábban. A kel-
lemetlenségek megszűnhetnek, ha ad magának egy kis türelmi
időt. Remek lehetősége adódik, hogy előbbre jusson vagy több
pénzre tegyen szert, de elképzelhető, hogy nem fog tetszeni az,
amivel a dolog együtt jár.

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

X-Faktor sztárjai 
Marosvásárhelyen 
A nagy népszerűségnek örvendő magyar-
országi tehetségkutató verseny, az X Faktor
sztárjai idén is Erdélybe látogatnak. Ez al-
kalommal a február 28. és március 4. kö-
zötti időszakban a legjobb 8 versenyzővel
- Kocsis Tiborral, Muri Enikővel, Baricz Ger-
gővel, Tarány Tamással, Kováts Verával, a
Rocktenors-szal, Lil C-vel és az Apollo 23-
al - találkozhatnak a rajongók. A fellépés
helyszíne és időpontja: február 28, Sport-
csarnok. Időpont: 19 óra (kapunyitás: 18
óra). A jegyek 25 lejbe kerülnek elővétel-
ben, a helyszínen pedig 30 lej lesz az áruk.

Mezőgazdászok 
évi találkozója
Február 24-én kerül sor a X. Maros megyei
mezőgazdász-találkozóra. A rendezvényt
a marosvásárhelyi Manadas étteremben
szervezi a Megyei Mezőgazdasági Igazga-
tóság délután 4 órától. Érdeklődni a
0265/262-145-ös telefonszámon. 

Nagy Elek Miklós 
kiállítása
Február 26-án, vasárnap Marosvásárhelyen,
az alsóvárosi református templom gyüle-
kezeti termében, a 10 órai istentisztelet

után, körülbelül 11.30 órai kezdettel Nagy
Elek Miklós (hallás- és látáskárosult alkotó)
képzőművészeti kiállításának megnyitójára
kerül sor. A tárlatot Bálint Zsigmond fotó-
művész nyitja meg.

Esküvői kiállítás Marosvásárhelyen
Az Erdélyi Rendezvényszervezők Egyesülete
– ASOREV – a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatallal és a Grand Szállóval közösen
február 24–26. között megszervezi az Expo
Grand Marriage című kiállítást, melyen a
legrangosabb Maros megyei rendezvény-
szervező cégek vesznek részt. A látogatók
menyasszonyi ruhákat és vőlegényi öltö-
nyöket kínáló szalonok, virágüzletek, te-
remdíszítők, fénykép- és filmkészítők, il-
letve a legjobb lemezlovasok ajánlatából
válogathatnak. A hangulatot élőzene, tánc-
produkció és tűzijáték fokozza, a résztve-
vőknek számos meglepetésben lesz részük,
és nem marad el a tombola sem, melynek
nagydíja a Maria Salon felajánlásában egy
2000 lejes esküvői ruha.

Egyed Péter a Látó meghívottja
A Látó Irodalmi Színpad februári meghí-
vottja Egyed Péter író, filozófus. A vendég-
gel Demény Péter, a Látó szerkesztője be-
szélget az Ariel Iúsági és Bábszínházban

február 25-én, szombaton 18 órától.

Utolsó előadás 
a közönség kérésére
A Hahota színtársulat Nyakig pácban című
zenés kabaré-előadását viszi újra színre a
közönség kérésére február 26-án, vasárnap
este 7 órakor a Maros Művészegyüttes ter-
mében. Jegyek elővételben a Kultúrpalota
és a Maros Művészegyüttes jegypénztára-
inál kaphatók. Internetes helyfoglalás a
www.hahota.ro oldalon.

Üzenet otthonról haza
A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kultu-
rális Egyesület szeretettel vár minden érdek-
lődőt Puskás Attila Barna Üzenet otthonról
haza című fotókiállításának megnyitójára
február 29-én, szerdán este 6 órakor a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban (Horea, volt
Baross Gábor utca 6. szám). A 2011-ben szer-
vezett örményországi kiránduláson készült,
Novák József képzőművész közreműködé-
sével összeállított dokumentációs jellegű ki-
állítást megnyitja dr. Puskás Attila, méltatja
dr. Tamási Zsolt történész-teológus, szakmai
szempontból értékeli Both Gyula fotómű-
vész. Aszalos Enikő tanárnő örmény zene-
műveket ad elő Baricz Emőke kíséretében.
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Három párt –
három jelölt?

Amikor tavaly tavasszal beindultak a pártok kö-
zött a közös polgármesterjelölt-állítással kapcsola-
tos egyeztetések, tárgyalások, sokan azt hitték,
sínen vagyunk: már csak idő kérdése a konkrét
megegyezés. Akkor úgy tűnt, legalábbis a nyilatko-
zatokból ez volt leszűrhető, hogy mindenki felis-
merte az egyfordulós választásban rejlő
lehetőséget, s azt is, hogy csak összefogással érhető
el a cél, hogy újra magyar polgármestere legyen a
városnak. Ami, ezt ismerjük el, még nem minden,
de lélektanilag igen sokat jelentene, jelenthetne a
kudarcok sorozatába, a folyamatos visszavonulásba
belefáradt, belefásult vásárhelyi magyarságnak. Is-
métlem, akkor úgy látszott, az első lépésen, az ösz-
szefogás fontosságának felismerésén túljutottak az
érintettek – a józanul gondolkodó választópolgárok
számára, azt hiszem, ez mindig is evidencia volt.
Nos, joggal bíztunk abban, hogy az összefogás gya-
korlati kivitelezése már csak idő kérdése. 

Sajnos csalatkoztunk, telt-múlt az idő, s eljutot-
tunk oda, ahol most állunk: az összefogás lassan el-
érhetetlen távolságba került, ma már mindhárom
politikai erő szinte kizárólag saját elképzelését eről-
teti. Elsőként a Tőkés-párt állt elő sokakat meglepő
javaslatával, megnevezvén Vass Leventét, a bukott
egészségügyi miniszter, Cseke Attila tanácsosát,
mint olyan személyt, aki körül megteremthető az
összefogás. Nos, mint mondtam, a meglepő javas-
lat hátterében vélhetően igen gyakorlati számítá-
sok húzódtak. A későbbi Néppárt fiatal titánjai azt
remélhették, hogy Vass támogatásáért cserébe az
RMDSZ biztos bejutó helyekhez juttatja őket a közös
tanácsosi jelöltlistákon. 

Addig-addig folytak az egyeztetések a közös je-
lölt, illetve az együttműködési protokollum aláírása
körül, míg az RMDSZ egyszercsak bejelentette: vá-
lasztási szövetségről szó sem lehet, Vass az RMDSZ
jelöltje, aki pedig támogatni akarja, az megteheti.
Ezek után nehéz eldönteni, mivel magyarázható,
hogy az RMDSZ sokat látott politikai „őshüllői” ilyen
csúnyán megvezethették, becsaphatták a Tőkés-
pártiakat. Egyesek a fiatal életkorukból fakadó na-
ivságra, mások a politikai pályára való
alkalmatlanságukra tippeltnek. Esetleg mindket-
tőre. Most pedig úgy tűnik – az országos elnök, s
maga a legfőbb protektor, Tőkés László is megszó-
lalt ez ügyben –, lassan megpróbálják elfelejteni
Vasst, s immár Smaranda Enache mögé szándékoz-
nak besorolni. Sietek leszögezni: semmi kifogásom
Smaranda Enache ellen, csakhát, ha jól emlékszem,
akkor egy közösen támogatható magyar polgár-
mester-jelölt megtalálásáról volt szó – legalábbis
ez lenne a cél. Vagy mégsem? 

A tegnapi sajtótájékoztatón elhangzottak sze-
rint most már biztos, hogy dr. Benedek Imre kardi-
ológus is indul a polgármesteri székért, aki
független jelöltként, a Magyar Polgári Párt és né-
hány civil szervezet támogatását is élvezi. 

Tehát ez idő szerint a három párt három külön
jelölttel állna ki, s háromfelé oszlanak majd a ma-
gyar választók szavazatai is. Ilyen körülmények kö-
zött pedig nem sok, szinte a nullával egyenlő az
esély a polgármesteri szék visszaszerzésére. Hacsak
nem gondolják meg magukat az előválasztást
eddig mereven elutasítók – az RMDSZ-re és a Nép-
pártra gondolok –, s végül mégiscsak a jelöltállítás
eme legdemokratikusabb, minden vitát, utólagos
szemrehányást, ujjal mutogatást kizáró módját vá-
lasztják. Még megtehetik, még nem késő. 

Szentgyörgyi László 

A sokat vitatott, széttüntetett (a következő tüntetéssorozat február 25-én lesz), és különböző közösségi
portálokon rongyosra osztott ACTA-törvénytervezet hozzávetőlegesen négy szót juttat eszünkbe: szabályt,
kontrollt, szigort és költségeket. Az internet és a virtuális valóság klasszikus értelemben szabad, azaz jelen
pillanatban alig létezik törvény, amely annak működését korlátozná. Örülünk is mi ennek, mert – ironikusan,
és pesszimista hozzáállással, de – feltehetjük a kérdést, hogy mi élvezhető maradt nekünk, ami nem
törvényellenes, nem erkölcstelen, nem drága és nem is hizlal?

ACTA est fabula?

Mi is az ACTA?

A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást
úgy képzelhetjük el, mint egy sokszereplős akció-
filmet. A harc az információért megy (áttételesen
persze a pénzért is). A szereplők: a tartalomgyártók,
akik a szerzői jogok révén lovettát akarnak zsebre
tenni. Az ellenséges táborban vannak a felhaszná-
lók, akiknek természetesen az ingyen ebéd ízlik a
legjobban, és erről nem mondanának le, másrészt
az akciófilm rendezőjeként – de akár szereplőjeként
is – ott van az állambácsi, aki ennek mentén a
kontrollt akarja növelni az állampolgárok fölött. A
szerepleosztásban fontos funkciójuk van a közve-
títőknek is (nem kell nagy ördöngösségre gondolni:
Facebook, Twitter, YouTube, stb): ők mondhatni a
felhasználók táborában harcolnak, mert ezekre a
megosztókra csak jogtiszta tartalmakat lehetne
feltenni, és ez nem áll érdekükben.

Moldován József távközlési államtitkár szerint:
„Itt két különböző fogalomról beszélünk, amelyeket
külön kell választani: a személyes célra használt
adatcseréről, adatmegosztásról, illetve az internetes
kalózkodásról és a szellemi jogvédett termékekkel
való kereskedésről. Az én álláspontom, hogy a sze-
mélyes célú adatcserét nem szabad meggátolni, a
jogvédett termékekkel való kereskedést azonban
meg kell akadályozni. Mivel az ACTA egyezményt
a nemzeti parlamentekben is ratifikálni kell, az
RMDSZ parlamenti képviselőinek én azt javaslom,
ne szavazzanak olyan törvénymódosításra, amely
internetes adatmozgást akadályoz, amennyiben
nem kereskedelmi céllal történik” – szögezte le
Moldován.

Az egyezmény nem 
szögezi le, mi legális és mi illegális

Az elmúlt évszázadokban hozzászoktunk ahhoz,
hogy vannak közkönyvtáraink, múzeumjaink, láto-
gathatunk kiállításokat, és épp kedvenc íróinkra, ze-
néinkre vagy rendezőinkre pedig úgy hívjuk fel ba-
rátaink figyelmét, hogy kölcsönadjuk nekik az
általunk megvásárolt, letöltött könyveket, zeneszá-
mokat vagy filmeket. Sőt minden tudományos, ok-
tatási, kulturális intézmény, de a jóérzés is a szellemi
javak megosztását propagálja. 

Persze idővel, ahogy a premodern korban a
nyers erő volt árucikk, az információs társadalomban
teljesen természetes dolog, hogy az információ is
egyfajta árucikké váljon: de ahogy a könyves üz-
letben külön ülőalkalmatosság van kialakítva az
ott áruba bocsátott könyvek lapozgatására, olva-
sására, sőt, ha megvásároljuk azt, szívünk joga oda-
adni azt legjobb barátunknak, akkor miért tiltja az
ACTA hogy ezt programok és az internet segítsé-
gével a virtuális valóságban is megtegyük?

„A gond ott kezdődik, hogy az egyezmény igen
lazán, vagy néhol egyáltalán nem szögezi le azt,
hogy mit nevezünk kalóztartalomnak, illegális tar-
talomnak, és hogyan kell fellépni az ilyen tartalmat
megjelenítőkkel szemben. AZ ACTA hagyja, hogy
az illetékes hatóságok szabadon értelmezzék, mi
az, amit illegálisnak találnak. Ha például a szerzői
jogok megsértéséről van szó, akkor illegális az is,
ha valaki másnak a fényképét lementi a számító-

gépére, hiszen nem az övé. Vagy ha valaki letölt
egy filmet vagy egy zeneszámot, az is törvénytelen.
Továbbá az sem világos, hogy hogyan fogják ezt
észrevenni. Lesz egy hatóság, amely minden in-
ternet-felhasználót monitorizál? Vagyis az ACTA ré-
vén az internet és a böngészés állami hatóságok
ellenőrzése alá kerül?” – teszi fel a kérdést Kovács
Lehel, a Sapientia EMTE egyetemi adjunktusa, és
informatikus.

Pozitív hozadék

Ha az ACTA pozitív hozadékára gondolok, az a
kérdés jut eszembe, hogy mi lenne, ha a sok művész,
zenész és író, rendező – aki ingyen forgat, gitároz,
körmöl, alkot – átpártolna ügyvédnek, politikusnak,
informatikusnak? Hisz ez anyagilag jobban megéri.
Kulturális termékekből viszont maradna a zacc,
ahogy az lassan ténylegesen történik, hisz nagyon
sok a gyenge minőségű szellemi termék, mind a
zenei, mind a filmes piacon.

Kovács Lehel: „Véleményem szerint csak akkor
lehet pozitív hozadéka, ha pontosítják az egyez-
mény fogalmait: pontosan leírják azt, hogy mi mi-
nősül bűncselekménynek, és mi nem. Addig, amíg
feltételezett <<illegális tartalmakért>> bárkit a
törvény elé citálhatnak, és a bírói megítélés kérdése,
hogy mekkora szigorral értelmezi az illegális tar-
talmat, addig nem lehet pozitív hozadéka. Másrészt,
bizonyos internetes tartalmakat ténylegesen kellene
ellenőrizni: például a szigorúan tudományos írá-
sokat, értekezéseket, enciklopédiákat. Fontos, hogy
ezekben ne legyen hiba, tévedés, vagy hamis in-
formáció. De ezt nem egy állami hatóság kellene
górcső alá helyezze, hanem a tudományos szféra,
akadémiák, egyesületek” – fejtette ki véleményét
Kovács.

Mint ismeretes, 2005 és 2010 között három-
szorosára nőtt az EU-ba érkező hamis termékek
száma, amelynek eredményeként 2010-ben több
mint 103 millió darab hamisítványt állítottak meg
az illetékes hatósági szervek. Hogyha az ACTA ezt
sikeresen és szavatoltan vissza tudná szorítani,
akkor esetleg el lehetne gondolkodni a törvény ra-
tifikálásán.

Egyértelműen 
negatív hatások

„Az ACTA a jelenlegi formájában visszaélésekre
ad okot mind gazdasági, mind emberjogi téren.

Ha szigorúan monitorizálnak, ha szűrni fogják az
internet tartalmát, akkor ezzel csak a feketepiaci,
illegális CD és DVD forgalmat fogják megnövelni.
Ha valaki nem tölthet le szoftvert, filmet vagy zenét,
biztos megkapja azt a forgalmazót, aki <<feke-
tén>> – jobb áron, mint az üzletben – eladja
neki. Ez pedig csak a feketegazdaságot élénkíti,
emlékezzünk csak a kilencvenes évek elejére, amikor
a piacon lehetett kapni mindenféle illegálisan má-
solt kazettát, számítógépes játékot”– fejtette ki
Kovács.

Emellett még egy igen káros hatása is lenne a
törvénynek, hisz az ACTA által előírt digitális tar-
talmak fizetőssé tétele világszinten óriási szaka-
dékok kialakulását, azaz inkább eddig is meglévő
egyenlőtlenségek fokozódását eredményezheti a
különböző társadalmi rétegek között: egyesek ké-
pesek lesznek megvenni, amit pillanatnyilag ingyen
meg lehet szerezni, akinek meg pénze sincsen, az
teljesen eleshet adott tudásoktól. Nem beszélve
arról, hogy legegyszerűbb operációs rendszer Ro-
mániában a minimálbér kétharmadába kerül.

Milyen emberjogi 
problémákat vet fel az ACTA?

„Számos emberjogi problémát vet fel, mint pél-
dául a szabad véleménynyilvánításhoz való jog, a
névtelen internethasználathoz való jog. Ez olyan,
mintha egy hatóság határozná meg azt, hogy mi-
lyen könyveket, vagy újságokat vehetek ki egy
könyvtárból, miket olvashatok. De beszélhetünk a
magánélet tiszteletben tartásához való jogról is.
Ha mindenkit monitorizálnak, akkor kinek lesz ma-
gánélete? Pedig ezek azok a jogok, amelyeket va-
lamikor a rabszolgatartó társadalmi rendszer vége
fele sikeresen kivívott magának a teljes emberiség,
amelyeket minden demokratikus állam alkotmánya
szavatol, és amelyek igazi emberré tesznek minket”
– fejezte ki felháborodását az informatikus.

Ez a szintű megfigyelés, az internethasználat
„átvilágítása” gyakorlatilag a társadalmi életünk
fontos területének folyamatos ellenőrzését jelenti
a nem kívánatos személyek által. Joggal mondhat-
juk, hogy elnézést, de a számítógépem az intim
szférámhoz tartozik. És milyen jogon kényszerítik
a hatóságok az internetszolgáltatókat, hogy sze-
mélyes adatainkat összegyűjtsék, internetes ször-
föléseinkről jegyzőkönyvet készítsenek? Vagyis min-
denki kontrollálható, alkalomadtán zsarolható lesz
a begyűjtött információk alapján?

A probléma az, hogy a jogvédők egyrészt pró-
bálják kriminalizálni a „letöltőket”, másrészt pre-
koncepciók alapján megadóztatják őket nonszensz
és igazságtalan formában. Ez a kettő így együtt
nem életképes és etikus gyakorlat. Vagy a bünte-
tőjog eszközeivel kellene fellépni hatékonyan és
igazságosan, vagy adóztatni bizonyos koncepciók
alapján. Az irónia meg abban rejlik, hogy annak
idején ugyanazok a hatalmas mamutcégek fektettek
bele a digitalizálás kutatásába és terjesztésébe, akik
most a leginkább tiltakoznak tartalmak ingyenes
megosztása ellen. Nálunkfelé erre mondják azt, hogy
visszanyalt a fagyi!

Pál Piroska



Megújult a Művész mozi

Hosszas huzavona után a város által átvett filmszínház
új arculatot öltött, az 52 esztendeje nyílt mozi korsze-
rűsítésére 690 ezer eurót fordítottak. A befektetés nagy
részét, mintegy 400 ezer eurót a 3D-s vetítésekhez szük-
séges műszaki berendezések beszerzésére és felszere-
lésére fordították. A régi, hatszáz férőhelyes teremből
három helyiséget alakítottak ki, közülük a legnagyobb
a 190 férőhelyes, a két kisebb egyikben főként gyere-
keknek szánt produkciókat, rajzfilmeket vetítenek majd. 
A felújított moziban a belépti díjak ára termenként vál-
tozik. A 3D-s produkciókra felnőtteknek 10-15-18 lejért
lehet jegyet váltani, a hagyományos filmekre olcsóbb,
átlagban 8 lej a belépő. A tanulókat és egyetemistákat
kedvezményekkel próbálják újra a moziba csalogatni,
tanulóknak 5-8 lejbe kerül, ha 3D-s produkciókra láto-
gatnak el, egyetemistáknak pedig 6-9 lejbe kerül a be-
lépő. A Művész moziban a műsorra tűzött filmek jegy-
zéke, valamint az ezekre érvényes jegyárak a
polgármesteri hivatal www.tirgumures.ro honlapján is
megtalálhatók.

Rövidesen nekilátnak a megye víz- és
csatornahálózatának kiterjesztéséhez 

A jelek szerint csúszik Maros megye egyik legátfogóbb
infrastrukturális fejlesztési terve, a víz- és csatornahá-
lózat kiterjesztése és rehabilitálása. A projekt összértéke
közel 110 millió 900 ezer euró. Az említett összegből
körülbelül 85 millió eurót az Európai Unió biztosít, 13
millió eurót az állami költségvetésből utalnak ki, ezt
további 2 millió euróval a helyi önkormányzat egészít
ki, a fennmaradó szinte 12 millió euró pedig az Aqua-
servet terheli majd. A csúszás oka, hogy a kivitelező cé-
gek hivatalos megbízása akadályokba ütközik, hiszen
a pályázaton nyertes vállalatok ellen több fellebbezést
is benyújtottak már. 
A szászrégeni tisztítóbázis körüli munkálatok kivitelezője
az egyik, aki ellen óvást nyújtottak be, ezért a közel 25
millió lej értékű szerződés aláírásának procedúráját meg
kell ismételniük. Hasonló kifogások merültek fel a rad-
nóti és marosludasi tisztítóállomás felújítását végző cé-
gek esetében is. A dicsőszentmártoni versenytárgyalást
is megismétlik, mivel az egyetlen jelentkező ajánlatát
alkalmatlannak ítélte a kiértékelő bizottság.
Ami a marosvásárhelyi munkálatok odaítélésére kiírt
versenytárgyalásra eddig két jelentkező került, a nyertes
kiválasztása még folyamatban van.
A közel 300 ezer Maros megyei fogyasztót érintő terv
kivitelezésére három év áll a vállalkozók rendelkezé-
sére.

Mi lesz a 
Május 1. stranddal?  

Annak ellenére, hogy a városi önkormányzati képviselők
már több mint egy éve úgy határoztak, hogy a város
átveszi a strandot, az továbbra is gazdátlanul, romokban
hever.  Az Oktatásügyi, Iúságügyi és Sportminisztérium
azután döntene a tulajdonjogról, miután az Országos
Beruházási Társaság (CNI) megépíttetné az oda tervezett
olimpiai méretű medencét. A medencét 75 százalékban
állami finanszírozásból, 25 százalékban helyi pénzekből
tervezik megvalósítani.  Az építkezés viszont – a számos
ígéret ellenére - évek óta késik. A Május 1. strand pilla-
natnyilag a Maros Sportklub ügykezelésében van, amely-
nek nincs pénze még a szükséges karbantartási mun-
kálatokra sem.
Az OBT szerint a marosvásárhelyi Május 1. strand szerepel
a társaság úszómedence-építési programjában. Állításuk
szerint a versenytárgyalási eljárást már 2009-ben elin-
dították, 2010 áprilisában pedig a szerződést is aláírták,
viszont a gazdasági körülmények, a pénzszűke miatt
nem rendelhették el a munkálatok elindítását. 
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Hírfolyam

Gyertyaszentelőkor (február 2.) a medve
meglátta az árnyékát, így a néphagyomány
szerint visszamegy a barlangjába – foly-
tatva a téli hibernálást –, mert ez azt jelenti,
hogy a tavasz eljövetele várat még magára.
Mi nem érjük be annyival, hogy népszoká-
sokkal támasszuk alá mondandónkat, utá-
najártunk, hogy a hétvégére és jövő hét
elejére milyen időjárásra számíthatunk, il-
letve arról is beszámolunk, hogy az enyhe
decemberhez képest, a fagyos január men-
nyire viselte meg nem csak a szervezetün-
ket, hanem a pénztárcánkat is.

Az erdélyi magyar választói
réteg megcsappant létszáma el-
lenére is a román (és a magyar)
közélet egyik jelentős politikai
tényezője maradt. A jelenlegi
helyzet szerint nem kevesebb,
mint három párt fog egymással
megküzdeni a szavazatainkért.
Ez akár „természetesnek” is
mondható, hiszen volt már
példa versenyhelyzetre. Ennek
ellenére most mégis abban kell
reménykednünk, hogy nem fog-
nak megismétlődni a korábbi
esetek, és végre valódi képvise-
letet fognak eredményezni szá-
munkra a soron következő vá-
lasztások. Mire is lenne
szükségünk?

Elsősorban nem kérünk az
RMDSZ ernyő-elméletéből. Jól
tudjuk, hogy azt az ernyőt csak
akkor mutogatták nekünk, ami-
kor választási kampány volt. Az-
tán, amikor esett az eső, és va-
laki be akart állni alája, akkor
csak „egyeseknek” jutott ott
hely. Ugyanakkor nem kellene
az egyéni felelősséget össze-

mosni a pártfegyelemmel és a
„nagyívű” politikai érdekekkel.
Szinte valamennyi vásárhelyi
kampány része volt a (főtéri) ke-
rékpáros közlekedés szükséges-
ségének hangoztatása. Ez a
téma végül csak elméletben és
papíron került terítékre, az
RMDSZ tanácsosai nem léptek
fel egységesen. Mi több, az
RMDSZ rangidős frakcióvezetője
ki is nyilvánította nemtetszését
a kerékpárosokkal szemben
(alulírott rádióhallgatóként ta-
núsíthatom ezt.) Akkor mi hasz-
nuk is volt így a kampány-bicik-
lizéseknek? A Bernády iskola
kapcsán az RMDSZ alpolgármes-
tere amiatt aggódott, hogy ne-
hogy megsértsük a románoknak
a témával kapcsolatos érzékeny-
ségét. Szerintem inkább a ma-
gyar lakosság érzékenységére
kellene tekintettel lennie. Látjuk
a környezetvédelmi miniszter
esetét. Ha valóban a városunk
környezetét óhajtja megvédeni,
márpedig a jelenlegi pozíciójá-
ból erre nem képes, akkor mi

akadályozza meg őt abban,
hogy lemondjon, és társuljon az
ügyben tevékenykedő civil szer-
vezetekhez? Városunk ügyvéd-
szenátorát az Európa Tanácsban
kifejtett munkájáért vagy pedig
a közösségünk problémáinak a
felvállalásáért támogattuk sza-
vazatainkkal? Minden elismeré-
sünk külhoni tevékenységéért,
de nem inkább itt, helyileg kel-
lene aktívabb lennie? Meggyő-
ződésem, sokan jobban értékel-
nék a minket érintő, jogi
problémák felvállalásáért (lásd
az RMDSZ-ből eltávolított ellen-
lábas ügyvéd kitartó szélma-
lomharcát). Miért kell ugyanazt
a magyar ügyet más és más mó-
don kezelni, attól függően, hogy
azt mennyire társítják valame-
lyik hatalmon lévő politikussal?
A vásárhelyi iskola-ügyekben
egymás mellett beszélnek el a
felek, annak ellenére, hogy va-
lamennyien ugyanazt akarják,
és közben marad minden a ré-
giben. Amilyen az adjonisten,
olyan a fogadjisten. Miért nem

élnek a magyar szóhasználati
joggal a tanácsosaink? Egy má-
sik fontos kérdés, hogy ki mit tud
a helyi közösség számára nyúj-
tani? Miért szavazzunk az
EMNP-re, ha az minden erőfor-
rását más vidékekre összponto-
sítja? Miért nem hozzák például
a Sapientia vezetőségét a váro-
sunkba? Esetleg „lobbizzanak
ki” egy magyar konzulátusi ki-
rendeltséget nekünk, vagy jöj-
jenek más közösségépítő ötle-
tekkel. Azt gondolják, hogy
elegendő érv mellettük az, hogy
másak, mint az RMDSZ? Az MPP
a hangzatos kijelentéseken kívül
tud-e mást is nyújtani nekünk?
Vagy csak az udvarhelyi (kis)vál-
lalkozásokra futotta az energi-
ájukból?

Mindent összevetve, jó néven
vennénk, ha egy-egy írott do-
kumentum formájában a ma-
gyar pártok írásba foglalnák,
mit vállalnak fel értünk, válasz-
tókért.

Ferencz Zsombor

Érdekképviseleti kódex

A Marosvásárhelyi Meteo-
rológiai Állomás szakemberé-
től, Pethő-Dévay Ildikótól
megtudtuk, hogy a csütörtök-
ről péntekre virradó éjszaka
beköszöntött csapadékos idő-
szak egész hétvégén kitart. A
hőmérséklet az évszakhoz
megfelelő értékeket fog mu-
tatni, azaz a maximális érték 4-
5 Celsius-fok között lesz, de
éjszaka -5 fokig is lehűlhet a
levegő. A hétvégén lehulló csa-
padék nappal eső, éjszaka
pedig hó és havas eső formájá-
ban várható. A hét utolsó nap-
ján, azaz vasárnap éjszakától
kezdődően kisebb mértékű le-
hűlésre számíthatunk, és a csa-
padékos időjárás, hó
formájában tovább tart. 

Arra a kérdésünkre, hogy az
esőzések, illetve az enyhe fel-
melegedés okozhat-e árvizet,
Pethő-Dévay elmondta, hogy

„ahhoz, hogy árvíz legyen,
ennél magasabb hőmérsékleti
értékekre lenne szükség, és hu-
zamosabb ideig. Igaz, most vi-
szonylag magasan van a
hőmérő higanyszála, de újabb
lehűléshullám következik.”

Bár embert próbáló hideg-
gel kellett megküzdenünk az
elmúlt hetekben, a Meteoroló-
giai Állomás szakértője szerint
nem nevezhető ez szélsőséges
időjárásnak. „Régebben is vol-
tak ilyen alacsony hőmérsékle-
tek az évnek hasonló szakában,
főleg az Erdélyi-medencében.
Az még egyelőre kérdéses,
hogy a globális felmelegedés
hatása-e az idén télen lehullott
sok hó, erről a tudósok vélemé-
nye is megoszlik, hogy emiatt
terjed-e nagyobb mennyiségű
nedvesség a levegőben” – fej-
tette ki Pethő.

Az, hogy ilyen farkasordító

hidegre számíthatunk-e még e
hónapban vagy akár március-
ban, Pethő nem sok esélyt lát,
illetve elmondta, hogy lassan,
de biztosan közeledik a tavasz
és a felmelegedés.

Mennyit fizettünk?

Utánajártunk, hogy az ala-
csony hőmérséklet milyen
mértékben befolyásolta a ja-
nuári gáz számláinkat, így az E-
Star sajtóreferensét, Balogh
Katalint kérdeztük. „Az E-Star
által szolgáltatott lakossági ár
változatlan 2010-től, a fo-
gyasztóink 231 lejt fizetnek 1
gigakalóriáért. Az idén január-
ban bekövetkezett hidegebb
időjárás miatt megemelkedett
a lakosság által elfogyasztott
hőenergia-mennyiség, és ez
többletköltséghez vezethet,
így magasabb lehet a számla

értéke” – mondta el Balogh. 
Marosvásárhelyen, az Or-

szágos Meteorológia Szolgálat
adatai szerint, 2011 decembe-
rében az átlaghőmérséklet
+1°C volt, míg 2012 januárjá-
ban -3°C-os átlaghőmérsékle-
tet regisztráltak; februárban
pedig ennél is alacsonyabb ér-
teket mérhettünk. „Mivel az E-
Star csak a vízszintes elosztású
rendszerrel rendelkező lakások
fogyasztását tudja egyénen-
ként követni, ezen háztartások
decemberben egy két szobás
lakás esetén 190-220 lej között
fizettek, három szoba esetén
pedig 260 lej körül.  A januári
adataink szerint, a hőenergia
előállításához 8%-kal több
üzemanyagot használtunk el,
ez minimális változást eredmé-
nyez a januári számlák érté-
kén” – összegzett Balogh.

Pál Piroska

Vége a télnek? 
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3 millió eurós 
befektetés a Somostetőn

Jóváhagyták a Somostető korszerűsítésére és átalakítására
irányuló terv finanszírozását. A döntés értelmében az Ide-
genforgalmi és Regionális Fejlesztési Minisztérium rábólintott
a 3,3 millió lej értékű beruházásra, amelynek költségeit teljes
egészében a román állam állja. A beruházás számos új ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosító létesítmény, illetve öko-
logikus parkolóhely kiépítését is célozza. 
Újraépítik a nyári színházat, felújítják és meghosszabbítják
a kisvasút pályavonalát, különböző sportok űzésére alkalmas
tereket alakítanak ki, továbbá korszerűsítik a meglévő
gyalogosjárdákat és sétányokat, valamint a somos-
tetői utakat is.

NYÍLT TÉR 

Még kér a nép, 
avagy utolsó segélykiáltás a megyei és városi RMDSZ-elnökök felé

Tisztelt Uraim!

Megyénk és városunk magyarsága megkülönböztetett fi-
gyelemmel kíséri a MOGYE szenátusának viselt dolgait. Azt,
hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne jöjjön
létre a magyar tagozat. Ha ennyi törvénytelenséget magyarok
követtek volna el, már rég le volnának tartóztatva. Azon gon-
dolkodom, hogyan merik ezt így csinálni, ki vagy kik állnak a
hátuk mögött? Első sorban talán a tanügyminiszter, de lehetnek
mások is. Talán arra is alapoznak, és nem véletlenül, hogy a
tanügyet koordináló miniszterelnök-helyettes egy olyan lágy
ember, aki mellett azt csinálnak, amit éppen akarnak. Má-
sodsorban pedig lehet, hogy félnek. De kitől, mitől? 

Talán itt van a kutya elásva. Félnek a konkurenciától. No,
de ennyire félni? A félelem a legrosszabb tanácsadó. 

Mi nem félünk. Nekünk nincs mit veszítenünk. Mi csak el-
könyveljük, hogy az RMDSZ legfelsőbb vezetése cserbenhagyott.
De miért? Hiszen nemsokára szükségük lesz a szavazatunkra.
Szerintem ez az időhúzás a politikai pecsenyesütés egyik for-
mája. Majd a választások előtt előrukkolnak valamivel, mond-
ván, „látjátok, mi mindent tudunk” és ismét küldeni fognak,
most már egy dörgedelmes miniszteri levelet. 

Uraim, észre kellene már venniük, hogy az az idő lejárt!
Nekünk, választóknak nincs már türelmünk, sem időnk tovább
várni. Mert ki tudhatja: mit hoz az elkövetkező néhány hónap
a magas politikában? Az RMDSZ ismét ott lehet a legújabb
kormányban, de akár az ellenkezője is megtörténhet, hogy
kívül reked. Akkor pedig következik a számonkérés. Gondoltak
erre, uraim? 

Ha a felső vezetés nem lép sürgősen, akkor megyei és városi
szinten kell, kellene keresni a megoldást. Szerintem el kellene
gondolkodni azon, nem-e lenne célszerű helyi szinten kilépni
a koalícióból, ily módon hozva lépéskényszerbe a felső vezetést?
A kolozsváriak már megtették egy sokkal kisebb fajsúlyú ügy
miatt. Természetesen, csak akkor tegyék, ha úgy gondolják,
hogy minket, vásárhelyi és Maros megyei választókat képvi-
selnek. Tudom, hogy egy ilyen lépésnek azonnali hatása lenne.
Elindulna végre a felső vezetés és talán a tengerész ellentá-
bornagyunkat sem hagyná hidegen a dolog.

Mit mondhatnék még? Talán annyit, hogyha a városi és a
megyei RMDSZ-vezetés képtelen egy ilyen határozott lépésre,
akkor vagy félre áll már most, vagy viseli a következményeket! 

Uraim, cselekvést várunk önöktől! Azonnali, határozott és
bátor kiállást, itt és most. Időhúzásnak, mellébeszélésnek sem
helye, sem ideje. Gondolom, érthetően fejeztem ki magam. Az
eredményektől függően a végszó a mienk, választópolgároké,
és azt mi fogjuk kimondani. 

Ítélkezni fogunk, uraim! 

Ferencz Gyula

HIRFOLYAM 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára egy helyi televízió műsorában kijelentette: „a magyar kormány a múlt
évben elfelejtette folyósítani a nemzeti jelentőségű erdélyi magyar szervezetekre és programokra szánt
támogatást, volt viszont bőven pénz a demokrácia központokra és az új erdélyi magyar párt finan-
szírozására.” Bár a címzett, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kifogásolta, hogy publikusan szeretné ezt
Kovács megvitatni, ugyanilyen formában válaszolt a féltucat „olyan állításra, amely köszönőviszonyban
sincs a valósággal.”

Bizonyára köztudomású,
hogy rengeteg érdekes egybeesés
fedezhető fel az Egyesült Államok
két legismertebb és legnépsze-
rűbb elnöke, Abraham Lincoln és
John F. Kennedy között, illetve
meggyilkolásukkal kapcsolatban
is. Íme, néhány ezek közül: Ab-
raham Lincolnt 1846-ban vá-
lasztották a Kongresszusba, John
F. Kennedyt 1946-ban; előbbi
1860-ban lett elnök, utóbbi
1960-ban; Lincoln és Kennedy
neve egyaránt hét betűből áll;
mindketten sokat foglalkoztak
az állampolgári jogokkal; mind-
kettejük felesége elvetélt, mialatt
a Fehér Házban éltek; mindkét
elnököt egy pénteki napon puf-
fantották le, és mindkettejük me-
rénylőjét még a tárgyalás előtt
kigittelték; satöbbi.

Vass Levente az Erdély TV Er-
délyi Kávéház címet viselő mű-
sorában vendégeskedett a minap;
tudják, az a laza, fesztelen han-
gulatú műsor, amelybe Gáspárik

Attila hetente meghív valakit, és
mesél neki magáról. Szó esett
szakmáról, karrierről, családról
meg egyebekről, majd a traccs-
parti vége felé – a polgármester-
jelöltség kapcsán – a riportalany
egyszer csak (huncut mosollyal
ajakán) megjegyezte: „…az idén
száztíz éve, hogy Bernády Györ-
gyöt, a 38. életévét taposva, ha-
sonlóan hozzám, polgármester-
nek választották”. És valóban:
Bernády 1864-ben született, és
1902-ben közfelkiáltották pol-
gármesterré; Vass Levente 1975-
ben, és most 2012-t írunk, tehát
érvényes a taposásos hasonlat.
Sőt, ha kissé behatóbban vizsgá-
lódunk, felfedezhetünk egy egész
sor egyéb analógiát is…

Mindketten doktori címmel
bírnak. Mindketten tavasszal
születtek, ráadásul mindketten
áprilisban, és mindketten egy
szombati napon; a Donáth úton
mocorogtak már az orgonák. A
kínai horoszkóp szerint 1975 a

Nyúl éve volt, 1864 a Patkányé
(mindkét állat négylábú, rág-
csáló, szapora, szőrös és büdös).
Egyikük sem marosvásárhelyi
születésű: Vass Levente Kézdi-
vásárhelyen jelentkezett be, Ber-
nády Bethlenben, ráadásul a két
település kilométerre pontosan
egyforma távolságra van egy-
mástól. Tanulmányaikat nem
szülővárosukban végezték. Ne-
veik – ha a „gy” betűt egynek
vesszük – egyaránt tizenegy
írásjegyből állnak, sőt, egyikük
családnevében pont annyi betű
található, amennyi a másik ke-
resztnevében, és, értelemsze-
rűen, a híres előd vezetékneve
pont annyiból áll, ahányból a
wannabe utód keresztneve, s
még a nevek magánhangzó-
száma is egyezik: négy-négy, hi-
szen Bernády ipszilonját ma-
gánhangzónak tekincsük, ahogy
Illés Ildikó tanfelügyelő-helyet-
tes néni mondaná.  A Levente
név (a szláv eredetmagyarázat

szerint) jelentése vadász, a
György pedig földművest jelent;
ez a két szó nem éppen szinoní-
mája egymásnak, viszont a ne-
vek becézett formái egyaránt i-
re végződnek: Levi, Gyuri. Arany
János mindkettejüket említi a
Toldiban: „Itt a juss, kölök; ne
mondd, hogy ki nem adtam! –
György kiált és arcul csapja, szin-
túgy csattan”, illetve: „Szép ma-
gyar leventék, aranyos vitézek!
Jaj be keservesen, jaj be búsan
nézlek”. Bernády első feleségét
(összesen négyet fogyasztott el)
ugyanúgy hívták, ahogy a Vass
Leventéét. És végül: egyiküknek
sem emeltek szobrot szülőváro-
sukban (még).

Akiben ezek után egy fikarc-
nyi kétség is felmerül azt ille-
tően, hogy ki fog belecsüccsenni
Szent Iván havában a polgár-
mesteri székbe, az vizsgáltassa
meg magát egy agyásszal, de
sürgősen!

Molnár Tibor

Vass Levente – Bernády György: veseremegtető hasonlatosságok

Egyik kutya, másik eb

Az államtitkárság először is fontosnak
tartotta leszögezni, hogy az elmúlt évben
is finanszírozták a nemzeti jelentőségű in-
tézmények közé tartozó szervezeteket és
programokat, és azt is kiemelték, hogy a
magyar kormány nem finanszíroz egyetlen
határon túli pártot sem. A kiadott közle-
ményre Kovács Péter politikai blogján rea-
gált: „Tetszik, nem tetszik, a tavalyi évben
a magyar kormány nem nyújtott normatív
támogatást”.

Kovács azt is kifogásolta, hogy a magyar
kormány ugyan meghirdetett programokat,
de nem lehet pontosan tudni, milyen prog-
ramokról és mekkora összegről van szó, hol
döntenek majd erről, Magyarországon vagy
Erdélyben. A Nemzetpolitikai Államtitkárság
diplomatikusan válaszolt, és elmondta,
hogy a pályázat kiírásait március első he-
tében fogja közzétenni, de addig is szívesen
állnak a főtitkár rendelkezésére minden ezt
érintő információval kapcsolatban.

Kovács ezt úgy értelmezte, hogy az in-
tézmény lényegében igazat adott neki, hisz
az erdélyi magyarság számára kiemelten
fontos intézmények támogatására szánt
összegek pontos meghatározása még fo-
lyamatban van. 

„A magyar kormány teletömi
pénzzel az EMNT-t”

A Demokrácia Központoknak utalt pénz-
összegek nem csak Kovácsnak „szúrják a

szemét”, hanem az elmúlt fél évben többen
is feltették a kérdést, hogy vajon mennyi
pénz is megy át ezeken a központokon. A
politikus elismeri, hogy vádjai közül egy
pontban valóban tévedett: a magyar kor-
mány nem nyújt támogatást az EMNP-nek.
„A magyar kormány betartja a romániai
párttörvényt, amely tilt mindennemű kül-
földi finanszírozást. Az EMNP számlájára
egyetlen forint sem érkezik! A magyar kor-
mány viszont teletömi pénzzel az EMNT-t.
Ember legyen a talpán, aki ezt a két szer-
vezetet meg tudja különböztetni” - írja Ko-
vács.  Majd hozzáteszi: „ugyanazokban a
székházakban működik mindkettő, ugyan-
azok a fizetett alkalmazottak, ugyanaz az
infrastruktúra áll rendelkezésre, ugyanazo-

kat a politikai üzeneteket fogalmazzák
meg, ugyanaz a szellemi nagyság lebeg
mindkettő fölött, az egyikben elnökként,
a másikban védnökként. Az EMNT finan-
szírozása jogilag rendben van, gyakorlatilag
azonban közvetett pártfinanszírozásról van
szó”.

A szövetség főtitkára  beszéde végén
azt is kijelentette, hogy az RMDSZ fel van
készülve a választásokra. „Nem vagyunk
olyan helyzetben, hogy másoknak könyö-
rögjünk, hogy jöjjenek a mi listánkra: mi
meg fogjuk nyerni a választásokat” – 
fogalmazott.

Nos, ez a szóváltás kommentárt kíván:
a jól pénzelt Demokrácia Központok ese-
tében Kovácsnak igazat kell adnunk, hiszen
sok esetben mi is éreztük, hogy magyar
kormány számára az erdélyi magyarok kö-
zül is vannak „egyformák és egyformáb-
bak”, akár tetszik, akár nem! Amiben vi-
szont nem érthetünk egyet a főtitkár úrral
az a gőgös, felsőbbrendűségi érzésről árul-
kodó beszédmód, ahogyan kijelenti: „mi
meg fogjuk nyerni a választásokat”, mert
ezzel minket, választópolgárokat néz le,
azokat a választókat, akiktől a román kor-
mány, amelyben ott ülnek pártja promi-
nensei is, fizetésük egy negyedét vissza-
vette. Ugyanakkor az is felróható a
főtitkárnak, hogy a közpénzek elszámolá-
sában az RMDSZ sem volt éppen üveg-
zsebű... Egyik kutya, másik eb.

Pál Piroska
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Tűnődés temetés után
Szombaton eltemettük Csurka Istvánt. Amint álltunk a koporsó mellett, nem tudtam szabadulni a gondolattól: Csurka István a ravatalon, Gyurcsány
az Országházban. Ez a magyar országkép. Azután: az „Apák és fiúk”. Az apák internálták Csurkát, a fiúk évtizedekkel később fasisztának bélyegezték.
A bolsevik apák nyugodt, békés öregkort értek a kapitalizmusban, ha meg nem haltak influenzában.

A fiúk és a lányok meggaz-
dagodtak, karriert csináltak, és
világszerte hirdetik, hogy itt
tombol a rasszizmus, üldözik a
kisebbségeket. A rendszerváltó
író a ravatalon, a régi rendszer
átmentett gyermekei Brüsszel-
ben és Strasbourgban, s írják a
feljelentéseket Magyarország
ellen mint európai parlamenti
képviselők.

Huszonkét éven át egy ab-
szurd dráma részesei voltunk
és vagyunk. Ennek a drámának
a szerzője azonban nem a drá-
maíró Csurka István, hanem a
„másik írószövetség”. Sokszer-
zős darabról van szó. Magyar
abszurd ez a javából. Írták Bu-
dapesten, New Yorkban, Tel-
Avivban és Európa néhány fő-
városában. Most folytatják
Brüsszelben és itthon, itthon
szakadatlanul. Miközben mi te-
metjük megint azt, aki igazsá-
gokat állított szembe a hazug-

ságokkal, temetjük egy nem-
zedék legjobbjait. Gyarapodnak
a veszteségeink: korábban Fe-
kete Gyula és Püski Sándor,
még korábban Czine Mihály és
Kiss Ferenc. A múlt héten hunyt
el Hornyik Miklós. Sok ezren
voltak Csurka István temetésén,
nem sokkal előtte több százez-
ren voltak a kormányt támo-
gató „békemenetben”, de az or-
szágképet mások, másutt
rajzolják. És ez az abszurd nem
érhet véget, mert elmaradt a
számonkérés, a bűnösök bün-
tetése, elmaradt az igazság-
szolgáltatás. A nemzet és
mindazok, akik hűséggel szol-
gálták, körön kívül rekedtek, a
pénz és a politika gengszterei
föléjük kerekedtek, hiszen volt
itt egy rendszerváltás, s van
most egy globális demokrácia.
Akinek nem tetszik, mehet,
nyitva áll a világ minden kapuja
vagy a sírgödör. Mint oly gyak-

ran, Ady jut most is eszembe,
a magyar sorstudat kétségbe-
esett utolsó felfakadása: „Ra-
vatal előttetek, ravatal…”

Most aztán tűnődhetünk
azon, hogyan is történhetett ez
velünk. Hogy történhetett az a
gyomorfordító furcsaság, hogy
változott a rendszer, de nem
változott a hatalom? Hogyan
bújtak elő annak idején az or-
szág új vezetői hirtelen, szinte
az ismeretlenségből, hogy az-
tán az ország felszámoló-biz-
tosai legyenek? Méghozzá
rendszerváltás címén! Milyen
háttérhatalom választotta ki és
tartotta kézben őket? Hogy tör-
ténhetett meg, hogy a régi nó-
menklatúra emberei úgy sétál-
tak át egyik rendszerből a
másikba, mint egyik kaszinóból
a másikba? Hol van még egy
ország Európában, ahol az ál-
lamkincstárból magánvagyont
bűvölő korábbi iúkommunista

az ország miniszterelnöke le-
het, mert néhány év alatt elé-
vül a bűncselekménye? És mi-
féle hatalom teszi lehetővé –
vagy miféle tehetetlenség –,
hogy akik éveken át száz- és
ezermilliárdokkal rövidítették
meg az országot, most is sza-
badon szervezkedhetnek a két-
harmados kormány, vagyis a
népakarat ellen? Itthon a par-
lamentben és nyugaton bárhol,
politikai védőháló alatt.

Tizenkilencben Kun Béláék
még a gyűjtőfogházból szer-
vezhették a puccsot, utódaik
ma ezt a parlamentekben te-
hetik, a hazaiban és még in-
kább az európaiban. Ma már
ez az igazi kérdés, mert már
csak erre lehetne gyakorlati vá-
laszt adni, olyan választ, amely-
nek végre következménye is le-
het. Hiszen azok, akik az
ötvenhatos megtorlásban íté-
lethozóként vagy mint verőle-

gények vagy parancsosztók
részt vettek, a volt ávósok,
azok, akik Csurka István, Witt-
ner Mária, Dénes János és sok
ezer más magyar életére törtek,
már meghaltak vagy aggastyá-
nok. Fölöttük ítélkezzen már a
Feljebbvaló. Ám itt vannak a
„fiúk” és persze a lányok, a ré-
gebbiek és az újabbak, akik
kormányzati, képviselői szere-
pük következtében felelősség-
gel tartoznak. Nemcsak politi-
kai, hanem jogi felelősséggel
is! Köztünk járnak és oktatnak
és szónokolnak és szervezked-
nek a vétkesek és a cinkosok.
Hol marad hát még mindig a
felelősségre vonás az ország
szervezett kifosztásáért, a nem-
zet megcsúfolásáért, a hazaá-
rulásért? Kit vontak felelős-
ségre eddig a kétségbeesett, az
önpusztító életekért, emberek
öngyilkosságba kergetéséért, a
magyarság pusztításáért? Tud-

juk, nagy erők nagy érdekekkel
homályosítják itt az elmét, és
tartják gúzsba kötve az igaz-
ságtevő akaratot. De mégis! Mi-
csoda össznemzeti bénultság
ez, és meddig terjedhet a te-
hetetlenség? Lehet, hogy egy
pusztító és tisztító robbanásig?
Jobb volna talán szépen, ko-
mótosan, de következetesen
igazságot tenni, hogy ne meg-
int az ártatlanok fizessék meg
annak az árát, amit az ártók el-
követtek. Egyelőre azonban az
utóbbiak az Európai Parlament-
ben, Demszky talán a horvát-
országi tengerparton, Bajnai az
amerikai egyetemen, Gyur-
csány az Országházban.

Csurka pedig a ravatalon.
Bíró Zoltán 

Magát baloldalinak valló
párt és szervezet van, több is, s
ez máris elegendő ok, hogy si-
keresen összekülönbözzenek, s
folyamatosan próbáljanak –
persze sikertelenül – össze-
fogni. A csütörtökön megala-
kult „Baloldali Kerekasztal a Vál-
tozásért” (Baka) nevű szövetség
sem ígérkezik életrevalóbbnak,
mint korábbi, hasonló célokkal
gründolt társai, viszont bizo-
nyos, hogy csendes megszű-
nése sem fog bonyolultabb tár-
sadalmi traumát okozni. Ám
legyünk pozitívak és derűlátók,
s koncentráljunk azon mozza-
natokra, amelyek eredményes
működését vetíthetik előre. Itt
van mindjárt a Népszabadság
Online, amelyik az alakulás
napján ezzel a címmel rázta fel
tespedő baloldali olvasóit:  
„Exkluzív: titkos baloldali kere-
kasztalt alapítottak.” Ez biztató
információ, hiszen egy parla-
mentáris demokráciában leg-
alább annyira szükség van titkos
baloldali kerekasztal-társa-

ságra, mint csecsemőnek a
nyers húsra. Hiába, a baloldalon
úgy szép egy társaság, ha titkos,
hiszen haladó baloldali hagyo-
mány, hogy az elvtársak kons-
pirálnak, s nem bíznak senki-
ben. S erre minden okuk
megvan, mert az is haladó bal-
oldali hagyomány, hogy a kon-
centrációt felfedik, méghozzá a
saját soraikból valaki, ahogy ez
esetben a Népszabadság tette.

Másnap az újság papír vál-
tozatában már szó sem volt
semmiféle titkos társaságról,
csak annyit jegyzett meg a
szerző, hogy az együttműködés
alapjait a nyilvánosság kizárá-
sával fektették le. Az alapítók
listája attól izgalmas igazán,
hogy kik nem telepedtek oda
az asztal köré. Megjelentek a
Thürmer Gyula-féle Magyar
Kommunista Munkáspárt, a
Vajnai Attila-féle Munkáspárt
2006 (amelyik kommunistább,
mint a Thürmer-féle párt), a Ka-
polyi László és Schmuck Andor
vezette Magyar Szociáldemok-

rata Párt (ami annak a jele,
hogy a jobb sorsa érdemes szoc-
demek 1948 óta tartó hányat-
tatása még korántsem ért vé-
get), a Trasciatti Attila
fémjelezte Zöld Baloldal (amely
pártot valaha Tamás Gáspár
Miklós irányította), s a szép höl-
gyek társaságát felettébb ked-
velő elnökhelyettes, Balog And-
rás vezetésével az MSZP
küldöttei. Feltűnő az egyébként
mindenkivel már-már mániá-

kusan összefogni akaró Demok-
ratikus Koalíció hiánya, bár az
kérdéses, hogy a résztvevőknek
Gyurcsányék hiányoztak-e.
Másrészt, néhány hónappal ko-
rábban Schmuck Andor még
olyan ellenzéki kerekasztal lét-
rehozását hirdette meg, amely-
hez minden „demokratikus” erő
csatlakozhatott volna, így az
LMP, az MDF-származék JESZ, a
szakszervezetek és civil szerve-
zetek is. Erősen foghíjas a 

kerekasztal, s még azt sem
tudni, kire osztják a baloldali
Artúr király szerepét. Csak az bi-
zonyos, a maguk sajátos Szent
Grálját hamar megtalálhatják
Vajnai Attila hajtókáján. Ám fél-
retéve minden prekoncepciót
és prejudíciumot, a programjuk
roppant eredeti, azt meg kell
hagyni. Mert nem ám az a cél-
juk, hogy nekiessenek Orbán
Viktornak, és ripsz-ropsz levált-
sák, hanem az, hogy érdemi

megoldásokat találjanak az or-
szág problémáira. „Ha azonban
a megoldásokhoz az Orbán-
kormány leváltásán keresztül
vezet az út, akkor ezt az esz-
közt is használni fogjuk” – je-
lentette ki a kerekasztal egyik
kóbor harcosa, aki eltévedhe-
tett a Gyaloggaloppban. Min-
denesetre ez azt jelenti, hogy
a Baka szerint az ország gond-
jainak megoldására lehet
olyan baloldali forgatókönyvet
összehozni, amit Orbán Viktor
vezényelne le!

Aligha kétséges, mindenki
jobban járt volna, ha a szövet-
ség terve, megalakulása, ala-
pítói névsora, célkitűzése,
egész léte valóban titokban
marad. S vonatkozik ez szinte
az összes baloldali pártra, szer-
vezetre, társaságra. Addig jó
az országnak, amíg nem hal-
lunk róluk semmit.

Ugró Miklós

A kerekasztal elvtársai
Tekintsünk el ezúttal annak megvitatásától, hogy van-e hazánkban valódi baloldali értékeket és baloldali elkötelezettségű embereket hitelesen
képviselő párt. 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Élj fenn a hegyen, de mindig számíts rá,
hogy egyszer érted jönnek a völgyből!

Bulvár. Egy sajtós mondás szerint
nem az újságárus, hanem a cím-
laphír adja el az újságot. Ebben le-
het valami: a figyelemfelkeltő,
blikkfangos cím igen fontos, még
ha az esetek többségében a cikk
elolvasása után kiderül is, hogy
kamu az egész, csak ügyesen fo-
galmazták meg.
A Központ hálistennek nincs ab-
ban a helyzetben, hogy ilyen ál-
ságos és ravasz fortélyokhoz kel-
lene folyamodnia az eladott
példányok számát, valamint az
előfizetők táborának alapterületét
növelendő, de attól még véletlenül
se gondolja senki, hogy mi ne tud-
nánk szenzációs címeket kitalálni,
mert tudunk, íme:

- Vass Levente Moszad-
ügynök?

- Smaranda Enache drágállja
a hagymát

- Szász Jenő gyerekkorában
komp akart lenni, de nem komp-
lett

- Farkasok nevelték a polgár-
mestert?

- Benedek Imre: „Műszerek raj-
zolnak izgatott görbét, de egyik
sem mutatja meg, hogy mi lakik
mélyen a szívemben”

- Frunda megdöbbentő vallo-
mása: „Igen, néztem a Való Világot!”

- Markó hajóköltőnek áll?
- VV Sanyi Marosvásárhelyen

(alias Németh Sándor a Vidám Va-
sárnapból)

- Borbély: „Sikeres a roncstrak-
tor-program, csak nehéz kimon-
dani”

- Gucumán, gájner és csump-
álák – a vásárhelyi szleng egy
nyelvész nyelvével

- Új műsor az Erdély TV-n:
Jócka feleséget keres

- Kelemen Hunor – nem ma-
csóságból borostás mindig: bo-
rotva-allergiában szenved!

- Cs. Sándor munkahelyi szex-
botránya – Lokodi mindent tagad

- Maior: „Kedvelem az állatker-
tet, otthonos”

Rádiós játékok. Az egyik keres-
kedelmi rádióban heteken át tar-
tott egy játék, melynek során a já-
tékos kedvű és vállalkozó szellemű
hallgatók a város különböző pont-
jain elrejtett, talán ötven lej értékű
vásárlási utalványokat kellett meg-
keresgéljenek, ami a sokszor mí-
nusz húsz fokos fagyokban min-
den bizonnyal jó móka lehetett.
Az egész abban csúcsosodott ki,
hogy a végén a szerencsés szel-
vényvadászok közül az, aki a leg-

pontosabban megtippelte egy
alultáplált malac súlyát – lévén
hentesüzlet-hálózat a szponzor –,ha-
zavihette a röfit, és kisüthette egy-
ben, darabokban, vagy kicsap-
hatta a balkonra gömbölyödni
még egy cseppet ételmaradékon
vagy száraztápon, az már rá volt
bízva.
Állítólag márciusban indul egy
másik hasonló játék, csak ezúttal
egy temetkezési vállalat fogja fi-
nanszírozni. Az értékjegyeket
ugyanúgy náluk lehet majd levá-
sárolni, mint a húsbolt esetében,
csak értelemszerűen nem szalá-
mit, parizert és töpörtyűt kapnak
majd a játékosok cserébe, hanem
olyasmiket, amiket ők forgalmaz-
nak: koszorúkat, csokrokat, gyász-
kegyeket, „Őszinte részvétem” fel-
iratú pólókat és sapkákat,
hagyományos és vicces gyászje-
lentéseket, satöbbit. A fődíj egy
koporsó, melyet az a kompetitor
birtokolhat majd, aki a legponto-
sabban megsaccolja az örökláda
hosszát, illetve a szélességét. Ja,
és még annyi, hogy a játékszelvé-
nyek temetőkben lesznek eldugva,
és csak éjszaka ér megkeresni őket.

Kinek mi az elviselhetetlen –
embere válogatja. Bizonyára
mindenki ismeri az M1-en futó,
Maradj talpon! című szórakoztató
műveltségi vetélkedőt; a játék lé-
nyege, hogy egy rövid meghatá-
rozás alapján, húsz másodpercen
belül ki kell találni egy szót (vagy
szavakat), ami bármi lehet: foga-
lom, tárgy, élőlény, helységnév,
személynév stb. A megfejtendő
szóból néhány betűt megadnak,
a többinek a helye üresen van
hagyva.
Nos, történt, hogy az egyik adás-
ban a következő meghatározás
szerepelt: „Az emberek nagy része
elviselhetetlennek tartja.”, a kita-
lálandó szó pedig így nézett ki:
**G*NY. Azt nem tudjuk, mit felelt
a játékos, mert nem láttuk a mű-
sort, ellenben arról értesültünk,
hogy az emberszeretetéről és to-
leranciájáról híres kurucinfo nevű
magyarországi portál egyből le-
csapott rá, és rasszizmussal vádolja
a televíziós kvízjáték szerkesztőit.

A négylábú román tehenek is
mánélét hallgatnak. Egy prázs-
mári (Prázsmár egy barcasági falu)
paraszt állítja: felfedezte, hogy a
saját termesztésű kukorica mellett
hogyan adnak több és jobb tejet
a tehenek télvíz idején is. Gelu Ză-

noagă tehéntartó istállóiban nagy
a vigadalom, ugyanis meghatá-
rozott időben zene szól. De nem
akármilyen – az alkalmazottak
szerint a titok a mánélében van.
(Amúgy az ötlet nem új, egy svájci
pihentagyú gazda már évekkel ez-
előtt rájött, hogy a zene hatására
tehenei többet tejelnek, csak ar-
rafelé kissé kifinomultabb a mar-
hák zenei ízlése: a szimfonikust
kedvelik.)
A zene diszkréten vándorol az ál-
latok fülébe egy rádióból, amely
az istálló sarkában van felszerelve,
és csak halkan adagolja a mula-
tóst. A siker hallatán más tehén-
tulajdonosok is jelezték: komolyan
gondolkoznak azon, hogy az ő ké-
rődzőik is hasonló bánásmódban
részesüljenek.
Már csak a disznópajtába kéne
plazmatévéket meg szoláriumot
szerelni, a juhkarámba jacuzzit és
kakaroke-cuccot, a tyúkólba pedig
3D-s mozit! Utóbbiban a Csibefu-
tamnak nagy sikere lenne.

Roland Garros…, izé, Roland,
a rossz. Körömollót, gyerekzoknit
és egyéb használati cikkeket (ösz-
szesen 500 lej értékben) lopott
egy bevásárlóközpontban Roland
Filipescu, a korrupcióellenes ha-
tóság Buzău megyei tisztje, akit a
térfigyelő kamerák buktattak le,
és az áruház kijáratánál fel is tar-
tóztattak (miért nem inkább le?).
Munkatársai kiváló, következetes
szakembernek nevezték, és értet-
lenül állnak az eset előtt. Pszichi-
áteri szakvélemény szerint Roland
koma kleptomániás. Ja, így már
egészen más.

Ez több a soknál - már a zsi-
dókat is hamisítják?! Műzsidó
– így jellemezte saját magát Till
Attila, a Tv2 műsorvezetője, akinek
a felesége zsidó, a gyerekei is azok,
ő maga viszont nem. Úgy alakult
ugyanakkor az élete, hogy a ba-
rátai és szerelmei is inkább zsidók
voltak – mondta Tilla egy buda-
pesti lapnak adott interjúban. 
Ottani tévés berkekben ő az egye-
düli, a többiek mind igaziak.

Szexista reklám. Letiltották a
Ryanair fapados légitársaság hir-
detéseit három brit napilapban,
miután az olvasók szexizmussal és
a nők tárgyként való ábrázolásával
vádolták meg az ír vállalatot - adta
hírül a BBC. A vitatott hirdetés –
amelyen bugyiban és melltartó-
ban pózoló csajok domborítanak,

felettük pedig a „Forró viteldíjak
és személyzet! Egy út már 9,99
fonttól!” felirat látható – a The Gu-
ardian, a The Independent és a The
Daily Telegraph című napilapok-
ban jelent meg. A brit reklámha-
tósághoz összesen 17 kérelem ér-
kezett ezzel kapcsolatban, a
testület pedig megállapította,
hogy a légitársaság szabálysértést
követett el.
Még mindig jobb, mintha kigyúrt
rövidnadrágos fiúkák pózoltak
volna a hirdetéseken, az alábbi fel-
irattal: „Forró viteldíjak és meleg
személyzet!”.

Sport. Közeledik a Londoni
Olimpia. A Vásárhelyi Hírlap
sportrovatában naponta bemu-
tatnak röviden egy-egy sportágat,
bizonyára kedvcsinálóként. Le-
nyúltuk az ötletet (utólagos en-
gedelmükkel), és mi is hetente
prezentálunk egyet, amíg csak fel
nem robban az olimpiai láng. Ci-
tius, Altius, Fortius!

FUTÁS

Az egész olimpia legnézettebb
versenyszáma a százméteres férfi
síkfutás döntője, ami megmagya-
rázhatatlan, hiszen még tíz má-
sodpercet se tart, és mindig né-
gerek nyerik egy, még az amerikai
rabszolgatartással kapcsolatos ok-
ból kifolyólag: bevett szokás volt
akkoriban, hogy aki este utolsónak
ért haza a gyapotültetvényről, az
nem kapott vacsorát.
A másik véglet a maratoni futás,
ami 42 kilométer és párszáz méter;
baromi fárasztó, még nézni is. A
futók az olimpiai stadionból in-
dulnak és oda is térnek vissza a
végén, ezért nem is értem, hogy
nem jutott még eszébe egyikük-
nek se, hogy a kijáratnál elbújjon,
s aztán az élmezőny megérkezé-
sekor visszasunnyogjon közéjük. 
Kedvelt futószám még a váltó vagy
staféta, ebben az atléták kis rövid
botokkal ütik egymás nyomát.
Elmebetegeknek külön versenyt
szoktak rendezni, amelyen futó-
bolondok indulnak.
A női futók beceneve futrinka, a
futás jövőjével foglalkozó tudo-
mány pedig a futurológia.
Futás előtt mindig melegítsünk
be, különben könnyen meghúzód-
hat térdünkben a futószalag.

Piszkozatok 
Orbitális tévedés volna azt hinni, hogy a nagy költők
csak úgy, bármiféle erőfeszítés nélkül, a kisujjukból
rázták ki a verseket, mert nem. De nem ám! Ennek
alátámasztása érdekében, íme néhány, hosszú évek
kitartó kutatómunkája során fellelt piszkozat-részlet:

A rakodópart alsó kövén ültem,
Jéghideg volt, szépen meg is hűltem.

*
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászra, házra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A napelem drága, mondhatni egy vagyon.

*

Egész úton – hazafelé –
Azon gondolkodám:

Vajon hogy a francba’ hívják
Rég nem látott anyám.

*

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek,
Bár ő Milka tántit tartja példaképnek.
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig a bősz gazda nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is – maturandus lévén,
A büszke rokonság áll a kémény szélén.
Örömkönny von hártyát minden macskaszemre:
Elsőnek jutott be a cirmosegyetemre.

*
Míg a cukrot szopogatnám,

Új ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek-fának,

S Verestóy Attilának.

Jópofa kislány levele:

Kedves Apa!

Nagyon sajnálom, de elszöktem az új barátommal.
Megtaláltam az igazi szerelmet. Nagyon aranyos, izgalmas
piercingjei, sebhelyei, tetoválásai vannak, és egy hatalmas
Harley-Davidsonja. Terhes vagyok, és Ahmed azt mondta,
hogy igazán boldogok leszünk az erdőben, a lakókocsijában.
Több gyereket is akar tőlem. Már tudom, hogy a marihuána
nem káros, ezért azt fogunk termeszteni magunknak és a
barátainknak. Ők védenek bennünket. Közben majd
imádkozunk, hogy Ahmed AIDS-e javuljon. A pénz miatt ne
aggódjatok, Ahmed lebeszélte Jamallal, hogy szerepelhetek
a filmjeiben. Rendesen megfizetnek majd, sőt, kétszer annyit
kapok, ha egyszerre több pasival csinálom. 

Üdvözöl, szerető lányod

Ui.: Apa, ez természetesen nem igaz, a szomszédban
vagyok, és tévézek. Csak meg szerettem volna mutatni neked,
hogy van rosszabb is annál, mint mikor kikap a kedvenc
focicsapatod.
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Program:

1. turnus - 09:30-11:00
2. turnus - 11:30-13:00

13:00-14:00 

3. turnus - 14:00-15:30
4. turnus - 16:00-17:30
5. turnus - 18:00-19:30
6. turnus  - 20:00-21:30

A somostetői korcsolyapálya nyitvatartási ideje: 
Beléptidíjak:

Gyerekeknek 8 lej/turnus 
Felnőttekenek 10 lej/turnus
Korcsolya kölcsönzése  12 lej/turnus
Korcsolya élezése 10 lej

Szánkó bérleti díja 1 lej.
Szánkó felvonó használattal 2 lej.

Három éven aluli gyerekek számára ingyenes a belépés. 
Studcard birtokosainak 20%-os árkedvezményt nyújtunk. 
Sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató nem kormányzati
szervezetek, egyesületek tagjainak ingyenes a belépés. 
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Claudiu Maior - közvetlen telefonos
kapcsolatban a polgárokkal 

Keddtől, 2012. február 21-től kezdődően, 17.30 órától,
Marosvásárhely alpolgármestere, Claudiu Maior  - közvetlen
telefonos kapcsolatban fog állni a polgárokkal.

Hívják a 0800 888 999-os telefonszámot, így közvetlen kapcsolatba kerülnek a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal. Az önök hívása ingyenes, és a vonalat a város
alpolgármestere, Claudiu Maior veszi át. Abban az esetben, ha olyan észrevételeik,
kérdéseik, vagy javaslataik vannak, amelyek Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
tevékenységével és jogkörével kapcsolatosak, lehetőségük nyílik ezt élőben közölni. Az
önök hívását rögzítik, az üzenet maximális időtartama 1 perc lehet. Abban az esetben, ha
kérdésére választ igényelnek, szükséges közzétenni a nevet és a telefonszámot, amelyen
önöket elérhetik.  Az önök észrevételeit közvetítik és megoldásra javasolják, a polgármesteri
hivatal keretében működő műszaki igazgatóságokon. Utólagosan megkeresik önöket a
válaszokkal vagy meghallgatásra hívják valamelyik műszaki részlegre, kiegészítő jellegű
dokumentálódás céljából. A hívások a Romtelecom hálózaton keresztül lehetségesek.
Érdeklődéssel várjuk az önök hívásait, keddtől, 2012. február 21-től kezdődően, 17.30 órakor!

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

A 30 HEKTÁRNYI (AZ IDŐK SORÁN SZEN-
NYEZETT) ÜLEPÍTŐ TÓ REHABILITÁCIÓJA

31 millió euró 
egy tisztább környezetért
A hónap végéig, a városvezetés képviselői aláírják a „a marosvásárhelyi, az idők során elszennyeződött
30 hektáros ülepítő tó rehabilitációja” elnevezésű projektre vonatkozó szerződést, a Környezetvédelmi
Körzeti Operacionális Program 2-es prioritására vonatkozóan.  
„Az integrált hulladékgazdálkodás rendszerének fejlesztése és az idők során szennyezett területek
rehabilitációja” –jelentős intervenciós terület  2.1.  – „Az integrált hulladék-gazdálkodás
rendszerének fejlesztése és a hulladékgazdálkodás infrastruktúrájának bővítése.” A beruházás
összértéke 31 millió euró (TVA-val együtt), a vissza nem térítendő finanszírozás pedig az érték 98%-a 
30 hektárnyi  területen fognak beavatkozni a talaj szennyezettsége és a szennyező anyagok
kiküszöbölése céljából, valamint a terület megfelelő környezetvédelmi paramétereinek
biztosítása végett. A területet közterületként fogják használni, és a beültetésekkel a környezeti
látványt is fokozzák majd. A projekt implementációja során minden egyes, a múltban keletkezett
hatást kiküszöbölnek.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Több mint 3 millió euró 
a Somostetőnek 
A hét elején a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium
jóváhagyta a Marosvásárhelyi Somostető szabadidős közterek
korszerűsítése és újrarendezése projekt finanszírozását, olvasható a dr.
Dorin Florea polgármesternek címzett átiratban, amely a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség
részéről érkezett. A közel 3.300.000 euró értékű projekt magába foglalja: a szabadidő eltöltési
lehetőségeinek változatossá tétele, a nyári színpad újrarendezése, a kisvonat útvonalának
átgondolása, területrendezés különböző sporttevékenységek számára, a meglévő járdák és utak
felújítása, ökológiai parkolók létrehozása. Ezen átirattal, a Megyei Jogú Város, elindítja a szerződés
aláírásának eljárását, a Nemzetközi finanszírozású projektek osztálya révén.

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

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

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

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

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

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

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

Lakás
l Sürgősen eladó 4 szobás
tömbházlakás az 1848-as Sug-
árúton, vagy elcserélném 2-3
szobás lakásra. Irányár: 55000
euró. Telefonszám:
0740635749
l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879
l Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2
fürdőszoba. Minden ajánlat ér-
dekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 
l Eladó tiszta, csendes ma-
gánlakás közös kerttel, a Kos-
suth utca 92/2 szám alatt. A

házban van 2 üres szoba,
konyha, új bútorokkal felsze-
relve, fürdőszoba, nagy elő-
szoba. A ház 2oo9-ben volt
felújítva: termopán ablakok,
hőszigetelés, új tető. Ára
47.500 euró, alkudható. Tele-
fonszám: 0721-864.604, 9-21
óra között.
l Eladó külsőleg hőszigetelt
ház a központban, 3 szobával,
konyhával, fürdőszobával, te-
rasszal, garázzsal, pincével.
Hőközponttal, termopán abla-
kokkal ellátott. Ára 110.000
euró. Telefonszám: 0265-
218.047, 9-21 között.
l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéle-
tes cégszékhelynek. Ár
megegyezés alapján. Telefon-
szám: 0726-723.972, 0722-
317.790. 
l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, fel-
újított, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával el-
látva. Nagy előszobával, pin-
cével, hőközponttal, termopán
ablakokkal, beüvegezett te-
rasszal rendelkezik. Azonnal el
lehet foglalni. Ára 57.000 euró.
Telefonszám: 0741-230.315,
14-22 óra között.
l Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonla-
kás a Grand Hotel környékén.
Ára 33.000 euró, alkudható.
Telefon: 0740-210.897. 
l Eladó bútorozott garzonlakás
az Új Kórház mellett. Ára 39.000
euró. Telefon: 0744-339.139,

naponta 18-21 óra között.

Egyéb

l 59 éves komoly nő, idős sze-
mély gondozását vállalom:
főzés, takarítás, de gyerek
gondozását is vállalom, hétvé-
géken is. Telefonszám:
0745839038

Társkereső
Hölgyek
l34 éves, független tanárnő, ro-
mantikus, egyszerű hölgy, kölcsö-
nös szimpátián alapuló
kapcsolatot keresek egy lehetőleg
nem dohányzó, jó humorú, kedves
úriember személyben. Számon
0742227718 SMS KIZÁRVA

l 59 éves komoly nő, idős sze-
mély gondozását vállalom: főzés,
takarítás, de gyerek gondozását is
vállalom, hétvégéken is. Telefon-
szám: 0745839038

l Érzékeny, 26 éves lány vagyok,
szeretem a természetet, a tenger-
parti sétákat, a kirándulásokat és
az őszinteséget. Én egy hozzám
illő fiatal úriembert szeretnék
megismerni, aki tudja mi a tiszte-
let és a szerelem. Tel 0737700001
SMS KIZÁRVA

l Jó megjelenésű, 40 éves hölgy,
tánc- és kirándulás-kedvelő, ro-
mantikus és vidám, megismerked-
nék egy egyedülálló, sportkedvelő
úriemberrel egy hosszútavú kap-
csolat reményében. Tel
0742227718 SMS KIZÁRVA

l Vidám, 40 éves hölgy, lelki tár-
sat keresek. Én érzékeny, komoly,
szimpatikus természetű vagyok,
egy vidám, vicces, egyedülálló úri-
embert keresek komoly kapcso-
latra. Tel 0737700001 SMS
KIZÁRVA

l Független, 35 éves orvos va-
gyok, szeretem a természetet és
az állatokat, imádom a kirándu-
lást és a társaságot. Én egy érde-
kes, határozott úriembert keresek,
aki megmutatja nekem, mit jelent
a szerelem. Tel 0742227718 SMS
KIZÁRVA

l Egyedülálló, 45 éves, kedves,
romantikus, határozott hölgy va-
gyok, keresek egy olyan úriem-
bert, aki tisztel, családcentrikus,
romantikus és szimpatikus. Ha
úgy gondolod hozzám való vagy,
akkor hívj. Tel 0742227718 SMS
KIZÁRVA

l 34 éves titkárnő vagyok, szere-
tem a természetet, imádom az ál-
latokat, szeretek ismerkedni,

imádom a gyerekeket és egy olyan
úriembert szeretnék megismerni,
aki családot szeretne alapítani
velem, egy új életet kezdeni mel-
lettem, egy olyan ember, aki küz-
deni tud a szeretteiért. Tel
0742227718 SMS KIZÁRVA

l 47 éves jó megjelenésű üzlet-
asszony vagyok, komoly, rendsze-
rető, családcentrikus, szeretnék
egy hosszútavú kapcsolatot egy
olyan úriemberrel, aki tud sze-
retni, őszinte, van humorérzéke és
szereti a gyerekeket. Tel
0742227718 SMS KIZÁRVA
Urak
lKeresem életem párját. Én egy
mosolygós, jókedvű, szorgalmas,
41 éves úriember vagyok, szere-
tem a természetet és az állatokat,
imádok főzni és szeretem a ren-
det. Keresek egy jólelkű, függet-
len, vidám hölgyet, akivel egy
komoly kapcsolatot alakíthatok ki.
Tel 0748328731 SMS KIZÁRVA

l „Az élet szép, és ha változa-
tossá tesszük, még szebb lehet.”
Én 59 éves asztalos vagyok, ro-
mantikus, szorgalmas, független,
családcentrikus és szeretem az
egyszerű hölgyeket, akik rendsze-
retőek és becsületesek. Ha úgy
gondolod, hozzam való vagy, hívj
a 0748328731-os telefonszámon.
SMS KIZÁRVA

l Titkár, 34 éves, vidám, humo-
ros, értelmes úriember vagyok, aki
még nem talált rá lelki társara. Én
egy csinos, érzelmes hölgyet ke-
resek, akivel megoszthatom az
életem. Tel 0748328731 SMS KI-
ZÁRVA

l Sportos, 42 éves tanár, magas,
nemdohányzó, művelt, kedves és
tisztességes úriember vagyok, ke-
resek csinos, vonzó, melegszívű
hölgyet tartós kapcsolatra. Tel
0748328731 SMS KIZÁRVA

l „Minden dolog végső lényege
a szeretet.” Üzletember, 46 éves,
elvált úriember, határozott,
őszinte, társaságkedvelő, szere-
tem az egzotikus, finom ételeket,
szeretek kirándulni és új embe -
reket megismerni. Egy hozzám illő
hölgyet keresek, aki komoly kap-
csolatra vágyik. Tel 0748328731
SMS KIZÁRVA

l „Mindegy, mi áll előttünk. Mű-
ködni fog. Mert túlságosan szeret-
lek ahhoz, hogy valaha is
elengedjelek.” Én egy 48 éves úri-
ember vagyok, szakmám állator-
vos, kedves, megbízható és
őszinte. Én mar csalódtam a höl-
gyekben, és ezt az idézetet elsze-
retném elmondani egy komoly,
vidám, életrevaló hölgynek, aki

megértő és nagylelkű. Komoly
kapcsolatra vágyom! Tel
0748328731 SMS KIZÁRVA

l Igaz szerelem! Melyik lány nem
álmodott még erről? Még a legsz-
égyenlősebb is lelki társra vágyik,
olyan valakire, aki megérti a re-
ményeit és félelmeit, nevet a vic-
cein, felajánlja a kabátját, ha
hidegre fordul az idő, elbűvöli a
szüleit, és imádja őt szépséghibá-
ival együtt. Én 40 éves, vidám ter-
mészetű, komoly és egyszerű
úriember vagyok. Megszeretném
valósítani egy fiatal hölgynek eze-
ket a dolgokat, szeretném, ha a
hölgy is komoly, őszinte, család-
centrikus lenne. Tel 0748328731
SMS KIZÁRVA

lAmbiciózus, 48 éves, szeretném,
ha végre egymásra találunk azzal a
hölggyel, akivel boldog lehetnek
egy életen át. Számomra fontos az
őszinteség és a hűség. Én azt val-
lom, hogy a párunkat nem meg-
szeretni kell, hanem megtartani
egy életen át, és őt boldoggá tenni.
Ha úgy gondolod, hogy hozzám
való vagy, hívj a következő számon
0748328731 SMS KIZÁRVA

l 45 éves, olasz úriember va-
gyok, vidám, romantikus, opti-
mista. Szeretnék egy komoly
kapcsolatot egy olyan hölggyel,
aki szereti a természetet, szeret ki-
rándulni, a gyerekeket és az őszin-
teséget. Tel 0748328731- SMS
KIZÁRVA

l Független, 29 éves úriember
vagyok, kedves, vidám, szorgal-
mas, őszinte, szeretnék megis-
merni egy komoly, életszerető,
független hölgyet, akivel egy
életet kezdjek, családot alapítsak.
Tel 0748328731 - SMS KIZÁRVA

ÜGYNÖKSÉG
Szeretné megtalálni élete nagy
szerelmét? Mi segítünk önnek
ebben! Mira Társkereső Ügynök-
ség várja hívását a 0737-700001,
0742-227718, 0748-328731 tele-
fonszámokon, vagy látogassa
meg internetes oldalainkat:
w w w.matrimonialemira.it,
www.mirasingels.eu 

Egyedül van, és új barátokat sze-
retne megismerni, vagy inkább új
szerelemre vágyik?  Most lehető-
sége van eljönni a 100-dik egye-
dülállók estéjére, amit a Mira
Társkereső Ügynökség 2012. már-
cius 10-én szervez Kolozsváron.
További tájékoztatásért kérem,
hívja a 0742227718, 0737700001,
0748328731 vagy  www.matrimo-
nialemira.it, www.mirasingles.eu

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

urológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208

Magánrendelőbe

endokrinológust

alkalmazunk. 

Tel: 0730.619.208
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m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 DTK (talk show)
12:00 Namíbia (s.)
12:30 Múzeumtúra
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 P'amende
14:25 Esély
14:55 Valóságos

kincsesbánya (s.)
15:25 Elcserélt lányok (s.)
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek 
22:10 Mindenből 

egy van (s.)
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem 
00:35 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

00:00 Melissa és Joey (s.)
00:25 Sporthírek

Péntek 

21:15
Poén Péntek

m2

09:50 Jelfák (s.)
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Bulizene
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Magyarországi

néptáncok
14:35 Mérföldkövek
15:05 Kamaszkorunk

legszebb nyara
15:30 Vigyázz!  Jazz!
16:05 A tánc

legendája (s.)
16:30 Innováció az

emberért (s.)
17:00 Sírjaik hol

domborulnak... 
17:25 Világokon át (s.)
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Lülü, a teknőc  (s.)
20:05 Töf-töf elefánt (s.)
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

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

19:55
Lülü, a teknőc

RTL Klub

08:50 Reggeli 
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött

akták (s.)
17:15 Marichuy (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL 

Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (s.)
00:50 Reflektor
01:05 Törzsutas 

(2011) 

16:10 
Döglött akták

TV2

07:00 Alexandra
Pódium  (ism.)

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

(am. filmdráma,
1999) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:00 Megasztár 6. 
23:35 Grimm (s.)
00:35 Aktív  (ism.)
01:35 Tények Este 
02:10 EZO.TV
03:10 Életfogytig

zsaru (s.)
04:00 Alexandra

Pódium  (ism.)

13:25
Szerelemcsapda

Viasat 3

07:15 A kifutó (s.)
08:10 Gyilkos 

sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

számok (s.)
11:05 A nagy csapat 3.

(am. vígj., 1998) 
12:55 A dadus (s.)
13:50 Gordon 

Ramsay (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 Gordon 

Ramsay (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi (s.) 
22:10 Bérgyilkosok

(szín.-ff., 
am.-francia
akcióthriller,
1995) 

00:45 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

01:30 Élet vagy halál
(olasz-francia-sp.
western, 1972)

22:10
Bérgyilkosok

Duna 

09:35 Térkép  (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát (6)
11:50 1 könyv HD
12:00 Magyar 

elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Nyelvőrző 
15:45 Hazajáró (s.)
16:10 Vigyázó

szemekkel a
világ körül (s.)

17:10 Az autózás
legendái

17:40 Ízőrzők 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép 
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Sólyom és

galamb (s.)
22:30 Híradó
22:35 Pleasantville

(szín.-ff., am.
vígj., 1998) 

00:40 Dunasport

22:35 
Pleasantville



12. oldal február 24 – március 2.

Műsormelléklet 

m1

09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday! 
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Családom 

és egyéb
emberfajták (s.)

14:30 Melissa 
és Joey (s.)

14:55 Madagaszkár (s.)
15:50 Sky kapitány és

a holnap világa
(am.-angol-olasz
sci-fi akcióf., 2004)

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

Szombat
20:30 Híradó
21:15 Utolsó jelentés

Annáról
(magyar rom.
dráma, 2009) 

23:00 A mások élete
(német
filmdráma, 2006)

00:10 Sporthírek

Szombat

15:50
Sky kapitány és a holnap világa

m2

08:55 Gyerekműsor
11:55 Az utolsó

mohikán (s.)
12:25 Erdőntúli

vasutak
12:45 Az Eoli-szigetek

tűzhányói 
13:02 Egy cseppnyi

Magyarország 
13:55 Hagyományok

őrzői
14:05 Csodatopán (s.)
16:30 A falu jegyzője (s.)
17:40 Magyarország

története(s.)
18:05 Kálloy Molnár

Péter koncert
19:00 Otthonod a

kávéház (s.)
19:20 Mi micsoda (s.)
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:35 Sky kapitány és

a holnap világa
(am.-angol-olasz
sci-fi akcióf., 2004)

23:20 Gasztroangyal
00:15 Az elveszett

múlt (s.)

18:05 
Kálloy Molnár Péter koncert

RTL Klub

07:00 Kölyökklub 
11:00 Boci és Pipi (s.)
11:25 Asztro Show
12:25 Házon kívül

(ism.)
12:55 Autómánia
13:30 Bigyó 

felügyelő (s.)
15:00 Az agyoncsapat

(am. kalandf.,
1989) 

17:05 A cserecsapat
(am. vígj., 2000) 

19:30 RTL Klub 
Híradó

20:00 Fókusz Plusz
20:30 Aladdin 

(am. anim. f.,
1992) 

22:20 ValóVilág 
23:30 Underworld:

Evolúció (s.)
01:30 Tsui Hark:

Vámpírok kora
(hongk.-japán-
holland horror,
2002) 

03:10 Fókusz 
Plusz (ism.)

03:35 Műsorszünet

17:05 
A cserecsapat

TV2

07:00 Az idő
örvényében 

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

magazin
13:25 Gyilkos 

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

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

(magyar vígj.,
2010) 

22:25 Bad Boys - Mire
jók a rosszfiúk?
(am. akció-vígj.,
1995) 

01:40 Jackie Chan:
A csodazsaruk
(am.-hongk.
akcióf., 1999) 

02:40 EZO.TV

20:35
Igazából apa

Viasat 3

06:45 Egy kórház
magánélete (s.)

08:30 A szépség és a
szörny (s.)

09:25 A dadus (s.) 
10:25 Zsírégetők (s.)
11:25 Halottnak a

csók (s.)
12:15 Dawson és a

haverok (s.)
14:00 Szívek

szállodája (s.)
15:50 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
16:15 Lúzer (am. rom.

vígj., 2000)
18:10 Hippolyt

(magyar vígj.,
1999) 

20:00 Derült égből
Polly (am. rom.
vígj., 2004) 

22:00 Időzített bomba
(am. akcióf., 1994) 

00:15 Get Carter 
(am. krimi, 2000) 

02:10 Időzített bomba
(am. akcióf., 1994) 

04:10 Élet vagy halál
(olasz-francia-sp.
western, 1972)

18:10
Hippolyt

Duna 

09:20 Daktari (s.)
10:10 Bevallott múlt 
10:40 Csavargó kutya

3. (am. családi
kalandf., 2006) 

12:10 Családi krónikák 
12:40 Duna anzix 
13:02 Híradó 
13:20 Határtalanul

magyar 
13:50 Vissza

Sherwoodba! 
14:45 Munka-Társ 
15:15 Heuréka! 
15:45 Emlékezés a

kommunizmus
100 millió
áldozatára

19:00 Híradó
19:35 Rabálom -

Márianosztra
1952 (magyar
anim. f., 2011) 

20:00 Stúdióbeszélgetés
22:00 Feldobott kő 

(ff., magyar
játékf., 1968)

23:25 Dunasport
23:40 Szeretlek, Faust

(magyar játékf.,
2010)

22:00
Feldobott kő

m1

06:55 Ma Reggel
09:05 Vallási műsorok
13:15 Hírek
13:20 Szellem a

palackból... 
13:50 Anno
14:20 Színek és ízlések 
14:35 Sodrásban 

(ff., magyar
filmdráma,
1963)

16:00 Labdarúgó EB
magazin

16:30 Olimpiai
magazin

17:00 Telesport
17:30 Nulladik óra

(am. vígj., 1985) 
19:05 Rex 

Rómában (s.)
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 Magyarország,

szeretlek!
22:30 Gladiátor 

(am.-angol tört.
kaladf., 2000)

00:00 A semmi ágán
(am. vígj., 1990)

Vasárnap

22:30
Gladiátor

m2

09:45 Zorro 
legendája (s.)

11:10 Sandokan (s.)
11:30 Enid Blyton

kalandfilm
sorozata (s.)

12:00 Az utolsó
mohikán (s.)

12:25 A szeretetfalvai-
dédai vasút

12:45 Hagyományok
őrzői

13:01 Vallási műsorok
16:05 Tizenkét hónap

az erdőn (s.)
16:30 Magyarország

története (s.)
16:55 Spandau Ballet
18:55 Otthonod a

kávéház (s.)
19:20 Mi micsoda (s.)
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:35 A Lényeg
22:05 Sodrásban 

(ff., magyar
filmdráma, 1963)

23:25 Bízzál 
bennem (s.)

20:10
Szerelmem, Afrika 

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub(6)
11:05 Trendmánia
11:40 Teleshop
12:35 Törzsutas (2011) 
13:05 Havazin
13:40 FTC-Csurgó férfi

kézilabda-
mérkőzés (élő)

15:25 Eltűntnek
nyilvánítva (s.)

16:30 Tru Calling - Az
őrangyal (s.)

17:35 Flubber 
- A szórakozott
professzor 
(am. családi
vígj., 1997) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 ValóVilág (2011)

(élő) - Aréna
00:50 Portré
01:25 A háború

ködében (am.
dokumentumf.,
2003) 

17:35
Flubber

TV2

07:15 Szövetségben a
természettel 

07:45 Tv2 matiné
12:35 Stahl konyhája 
13:05 Kalandjárat

(ism.)
13:35 Borkultusz 
14:05 Több mint

TestŐr 
14:35 A kiválasztott (s.)
15:35 Monk (s.)
16:35 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:35 Igazából apa

(magyar vígj.,
2010) 

19:30 Tények 
20:00 Napló 
21:05 Csak a 

testeden át!
(am. rom. vígj.,
2008) 

22:50 Félholt 
(német-am.
akcióf., 2002) 

00:50 Egy csodálatos
elme 
(am. filmdráma,
2001) 

03:15 EZO.TV
03:50 Napló  (ism.)

00:50
Egy csodálatos elme 

Viasat 3

08:35 A szépség és a
szörny (s.)

09:30 Smallville (s.)
10:20 Topmodell

leszek! (s.)
11:15 Szex és New

York light (s.)
12:25 A nagy

házalakítás (s.)
14:10 Hippolyt

(magyar vígj.,
1999) 

15:55 Derült égből
Polly (am. rom.
vígj., 2004) 

17:45 A király
nevében (német-
kan.-am. kalandf.,
2007) 

20:05 Harmadik
műszak (s.)

21:00 CSI: A
helyszínelők (s.)

22:00 Nikita (s.)
22:55 Ace Ventura -

Állati nyomozó
(am. vígj., 1994) 

00:35 Bérgyilkosok
(szín.-ff., am.-
francia
akcióthriller, 1995) 

17:45
A király nevében

Duna 

10:00 Bevallott múlt 
10:30 Vallási híradó
13:02 Híradó - Déli 
13:10 Vers
13:15 Élő népzene
13:45 Lyukasóra 
14:15 Rosszcsont

kalandjai 
15:15 Csellengők 
15:45 Arcélek 
16:15 Hazajáró
16:45 Múltidéző

(magyar ism.
műsor) 

17:15 Magyar
történelmi
arcképcsarnok 

17:35 Uz Bence 
(ff., magyar rom.
film, 1938) 

19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 Újévi 

koncert (ism.)
22:05 Klubszoba
23:00 Dunasport
23:15 Porrá 

leszünk (s.)

17:35 
Uz Bence



13. oldalfebruár 24 – március 2.

Műsormelléklet

m1

09:05 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:10 Rex Rómában (s.)
12:00 Olimpiai

magazin
12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Kárpát 

Expressz
13:55 Roma

Magazin
14:25 Domovina
14:55 Múlt-kor
15:25 A Szövetség 
16:20 Angyali

érintés(s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:55 A megoldások

magazinja
18:40 Család 

csak egy van (s.)
19:30 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (s.)
23:05 Az Este
23:40 Aranymetszés
01:35 Múlt-kor
00:05 Zöld Tea

Hétfő 

22:10
Hacktion

m2

09:00 Budapest
természeti értékei

09:25 Társbérletben 
a tárgyakkal

09:50 Nemzeti
értékeink 

11:00 Válaszd a
tudást!

12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:25 A múzsa 

csókja (s.)
14:50 Főtér 
16:15 Hogy volt!? (s.)
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali 

érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:30 Maradj talpon! 
23:25 Stingers (s.)
00:10 Drága 

doktor úr (s.)

18:45 
Família Kft.

RTL Klub

06:05 Jó reggelt,
skacok!

07:35 Reflektor
Reggel

07:50 Reggeli 
08:25 A szerelem

rabjai (s.)
09:20 Második esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai

(török filmsor.,
142. rész, 2007) 

15:10 Sarokba
szorítva (s.)

16:10 Döglött akták (s.)
17:15 Marichuy  (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz! 
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 Dr. Csont (s.)
23:15 Nagyágyúk (s.)
00:25 PokerStars.net 
00:20 Reflektor
00:35 Minden

rendben lesz
(am.  filmdráma,
2005) 

22:20 
Dr. Csont

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:30 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek 
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV
13:20 Babe 

(am. vígj., 1992) 
15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
23:00 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:00 Aktív  (ism.)
01:00 Tények Este 
01:35 EZO.TV
02:10 Életfogytig

zsaru (s.)
04:00 Aktív Extra

(ism.)

13:20
Babe

Viasat 3

06:20 Dawson és a
haverok (s.)

07:05 A kifutó (s.)
08:00 Gyilkos sorok (s.)
09:50 Gyilkos 

számok (s.) 
10:40 A király

nevében (német-
kan.-am. kalandf.,
2007) 

12:55 A dadus (s.)
13:50 Gordon 

Ramsay (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 Gordon Ramsay 
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:10 Az utolsó

mohikán (s.)
00:15 CSI: A

helyszínelők (s.)
01:10 Kísérleti

patkányok (am.
thriller, 1998) 

14:45 
Monk

Duna 

08:35 Sólyom és
galamb (s.)

09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát (6)
11:50 1 könyv HD
12:00 Magyar elsők 
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:30 Napirend előtt
14:00 Parlamenti

közvetítés
17:10 Arcképcsarnok (s.)
17:20 Ázsia apró hősei

(szingapúri ismerett.
film, 2007)

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép 
20:40 MacGyver (s.) 
21:30 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
22:30 Híradó
22:35 Langeais

hercegnő 
(francia-olasz
filmdráma, 2007) 

22:35
Langeais hercegnő

m1

09:00 A Silla 
királyság
ékköve (s.)

11:05 Mindenből 
egy van

12:00 Kékfény (ism.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát 

Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser

Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Hacktion (s.)
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:15 Egyetlenem

(am. vígj., 2009) 
23:00 Az Este
23:35 Tudorok (s.)

Kedd

21:15
Egyetlenem

m2

09:25 Tudós 
fiatalok 

09:50 Mesélő
cégtáblák (s.)

11:10 Tudásakadémia 
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Kárpát 

Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 A sárospataki

könyvek (2006)
14:45 Főtér 
16:10 Hogy volt!? 
17:50 Delta 
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali 

érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:30 Maradj 

talpon! 
23:20 Stingers (s.)
00:10 Drága 

doktor úr (s.) 

14:20 
A sárospataki könyvek

RTL Klub

06:05 Jó reggelt,
skacok!

07:35 Reflektor 
07:50 Reggeli

- Csak csajok
08:25 A szerelem

rabjai (s.)
09:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött 

akták (s.)
17:15 Marichuy (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz! 
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 A mentalista (s.)
23:15 A Grace 

klinika (s.)
00:20 Reflektor
00:40 Vészhelyzet (s.)
02:25 Jéglovagok

(am. dok. sor.,
26. rész, 2007) 

20:05
1 perc és nyersz!

TV2

07:00 TotalCar  (ism.)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek 
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Támadás

Rommel ellen
(am. háborús
filmdráma, 1971)

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:00 Rajtaütés

(arubai-hongk.-
am. akcióf.,
1998) 

23:50 Aktív  (ism.)
00:50 Tények Este 
01:25 EZO.TV
02:00 Arccal a földnek

(magyar játékf.,
2001)

22:00 
Rajtaütés

Viasat 3

10:05 Gyilkos 
számok (s.)

10:55 Harlequin:
Helycsere 
(kan.-magyar
rom. dráma,
1994) 

12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos számok

(s.)
19:25 Gordon Ramsay (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:10 Doktor 

House (s.)
00:00 CSI: A

helyszínelők (s.)
00:55 Esküdt

ellenségek (s.)
01:50 Doktor 

House (s.)
02:30 A nagy

házalakítás (s.)

10:55
Harlequin: Helycsere

Duna 

08:35 A férfi a legjobb
orvosság (s.)

09:30 Híradó
09:35 Térkép  (ism.)
10:00 Parlamenti

közvetítés
17:10 A Jászság

festője, Gecse
Árpád (s.)

17:25 Virágzó 
városok (s.)

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca

(2011)
20:10 Térkép 
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Reklámőrültek (s.)
22:30 Híradó
22:35 Nyakig a

pácban 
(angol vígj.,
2008) 

23:50 Dunasport
23:55 Magyar Jazz

Ünnep 2011. 
01:40 Vers
01:50 Himnusz
00:55 Térkép  (ism.)

21:30
Reklámőrültek 



14. oldal február 24 – március 2.

Műsormelléklet

m1

09:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Magyarország,
szeretlek!

12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Hrvatska

krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Most a Buday!
15:25 Gasztroangyal
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:40 Család 

csak egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:15 Párizsi

helyszínelők (s.)
23:00 Az Este
23:35 KorTárs
01:05 Tényleg eljön a

világvége 2012-
ben? (angol ismerett.
film, 2009)

Szerda

01:05 
Tényleg eljön a világvége 

m2

09:50 Bali  (s.)
11:00 Válaszd a

tudást! 
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap 
14:20 Táncművészet (s.)
14:45 Angkor unokái (s.)
15:10 Kamaszkorunk

legszebb nyara (s.)
15:35 Valaki (s.)
16:05 Barangolások öt

kontinensen(s.)
16:30 Múlt-kor
17:00 Szellem a

palackból... 
17:25 Világokon át 
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:20 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

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

18:20
English 4U

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött

akták (s.)
17:15 Marichuy (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz! 
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 Legyen Ön is

Milliomos!
23:20 Házon kívül
23:50 XXI. század 

- a legendák
velünk élnek

00:30 Reflektor
00:50 Ments meg! (s.)
01:40 Szudán 

valódi arca

22:20 
Legyen Ön is Milliomos!

TV2

07:25 Teleshop
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:35 Stahl konyhája 
10:45 Babapercek 
10:55 Teleshop
13:35 Winnetou 2 

- Az utolsó
renegátok
(német-jug.-
francia kalandf.,
1964)

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:00 Doktor 

House (s.)
23:00 Született

feleségek (s.)
00:00 Aktív  (ism.)
01:00 Tények Este 
01:35 EZO.TV

13:35 
Winnetou 2

Viasat 3

10:05 Gyilkos 
számok (s.)

10:55 Columbo (s.)
12:55 A dadus (s.)
13:25 A dadus (s.)
13:50 Gordon 

Ramsay (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 Gordon 

Ramsay (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:10 Robin Hood, a

tolvajok
fejedelme
(am. kalandf.,
1991) 

00:55 CSI: A
helyszínelők (s.)

01:45 Esküdt
ellenségek (s.)

02:40 Columbo (s.)

22:10
Robin Hood, a tolvajok fejedelme

Duna 

10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát (6)
11:50 1 könyv HD
12:00 Magyar elsők 
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó - Déli 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Munka-Társ 
15:40 Heuréka! 
16:15 Önök kérték!
17:10 Ízőrzők 
17:45 Magyarnak

lenni jó (magyar
dokumentumf.)

18:20 Kisváros 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép 
20:40 MacGyver (s.)
21:30 A király 

kalóza (s.)
22:30 Híradó
22:35 Szerelemmel

fűszerezve (s.)
00:10 Dunasport
00:15 Új régi hang

(magyar
dokumentumf., 2012)

01:15 Múmiarablók 

17:45 
Magyarnak lenni jó

m1

05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság

ékköve (s.)
11:10 Poén Péntek 
12:05 Párizsi

helyszínelők (s.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Slovenski

Utrinki
14:25 Alpok-

Duna-Adria
14:55 Angi jelenti 
15:25 Négy szellem
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

csak egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:15 Elcserélt 

lányok (s.)
22:00 Fábry 
23:20 Az Este
23:55 Állásvadászok

(am. vígj., 2004) 
00:25 Sporthírek

Csütörtök

23:55
Állásvadászok

m2

09:00 Természetfilmek 
09:25 TED -

TEDxYouth
@Budapest

09:55 Jelképtár 
11:00 Tudásakadémia

- Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap 
14:20 Családi krónikák (s.)
14:45 Angkor unokái (s.)
15:10 Aphroditétől (s.)
15:40 Esély
16:05 KorTárs
16:35 Aranymetszés
17:25 Világokon át (s.)
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:20 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (s.)
00:05 A Szövetség
01:00 Az Este

09:25 
TED

RTL Klub

07:05 Jó reggelt,
skacok!

08:35 Reflektor 
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Sarokba

szorítva (s.)
16:10 Döglött 

akták (s.)
17:15 Marichuy (s.)
18:20 Teresa (s.)
19:30 RTL 

Klub Híradó
20:05 1 perc 

és nyersz! (s.)
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (s.)
22:20 Több mint

testőr (s.)
00:55 Tudorok (s.)
02:00 Reflektor
02:15 Infománia
02:40 Műsorszünet

22:20
Több mint testőr

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon! (ism.)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:35 Stahl konyhája 
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV 
13:35 Impact 

- A becsapódás
napja (német-
am.-kan.
minisor., 2008) 

15:20 Marina (s.) 
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Tiltott 

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

Rosszban (s.)
22:00 Anyám nyakán

(am. rom. vígj.,
2006) 

23:50 Aktív  (ism.)
00:50 Tények Este 
01:25 EZO.TV

22:00 
Anyám nyakán

Viasat 3

06:20 Dawson és a
haverok (s.)

07:10 A kifutó (s.)
08:05 Gyilkos 

sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

számok (s.)
10:55 Ace Ventura -

Állati nyomozó
(am. vígj., 1994)  

12:40 A dadus (s.)
13:50 Gordon 

Ramsay (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: A

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 Gordon 

Ramsay (s.)
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi (s.)
23:05 Esküdt

ellenségek (s.)
00:05 CSI: A

helyszínelők (s.)

10:55 
Ace Ventura

Duna 

10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát (6)
11:50 1 könyv HD
12:00 Magyar elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Élő népzene (s.)
15:40 Arcélek 
16:15 Suli dzsessz 
17:10 Ízőrzők 
17:40 Kincsesbánya 
18:20 Kisváros 
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép 
20:40 MacGyver (s.)
21:30 A Sipsirica (s.)
22:20 100 éve történt (s.)
22:30 Híradó
22:35 A Hortobágy

legendája
(magyar
filmdráma, 2007)

00:00 Dunasport
00:05 Itáliai utazásom 
01:05 Japán

kultúrájának
története (s.)

22:35 
A Hortobágy legendája
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– Miért épp a jégkorongot
választottad és nem pedig a fo-
cit?

– Érdekes, hiszen majdnem
labdarúgó lettem. Kezdjem az-
zal, hogy Marosvásárhelyen szü-
lettem 1964. október 2-án,
majd a Bolyai Farkas Líceum
sportosztályában érettségiztem.
Sportkedvelő családból szárma-
zom, hiszen a nagybátyám volt
a legendás Szakács „Gida” egy-
kori labdarúgó, apám is szerette
a focit, aki belőlem mindenképp
futballistát akart faragni. Édes-
anyám viszont csíkszeredai szü-
letésű volt, így én a vakációkat
ott töltöttem, a romániai jég-
korong hazájában, ott viseltem
először korcsolyát és szerettem
meg a hokizást. 

– Milyen egyesületeknél jég-
korongoztál? 

–Marosvásárhelyen a haj-

dani Elektromarosnál, először a
gyermek-, majd a felnőtt csa-
patban 1989-ig. Rengeteget kö-
nyörögtem Kormos Guszti bá-
csinak, hogy csapatot
alapítsunk, ami végül sikerült
is. 1989 decemberében költöz-
tem ki Magyarországra, ahol
folytattam a jégkorongot, 1990-
től 2003-ig a magyar bajnok-
ságban játszottam. Először az
NSZE Budapest színeiben
(1990-1993), majd tíz éven ke-
resztül az Újpest csapatában,
ott is vonultam vissza.  

– Mikor kezdtél el edzősödni?

– Még játékos koromban le-
hetőséget kaptam, hogy gye-
rekcsapatokat edzzek, így én is
végigjártam a korosztályos sza-
márlétrát. Először Újpesten
(1994-1996), majd a Ferencvá-
rosnál (1996-2000), aztán meg-
int Újpesten (2000-2005) és vé-
gül a Ferencvárosnál

(2005-2006) edzősödtem kor-
osztályos bajnokságokban, ahol
6 harmadik, 7 második, 2 első
bajnoki helyezés és egy kupa-
győzelem a mérlegem. Mivel
okleveles edzői képesítésem
van, a 2001-es zágrábi junior
világbajnokságon én voltam a
magyar válogatott edzője Fe-
kete Alberttel (Cikivel), a csíksze-
redai Sportklub egykori kapusá-
val. A 2006-os minszki junior
világbajnokságra megint engem
kértek fel szakvezetőnek, az idén
viszont szakmai tanácsadó vol-
tam. Az évek során számtalan
tehetséges jégkorongozó került
ki a kezem alól, akik nagy része
felnőtt válogatott is lett.

– Hol folytatódott a pálya-
futásod?

– A válogatottban való te-
vékenységem után, Angliából
kaptam egy megfelelő ajánla-
tot, ahol a Milton Keynes után-

pótláscsapatainál tevékenyke-
dem elég sikeresen. 

– Hol folytatódott az edzői
karriered az angliai kitérő után?

– Egy nagyszerű ajánlatot
kaptam a legnépszerűbb szer-
biai klubtól, a belgrádi Crvena
Zvezdától (Vörös Csillag-
szerk.megj.) A felnőtt csapatu-
kat irányítottam és a magyar
bajnokságban játszó junior (21-
éves korosztályos) együttesüket
is. Nagyon eredményes két évet
töltöttem Belgrádban, profi kö-
rülmények között, ahol hozzá-
értő, barátságos emberek voltak
a segítőim. 

– Jelenleg hol, melyik együt-
tesnél edzősödsz?

–Az idei szezon végén meg-
keresett a dunaújvárosi Acélbi-
kák, azaz a Dab Docler, és én
hozzájuk szerződtem. A szerbek

pedig nagyon korrektül elen-
gedtek, annak ellenére, hogy
még két évig oda kötött volna
a szerződésem. Dunaújváros új
kihívást jelentett számomra, sőt
közelebb kerültem az ottho-
nomhoz, a barátokhoz. Dönté-
semen könnyített Azari Zsolt
klubelnök is, akivel régebbről
ismerjük egymást. Dunaújvá-
rosban az utánpótlás vezetője-
ként és a felnőtt farmcsapatunk
vezetőedzőjeként számítanak a
munkámra. Az első csapat ed-
zője egyébként Stephan Lundh
svéd nemzetiségű, nagy tudású,
végtelenül rendes szakember,
vele is rengeteget dolgozom
együtt, mert a két felnőtt csapat
között átjátszás van, és állan-
dóan konzultálnom kell vele,
nagy tudású, rendes ember.
Rengeteg mérkőzés és utazás
van a munkánk mögött, hiszen
a felnőtt csapattal érdekeltek
vagyunk mind a MOL-Ligában
is, mind az osztrák és National-
ligában és nem utolsó sorban a
Magyar-kupában is. Az után-
pótlás koordinálása hat korosz-
tályt jelent, melynek kb.120
gyerek tagja, plusz hat edző,
ezen belül  az iúsági csapat ve-
zetőedzője is vagyok. A Dab
Docler-nél jók a körülmények,

profi emberekkel dolgozom. A
szezon még nagyon hosszú, de
fontos, hogy minden fronton
versenyben vagyunk.

– Amikor itthon jársz Maros-
vásárhelyen, kikkel tartod a kap-
csolatot a régi hokisok közül? 

– Mindig szívesen elbeszél-
getek Kormos Guszti bácsival,
Tóth Ernővel, Bíró Sanyi bácsival,
hiszen ők a helyi jégkorong va-
lamikori sztárjai voltak Maros-
vásárhelyen. Koros Lászlóval, a
Mureşul elnökével is tartom a
kapcsolatot, sokat beszélünk, és
remélem, összefogással ismét
fellendíthetjük majd a jégko-
rongot Marosvásárhelyen. Ad-
dig is szurkolok annak, hogy rö-
videsen befejezzék
Jégcsarnokot. A sok sportszerető
és jégkorongkedvelő marosvá-
sárhelyi megérdemli, leg-
alábbis, ami a sportág múltját
illeti, hiszen sokan nem tudják,
hogy volt valamikor még román
bajnok jégkorongcsapatunk
is… Igaz, akkor még olyan le-
gendák kergették városunkban
a korongot, mint a híres Incze-
testvérek, aztán Takács, Varga,
Togănel, Bíró, és még sorolhat-
nám. 

Futballista helyett jégkorongozó lett

Szakács Ferenc a marosvásárhelyi jégkorong egyik azon ritka képviselője, aki már több mint 40 éve ennek a téli sportágnak hódol. Az egykori Elektro-
marosnál kezdte, majd a rendszerváltás után Magyarországon telepedett le, ahol három évig az NSZE Budapest, majd tíz évig az Újpest színeiben 
szerepelt. Edzőként gyerekcsapatoknál tevékenykedett – az Újpestnél meg a Ferencvárosnál –, majd edzte a magyar junior válogatottat, aztán az
együttes szakmai tanácsadója is volt. Idővel dolgozott Angliában, ahol a Milton Keynes utánpótlás-csapatait vezette, majd a híres szerb Cverna Zvezda
együttesét irányította sikeresen. Jelenleg a Mol-Ligában, meg az osztrák National-Ligában is szereplő dunaújvárosi Dab Docler vezetőedzője és után-
pótlás vezetője. Gyermekkori élményeiről, fiatalkori emlékekről, profi pályafutásának kezdeteiről, majd eredményeiről és jelenlegi státuszáról mesélt. 

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A romániai időjárási viszontagságok miatt a Román
Labdarúgó Szövetség Végrehajtó Bizottsága egy héttel
elhalasztotta a román bajnokság tavaszi idényének
rajtját, ezért a FCM is kénytelen volt február 23-ig meghosz-
szabbítani az antalyai felkészülést.  

Következő lapszámunkban az együttes törökországi ed-
zőtáborozásának feltételeiről, barátságos mérkőzéseiről, az
új kerettagokról, no meg a tavaszi idénykezdetről is beszá-
molunk.

A pöttyös helyett a korongot választotta 

Az elmúlt héten felkerestük a Muresul SK
igazgatóját, Coros Vasilét, aki egyben a Ro-
mán Korcsolyázó Szövetség főtitkára is, akitől
megkérdeztük, hogyan is állnak a munkála-
tok a Ligeti korcsolyapályán. Vásárhely egyet-
len téli olimpikonja diplomatikusan elutasí-
totta a beszélgetést, arra hivatkozva, hogy
heteken belül a klub megkapja a még hi-
ányzó, szükséges pénzösszeget a szakminisz-
tériumtól, s akkor majd értesíti lapunkat is a
fejleményekről, s a hátralévő munkálatok ki-
vitelezéséről. 

Azt viszont megjegyezte, hogy mintegy
90 %-ban elkészült a létesítmény, de még
hátravan többek közt a csarnok felé vezető
út, a jégpálya melletti parkírozó, az épületet
körülvevő kerítés kialakítása, s a csarnokon
belüli utolsó simítások (csempe, kagylók el-
helyezése, festés stb) elvégzése. Mint

mondta, nem tudja, hogy a szükséges pénz-
összeget egy, vagy két részben utalják a szak-
minisztériumtól, de bízik abban, hogy már
az év folyamán korcsolyázni lehet Románia
legmodernebb hasonló méretű és fontosságú
fedett sportkomplexumában. Az egyetlen
klímaberendezéssel ellátott hazai jégpálya
lesz. 

A korcsolyázni vágyó vásárhelyiek, akár-
csak a téli sportok képviselői is türelmetlenül
várják, hogy igénybe vehessék a jégpályát,
ami a téli sportágak fellendülését is jelentené
városunkban. 

Nem beszélve arról, hogy ha meglesz a
jégpálya (amit már a tavalyra ígértek), akkor
rangos nemzetközi események megrende-
zésére is sor kerülhet. Mint ismeretes a 2012-
es román országos gyorskorcsolyázó sprint-
bajnokságra nemrég a németországi

Inzellben került sor, ahol a marosvásárhelyi
Mureşul Gáll Károly által edzett versenyzőiből
ketten indultak, és két összetett bajnoki címet
szereztek.

A női felnőtt mezőnyben Oltean Daniela
mind a négy versenytávon megszerezte a
győzelmet, így az idei év abszolút sprintbaj-
noki címét nyerte el. A gyerek korcsoportos
lánymezőnyben induló Molnár Anna két ver-
senytávon nyert, és másik kettőn a 2. helye-
ken ért célba, ezzel az összetettben szintén
kiérdemelte a bajnoki címet. A vásárhelyi
gyorskorcsolyázók továbbra is Inzellben ké-
szülnek a világkupán való részvételre, ame-
lyen a versenyzők célja az Európa-bajnoksá-
gon való részvételi jog megszerzése.  

Tehát, tehetségek és eredmények még
vannak, reméljük, hogy rövidesen hazai pálya
is lesz…

Dab Docler együttes lett a legutolsó Mol-bajnokság győztese
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Arkhimédész törvényére c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Az urak a vízművektől jöttek, tippeket adnának az energiatakarékossághoz!


