
Zöldek

Erdőt telepítenének az ülepítő helyére!

Az önkormányzat átvenné az egyelőre az Azomureş vegyi
kombinát tulajdonát képező 30 hektárnyi területen fekvő
ülepítőt, melyet annak vegytisztítása után erdősítenének.
Az önkormányzati képviselőtestület decemberi soros ülé-
sén elvi döntést hozott, melynek értelmében egy szakbi-
zottság fog tárgyalásokat folytatni az adományozásról. Az
évek óta időszakosan felröppenő téma ezúttal sem váltott
ki egyöntetű álláspontot, mivel egyelőre még sok, nem
jelentéktelen következménnyel járó kérdés tisztázatlan.
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Sport

Balul kezdődő, de 
sikeresen véget érő év

Interjú a marosvásárhelyi úszó fenegyerek-
kel, Trandafir Lászlóval, aki egyetlen helyi
sportolóként jutott ki a 2008-as pekingi
olimpiára, jelenleg több úszó versenyszám-
ban is hazai rekord felállítója. Trandafir Laci
vele született tehetsége, akarata és főleg el-
szántsága mellett egy hihetetlen nyugodt-
sággal is rendelkezik, amely az interjú alatt
is érződött. Nosztalgiázva elevenítette fel
első úszóemlékeit, majd elmesélte eddigi
sportpályafutása legkellemesebb és kevésbé
sikeres emlékeit.

C M

Y B

C M

Y B

A közismert orvosprofesszor, bár egy ideje kiszorult, pontosabban mondva kiszorították a politikai
életből, változatlanul élénk érdeklődéssel figyeli a közélet történéseit, s meg is van mindenről a
maga határozott, karakteres véleménye. Azt mondják róla, erős egyéniség – egyeseknek túlzottan
is az –, pedig csak azon ritka emberek egyike, akik nem a politikából, hanem a politikáért élnek.
Mindezekből kitűnik: nem alkalmas a manapság kedvelt, előnyben részesített eszközember sze -
repére. A két ünnep között folytatott beszélgetésünk során arról faggattuk, milyennek látta az
elmúlt esztendőt, s mit vár az épp elkezdődöttől.

Hír és hírháttér

Mire számíthatunk 2011-ben?
Lejártak a téli ünnepek, a 2010-es esztendőre
is fátylat boríthatunk. Gondolom, nem sokan
siratják. A gazdasági világválság súlyosbította
honi recesszió, a kormány kapkodó és világos
gazdasági elképzelések nélküli intézkedései,
a csupán megszorítások sorozatára épülő vál-
ságkezelő stratégia, mind olyan hozadékai az
előző esztendőnek, amiről jobb mielőbb
megfeledkezni. Hogy milyen lesz a 2011-es? 
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Új fejezet a város 
távhőszolgáltatásában?

Bizakodva tekinthet a télbe az a mintegy
hét ezer fogyasztó, akiket immár a magyar-
országi magán-hőszolgáltató, a Regionális
Fejlesztési Vállalat (RFV) lát el fűtéssel és
meleg vízzel. A cég új lendülettel és nagy-
szabású fejlesztési tervekkel kívánja biztosí-
tani a szolgáltatás minőségét, azonban a
még Energomur-korszakból rájuk testált
problémák orvoslása számukra is komoly
fejtörést okozhat.
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Eszközembernek
alkalmatlan

Beszélgetés prof. dr. Benedek Imre kardiológussal
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Névnapok

a 7 képe : 

Január 5. Simon, Ede, Árpád, Ellák, Emília
Január 6. Boldizsár, Menyhért, Gáspár, Anasztáz
Január 7. Attila, Ramóna, Melánia, Artúr, Rajmund
Január 8. Gyöngyvér, Erhard, Tas, Virág
Január 9. Marcell
Január 10. Melánia, Vilmos, Vilma, Bács
Január 11. Ágota, Vazul, SzalviaSzínház

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kövesdy
István rendezésében január 5-én, 7-én és 8-
án, este 7 órától játssza Bolha a fülbe (fotó)
című bohózatot. 

Január 6-án, csütörtökön este fél 8 órakor a
Nemzeti Színház kistermében A legyező
című darabot láthatja a közönség.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hall-
gatói január 6-án a Finito verses komédiáját
játsszák. Az előadásra este 7 órától a Stúdi-
óban kerül sor. Az előadás időtartama 2 óra
szünet nélkül. Az előadás csak 12 éven felül-
ieknek ajánlott!

Január 8-án, valamint 11-én 19 órai kezdet-
tel Vaszilij Szigarjev: Guppi a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem Akadémiai
Műhelyének előadását tekinthetik meg az
érdeklődők a Stúdió Színházban. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata január 9-én este 7 órától
tűzte műsorra a Švejk című színdarabot. 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Aka-
démiai Műhelyének Nóra című előadását ja-
nuár 10-én, hétfőn 19 órai kezdettel a Stúdió
Színházban tekintheti meg a közönség.

Kiállítás

A marosvásárhelyi Vártemplom Református
Egyházközsége szervezésében nyílt meg
Novák József marosvásárhelyi képzőművész
2000X2010 – Üzenet Erdélyből című tör-
ténelmi címereket bemutató kiállítása. A tár-
lat a Vártemplomban tekinthető meg. 

Hangverseny

Január 6-án a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia rendkívüli vokálszimfonikus, újévi
hangversenyére kerül sor. Vezényel Luis
Cobos, közreműködik a filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara. Műsoron i. J.
Strauss, J. Strauss, Offenbach, Donizetti, 
Gounod, Roberto Chapi, Luis Cobos és F. von
Suppé művei, köztük a Kék Duna keringő, a
Perpetuum mobile polka, a Denevér, a Ci-
gánybáró, az Orfeusz az alvilágban nyitányai.
Az este 7 órakor kezdődő koncertre a 11-es
számú bérlet érvényes.

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: A Kos jegy szülötteként igen mozgalmas lesz a 2011-es éve.
Szakmai téren kezdetben nem számíthat változásra, ám júniusban
megkeresik egy állásajánlattal vagy új projekt tervezetével. 

Bika: Az előző évben talán úgy érezte, háttérbe szorult szakmai
téren, azonban 2011 első hónapja erre rácáfolnak. Munkahelyén
újra felfedezik kreativitását, rengeteg feladattal halmozzák el. 

Ikrek: Ha az Ikrek jegyében látta meg a napvilágot, 2011-ben
anyagi és egzisztenciális szempontból is stabilizálódik a helyzete.
Elégedett lesz a szakmai előmenetelével, és mindez csak úgy su -
gárzik önről. Szerelmi téren sajnos nem lesz ennyire rózsás a
helyzet: júliusban válaszút elé kell állnia. 

Rák: A 2011-es horoszkóp intenzív időszakot jelez, tele váratlan
fordulatokkal. Szakmai téren hirtelen kell döntéseket hoznia, már-
ciusban megkeresik egy állásajánlattal, vagy a mostani munka-
helyén léptetik elő. Ne habozzon, vállalja el, mert a karrierje szem-
pontjából hatalmas kihívásokra számíthat, ráadásul anyagilag is
stabilizálódik a helyzete. 

Oroszlán: Ha az Oroszlánok táborát erősíti, az idei év jelmondata
a kreativitás és az önálló ötletek megvalósítása lesz. A 2011-es
horoszkóp szerint szerelmi és családi életében vidám időszak
következik: az év második felében egy aprósággal bővülhet a
família.

Szűz: Sikerszéria és szenvedélyes pillanatok – ezt ígéri a 2011-es
horoszkóp. Bármihez is ér, az arannyá változik, minden ötlete
telitalálat, márciusban pedig anyagilag is realizálhatja az elképzelé-
seit. Párkapcsolatára is jótékony hatással lesz a siker.

Mérleg: A Mérleg jegy szülötteként aggodalmakkal teli hónapokra
kell számítania. Pénzügyi téren nem lesz túl rózsás a helyzete:
áprilisban még kölcsön is kell kérnie, hogy újra egyenesbe jöhessen.
A 2011-es évet jellemző családi viták novemberre elsimulnak, és
egy régóta húzódó, kényes ügy végére tesz pontot.

Skorpió: Döntésekkel teli időszak vár önre. A munkájában szelek-
tálnia kell, majd fontossági sorrendet meghatároznia, csak így
tarthatja azt a minőségi szintet, melyhez ragaszkodik. Felettesei
értékelni fogják igyekezetét, még a nyár elején fizetésemeléssel
jutalmazzák. Októberben a család kerül előtérbe.

Nyilas: Nyilasként eddig nem helyezett nagy hangsúlyt önmaga
megvalósítására, de 2011-ben ennek is eljön az ideje, talán már
januárban új hobbi után néz, mely sok örömet okoz önnek. No-
vemberre már teljesen biztos lesz abban, hogy a Nagy Ő-vel hozta
össze a sors.

Bak: Az elmúlt év bizonytalansága után a béke és nyugalom hó-
napjait éli meg. A 2011-es év első fele rengeteg pozitív fordulatot
tartogat számára, szakmai téren előléptetés és fizetésemelés vár
önre. Úgy érzi majd, második nekifutásra sikerülni fog a kapcso-
latuk.

Vízöntő: A Vízöntő jegy szülötteként fájdalmas lezárások és sza-
kítások sorozata vár önre. Februárban az instabil kapcsolatokat
megszünteti, ezzel új alapokra helyezi az életét. Amint kicsit hely -
rerázódik lelkileg – erre a nyári hónapokban van nagyobb esély
– régi barátaival újra egymásra találnak.

Halak: Januárban egy biztos pont megszűnik az életében, ez
igencsak megingatja az önbizalmát. A 2011-es horoszkóp nem
ígér túl sok jót az első negyedévre, de a barátai és a családja segít
abban, hogy újra talpra állhasson lelkileg és anyagilag.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Mi lenne, ha...
Van egy érdekes sorozat a National Geographic

csatornán, a címe: Aftermath (utóhatás, következ-
mény). A sorozat készítői különböző apokaliptikus
szcenáriókat vizionálnak – például, mi lenne, ha meg-
szűnne forogni a Föld, kőolaj nélkül maradnánk, hir-
telen megöregedne a Nap satöbbi –, majd
tudományos alapossággal, több oldalról is körbejárják
a témát. Érdemes nézni. Olyan rész sajnos nincs (leg-
alábbis még nem ment adásba), hogy mi lenne, ha
nem volna internet. Periszkópozzuk hát meg együtt
ezt a szitut, a lehető legtudománytalanabb igényte-
lenséggel. Tehát: mi lenne, ha nem volna internet?

Kénytelenek lennénk személyesen találkozni ba-
rátainkkal, ismerőseinkkel, mert értelemszerűen
Yahoo Messenger, Skype, AOL Instant Messenger se
lenne, se más, azonnali üzenetküldő alkalmazás. Be-
legondolni is borzasztó! 

Állandóan citromot kellene nyalogassunk, hogy
legyen elég nyálunk a bélyegek borítékokra való gyó-
gyításához, ugyanis jelenleg napi átlag 15–20 e-mailt
szendelünk.

Az Arta mozi több profitot termelne, mint az ösz-
szes mobilszolgáltató és bank együttvéve, mivel fil-
meket se tudnánk letorrentezni.

A pedofilok folyton meg lennének fázva, mert
nem tudnák otthonról becserkészni leendő áldozata-
ikat, hanem kénytelenek volnának állandóan az isko-
lák, parkok, játszóterek környékén ólálkodni.

Nem tudnánk meg többet néhány kattintással
bármilyen témáról, mint amennyit egy nyugdíjazás
előtt álló egyetemi tanár tud, akinek az a szakterülete,
hanem lapozgathatnánk a poros lexikonokat, atlaszo-
kat, szótárakat, enciklopédiákat, ne adj’ isten még
könyvtárba is el kéne dzsesszeljünk.

A kocsmában barátnőnkre vagy barátunkra várva
nem szörfözgetnénk blazírt pofával a laptopon,
hanem olvashatnánk újságot, mint az emberek, mal-
mozhatnánk az ujjainkkal, vagy bámulhatnánk a
falat; persze, ha mobiltelefon se lenne…, de erről
majd máskor.

Könnyebb szívvel rúgnánk be lagzikon és szilvesz-
teri bulikon, mint az állat, mert nem kellene attól tart-
sunk, hogy valaki lefilmez és másnap felpattintja a
YouTube-ra.

Nem lenne minden második kamasz srácnak ki-
sebbségi komplexusa, akik azt hiszik, hogy a pornó-
filmekben üzekedő niggerek méretei képviselik az
átlagot. 

Továbbra is finom hagyományos ételeket pakol-
nánk magunkba, mert nem főznénk olyan ehetetlen
dolgokat, kotyvasztós szájtokról leszedett receptúrák
alapján, mint például füstölt hegyikecske–sajtos
brokkoli-krémleves szerecsendió-olajban pirított
spárgatökmaggal és jakvajon fonnyasztott bioszója-
golyócskákkal, diós-mákos-mézes-mázos vadkacsa-
máj-gombóc gyömbérsörben párolt bambuszrüggyel
vagy kapribogyós-sáfrányos napközis polip és bébi-
tintahal opál rizses törperépa-ágyon, és amelyek
rendszerint a kukában vagy a kutyában végzik.

És, végezetül (bár ezt leírni is alig merem, nehogy
valaki sokkot kapjon): IWIW se lenne… És a modern
Gazsi-jókívánság se: hogy a rák jelölne be az IWIW-
en!

Molnár Tibor
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A sikeres versenytárgyalás következtében
az RFV novembertől elkezdte birtokába venni
azt a tizenhat kazánházat, mely a bérszerző-
dés szerint lefedi az általuk kiszolgált terüle-
tet. Bár eredetileg 17 ezer fogyasztó és a
zónához tartozó intézmények és vállalatok el-
látására pályáztak, az ősz folyamán bekövet-
kezett folyamatos leválásokból adódóan
jelenleg hétezer fogyasztót kell kiszolgálja-
nak. A jelentős fogyasztóvesztés némiképp
átírta a cég fejlesztési és beruházási stratégi-
áját, de tavasztól 24 millió eurós befektetés
révén minőségi szolgáltatással további fo-
gyasztókat készülnek megnyerni. A szerződés
értelmében az RFV egy évig magánszemé-
lyeknek gigakalóriánként 231 lejes egység-
áron, míg vállalatoknak és
közintézményeknek 301 lejért számláz.

Új cég, régi problémák?

Bár a cég ígéri, az E-ON-nal kötött egyéves
szerződés garantálja, hogy a gázcsapok elzá-
rása miatt meleg vízben és fűtésben nem kell
többé hiányt szenvedni, a leválások során
több helyen szabálytalanul elvágták a veze-
tékeket, így több fogyasztó önhibáján kívül
maradt ezen létfontosságú szolgáltatások
nélkül tél közepén. Dácz Gábor, az RFV vezér-
igazgatója sajtótájékoztatón elmondta, bár a
cég jogilag tehetetlen a vezetékek tönkreté-
telének megállításában, az egyes esetekre
egyedi megoldásokat próbálnak találni. „Mi
azokat a problémákat tudjuk orvosolni, akik
felénk is jelezték a panaszukat. Kérvénnyel
fordultunk a polgármesteri hivatal felé, lép-
jenek fel azok ellen, akik szétszedték a meg-
lévő rendszert, hogy zárják el azokat a
lyukakat, amiket maguk után hagytak. De
olyan rendszer is van, ahol nem lenne prob-
léma a fűtés megindítása, csak a helyi admi-
nisztrátor egyszerűen úgy döntött, hogy nem
nyitja ki a csapokat. Itt felhívtuk az adminiszt-
rátorok figyelmét, hogy a törvény értelmében

kötelesek megnyitni a csapokat, és fűteni. Azt
mindenképp pontosítanám, hogy ezek a csö-
vek nem az Energomur vagy az RFV tulajdo-
nában vannak, hanem a helyi közösségek
tulajdonában, tehát mi nem is léphetünk be
ezekbe a rendszerekbe. Minden konkrét eset-
ben külön kell tárgyalni, és megoldást találni
az adott problémára”. Továbbá egy lehetséges
alternatívára hívta fel a figyelmet, miszerint
a fogyasztó külön szerződést köthet a céggel,
így egyfajta vízszintes elosztással a vezetéket
az adott lakásig viszik. A további leválások
felől érdeklődve Dácz határozottan kijelen-
tette, bár még nem érkezett feléjük ilyen
kérés, ezt semmiképp nem engedélyezik, hi-
szen az aláírt szerződés jogilag is illegálisnak
minősíti azt.

Tavasztól 25 millió eurós 
befektetés

„Elsősorban most nem a fejlesztésekre
próbálunk koncentrálni, hiszen rengeteg
problémát vettünk át az Energomurtól, mert
sok helyen nem volt pénzük a hibákat kijaví-
tani. Az elkövetkezendő periódusban arra
koncentrálunk, hogy a vezetékeket rendbe te-
gyük, hogy ne folyjon el a meleg víz és ne le-
gyenek hőrések. A veszteségeket próbáljuk
csökkenteni, ezáltal növelve a szolgáltatás
hatékonyságát” – részletezte a rövid távú cé-
lokat a vezérigazgató.

A fűtésszezon lejártával az RFV a költségek
csökkentése és a szolgáltatás hatékonyságá-
nak növelése érdekében átszervezi, valamint
felújítja a meglévő rendszert. Legfontosabb
lépésként az RFV által bérbe vett 15 hőköz-
pontot hatra csökkentenék, és azt automati-
zálnák. Mivel a 17 ezer fogyasztó hétezerre
csökkent, ennyi kazánház is maradéktalanul
el tudja látni a rendszeren lévő fogyasztókat.
„Ez azért is fontos – magyarázta Dácz –, mert
például tizenhat olyan kazánfűtőt fogunk fel-
venni, akiket csak erre a télre alkalmazunk,

de tavasztól nem lesznek a cég alkalmazottai,
és ezzel is csökkentjük a kiadásokat.”

Ugyancsak tavasztól kezdenék meg az el-
osztó rendszer felújítását, a csövek kicserélé-
sét, valamint a vízszintes rendszer
bevezetését is. Az eredeti tervekben szereplő
bioenergiával való fűtés egyelőre csak távlati
terv marad, hiszen a prioritások jelenleg a fo-
gyasztók minél magasabb szintű kiszolgá-
lása. „Figyelembe véve, hogy jelenleg hétezer
fogyasztót kell kiszolgálnunk, a beruházáso-
kat át kellett gondoljuk. Az elkövetkezendők-
ben nagyobb hangsúlyt fektetünk a
kogenerációs kazánházak beindítására, ami
nem csak hőt, hanem áramot is termel, ez
csökkenti a költségeket, és pótolja azt a kie-
sést, ami a tízezer fogyasztó elvesztésével jár”
– fogalmazott Dácz Gábor, aki azt is kilátásba
helyezte, hogy amennyiben szükség lesz rá,
megvan hozzá a forrásuk, hogy akár az egész
város szükségletét le tudják fedni.

Az RFV-ről röviden 

Az RFV Mureş Energy RT és a Marosvásár-
hely Önkormányzata 2010. október 26-án
megkötötte a városi távhőrendszer korszerű-
sítésére, illetve a 25 évre szóló távhő- és me-
legvíz-szolgáltatására vonatkozó szerződést.
A haszonbérleti szerződés értelmében a vál-
lalat 15 kazánházat vett át az Energomurtól,
ezek az Egyesülés és a Budai Nagy Antal la-
kónegyedbeli, valamint a kövesdombi 1-es,
2-es, 3-as, 4-es, a Tudor Vladimirescu lakóne-
gyedbeli 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, a
meggyesfalvi 1-es és 2-es kazánházak, illetve
a 12-es számú általános iskolát ellátó hőköz-
pont. 

Az ügyfeleket a Kossuth Lajos utca 2. szám
alatt várják munkanapokon 9–17 óra között,
valamint telefonon a 0265-210.242-es szá-
mon érhetőek el.

Balogh Erzsébet

Új fejezet a város 
távhőszolgáltatásában?

Bizakodva tekinthet a télbe az a mintegy hétezer fogyasztó, akiket immár a magyarországi
magán-hőszolgáltató, a Regionális Fejlesztési Vállalat (RFV) lát el fűtéssel és meleg vízzel. A cég
új lendülettel és nagyszabású fejlesztési tervekkel kívánja biztosítani a szolgáltatás minőségét,
azonban a még Energomur-korszakból rájuk testált problémák orvoslása számukra is komoly
fejtörést okozhat.

Dácz Gábor, az RFV vezérigazgatója



Másnapos újrakezdés
A Központ legutóbbi lapszámából egyértelműen kiderült,

hogy már nem tartják a vásárhelyiek sem annyira fontosnak az
új év kezdetét. Ma már egyre kevesebben tesznek újévi
fogadalmat, egyre kisebb a jelentősége az évfordulónak, egyre
kevesebben hisznek a szilveszteri babonákban. Jó alkalom ez a
találkozásra, a szórakozásra vagy az eltelt év elemzésére, de
ennél nagyobb fontossága már nincs. Azok, akik lapunknak
nyilatkoztak, nem tartották különösen fontosnak az újévi
fogadalmakat, mert amúgy is, az év bármelyik napján
átélhettek olyan sorsdöntő pillanatokat, amelyek
meghatározóvá váltak életük egészére. 

Mielőtt ünneprontással vádolnánk azokat, akik így
gondolkodnak, be kell látnunk, hogy bármilyen nagy ígéretet
tettünk magunknak vagy másoknak, bizony ez csak
véletlenszerűen vált be vagy hozott eredményt. Mindegy volt
hogy páros az év vagy páratlan, jól kezdtük vagy rosszul,
csirkehúst ettünk vagy csak halat, jól mulattunk-e vagy csak
átvészeltük a szilveszter éjszakát, a következő év is... csak olyan
volt, mint a többi. A jó és a rossz, az öröm és a bánat, az egészség
és a betegség, a nyereség és a veszteség váltogatták egymást.
Az utóbbi két évben a rosszirányú gazdasági változások miatt
egyre több problémával kellett szembenéznünk, de talán mégis
élhetünk az „őshonos” kívánsággal 2011-re is: „csak rosszabb ne
legyen!”.

Szintén ünneprontó lehet az a megállapítás, amellyel a
legtöbbünknek szembe kell néznie. Ugyanott folytatódik az
újév, ahol a régi abbamaradt. Ugyanazok a meg nem oldott
problémák várnak ránk, amelyek a tavaly is gyötörtek.
Ugyanolyan nagy adósságaink vannak másokkal és magunkkal
szemben, mint a múlt évben. A vendéglátóiparban és a
kiskereskedelemben dolgozók kivételével szinte mindenki
ugyanolyan, vagy még rosszabb anyagi helyzetben van, mint
amikor az évet befejezte. Senki nem oldotta meg az elmaradt
feladatainkat szilveszter éjszakáján, senki nem seperte el a
havat helyettünk. A mosatlan ruha, a rendetlenség vagy az
elhalasztott munka is ugyanúgy vár ránk, mint ahogy a tavaly
hagytuk. 

Ezeket a gondolatokat feledtette a szilveszteri mulatozás, a
mértéken felüli, a mérsékelt vagy mértéktelen evés-ivás.
Mindenképpen jó volt az a másnaposság, amelyet egyesek
„felelőtlenül” megengedtek maguknak, hogy a valódi gondok
helyett csak a fejfájás elmúlásával és a gyógyulás gondolatával
legyenek elfoglalva. Mindenkit meg kell nyugtatnunk, hogy a
másnaposság el fog múlni, a hétköznapi gondjaink viszont
velünk maradnak az év folyamán, végig. Minden nap vár majd
ránk egy újabb megoldatlan probléma, egy nehéz feladat, egy
kihívás. Ugyanakkor, minden nap végezhetünk magunkkal
szemben egy számadást, őszintén elemezhetjük életünket,
tehetünk magunknak egy friss „újévi fogadalmat”, amelytől
jobbak, erősebbek, ügyesebbek leszünk. Nem kell ezzel várnunk
a következő évfordulóig. Kitartást, erőt, egészséget kívánok
mindenkinek!

Ferencz Zsombor
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Új seprű jól seper – szoktuk mondani. Ami
régi, az már kopott, elavult. A tömeges szemét-
termelés demokráciájában a legújabb fogrém
jobb a tegnapinál, a tegnap vásárolt új autó
versenyképesebb a tavalyi kiadásnál. Igaz is:
kenyérből is mindig friss kell. Vannak, akik há-
zastársukat is rendszeresen lecserélik, akárcsak
a zoknit vagy az elhasznált háztartási gépet.
Mintha a reklámokon túl be lennénk kódolva
az újra. Újra és újra várjuk azt, amit már egyszer
megtapasztaltunk, kergetjük a friss zsigeri vagy
szellemi élményeket. Az autó üzemanyagtar-
tályát is, ha kifogy, újra kell tankolni. Nem elég-
szünk meg a régi folytatásával, életben
tartásával, az emlékek nem boldogítanak, a
tanultak-tapasztaltak sem elégítenek ki. Kell
az új, a váratlan, a meglepő. Ami meghökkent,
feldob, felfokozza adrenalin-szintünket, egyál-
talán ami életben tart. Ha nincs változás, meg-

áll az élet. Az embert nem nyugtatja meg a ta-
karéklángra helyezett, „stand by üzemmód”.
Van bennünk egy jókora vágyakozás, remény-
kedés, elvárás is. Egyfajta „csak azért is” dac,
hogy minden csalódás és kiábrándulás elle-
nére képesek vagyunk újból nekivágni, re-
ménykedni abban, hogy a cél elérhető. Lesz
még jobb is, vannak még csodák.

Ilyenkor új év elején csupa felfokozott lel-
kesedés mindenki, hisz az esztendők fordulója
az új varázsával lepi meg az embert. Mert hisz
az érintetlen ragyogásában. Hisz abban, hogy
az új képes megváltoztatni, jobbá tenni. Akár-
csak egy új autó, egy új lakás, mintha minket
is más emberré alakítana. Ahogyan a legkor-
szerűbb elektronikai cikkek új életminőség ígé-
retét sugallják, ahogyan egy plazmaképernyő,
vagy egy cd-lejátszó 3D-s hangzása valósággal
elkápráztat, az újszerűség élményével ajándé-

koz meg.
Újesztendőben új szívekkel énekeljük temp-

lomi énekünk. „Új bor új tömlőbe való…, nézd,
én újjáalkotok mindent” – tanítja Urunk Jézus.

Vajon év eleji fogadkozásaink, jókívánságaink
tükrözik-e változás utáni vágyunkat? Valóban
új emberekké szeretnénk válni az új esztendő-
ben? Mert lehet ugyan fogadkozni, hogy: ta-
nulni fogok, fogyókúrába kezdek, lemondok a
cigarettáról, nekifogok egy egyetemnek, több-
ször járok templomba vagy kutyát sétáltatni,
ha a lényeg igazából nem változik. Pedig vál-
tozhat(na). Az ember az egyedüli teremtmény
– mert erkölcsi lény, személy –, aki képes a vál-

tozásra. Képes megújulni, átlépni önmagán.
Képes harcba szállni a gonosz minden trükkjé-
vel. Képes ellentmondani az ördögnek és átlátni
a sátán angyalának minden cselfogásán.

Ehhez pedig nem a GDP-növekedése, az au-
tonómia, vagy a gazdasági válságból való ki-
lábalás adja a lelkesítő ösztönzést, még csak
az sem, hogy ebben az új évben is kapott egy
újabb esélyt az életre, hanem maga a LÉLEK.

Aki az Újesztendő asszonyát, Máriát is arra sar-
kallta, hogy áldott állapotában se teljen el ma-
gával, hanem észrevegye a messzi távol élő
rokonát, Erzsébetet, akinek éppen rá volt szük-
sége. Mária nem azért ment Erzsébethez, hogy
Magnificatot énekeljen, hanem takarítani, vizet
hordani, ruhát teregetni, benne maradva egy-
szerre a természetes és a természetfölötti világ-
ban. Új esztendő első napjainak erről kellene
szólniuk. Milyen újat akar teremteni Isten álta-

lam? Mik azok a lehetőségek, adottságok, ben-
nem szunnyadó életenergiák, amelyek felcsil-
lantják az új élet, a szebb jövő lehetőségét? Hol
tudom én felemelni, segíteni a másikat? Ami-
kor magyarok ezrei inkább megfutamodni, le-
lépni akarnak a felelősség és áldozat elől…
Amikor többnyire inkább csak panaszkodunk
és legyintünk, nekünk, Istenben bízó, Krisztus-
követő erdélyi magyaroknak az új esztendő első
napjai inkább arról szóljanak, hogy: vegyük ke-
zünkbe sorsunkat. Kezdjünk el végre szeretni és
dolgozni. Akarjunk összefogni, és változtatni
életünkön. Dobjuk el ami nem vált be, engedjük
el a nyafogás, a kényszeres megfelelés, a be-
hódolás, a megalkuvás kísértését, és bízzunk
Isten mindent megújító lelkében, akárcsak
Mária, mert akkor Isten országa itt, helyben
testet ölt, valósággá válik.

Sebestyén Péter 

Más-lap

Ami régi, s ami új

Egymillió aláírás
az autonómiáért

Az Európai Unióban, a Lisszaboni Szerző-
dés 11. cikkelye értelmében, lehetőséget kell
biztosítani a polgároknak, hogy közvetlenül
beleszóljanak a törvényhozásba, határozat-
tervezeteket nyújthassanak be. Ezt kihasz-
nálva kezdeményezi az SZNT egy európai
szintű határozat elfogadását az autonómia
kérdéskörében, ami aztán kapaszkodót je-
lenthet minden történelmi kisebbség szá-
mára az önrendelkezési harcuk során. Az út
gyakorlatilag december 20-án nyílt meg,
amikor az Európa Tanács életbe léptette az öt
nappal korábban elfogadott határozatot az
állampolgári kezdeményezések végrehajtási
procedúrájáról. Ennek értelmében egymillió
aláírást kell összegyűjteni az Unió legalább 7
tagországából. Az SZNT korábban a Székely-
földön több mint 200 ezer aláírást gyűjtött
össze. Most Magyarország és Szlovákia segít-

ségével a három országból gyakorlatilag
megszerezhető az aláírások döntő hányada.
Mivel a küszöb országonként a lakosság 0,2
%-a,  olyan országokat céloznak meg, ahol
szintén élnek történelmi kisebbségek, Auszt-
ria, Olaszország, Spanyolország vagy Nagy-
Britannia, de Korzika kapcsán éppen
Franciaország is szóba jöhet, mondta Izsák
Balázs. Az előkészületekre egyébként egy éve
van a szervezetnek, mert szintén a végrehaj-
tási feltételek között rögzítették, az elfoga-
dástól számított egy év múlva indítható a
folyamat, azt követően pedig maximum egy
év áll rendelkezésre a szignók begyűjtésére. 

„2011 tavaszán Marosvásárhelyen veszi át
a Székelyföld területi autonómiájának meg-
valósításáért kifejtett áldozatos munka elis-
meréseként odaítélt Gábor Áron-díjat Kövér
László” – jelentette be még Izsák Balázs. Az

SZNT határozata értelmében idén nem osztja
meg a díjat, ahogyan az eddig gyakorlat volt,
hanem egyedül a magyar házelnököt tüntetik
ki. 

Izsák Balázs az elmúlt esztendő megvaló-
sításai közül kiemelte a sepsiszentgyörgyi Ön-
kormányzati Nagygyűlést, ahol a magyar
nyelv hivatalossá tétele érdekében fogadtak
el határozatot. Az SZNT marosszéki megerő-
södéséről szólva kiemelte, hogy Makfalva
után immár Szovátán, Gyulakután, Sóvára-
don, Nyárádszeredában és Nyárádgálfalván is
leng a székely zászló az önkormányzat épü-
letén. Végül az SZNT budapesti üléséről szólva
elmondta: 14 EU-s ország nagykövetsége
képviseltette magát és több mint 100 újságí-
rót akkreditáltak. Ezt egyértelmű diplomáciai
sikerként értékelte Izsák Balázs. 

Biró Zsolt

Egymillió aláírás az autonómiáért – nem álmodozásról, nem lehetetlen feladatról van szó, hanem egy
pontosan kidolgozott terv mentén újabb, az önrendelkezés irányába ható kezdeményezésről beszél-
hetünk – jelentette ki Izsák Balázs. A Székely Nemzet Tanács elnöke évértékelő sajtótájékoztatóján
egyértelmű diplomáciai sikerként könyvelte el az SZNT budapesti ülését és bejelentette, tavasszal
Marosvásárhelyen veszi át a Gábor Áron-díjat Kövér László.
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Előkampány
Megállíthatatlanul forog az idő kereke, jövőben, azaz
2012-ben újra választunk, s bár rendszerint csak
négy évenként szólítanak az urnákhoz, mégis gyak-
ran előfordul, hogy egyesek túl korán, mások túl
későn kezdenek kampányba. A vásárhelyi magyarság
szempontjából tekintve egyáltalán nem mindegy, ki
kerül majd a polgármesteri székbe. Az etnikai ará-
nyokban bekövetkezett, számunkra kedvezőtlen vál-
tozások következményeként kevés az esélye annak,
hogy magyar jelölt nyerje el a tisztséget. Különösen
addig, amíg a választók etnikai alapon döntik el, kire
adják a voksukat. 
Egyvalaki már az elmúlt esztendőben is folyamato-
san építette – többnyire közpénzen – imázsát, s már
most készen áll arra, hogy jelölése esetén, eséllyel
szálljon versenybe. Claudiu Maior kiváló érzékkel
használta, használja ki az alpolgármesteri tisztséggel
járó közszereplési lehetőségeket, napi rendszeres-
séggel van jelen a médiákban, s sportvezetői minő-
ségében is komoly népszerűségre tett szert. Ha a
nagypályás labdarúgócsapatnak netán sikerül meg-
őriznie helyét az első osztályban, támogatottsága
akár növekedhet is. Ha pártja indítja, vele komolyan
számolni kell, talán ő lehet a legesélyesebb... 
A magyar oldalon egyelőre sűrű a csend, sem az
RMDSZ, sem az MPP háza táján nem mutatkozott
még az a személy, akinek rátermettsége, elhivatott-
sága folytán esélye lehetne a bársonyszékre. Úgy
tűnik, az RMDSZ ezúttal sem lesz képes esélyes je-
löltet állítani. Az eddig indított, országosan ismert-
nek mondható személyek – Kelemen Atilla, Borbély
László – mindenike csúfosan megbukott. A harma-
dik mandátumánál tartó, ennek folytán már szinte
örökös alpolgármesternek számító Csegzi Sándor vi-
szont már túlságosan hozzászokott a másodhegedűs
szerepkörhöz, nem valószínű, hogy képes lenne át-
lépni saját árnyékán. Egy új, ismeretlen jelölt felépí-
tésére, „megcsinálására” még lenne ugyan idő, de
mintha hiányozna az ember...  Az MPP egyelőre fe-
kete lónak számít, nem tudni, kivel állnak, állhatnak
majd elő, de esetükben nem az említett tisztség lát-
szik az igazi tétnek, részükről már az is sikerként
könyvelhető el, ha megvetik lábukat a városi önkor-
mányzatban.
Bár a jelenlegi ellenzék köreiben nagy a fogadkozás,
az elszántság, hogy véget vessenek a Florea-érának,
egyelőre azonban nem találták meg, legalábbis még
nem nevezték meg azt a személyt, akinek erre valós
esélye lehetne. Az egyedüli, igaz, egyelőre még csak
potenciális jelölt, aki bejelentette indulási szándékát
nem más, mint Smaranda Enache, aki függetlenként
próbálkozik majd. A szükséges felmérések hiányában
egyelőre nem tudni, milyen esélyei lehetnek, de
tény, személyében olyan román nemzetiségű jelölt
jelentkezett, aki ismeri a vásárhelyi magyarságot,
beszéli nyelvünket, s empátiával közeledik problé-
máinkhoz. Olyan, akire nyugodt lelkiismerettel ad-
hatja egy magyar választó is a voksát. Esetében a
nagy kérdés: milyen az elfogadottsága a sovén-na-
cionalisták felől érkező „impulzusokra” korábban igen
aktívan reagáló román választópolgárok körében?
Mindenesetre, megválasztása akár fordulópont is
lehet a város történetében: az eddigi kibeszéletlen,
feloldatlan konfliktusoktól terhes, meglehetősen fe-
szült román–magyar viszony enyhülésének, a békés
egymás mellett élés korszakának kezdete.  

Szentgyörgyi László 

Lejártak a téli ünnepek, a 2010-es esztendőre is fátylat boríthatunk. Gondolom, nem sokan siratják. A
gazdasági világválság súlyosbította honi recesszió, a kormány kapkodó és világos gazdasági
elképzelések nélküli intézkedései, a csupán megszorítások sorozatára épülő válságkezelő stratégia,
mind olyan hozadékai az előző esztendőnek, amiről jobb mielőbb megfeledkezni. Hogy milyen lesz a
2011-es? Közgazdászok, gazdasági elemzők megpróbálhatják előrevetíteni, ami viszont a felszínen
egyelőre megmutatkozik, az nem sok reménységre ad okot. 

Morgó

Mire számíthatunk
2011-ben?

Pontosan egy éve újévi üzenetében a köztár-
saság elnöke úgy vélekedett, hogy az év második
felében az ország újra a gazdasági növekedés út-
jára lép. Továbbá, hogy beindul az állam re-
formja, amelyet a parlamenttel, az oktatással és
az egészségüggyel kell elkezdeni. Végezetül ki-
jelentette: „Nincs miért ne legyünk büszkék az
országunkra”. Ugye, ha nem mondom, hogy a ta-
valyi beszédről van szó, elmondható lenne idén
is? Mint ahogyan erre sor is került 2011. január
elsején. Idén kilábalunk a válságból – hangzott
az ígéret, aztán a reformok fölöttébb szükséges
voltáról értekezett ismét az államfő, végezetül
egy aprócska módosítás: „Az ország legnagyobb
ereje maga a nép”. Fő az optimizmus, mondom
én erre és már-már arra is hajlok, hogy minden
„gonoszságát” elnézzem legfőbb matrózunknak.
Szinte észrevétlenül rehabilitálja magát, és nem
sok kell, hogy pártja is emelkedő pályára álljon.
Tisztára Caragiale világa. 

Itt van rögtön Markó Béla újévi interjúja. Az
RFI rádióadónak adott évértékelő interjúja során
Markó Béla a megszorításokról azt mondta, „azok
nagyjából helyesek voltak, de nagyon sok eset-
ben a kormány habozott, nem volt túl operatív.”
Eddig mintha azt hallottam volna, hogy eme
operativitást éppen az RMDSZ terelte helyes me-
derbe, és bármennyire is helyes ez a dolog, mi
(RMDSZ) nem fogadjuk el. (Csak most az egyszer
még…). A miniszterelnök-helyettes ugyanak-
kor beismerte: a megszorításokkal párhuzamo-
san nagyon keveset foglalkoztak a gazdaság
élénkítésével. Miért nem, elnök úr? Hol volt a
szövetség szakembereinek hada? Ki gátolta
munkájukat? – kérdezhetnénk. 

Ezek után nehéz lesz meggyőzni a honi ma-
gyar szavazópolgárt a kormányzás üdvözítő vol-
táról, de talán a parlamenti jelenlétünkért sem
fognak már oly hevesen aggódni. Ha csupán az
elmúlt húsz év választói hajlandóságát tekintjük
át, elég okunk van a pesszimizmusra. Ha mindezt
megspékeljük a demográfiai mutatóinkkal és a
gombamód szaporodó politikai alakulataink kí-
nálta alternatívákkal, bátran kijelenthetjük: jó

úton járunk. És ha már a kínálatról beszélünk,
egy dolgot mindenképpen szem előtt kell tarta-
nunk: minden bejegyzett, vagy éppen alakuló
párt egyetért a parlamenti jelenlét fontosságával
– legalábbis a nyilatkozatok szintjén. Lehet-e ez
egy olyan imperatívusz, ami végre egy reális ösz-
szefogást eredményezhet? Nehéz kérdés. Az vi-
tathatatlan, hogy ahány összefogási elmélet,
annyiféle. Ezért érdemes talán néhány szót ejteni
az egységretorikáról, mint általános jelenségről,
netán csodaszerről.

Csodaszer, hiszen ha kell, erőt ad, akár felpör-
get, ha kell, megnyugtat, netán bódít, de pla-
cebo hatása egyértelműen bizonyított,
legalábbis a hosszantartó kisebbségi frusztráci-
óként meghatározott, a 20. század elején tája-
inkon megjelenő új keletű nyavalya kezelése
esetén. Titkát sokan kutatják, rejtélyes ereje
mindeddig megfejthetetlen, hiszen az említett
népbetegség éppen azt a csoportot támadja leg -
inkább, amelyről általános szakvélemény szerint
elfogadott, hogy genetikailag kódolt a megosz-
tásra.

Az egységretorika ugyan nem szerepel a til-
tott szerek listáján, alkalmazásáról, adagolásról
viszont megoszlik a szakemberek véleménye.
Már a kormeghatározás körül is akadnak nézet -
eltérések, hiszen a tünetek nem minden esetben
azonosak. A vizsgált csoport leginkább egység-
retorikafüggő tagjai esetében legerősebben a tu-
lipán-szindrómaként jelentkező tünetcsoport a
meghatározó. Ők azok, akik meg vannak győ-
ződve róla, hogy ha valaki az egység szót kiejti,
az feltétlenül a tulipánok szaporításának és meg-
erősítésének elkötelezett híve. Ezen csoport tag-
jai előszeretettel látogatják a ma oly divatos
növényi tápszerek forgalmazását bonyolító
álomboltokat. Érdekeiket szolgáló klubokat üze-
meltetnek, fenntartásukhoz erős parlamenti lob-
bival rendelkeznek és a legínségesebb idők
közepette is meg tudják szerezni a kormánytá-
mogatást dédelgetett ültetvényeik virágoztatá-
sára. Az említett tulipán-szindróma olykor
rövidlátást, máskor teljes vakságot is okoz, ezért

azt el sem tudják képzelni, hogy a szomszéd ker-
tészetben esetleg éppen fenyőfacsemete telepí-
tésére esküsznek, és ha egységről beszélnek, azt
csakis egy jól megerősödött fenyves erdő hűs ár-
nyékában tudják elképzelni. Arról sem vesznek
tudomást a tulipántermesztők, hogy egyre szű-
külő piacuk válságba sodorja egzisztenciájukat.
Négyévente viszont ciklikusan erősödik azok cso-
portja, akik valami mintafarm létrehozásáról
kezdenek beszélni, jól körülhatárolt, gazdag táp-
talajú, önálló és önellátó ültetvényeket emleget-
nek. Most pedig egyeseknél új tünetegyüttes
ütötte fel fejét. Ők arról ismerszenek meg, hogy
úgy érzik, misszionáriusi tulajdonságokkal van-
nak felruházva. Térítő munkájukban viszont
egyelőre külső megfigyelők jobban hisznek, mint
a megcélzott csoport. Komolyra fordítva a szót,
egy kis esélylatolgatást is végezhetünk. 

Milyen év lesz 2011 az erdélyi belmagyar
szempontjából? Kongresszus előtt áll az RMDSZ.
Sikerül-e megújulnia? Hozhat-e szemléleti vál-
tást is az elnökváltás? Képes-e nyitni a szövet-
ség? Netán megpróbálja integrálni a „külső
megfigyelők” által támogatott alternatívát, vagy
totális háborút hirdetnek? Milyen taktikát választ
az új erőként definiált néppárt, amelynek egyik
mentora szerint ideológiailag a polgári oldalhoz
áll ugyan közelebb, de az RMDSZ felé kacsint.
Elég lesz-e az anyagi támogatás a bejegyzéshez,
amikor az idővel is versenyt kell futni egy válasz-
tás előtti évben? Túllép-e a Magyar Polgári Párt
Székelyföldre koncentráló elképzelésein és
egészpályás letámadásba kezd, vagy (esetleg az
SZNT-vel közösen) egy határozottan regionális,
ott viszont vezető szerepkörre koncentrál a jövő-
ben? És még egy lehetőséggel is számolni lehet
esetleg: a tűz és víz is összekacsint a fölösleges-
nek tartott harmadik elem elgáncsolása érdeké-
ben. Kérdések sokasága, amire folyamatosan
keressük a választ következő lapszámainkban.
Egy év múlva bizonyára többet tudunk. 

Biró Zsolt
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Az Európai Bizottság jóváhagyta az Európai Platform Intelligens Városokért elnevezésű projektet, haszonélvezőjeként pedig Marosvásárhelyt választották
ki. Ennek következtében a Manchester, Brüsszel, illetve Issy-les-Moulineaux városok által kifejlesztett adminisztrációs szoftverek, digitális szolgáltatások,
alkalmazások városunkban is felhasználhatóvá válnak. A projekt célja lehetővé tenni a digitális városok számára a gyakorlati munkamodellek cseréjét.
Mindez tehát egy új lépést jelent az Európai Unió politikájában, az információs technológia és kommunikáció területén.

Az önkormányzat átvenné az egyelőre az Azomureş vegyi kombinát tulajdonát képező 30 hektárnyi területen fekvő ülepítőt, melyet annak vegytisztítása
után erdősítenének. Az önkormányzati képviselőtestület decemberi soros ülésén elvi döntést hozott, melynek értelmében egy szakbizottság fog tárgyalá-
sokat folytatni az adományozásról. Az évek óta időszakosan felröppenő téma ezúttal sem váltott ki egyöntetű álláspontot, mivel egyelőre még sok, nem
jelentéktelen következménnyel járó kérdés tisztázatlan.

Marosvásárhely, 
az intelligens város?

A projekt összértéke 5.994.924,65
euró, amelynek 50 százalékát vissza nem
térítendő alapok képezik: „A programban
Marosvásárhely mint tesztváros szerepel,

tehát nekünk mindössze a lehetőséget
kell megteremtenünk, hogy a létrehozott
alkalmazásokat itt is üzembe tudják he-
lyezni. Azért vehetünk mi is részt ebben

a nagyszabású projektben, mert a fejlesz-
tőknek szükséges bebizonyítaniuk, hogy
a megalkotott szoftverek bármilyen eu-
rópai városban működőképesek” – ma-

gyarázta Dana Miheţ, a város főépítésze.
Hozzátette, a költségvetés fedezni fogja
az összes fejlesztési és tesztelési költsé-
geket, beleértve az itt végzendő tesztelés
kiadásait is. Dorin Florea polgármester
hangsúlyozta, mindez a Digitális Maros-
vásárhely stratégia része, és egy olyan
kulcsfontosságú lépés, melynek köszön-
hetően sok más európai város mellett,
Vásárhely is elnyeri az intelligens város
címet. A manchesteriek egy olyan számí-
tógépes programon dolgoznak, melynek
segítségével bárhonnan leellenőrizhe-
tővé válik az illető lakos víz-, gáz-, fűtés-
és áramfogyasztása. A brüsszeli csoport
egy digitális térkép megvalósításán fára-
dozik, mely nemcsak a helybeliek,
hanem a turisták dolgát is megkönnyíti.
A tervek szerint a digitális térképen min-
den egyes intézményről, szórakozóhely-
ről bármiféle információ megtalálható
lesz. Issy-les-Moulineaux-ban szintén
egy digitális térkép fejlesztésén tevé-
kenykednek, melynek segítségével szá-
mítógép előtt ülve „sétálhatóvá” válnak
az utcák.

Dana Miheţ főépítész felhívta a figyel-

met arra, hogy a programban való rész-
vétel semmilyen plusz kiadást nem jelent
az önkormányzatnak, sőt a későbbiekben
akár nyereségre is lehet számítani: „Utó-
lag, ezek az alkalmazások használhatóak
lesznek bármely olyan európai város
által, amely csatlakozik a platformhoz,
így akár az is elképzelhető, hogy más ro-
mániai városok is bekapcsolódnak. Ilyen
esetben egyértelmű, hogy a mi városunk
részesül némi pénzösszegben” – magya-
rázta. 

Az említett városok mellett, a projekt
keretén belül partnerként szerepelnek:
IBBT iLabs Brussels (Belgium), European
Network of Living Labs (Belgium), IS-
practice BVBA (Belgium), 21c Consul-
tancy (Nagy-Britannia), Deloitte
Consulting (Belgium), IBM Germany és
Fraunhofer Institute FKIE (Németország),
AIDC Europea Centre of Excellence és Hil-
debrand Technology Ltd (Nagy-Britan-
nia), Navidis (Franciaország), National
Technical University of Athens és Athens
Technology Institute (Görögország), Pro-
dupress (Belgium).

Fodor Tekla

Erdőt telepítenének az ülepítő helyére!

A decemberi határozattal a városi
döntéshozók megteremtették a legális
keretét annak, hogy az elkövetkezendők-
ben tárgyalást folytathassanak az Azo-
mureş kombináttal, hogy a mintegy
harminc hektárnyi vegyi anyagoktól
szennyezett területet átvegyék és európai
uniós alapokból erdősíthessék. Az Azo-
mureş már évek óta a város tulajdonába
helyezte volna a használaton kívüli üle-
pítőt, de míg tavaly az adományhoz két
millió euró is társult volna, ezúttal sem-
miféle pénzösszeg nem szerepel. 

„A kombinát mellett van egy megkö-
zelítőleg harminc hektáros ülepítő, ami
használaton kívül van. Ezt kellene a városi
önkormányzatnak átvennie, majd a terü-
letre egy erdőt telepítenie. Mindezt helyi
költségvetésből nem tudjuk fedezni, csu-
pán európai uniós, vissza nem térítendő
alapokból” – magyarázta a határozat
szükségességét Kolozsváry Zoltán, az ön-
kormányzati képviselőtestület RMDSZ-es

frakciójának vezetője. 
Az önkormányzat az Európai Unió

egyik programján, az úgynevezett Regi-
onális Operacionális Programon keresztül
pályázna a vegyszennyezett terület reha-
bilitására, melyre csupán a város jogosult
pályázni, a kombinát nem. „A környezet-

védelmi igazgatósággal meg tárgyaltuk a
dolgot, ők úgy látják, érdemes ezt a te-
rületet átvennünk, és európai uniós pén-
zekből ökológiailag helyreállítanunk. A
vita tárgyát tulajdonképpen az képezi, és
ez a dilemma megalapozott is, hogy van-
e biztosítékunk arra, ha átvesszük ezt a

harminc hektárnyi területet, megkapjuk
a rehabilitálásához szükséges pénzössze-
get, vagy csupán a kötelességet vonjuk
magunkra” – taglalta a tanácsos. 

Kolozsváry úgy véli, a földterület tisz-
títása a kombinát feladata lenne, viszont
a privatizációs szerződés, amit annak ide-

jén kötöttek, nem tartalmazza a terület
rendbetételét, csupán a biztosítását.
„Személy szerint az a véleményem, hogy
ezt a kombinátnak kellett volna már
eddig megtennie, de sajnos a privatizá-
ciós szerződésbe nem volt belefoglalva,
így nincs erre vonatkozó kötelezettsége
sem” – magyarázta.

A decemberben megszavazott hatá-
rozattal a képviselőtestület arra kötelezte
magát, hogy egy bizottságot nevezzen ki,
amelynek az lenne a feladata, hogy el-
lenőrizze mindazokat a dokumentumo-
kat, amelyek az átvételhez szükségesek,
és elemezze a lehetséges következmé-
nyeket, valamint egy esetleges költség-
tervet dolgozzon ki. Mindehhez szem
előtt kell tartani az időtényezőt is, hiszen
ahhoz, hogy megszerezzék a tervezett re-
habilitációhoz szükséges pénzalapot, az
EU-s projekt megpályázására szabott ha-
táridőt be kell tartaniuk.

Balogh Erzsébet
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Soós Árpád tavaly decemberben állította ki a Református Esperesi Hivatal dísztermében magángyűjteményét, amelynek darabjai az erdélyi képzőművészet
jeles alkotóitól származó munkák. Az érdeklődők Barcsai Jenő, Barabás István, Bíró Gábor, Bordi András, Fekete Zsolt, Kákonyi Csilla, László Gyula, Nyilka
Róbert, Simon Endre, Olariu György, Szécsi András, Sükösd Ferenc, Vida Árpád, Zsigmond Attila képeit és szobrait tekinthették meg. A kiállítás megnyitója
után a gyűjtővel beszélgettünk.

Dr. Ábrám Zoltánnal, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei elnökével, országos területi alelnökével beszélgettünk a nagy múltú szervezet
tavalyi rendezvényeiről és idei terveiről.

– A megnyitón elmesélte egyik gyerek-
kori történetét...

– Igen, arra a kérdésre, hogy mikor
kezdtem el gyűjteni a képeket, van egy
történetem. Tíz éves gyermekek voltunk
és hárman-négyen a város főterén sétál-
tunk. Egyszer csak megjelent egy csinos
kislány, akit mi hátulról elkezdtünk szó-
lítgatni, fütyölni utána és hazáig követ-
tük. A lány bírta amíg bírta, de amikor a
kapujukhoz ért, hatalmas bömböléssel
berohant a házba. Az édesapja el nem
tudta képzelni, mi történt a lányával,
ezért úgy ahogy volt, ingben-gatyában,
kirohant. Erre mi szétrebbentünk, de saj-
nos – vagy szerencsére – engem szemelt
ki. Utol is ért, jól kiporolt és azzal haza-
ment. Mi akkor nem tudtuk, hogy Bara-
bás Pista bácsiról és Barabás Éváról van
szó. Évtizedekkel később volt egy gyűjte-
ményes kiállítása, amelyre Olariu Gyuri-
val elmentünk. A kiállítás végén Olariu
bemutatott Pista bácsinak. Akkor kérdez-

tem meg tőle, hogy emlékszik-e arra,
hogy egyszer megvert egy gyereket. Azt
válaszolta, hogy igen és azóta is bánja.
Erre mondtam neki, hogy az a gyerek én
voltam. Ekkor elhívott a műtermébe. Rá-
szántam magam és elmentem. A műter-
mében választhattam azon képei közül,
melyeket nem vitt kiállítani, mert a ked-
vencei voltak. El is hoztam, itt van a kiál-
lításon. 

Így előlegeztem meg az első festmé-
nyem tíz évesen, amikor még nem is tud-
tam róla.

– Emlékszik még arra, hogy melyik volt
az első képe?

– Tavaly itt volt a kiállításon, idén már
nem hoztam el. Olariu György jó barátom
volt, tőle vettem az első festményem.
Egyik este azt mondta nekem, hogy men-
jek el hozzá és nézzem meg, mit festett.
Egy utcarészletről volt szó, kátrányfedelű
házakkal. Másnap elmentem munkába,

és határozottan emlékszem az érzésre,
hogy alig vártam, hogy hazamenjek, és
hogyha még megvan a festmény, meg-
vásároljam. Nem is egy, hanem két ilyen
festményt festett, és én a mai napig
bánom, hogy nem hoztam el mindkettőt.
Ettől kezdve indult el gyűjtő szenvedé-
lyem. Van egy titkom is: a képzőművé-
szektől általában mindig a szép
munkákat vettem meg, nem az olcsót. 

– Mivel foglalkozik a mindennapi élet-
ben?

– Vízilabdázó voltam, a Dinamónál, a
bukaresti válogatottban játszottam. A
képzőművészethez mindig vonzódtam,
és magánórákon keresztül próbálkoztam
is, de nem jutottam el arra a szintre,
amire én kívántam. Voltak olyan álmaim,
hogy én is festő lehetnék. De nem volt
elég tehetségem hozzá.  

V. Gy.

EMKE évértékelő
„2010-ben is elsősorban az EMKE ha-

gyományos rendezvényeit folytattuk” –
kezdi a szervezet eseményeit felvonul-
tató beszámolóját Ábrám Zoltán. Az
egyesület tavaly áprilisban másodszor

ünnepelte az erdélyi magyar közműve-
lődés napját, amelynek apropója az
egyesület 1885. április 12-ei kolozsvári
alakuló ülése. Mint minden évben, ta-
valy is ekkor került sor az EMKE-díjak és

oklevelek kiosztására. A II. Rákóczi Fe-
renc által vezetett szabadságharcra az
EMKE hagyományszerűen, több éve
megemlékezik, idén viszont többletet
fog jelenteni az, hogy a szabadságharc

befejezésének dátumát, 1711. március
11-ét, évfordulós eseményként fogja ün-
nepelni. Az EMKE elnöke a hagyományos
rendezvények között megemlítette a
minden év január elsején történő Petőfi-
szobor megkoszorúzását Marosvásárhe-
lyen, illetve az országos szervezet
rendezvényei közül a Don-kanyari áldo-
zatokra való emlékezést, és a magyar
kultúra napjának megünneplését
emelte ki. 

2010-ben harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre Mezőmadarason a
feledésbe merülő népi hangszerek okta-
tására létrehozott találkozó, a citera- és
a furulyaoktató tanfolyam és tábor. Ezen
kívül a Maros megyei szervezet, mint
minden évben, tavaly is részt vett a Ma-
rosvásárhelyi Napokon, és május végén
megrendezésre került az immár hagyo-
mányosnak számító gyermek gyöngyko-
szorú- és a népi gyermekjátékok
találkozója is. Ez alkalomból népdalé-
neklési versenyt szerveztek, és a vezetők
nagy örömére szolgál, hogy van egyné-
hány olyan fiatal tehetség – Demeter
Panna, Diós Brigitta, Vetési Orsolya –,
akik az EMKE felfedezettjei, ők ezen al-
kalmak visszatérő fellépői. Dr. Ábrám
Zoltán az egyesület tevékenységei közül
kiemelte a Gyöngykoszorú mozgalmat,
amelynek első találkozóját 1991. április
28-án Nyárádszeredában szervezték az
EMKE égisze alatt, és amelynek eredmé-
nyeképpen Maros megyében az elmúlt
19 esztendőben körülbelül 100 néptánc-

találkozóra került sor. Az elmúlt év végén
az EMKE a Maros Művészegyüttessel kö-
zösen év végi, adventi kiértékelő
Gyöngykoszorú találkozót tartott, ahova
meghívták azon együtteseket, melyek az
évek során néptánc-találkozókat szer-
veztek és így egy 16 csoportot felvonul-
tató rendezvényre került sor. Mindezek
mellett az egyesület tavaly Székesen
Bercsényi-szobrot avatott, és az év végén
a politikummal együtt kezdeményezték,
hogy Marosvásárhelyen a főtéri kará-
csonyfánál tartsanak közös éneklést.
Ezen kívül rendezvények, kezdeménye-
zések, segítségnyújtás szerepelt az EMKE
Maros megyei szervezetének tevékeny-
ségei között.

A 2011-es terveikről az elnök el-
mondta, az egyesület idén kétszer ünnepel
évfordulós eseményt: áprilisban lesz az
EMKE újjáalakulásának, valamint a
Gyöngykoszorú mozgalom 20. évfordulója. 

Dr. Ábrám Zoltán a beszélgetés végén
azt kívánta, hogy a szervezeten belül
vagy kívül, tartsuk meg kulturális és
anyanyelvi identitásunkat. A művésze-
teknek és a táncnak egyrészt nincs anya-
nyelve, másrészt viszont van, hiszen azok
a motívumok, amelyekben ezek meg-
nyilvánulnak, egy sajátos világ, amit
meg kell élni a mai közös Európában.
Ezekre az értékeinkre pedig mindig
büszkéknek kell lennünk, hiszen úgy vá-
lunk egésszé, ha ezeket megőrizzük. 

Vass Gyopár

„Mindig a szép, nem az olcsó képeket vásároltam”
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Gyógyszerek (ingyenes és
ártámogatott receptek)

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

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

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

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

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

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

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

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

június 9–15.

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

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

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

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

relax
szolárium

Nyitvatartás
hétfő - péntek : 10 - 21

szombat: 10 - 17

Marosvásárhely, Rózsák tere, 16. szám

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

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

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

Maros megyei hetilap

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

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

CARIT-SAN
Poliklinika

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

a következő orvosi szakellátással áll 

az Önök rendelkezésére:

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

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

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

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

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

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

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Rózsák tere 16.

Ők megalkották, mi közvetítjük.
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Nemzeti Színház, Kisterem
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A médiatörvény elfogadása óta példátlan össztűz zúdult a kormányzó pártszövetségre a sajtószabadság állítólagos sárba tiprása miatt. A hazai
baloldal erőtlensége miatt a nehéztüzérség szerepét a nemzetközi liberális sajtó vette át, amely Magyarország putyinizációjáról kezdett el cikkezni
a héten. Az Economist című tekintélyes brit hetilap budapesti tudósítója szerint azonban lehet, hogy csak savanyú a szőlő a veszteseknek. 

Az Orbán-kormány az elődeinél nagyobb mértékben vállalja a külpolitikai konfliktusokat az MTI által megkérdezett politikai elemzők szerint. Egyikük
a kreatívabb stílusra, a másik az erőteljesebb külpolitizálás hátrányaira hívta fel figyelmet.

Az Economist internetes oldalának
címoldalán található írás szerint az
újság írói fordulatok néha emészthetővé
teszik a folyamatokat az egyszerű em-
bereknek is. A Magyarországról kitalált
legújabb, jól csengő fordulat szerint az
áprilisban megválasztott jobboldali kor-
mány putyinizálná a társadalmat. A
Washington Post vezércikke vitte a prí-
met ebben a kampányban, amely szerint
a sajtószabadságot tekintve Magyaror-
szág egy táborba került Oroszországgal
és Fehéroroszországgal, miután az Or-
szággyűlés elfogadta a sajtótörvényt. Az
amerikai lap a májusi uniós csúcs bojkot-
tálására szólít fel az Atlanti-óceán mind-
két partján, ha Orbán Viktor nem lesz
hajlandó módosítani a jogszabályon. Az
Economist is nemrégen közölt cikket
arról, hogy a térség országai a vártnál
sokkal jobban jöttek ki a gazdasági vál-
ságból, de a kommunizmus okozta károk
helyreállításához jóval nagyobb erőfe-
szítésekre van szükség. Az írás szerint
olyan tekintélyelvű rezsimek kialakulá-
sának veszélyével kell szembenézni a
kelet-közép-európai térségben, mint a
Putyin miniszterelnök vezette Oroszor-

szágban. A betegség jelei már mutatkoz-
nak Magyarországon is, állítja az Econo-
mist. Budapesti tudósítója is látja a
jeleket, de szerinte ez még nem jelent
putyinizációt. Az újságírókat ugyanis
nem verik félholtra, és nem gyilkolják
meg errefelé. Magyarország nem annek-
tálta a szomszéd országok egyikének egy
körzetét, mint ahogy azt az orosz vezetés
tette a grúzokkal. Hadserege nem rom-
bolta le földig az ország egyetlen városát
sem, mint az a csecsenföldi Groznijban

megesett. De nem találjuk meg az orosz
vezetéssel összefonódott s így rendkívül
befolyásos titkosszolgálatok tisztjei nek
megfelelőit sem Magyarországon. Nem
lehet, hogy csak savanyú a szőlő, és a
vesztesek nem tudják megemészteni,
hogy Orbán Viktor hatalmas támogatást
élvez, s vezetésével pártja példátlan vá-
lasztási győzelmet aratott? – teszi fel a
kérdést a brit hetilap budapesti tudósí-
tója. A nagy nyugati lapok, így az ame-
rikai Post is, évtizedek óta tart saját

embert Moszkvában. Az amerikai és a
brit tudósítók hagyományosan kiváló
kapcsolatot ápolnak emellett hazájuk
nagykövetségeivel, amelyek irdatlan
mennyiségű és kiváló minőségű infor-
mációval rendelkeznek az egész kelet-
közép-európai térségről. Kizárt tehát,
hogy ezen lapok újságírói ne tudnák ha-
lálosan pontosan, mi is a különbség a te-
kintélyelv alapján elnyomó és a
demokratikus társadalmi-gazdasági be -
ren dezkedés között. 

„Horthy light” rendszerrel
riogat a Standard

Bár Ausztria „két fontos szomszédjá-
nak” politikai berendezkedése egyelőre
demokratikus, mindkét országban csak
egy lépés hiányzik a tekintélyelvű rend-
szer kialakulásához – értekezett az
olaszországi és magyarországi belpoliti-
kai helyzet hasonlóságáról szerdai, Mus-
solini soft, Horthy light című
kommentárjában a liberális osztrák na-
pilap, a Der Standard. Az Orbán-kormány
tevékenységét élesen kritizáló külföldi
hozzászólások sorába tegnap a német
Die Welt is beállt, amely Pusztai Putyin
Európának című írásában bírálta Ma-
gyarország miniszterelnökének politiká-
ját. A magyar médiatörvénnyel
kapcsolatos aggodalmakat közölt teg-
nap a Frankfurter Rundschau is. Eltúl-
zottnak és hisztérikusnak tartja
mindezzel szemben a magyar médiatör-
vénnyel kapcsolatos nyugati kritikákat a
német nyelvű budapesti hetilap, a Bu-
dapester Zeitung kiadója. Jan Mainka a
Frankfurter Allgemeine Zeitungnak ki-
fejtette, német újságíróként nem érzi,
hogy az új törvény bármiben korlátozná. 

Szalontay Mihály 

A vesztesek savanyú szőlője

Orbán nagyobb mértékben vállalja
a külpolitikai konfliktusokat

Kiszelly Zoltán politológus jelentős
hangsúlyeltolódást érzékel a magyar
külpolitikában az Orbán-kormány hiva-
talba lépése óta. A legjelentősebb válto-
zás szerinte az, hogy míg az előző,
balliberális kormányok inkább konszen-
zusra törekedtek, a mostani kormány
jobban, konfliktusok árán is képviseli a
nemzeti érdeket. A nyugati integráció
változatlanul fontos, és nem a konfliktus
a cél, de „a kormány politikai eszköztá-
rában a konfliktus is benne van, jobban
vállalja azt” – fogalmazott.

Az Orbán-kormány külpolitikája sze-
rinte kreatívabb, mert megpróbálja moz-
gásterét bővíteni, s ennek érdekében
felvállalja a konfliktusokat, míg a balli-
berális kormányok konszenzusorientál-
tak voltak.

Az elemző figyelmeztetett: a konflik-
tusok felvállalásában a kormány nem fe-
szítheti túl a húrt. Úgy vélte, ha az
Európai Unió Bírósága a közösségi jog-
ban elmarasztalja Magyarországot –
például a központi bankok független-
sége kapcsán, a Magyar Nemzeti Bank
elnökének fizetéscsökkentése ügyében
–, a kormánynak változtatnia kell dön-

tésén.
A legfőbb konfliktus – megítélése

szerint – a magánnyugdíjpénztárak „ál-
lamosítása” körül fog kialakulni. Azt
mondta, erről a több tagállamot érintő
ügyről még komoly vita lesz; egyebek
mellett utalt arra, hogy az ír és az észt
kormány is „kölcsönvette” a magánnyug-
díjpénztári megtakarításokat.

Kifejtette, hogy az utóbbi időben
sokat bírált magyar médiatörvény nem
érinti a közösségi jogot, tehát bírósági
elmarasztalás nem lehetséges. A média -
törvény körüli viszály Kiszelly Zoltán
meglátása szerint el fog csendesedni.
„Nem hiszem, hogy emiatt komoly konf-
liktus lehet” – tette hozzá.

A magyar külpolitika további fontos
változásaként a regionális politika fel-
erősödését, s azon belül azt említette,
hogy a magyar kormány Lengyelország-
gal és Romániával nagyon jó viszonyt
ápol. Rámutatott, hogy korábban nem
volt ennyire hangsúlyos a regionális po-
litika, a Szlovákiával való konfliktus
miatt talán le is értékelődött.

A fontos külpolitikai hangsúlyeltoló-
dások közé sorolta az „erős keleti nyitást”

is, ez szerinte nagy változás az előző Fi-
desz-kormányhoz képest. Utalt Orbán
Viktor kormányfő közelmúltbeli oroszor-
szági és kínai látogatásaira, a keleti re-
láció a szakértő szerint a gazdasági
szükségszerűségek miatt felerősödik.

Az elemző a 2011 első félévi soros
magyar EU-elnökséggel kapcsolatos ag-
godalmakat nem tartja megalapozott-
nak, azt mondta, ha Magyarország a
különböző uniós érdekek között jól, pár-
tatlan közvetítőként fog eljárni, akkor
„nem lesz nagy gond”.

A kormány az első pillanattól fogva
inkább vállalja a konfliktusokat, akár a
nemzetközi szervezetek vonatkozásában
is.

Juhász Attila, a Political Capital elem-
zője is arra hívta fel a figyelmet, hogy az
Orbán-kormány külpolitikáját elődjéhez
képest határozottabb, látványosabb ér-
dekérvényesítő politika jellemzi. A kor-
mány az első pillanattól fogva inkább
vállalja a konfliktusokat, akár a nemzet-

közi szervezetek, köztük a Nemzetközi
Valutaalap, akár a szomszéd országok,
elsősorban Szlovákia vonatkozásában,
utóbbival a szlovák nyelvtörvény, illetve
a határon túli magyarok állampolgársá-
gával kapcsolatban.

Azt mondta, ennek az erőteljesebb
fellépésnek az előnyök mellett hátrányai
is vannak. Megítélése szerint „nem sze-
rencsés”, hogy Magyarországról döntően
negatív kép alakult ki külföldön, különö-
sen a soros EU-elnökség küszöbén.

„Ezen könnyen rajtaveszthet Magyar-
ország” – mondta, megjegyezve, hogy
„az uniós elnökséget sem nagyon segíti
az a fajta nemzetközi környezet, amely
az utóbbi egy-két hétben kialakult a mé-
diatörvénnyel kapcsolatos kritikák
miatt”. Hozzátette, az Orbán-kormány
kevéssé törekedett arra, hogy ezeket az
aggodalmakat eloszlassa, inkább na-
gyon határozottan szembement a bírá-
latokkal, azok alapját és megfogalmazóit
igyekezett hitelteleníteni. „Ez lehet, hogy
belföldön működik, de a külpolitikában
aligha” – szögezte le az elemző.

Felhívta a figyelmet: egyáltalán nem
ritka, hogy az EU-elnökségek ilyen bot-

rányokkal terheltek, Belgiumnak például
kormánya sem volt, Csehországban szin-
tén belpolitikai patthelyzet alakult ki.
Magyarország esetében viszont nagyon
stabil a kormány, a belpolitikai helyzet
elvileg lehetővé tenné, hogy az EU-el-
nökség jól sikerüljön – mondta. Hozzá-
tette: ha annyira kedvezőtlenül alakul az
ország megítélése, mint ahogy az elmúlt
két hétben kirajzolódott, akkor nagy
presztíszveszteség érheti a kormányt,
ami nyilván belföldön is le fog csapódni.
Megjegyezte, látni kell azt is, hogy az EU
is érdekelt a magyar elnökség sikerében.

A szakértő szerint a kormány egészen
addig igyekszik elmenni a konfliktusok
felvállalásában, amíg belföldön el tudja
„adni”, hogy ez Magyarország érdekét
szolgálja. „Amikor azonban a kormány a
nemzetközi színtéren belefut az első
olyan pofonba, amelynek a következmé-
nyei a társadalom széles körét érintik
hátrányosan, akkor belföldön se lesz to-
vább védhető a túlságosan konfliktuske-
reső külpolitika” – tette hozzá a
kutatóintézet elemzője.

MTI



– Professzor úr, az elmúlt esztendőben
szakmáját, hivatását helyezte előtérbe,
arra összpontosított elsősorban. Hogyan
értékeli, milyen évet zárt? 

– Úgy vélem, s ezt mások is alátá-
maszthatják, hogy egyértelműen jó évet
zártam, zártunk. Szerénytelenség nélkül
állíthatom, az általam vezetett kardioló-
giai klinika pillanatnyilag az egyik legsi-
keresebb az országban. Ezt a
szakminisztérium által is elismert ered-
ményeink bizonyítják a legjobban. Úgy
látszik, iskolát teremtettünk, ami igen
nagy elégtétel számomra. Ott, ahol az
utóbbi időben jelen vagyunk, jelentős
mértékben csökkent – pillanatnyilag
úgy 35 százaléknyi – az infarktusos be-
tegek elhalálozási arányszáma. Az Inter-
vencionális Kardiológiai Klinikán van egy
olyan hatfős szakembergárda, amely
mindent képes elvégezni, amit másutt.
Az általunk beindított projekt sikeresnek
bizonyult, olyannyira, hogy a szaktárca
is felkarolta, azaz az egészségügyi kor-
mányzat is magáénak vallja, a hivatalos
egészségpolitika részeként kezeli.  

– Úgy tudom, a kutatásban is jeles-
kedtek... 

– A modern orvosképzésben, ami-
ként a gyógyításban is – s ez fokozottan
érvényes a kardiológiára – gyakorlat, ok-
tatás és kutatás kéz a kézben jár, egy-
mástól elválaszthatatlan. Nyolc olyan
jelentős projekt kivitelezésében jeles-
kedtünk, amelyek mindenikét jegyzik a
nemzetközi porondon. Tanulmányaink
jeles szakfolyóiratokban, tudományos
lapokban jelentek meg, a szakma elitjé-
hez tartozó kiválóságok tudományos
közleményei mellett. 

– Megkapta a tanügyi és kutatási
tárca és a Román Akadémia díját is...

– Ez nagy-nagy elégtétel számomra.
Különösen, hogy ez az első hasonló elis-
merés, amelyben a MOGYE valamely
professzorának része lehetett. Mindez
megerősít abban a hitemben, hogy a
megkezdett úton tovább kell haladnunk. 

– Viszont a MOGYE fennállásának 65.
évfordulója alkalmából osztogatott elis-
merésekből már nem jutott önnek. Mivel
magyarázza ezt? 

– Azt kell mondanom, valószínűleg
más, a tudományos életben alkalmazott
kritériumoktól eltérő megfontolások
alapján ítélték azokat oda...   

– Az egészségügyi kormányzat leg-
utóbb úgy döntött: megszünteti a hírne-
ves Kardiológiai Intézet önállóságát és a

Megyei Kórház fennhatósága alá utalja.
Miként vélekedik erről?

– A Szív-érrendszeri és Transzplan-
tációs Intézet beolvasztása a Megyei
Sürgősségi Kórházba igen nagy hiba,
különösen, hogy a mi érdekvédelmi
képviseletünk nevéhez is fűződik.
Mondhat bárki bármit, hivatkozhat
pénzügyi nehézségekre, akármire: a
döntés gyakorlatilag az intézet vissza-
minősítését jelenti. Ahelyett, hogy in-
tézményeket alapítsunk, hogy
szakembereket képezzünk, Vásárhelyen
tartsunk, inkább a rövidlátó haszonel-
vűség szerint cselekedve leromboljuk
azt is, ami van, ami működőképes. Ez
megbocsáthatatlan bűn.  

– Az elmúlt esztendőben igen aktív-
nak bizonyult társadalmi téren is... Miben
látja eme munkának a hasznát, vagy csu-
pán – a politika helyett – amolyan pót-
cselekvésként űzi?

– Vallom, akinek a sors kegye folytán
lehetősége van rá, annak kötelessége e
téren is hasznára lenni szűkebb vagy tá-
gabb közösségének. A Cardio-Med Egye-
sületet azért hoztuk létre, hogy általa a
fiatalok társadalmi beilleszkedését, tá-
jékozódását, nemzeti öntudatának erő-
sítését, illetve az idősebb korú
rászorulókat támogassuk, segítsük.
2010. március 15-én a Bolyai Líceum ta-
nulóival a Nyerges-tetőn ünnepeltünk,
ahol kopjafát is állíttattunk. Ma is meg-
hatódva emlékszem vissza az ese-
ményre, amely felemelő élmény volt
fiatalok és idősebbek számára egyaránt.
Anyagilag is támogattuk a Bolyai gólya-
bálját, továbbá mi indítottuk útjára az Ép
testben ép lélek nevű programot, amely-
nek során az iskola tanulói úszótanfolya-
mon vehettek részt, közülük olyanok is
kikerültek már, akik versenyszerűen űzik
a sportot. 

– Nem feledkeztek meg az egyetemis-
tákról sem.

– Az orvosi egyetem diákjainak kar-
diológiai diákkört szerveztünk, ezek
révén Erdély számos városában tartot-
tunk diákköri illetve tudománynépsze-
rűsítő előadásokat. A Magyar
Kardio lógus Társaság révén mintegy 40
fiatal orvosnak és egyetemi hallgatónak
biztosítottuk egy európai kardiológiai
kongresszuson való részvétel lehetősé-
gét, ezáltal megtapasztalhatták, milyen
légkörben folyik a szakmai elit tudomá-
nyos munkája. Ilyen irányú tevékenysé-
günket jelentősen megkönnyíti, hogy
beválasztottak az MKT vezetőségébe, to-
vábbá én vagyok a frissen megalakult
Határon Túli Munkacsoport elnöke is. 

– Szó szerinti szociális munkát is vé-
geztek... 

– A szegény sorsú rászorulók anyagi
támogatását is felvállaltuk, számukra
különböző tartalmú segélycsomagokat
szoktunk összeállítani... De az egyháza-
kat is segítjük, amiben lehet... 

– Köztudomású, perben áll a Központi
Választási Irodával (BEC), amiért az meg-
fosztotta attól a parlamenti képviselői
mandátumtól, amely, legalábbis vélemé-
nye szerint, önt illetné meg. Mikorra vár-
ható végső döntés az ügyben? 

– A per egyelőre folyamatban van. A
végső, jogerős ítéletre, remélem, rövide-
sen sor kerülhet. Hogy így elhúzódott,
talán annak tudható be, hogy valakik a
politikai nyomásgyakorlás eszközéhez
folyamodtak. Egyébként eltökélt szán-
dékom, hogy szükség esetén, a Hágai
Nemzetközi Bíróságon folytatom. Fordu-
latnak számít, hogy két esztendő után a
választásokat követően nyomtalanul fel-
szívódni látszó Központi Választási Iroda
(BEC) is megjelent a színen, amely intéz-
ménnyel én tulajdonképpen pereske-
dem. Elsősorban abban bízom, hogy
igazságot szolgáltatnak nekem, ez erköl-
csi jóvátételt jelenthet majd számomra.
A többit majd meglátjuk...

– A jelek szerint gyökeres változás
előtt áll az erdélyi magyar politikai élet,
úgy tűnik, átrendeződőben vannak a kü-
lönböző „aktorok” közötti erőviszonyok is.
Hogyan ítéli meg a helyzetet? 

– Változásra, méghozzá gyökeres vál-
tozásra van szükség mind az RMDSZ-
ben, mind azon kívül. Meggyőződésem,
hogy az országos választásokon egyetlen
magyar szervezetnek, szövetségnek, vá-
lasztási pártnak kellene indulnia, mert
csak ily módon őrizhető meg a parla-
menti képviselet. Amire pedig szerintem
elengedhetetlen szükségünk lesz, ha
legfőbb célkitűzésünket, az autonómiát
meg akarjuk valósítani. Márpedig a kü-
lönböző autonómiaformák nélkül elkép-
zelhetetlen az erdélyi, székelyföldi
magyarság megmaradása. 

Ami az RMDSZ-t illeti, legfőbb ideje
a változtatásnak. A jelenlegi struktúra
túl monolitikusnak, túl pártszerűnek bi-
zonyult, ez pedig egy nemzeti kisebbségi
szervezet esetében nemcsak célszerűt-
len, hanem fenntarthatatlan is. A válto-
zás reményeim szerint hamarosan
bekövetkezik. Ha nem, akkor elkerülhe-
tetlen a bukás. Volt már erre példa a Kár-
pát-medencében. Szerintem sürgősen el
kell vetni az „aki nincs velünk, az elle-
nünk van” alapállást! El kell fogadni
végre, hogy az RMDSZ-en kívül is van
élet, s attól, hogy valaki nem a szövetség
tagjaként akarja szolgálni közösségét,
még lehet becsületes, tisztességes ma-
gyar ember. Ugye milyen szépen hang-
zik, hogy „minden magyar felelős
minden magyarért”? Én hiszek ebben, s
abban is, hogy eszerint cselekedve elér-
hetjük céljainkat. 

– Professzor úr, önként adódik a kér-
dés: vállalna-e újra aktív politikai szere-
pet?

– Amióta, nyilvánvaló jogtalanságot
elkövetve, kizártak az RMDSZ-ből, azóta
sokan kérdezték ezt. Azt kell mondanom
önnek: kettőn áll a vásár.  Pillanatnyilag,
az ismert okok folytán, a partvonalon kí-
vülről figyelem a történéseket, a dolgok
alakulását. Meggyőződésem, hogy ha-
marosan új szelek fújnak majd az erdélyi
magyar politikai prérin, lényegi változá-
sok, átrendeződések következnek be
minden téren, ami által új lehetőségek
tárulhatnak fel majd előttem is... Olya-
nok, amelyekkel a nemzeti, keresztény,
konzervatív értékeket követő emberként
élni tudok majd, élnem érdemes. 

Addig is, engedje meg, hogy boldog
új évet kívánjak a lap minden olvasójá-
nak. 

Sz. L.   

11. oldaljanuár 5–11.

A közismert orvosprofesszor, bár egy ideje kiszorult, pontosabban mondva kiszorították a politikai életből, változatlanul élénk érdeklődéssel figyeli
a közélet történéseit, s meg is van mindenről a maga határozott, karakteres véleménye. Azt mondják róla, erős egyéniség – egyeseknek túlzottan
is az –, pedig csak azon ritka emberek egyike, akik nem a politikából, hanem a politikáért élnek. Mindezekből kitűnik: nem alkalmas a manapság
kedvelt, előnyben részesített eszközember szerepére. A két ünnep között folytatott beszélgetésünk során arról faggattuk, milyennek látta az elmúlt
esztendőt, s mit vár az épp elkezdődöttől. 

El kell fogadni végre, hogy az
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Beszélgetés prof. dr. Benedek Imre kardiológussal

Eszközembernek alkalmatlan
Interjú <<
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Sportgála 2010

Mátyus Ervin három országos bajnoki címmel
(kempo full és light contact, wu-shu full contact),
egy wu-shu Európa-kupa győzelemmel, két
kempo világbajnoki címmel (full contact és knock
down), illetve egy világbajnoki bronzzal (mix
fight) érdemelte ki a legjobb sportolónak járó el-
ismerést: „Nem volt könnyű, hogy megismételjem
a 2009-es évi teljesítményem, hiszen súlycsoport-
váltás is volt, már nehezebben megy a fogyasztás,
megvastagodtam, tömegesebb izmot tettem ma-
gamra, sőt egészségi problémával is küszködtem,
de két világbajnoki arany- és egy bronzérem
megszerzése után boldog lehetek, hogy 2010-
ben újra Maros megye legjobb sportolójának vá-
lasztottak. A legfontosabb, hogy egészséges
legyek és elkerüljenek a sérülések. A 2011-es
évtől hasonló jó teljesítményeket várok el önma-

gamtól. Azt kívánom, hogy soha ne aludjon ki
bennem az a tűz, amivel fenn tudom tartani az
eredményességet.”

A marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörtermében tartották meg december végén a hagyományos év végi sportgálát, a megyei szakhatóság 
szervezésében, a megyei és városi önkormányzatok támogatásával. A gálán a megyei és helyi önkormányzatok nevében Lokodi Edit megyei tanácsel-

nök, Bárczi Győző alprefektus és Claudiu Maior alpolgármester méltatták az idén több kiugró sikert is jegyző klubokat, teljesítménysportolókat és
edzőiket, hasonlóan jeles eredményekben gazdag újesztendőt kívánva nekik. A gálán számos fiatal reménység és a közelmúltban eredményes 

veterán sportember részesült díjakban.  Az alábbiakban néhány jelenlegi és hajdani Maros megyei sportolót, edzőt kérdeztünk meg, hogyan értékeli
a 2010-es sportévet és mit vár el a 2011-es évtől, mármint ami az ő sportágát illeti, ahol jelenleg vagy egykoron kiemelkedő eredményeket ért el.

Horváth Attila, Mátyus Ervin és a 2010-es
sportév edzője, a Mureşul és a Maforce SE okta-
tója: „Sikeres volt ez az év, ha arra gondolok, hogy
egy újabb marosvásárhelyi világbajnok került ki
a kezeim közül. 2011 szerintem nehezebb év lesz,
de bízok a sikerekben. Engem újra felkértek, hogy
átvegyem a román wu-shu kung fu válogatottat,
ahol 2003-tól még tevékenykedtem, de a kima-
radást, az építkezés folyamatának megtörését
nem lehet olyan könnyen pótolni. Jövő májusban
kerül sor Szentpéterváron a wu-shu EB-re, míg
ugyancsak májusban lesz a kempo világbajnok-
ság, míg októberben a wu-shu világbajnokságon
is jó eredményt szeretnék elérni tanítványaim-
mal. Mi mindkét májusi nemzetközi rendezvényre
készülünk, hiszen az alapozás és az egész felké-
szülés párhuzamosan megy egyszerre.”

Ballai Sándor kétszeres veteránbirkózó világbaj-
nok, akit eddigi sportpályafutásában elért kiváló
eredményeiért és a Maros megyei birkózás támo-
gatásáért kapott érdemoklevelet:
– Büszke vagyok, hogy itt lehettem és díjaztak
engem is több egykori és jelenlegi marosvásárhe-
lyi tehetséges sportolóval, edzővel együtt. Öröm-
mel támogatom a helyi birkózósportot, hisz sok
tehetség kikerült ki Maros megyéből az évek során,
akik jelentős hazai és nemzetközi sikerekre tettek
szert. Azt, hogy én még sportolok, köszönöm a
Fennvallónak, hiszen örvendek, hogy egészséges
vagyok, habár az évek elteltével ez már nehezebb.
Sajnos, a mai birkózóknak nincsenek meg azok a
lehetőségeik, amik nekünk hajdanán megvoltak.
Itt gondolok a napi több órai edzésre, edzőtábo-
rokra, akkor a lehetőségek és az eredmények is

jobbak voltak. Amúgy, én sikeresen szeretnék sze-
repelni a 2011-es októberi, Tiranában sorra kerülő
veteránbirkózó világbajnokságon.

Kiss Madócsa, az egykori ASA hajdani középhát-
védje, akit sportpályafutásáért díjaztak a szervezők:
„A jelenlegi FCM két hazai mérkőzésén voltam
jelen csak, a többit a televízió-közvetítések során
láthattam. Örvendetes dolog, főleg nekünk, egy-
kori A-osztályos labdarúgóknak, hogy újra első
osztályú csapatunk van. Remélem, benn mara-
dunk az első ligában, viszont fájdalmas dolog,
hogy kevés a helyi labdarúgó a keretben. Személy
szerint kívánok egy sikeresebb sportévet 2011-ben
és nem utolsósorban egészséget mindazoknak,
akik valamit is tettek és elértek a Maros megyei
sportélet terén az évek során.”

Déri Csaba, a BC Mureş edzője, aki elismerő okle-
vélben részesült:
„A csapatépítési folyamattal meg vagyok elégedve,
nagy siker volt a tavalyi csapattal eljutni a play off-
ig. Jelenleg öt csapat érdekelt a bajnoki címre, ta-
vasszal minden mérkőzésen – beleértve
valamennyi Balkán Ligatalálkozót is – győzelemre
törekedünk majd, s ha ez nem is sikerülhet mindig,
a bajnoki 4. hely, a kupában a négyes döntőbe jutás
és a Balkán Ligában négy győzelem kivívása a cso-
portkörben reális célkitűzésnek tűnik a számomra.
Januárban kisfiam születik, azaz boldogsággal kez-
dődik számomra a 2011-es év, ami szeretném, ha
folytatódna és 2011 végén újra jelen szeretnék
lenni itt a Kultúrpalota Tükörtermében és interjúkat
adni egy sikeresebb sportévről.”

Soós Tibor, a Maros Kosárlabdaklub edzője, az iú-
sági csoportok koordinátora, jelenleg az U 13 és U
14 válogatott edzője: – Sikeres évet zártunk, szép
eredményeket értek el a gyerekek, amelyeket sze-
retnénk 2011-ben túlszárnyalni. 2009-ben az or-
szágos baby kosárlabda-bajnokságban a 39 csapat
közül a 3. helyen, míg a mini kosárlabda országos
bajnokságban 52 csapat közül a második helyen
végeztünk. 2011-ben győzni szeretnénk, azaz jobb
eredményeket elérni.

Seres Sándor, a marosvásárhelyi Elektromaros és a román tekeválogatott edzője:
– Mindenkinek egészséget és boldogságot kívánok 2011-re. Magamnak pedig egy újabb baj-
noki cím elérését tűztem ki, valamint, hogy a Bajnokcsapatok Ligájának pódiumán kell vé-
geznem az Elektromarossal és a teke világbajnokságon érmet szerezni a válogatottal.

Cosmin Gherman, a City’us marosvásárhelyi bajnok, Román-kupagyőztes, szuperkupa-győztes
csapatának és egyben a válogatottnak a játékirányítója, akit a 2010-es év legjobb hazai terem-
labdarúgójának választottak meg:
– Hét éve, amióta kispályásként focizom, ez volt a legsikeresebb évem, hiszen hazai téren mindent
megnyertünk csapatommal, amit lehetett, sőt az UEFA-kupában is sikeresen helytálltunk. A vá-
logatottal is játszhattunk hazai közönség előtt a világbajnok Brazília és az európai második, Por-
tugália ellen is. 2011-ben a válogatottal az Európa-bajnoki selejtező mérkőzések csoport körében
esélyünk van, hogy harmadszorra is Marosvásárhelyen rendezhetjük, ahol ezúttal győztesen kell
kikerüljünk Csehországgal szemben. Hogy mit várok 2011-ben, mint sportoló? Hát, hasonló jó
eredményeket…

Az oldalt szerkesztette: Czimbalmos Ferenc-Attila



élet-módi

amelyben a két 
ünnepről morzsázunk

Nem tudom, milyen jövőbeli kilátások elébe néz
az, aki az új esztendő első munkanapjának küszöbét
bömböléssel lépi át. (Nem mellékesen olyasformán,
hogy még azt sem  tudja, miért.) A könnyekre azon-
nal meg is született a legkézenfekvőbb, leggyor-
sabb, legkényelmesebb legstb. diagnózis:
depresszió. Amit Zb hirtelen úgy próbált gyógyítani,
hogy beígért két kicsi pofot, de ekkor csodával ha-
táros módon a könnyeim egyből felszáradtak, mert
elkacagtuk magunkat, ugyanis mi nem vagyunk egy
pofozkodós páros. Csak viccből mondta, hogy felvi-
dítson. (Azért jobban belegondolva: ha pofozkodó-
sak ugyan nem is vagyunk, egy cseppet furcsák talán
mégis igen, már ami a vigasztalási szokásainkat il-
leti.)

Pedig igazán nincs okom a szomorkodásra. Az
Angyal ebben az évben igazán kitüntetett figyelem-
mel gondolt rám, és nekem csak az a feladatom,
hogy hálás legyek a körülöttem élő, hozzám tartozó
kapcsolathálónak. 

Aztán két ünnep között marhapörkölttel elintéz-
tük a dél-afrikai brancsot, amit imádott a fővendég
és amiből kétszer evett. S a nokedlit hozzá maga
Dzsesszika készítette saját kezűleg, segítség nélkül;
(á la homméjd, ami a külföldiek varázsszava). To-
vábbi siker elkönyvelni azt, hogy a Zöld Pikkelyes
Palotában a fővendég szemmel láthatóan mindig
jól érzi magát, bár látni olyan értetlenkedő gondo-
latokat átvillanni a fejében, amelyek arra engednek
következtetni, hogy az a kényszerképzete, a falon
túl még van élet – és szoba. Továbbá a két ünnep
között voltunk kétszer családi-flekkenezni, és 
társasjátékoztunk is Igazi Turistanénál és Turistánál. 

Az év vége felé megállapítást nyert az a distink-
ció, amely élesen elhatárolja a pletykát a „dolgok
megbeszélésétől”, továbbá egy kedves ismerős pél-
dáján rájöttünk, hogy az ember nemcsak az 
embereket szeretheti ember módra, hanem az ál-
latot is. Ami nem feltétlenül rossz dolog. Mert pél-
dául az új év első éjszakáján valami olyanra is
emlékszem, amikor konszenzus született afelől,
hogy nem az emberekben (konkrétan: nem a poli-
tikusokban) kell megbízni, hanem a célra és az 
eszmére kell irányítani az energiákat. Jaj, arra is em-
lékszem, hogy elhangzott az is, hogy a bizalmat ki
kell érdemelni...)

Szilveszterkor Zb bebizonyította, hogy igazi férfi
és házipapucsban slattyogott el éjfélkor a mínusz tíz
fokos hidegben a templomig, ahol egy kicsit elszo-
morodtunk, mert a falu főméltóságának beszédébe
végig belepetárdáztak nemmagyarul, de valamit
azért csak hallottunk. Különösen a végére csitult a
levegőben a puskapor, amikor a petárdázókat anya-
és az államnyelvén köszöntötte a törzsfőnök. 

Az újévi fogadalmunk pedig idén is, mint min-
den évben, elmaradt. Dzsesszikának mégis van egy
titkos kívánsága erre az évre: jobban odafigyelni a
körülötte levőkre.

(vassgyopi)
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„Lelkiismeretünk
parancsszava”

A Marosvásárhelyen megjelenő Vörös Zászlóban – az RMP Magyar Autonóm tartományi
vezetősége és a tartományi néptanács lapjában1 – 1956. november 4-én – vasárnap –, a Kolozs
tartományi napilapban, az Igazságban, 1956. november 6-án – kedden –, az egyetlen magyar
nyelvű országos napilapban, az Előrében, ugyancsak 1956. november 6-án, az Utunk irodalmi
hetilapban pedig 1956. november 7-én – szerdán – ezen a címen jelent meg a Magyar Autonóm
Tartományban élő íróknak és a marosvásárhelyi irodalmi intézmények dolgozóinak nyi-
latkozata. Mindössze három nap leforgása alatt négy romániai magyar nyelvű sajtóorgánum
vezércikként közölte a marosvásárhelyi írók hűségnyilatkozatát. 

Pontosan egy esztendő múlva, 1957 no-
vemberében külön kötetben is megjelent a Ma-
gyar Autonóm Tartományban élő írók és
irodalmi intézmények dolgozóinak ominózus
állásfoglalása: az egyik aláíró, Balázs Lajos, az
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó marosvá-
sárhelyi fiókjának vezetője szerkesztette az
5150 példányban nyomtatott, 249 oldal terje-
delmű, A szocializmus védelmében címet viselő
kiadványt, amely alcímével minden kétséget,
esetleges félreértést kizár: „Dokumentumok a
Magyar Autonóm Tartományból az 1956 októ-
beri–novemberi magyarországi ellenforrada-
lommal kapcsolatosan.” Mondanom sem kell:
a kiadvány „ékköve” a Lelkiismeretünk parancs-
szava. 

Az ország összes könyvtárából „szorgos
kezek” által kivont kötet – nagy nehézségek
árán fénymásolt példánya a birtokomban van
– döbbenetes bizonyítéka annak, hogy a
tömbben élő romániai magyarság akkori veze-
tői, a Magyar Népi Szövetség alig három évvel
korábbi gyászos önfeloszlatása után – és abból
semmit sem tanulva! –, egymást túllicitálva
hogyan próbálták megfogalmazni a román
kommunista hatalom iránti, paroxizmusig fo-
kozott hűségüket, behódolásukat, önkéntes
megaláztatásukat, a Román Munkáspárt mel-
letti elkötelezettségüket, hogyan züllesztették
a romániai magyarság egésze, sőt, a románság
döntő többsége által is jogos forradalomnak
minősített szabadságharcot (amíg a hatalom-
nak sikerült elhitetnie, hogy a magyarok való-
jában „Erdélyt akarják”) – a becsmérlő
jelzőkben valósággal tobzódva – az emberiség
történetének legsötétebb „ellenforradalmává”.
A politikusok gyakran és előszeretettel hivat-
koznak a kompromisszumok fontosságára. Az
említett 1957. évi kötetben megjelenő hűség-
nyilatkozat-, állásfoglalás- és távirat-özön el-
rettentő példája annak, hogy a
kompromisszumok megkötésében meddig
nem szabad elmenni! Valójában az akkor ha-
talmon lévő magyar politikai elit ezzel az ön-
feladással nem csak a Magyar Autonóm
Tartomány sírját, hanem a sajátját is megásta.
Végzetesen megroppant nem csak a gerinc,
hanem a két világháború közötti, a második vi-
lágháborút követő, a kisebbségi küzdelemben
eredményeket is felmutató romániai magyar
kohéziós erő és összetartás tudata. A naciona-
lista kurzus útjára lépő román kommunista dik-
tatúra számára egyértelművé vált: ki kell
próbálni, a romániai magyar kisebbséggel va-
lóban bármit meg lehet tenni, bármit le lehet

vele nyeletni? Jelképesen szólva: akár fát is
lehet vágni a hátán? Számos mai kudarcunk ide
vezethető vissza: az 1956-os, 1957-es évek, de
a későbbi évtizedek romániai magyar politikai
elitje – messzemenő tisztelet a nagyon kevés
kivételnek! – a még elfogadható kompromisz-
szumok helyett a feltétel nélküli behódolást,
megalkuvást választotta. Törvényszerű követ-
kezménye volt, hogy a román kommunista ha-
talom szinte naponta kért
hűségnyilatkozatokat, állásfoglalásokat. 

Szabó Gyula író, a korabeli történések egyik
leghűségesebb krónikása, a Képek a kutyaszo-
rítóból című kötetében a Lelkiismeretünk pa-
rancsszava „egyedülálló” sajtótörténeti
„karrierjét” részben a Román Munkás Párt keze
által irányított „történelmi sajtószerkesztés”
számlájára írja. Miután három újság is közölte
az ominózus hűségnyilatkozatot, alig egy nap
múlva, 1956. november 7-én az Utunk – a no-
vember 2-i kimaradás után – „rendhagyó” ün-
nepi száma is a címoldalon publikálta a
Lelkiismeretünk parancsszavát.2

A „példamutató állásfoglalás” ötszöri közlé-
sét elsősorban az indokolta, hogy a legfelsőbb
román párt- és államvezetés a magyar forra-
dalom vérbefojtása után – amelyet a levéltári
dokumentumok tanúsága szerint: a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 39. évfordulója
„legméltóbb köszöntésének”, a „legnagyobb
ajándékának” tekintett – olyan példátlan pro-
paganda hecckampányt indított, mintha a for-
radalom és szabadságharc leverését követően
Romániában lett volna a legnagyobb az „ellen-
forradalmi veszély”.  Abban is igaza van Szabó
Gyulának, amikor kijelenti: „… a nyilatkozatok
hivatalos értékelésének külön mértéke volt az,
hogy míg a kolozsvári írók nyilatkozata egyszeri
közlésben jelent meg a kolozsvári napilapban
(1956. november 6-án – T. Z.), s akkor is a vá-
sárhelyi szöveg „kíséretében”, addig a Magyar
Autonóm Tartomány íróinak a november 4-e
előtti helyzetben szerkesztett terjedelmes ál-
lásfoglalása negyedszeri közlésként a kolozsvári
magyar irodalmi hetilapban került kinyomta-
tásra, mintegy a kolozsvári magyar írók nyilat-
kozata „helyett”, amely nem volt „méltó” arra,
hogy a maga „legtermészetesebb” közlési he-
lyén (az Utunkban – T. Z.) megjelenjék.” 3

Szabó Gyula találó megállapítását is figye-
lembe véve a kolozsvári írók 1956. november
5-i keltezésű nyilatkozata – ezt nem győzzük
eléggé hangsúlyozni! – ennek ellenére egyike
volt azoknak az állásfoglalásoknak – ha nem is
olyan „szenvedélyes stílusjegyű”, mint a maros-

vásárhelyi íróké, amelyet a román pártpropa-
ganda gépezet az ideológiai és politikai „had-
viselésben” mindenhol megpróbált bevetni –,
amelyeket a dolgozók „legszélesebb tömegei”
az ország minden részéből küldtek a Román
Munkáspárt Központi Vezetőségének, szemé-
lyesen Gheorghe Gheorghiu-Dej első titkárnak.
A három „vezérgondolat” – a dolgozók egy em-
berként felzárkóznak a legfelsőbb pártvezetés
mögött, megbélyegzik és elítélik a magyaror-
szági ellenforradalmat, a világ „haladó erőivel”
együtt támogatják a Szovjetunió segítségével
hatalomra juttatott, és Kádár János vezette For-
radalmi Munkás-Paraszt Kormányt – ebben a
nyilatkozatban is kitapintható, még akkor is, ha
a hangja sokkal mérsékeltebb, kiegyensúlyo-
zottabb volt, mint az írott sajtóban heteken át
közölt nyilatkozatoké, táviratoké, állásfoglalá-
soké. Kétségtelen – ez egyik erénye a kolozsvári
magyar írók nyilatkozatának –, hogy a szovjet
tankok által kegyetlenül vérbefojtott felkelés
véres vasárnapja után – a magyar nép szabad-
ságharcát nem nevezték egyértelműen ellen-
forradalomnak, hanem arról szóltak, hogy az
„ellenforradalmi erők” kihasználták „a jogos
gazdasági követelésekért tett békés erőfeszíté-
seket”: 4

„Napokon át feszült aggodalommal és
egyre megrendültebben figyeltük Magyaror-
szág sorsának alakulását. Nyilvánvaló, hogy a
szocialista demokratizmusért s a jogos gazda-
sági követelésekért tett békés erőfeszítéseket
kihasználták a reakciós, ellenforradalmi erők.
Mind nyíltabb, mind félreérthetetlenebb cél-
zatú támadásaik végveszélybe sodorták a ma-
gyar népnek azokat az alapvető demokratikus
és szocialista vívmányait, amelyekért bátran és
önfeláldozóan szálltak harcba munkások, pa-
rasztok, értelmiségiek. A reakció bűnös kísér-
letet tett arra, hogy kiszakítsa Magyarországot
a szocialista népek testvéri nagy családjából s
ezzel megzavarja Európa békéjét. A forradalmi
munkás-paraszt kormány megalakulása után
mi, romániai magyar írók, bízunk abban, hogy
a magyar nép e kormány vezetésével nemcsak
megvédi vívmányait, hanem a szocialista hu-
manizmus szellemében ki is teljesíti azokat és
egyszer s mindenkorra felszámolja a régebbi
vezetés által elkövetett bűnöket. A romániai
magyarság tudja, hogy sorsának további jó ala-
kulása és fejlődése szorosan összefügg a de-
mokratikus fejlődéssel, a szocializmussal.
Ebben látja nemzeti egyenjogúságának egyet-
len biztosítékát.

Tófalvi Zoltán

1 1940 és 1944 között a Magyarországhoz visszakerült Észak-Erdély minden nagyobb
településében jelentek meg napilapok és hetilapok. Marosvásárhelyen a Székely Szó és
a Székely Napló. Az előbbinek volt munkatársa Bözödi György és az a Szathmáry Lajos,
akiről utcát neveztek el Chicagóban. E sorok írója személyesen látta nem csak a
nagyváros központjában lévő Szathmáry Lajos utcát, hanem kivételesen gazdag
könyvtárát is. A nemrég elhunyt kiváló költő, Mózsi Ferenc, a Szivárvány című folyóirat

főszerkesztője Amerika- és Európa-szerte egészen haláláig ápolta Szathmáry Lajos
örökségét. (...)
2 Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból. I. kötet. Pallas-Akadémia Könyvkiadó,
Csíkszereda, 348. oldal.
A magyar forradalom kitörése, azaz az 1956. október 23-a utáni romániai kapkodást a
sajtó berkeiben híven tükrözi, hogy az Utunk irodalmi hetilap utolsó rendes száma

1956. október 26-án, pénteken jelent meg. Az Utunk következő száma nem november
2-án, azaz a következő pénteken, hanem öt nap múlva, november 7-én jutott el az
olvasókhoz, és ebben a maros vásár helyi írók nyilatkozata volt a legfontosabb anyag. 
3 Ugyanott, 348-349. oldal.
4 Felzárkózunk a Román Munkáspárt oldalán. A kolozsvári magyar írók nyilatkozata.
In: Igazság, 1956. november 6., 2. oldal. 
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Gyakran hallani egyetemisták körében olyan kifejezéseket, mint a „vizsgára készülök”, „befizettem a vizsgára” vagy „átmentem”, ám ezek nem
kizárólag, és nem mindig a szaktárgyakra vonatkoznak. Egyre bevettebb és szükségszerűbb szokás idegennyelv-vizsgákra jelentkezni, legyen egyetemi
tanulmányok miatt, a munkapiac kérelmei okán vagy pusztán kedvtelésből: a nyelvtanulás és a bizonyítványszerzés manapság nem csak a fiatalokat
érdeklő elfoglaltság.

Couchsurfing Wintercamp

Szilveszter a városban – kicsit másképp

A vásárhelyi kis couchsurfing csapat,
Kádár Leventével az élen mert nagyot ál-
modni és alig két hónap alatt egy hat-
napos tábort szervezett, körülbelül 250
résztvevő számára. Szinte Európa összes
országából érkeztek couchsurförök: volt,
aki 48 órát vonatozott Görögországból,
hogy Vásárhelyre érjen, többen jöttek
Lengyelországból, Németországból,
Olaszországból, Franciaországból, Ma-
gyarországról, Ausztriából, Csehország-
ból, Szerbiából, Bulgáriából,
Hollandiából, de voltak Svájcból, Norvé-
giából, Angliából, Dániából, Litvániából,
Spanyolországból, Finnországból, Török-
országból is. A tengerentúlról is érkeztek
néhányan: Ausztráliából, Új-Zélandról és
az Egyesült Államokból is, közülük vol-
tak, akik már hónapok óta utazgatnak
Európában. Természetesen az országból
is sokan eljöttek a táborba.

Bázisaként a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum szolgált, a szállás nagy része az
osztálytermekben történt matracokon,
de voltak, akik ezúttal is igénybe vették
a helyi couchsurförök kanapéit, ameddig
be nem teltek azok. 

A tábor december 28-án kezdődött,
néhányan már a reggeli órákban meg-
érkeztek a bázisra, ahol a regisztrálást
követően egy kis „welcome” pálinka után
mehettek pihenni, vagy a játékterembe
csócsózni, ping-pongozni, sakkozni, kár-
tyázni, beszélgetni, esetleg egy sétára a
városba. Este vacsorával egybekötött er-
délyi néptáncbemutatóval köszöntötték

a messziről érkezőket. 
A második napot hagyományos erdé-

lyi reggelivel kezdték, ahonnan nem hi-
ányozhatott a szalonna, véres-májas,
túró, kolbász, hagyma, de nagy népsze-
rűségnek örvendett a lekvár, a sajt meg
a zöldségek is. Délután, egy idegenve-
zető irányításával városnézésre került
sor, majd a várban baranta-bemutatót
láthattak a lelkes érdeklődők, de még a
kürtőskalácsot is megkóstolhatták. A
nap fénypontja a nemzetközi est volt,
ahol minden ország rövid bemutatkozót

kellett tartson, legyen az egy ének, tánc,
történet vagy bármi, aminek csak a kép-
zelet szabott határt. Volt ott bécsi ke-
ringő, salsa, bolgár néptánc, Zorba,
Goran Bregovic, termékkóstolóval egy-
bekötött ausztrál tv-reklám és Nokia
csengőhang, amivel a finnek büszkél-
kedtek a nemzetközi porondon.

A szervezők arra is lehetőséget bizto-
sítottak, hogy ne csak Marosvásárhely
szépségeit láthassák a városba érkezők,
így az érdeklődők egyik nap egy Parajd–
Segesvár kiránduláson vehettek részt,

majd az igazán kitartóak 31-én a Peles-
kastélyt látogatták meg. Ezen kívül
bőven akadt választék alternatív prog-
ramból is, mint például hógolyócsata, ki-
rándulás a közeli erdőbe, tánctanulás,
csoportbeszélgetések, filmvetítés, vala-
mint az érdeklődőket egy könyvbemu-
tatóra is meghívták. A német
kanapészörfös hölgy, Anja Kuehner
(Majdnem) Ingyen utazás című könyve
a couchsurfingről és az ehhez hasonló
lehetőségekről szól.

A szilveszteri buli hatalmasra sikerült

és itt lehetősége volt mindenkinek, hogy
saját anyanyelvén egyszerre egy nagy
köszönömöt kiabáljon a szervezőknek,
hogy nem csak egy tábort szerveztek,
hanem egy pár napra a világot hozták
össze egy erdélyi városba, ahol a részt-
vevők újra találkozhattak régi barátaik-
kal vagy éppen új embereket
ismerhettek meg.

A január elsejei búcsúbulin már nem
mindenki vehetett részt, volt, akit már
hívott az országút, a további kalandok,
vagy éppen a munka. Sokan látogattak
el új barátaikkal közösen Nagyszebenbe,
Kolozsvárra vagy Bukarestbe. Az utolsó
közös reggelin már mindenki arcán ott
ült a vegyes érzés: mindenki szomorú
volt, mert véget ért, egy élményekben
gazdag rendezvénynek lett vége, de a
táborozók már arra is vágytak, hogy ha-
zaérjenek saját ágyukba és fürdőszobá-
jukhoz, amit nem kell sok más emberrel
megosztaniuk. A szervezők megköny-
nyebbültek, hogy vége a rohanásnak és
kipihenhetik a sok hetes munka fáradal-
mait, de talán még jobban szerették
volna, ha mindenki maradt volna…
még legalább örökre. 

A résztvevők közül sokan első alka-
lommal jártak Erdélyben, Romániában,
de megígérték, hogy biztosan nem utol-
jára. Az esemény a feledhetetlen szemé-
lyes élmények, közös bulik, új barátok
mellett a marosvásárhelyi és erdélyi tu-
rizmust is segítette.

Kiss Rózsa 

Idegen nyelv, mint biztos beugró

Ha külföldön szeretnénk továbbtanulni egyetemi,
magiszteri vagy doktori fokozaton, ha nemzetközi cég-
nél szeretnénk állásra pályázni, vagy nem utolsósorban
külföldre szeretnénk költözni vagy vízumra van szük-
ségünk, várható, hogy a beteljesítendő kérelmek közt
szerepel a nyelvtudást igazoló okirat felmutatása. A be-
töltendő állás vagy pozíció a nyelvtudás specifikus
szintjét is jelölheti, annak függvényében, hogy az adott
idegen nyelv mely tanulási szintjének használatára,
változatára van szükség az adott akadémiai vagy üzleti
környezetben. Ennek szemléltetésére dolgozták ki a
nyelvtanulás, -tanítás, értékelés szintjeit tükröző, sza-
batosabb nevén Közös Európai Nyelvi Referenciakeretet
(angolul: Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, Teaching, Assessment, röviden
CEFR). Az Európa Tanács által 1989 és 1996 között ki-
dolgozott útmutató a nyelvtudás szintjének Európa-
szerte egységes meghatározására szolgál. A Közös
Európai Referenciakeret a nyelvtanulókat három nagy
csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:
A. Alapszintű nyelvhasználó (Basic User) 

A1 Minimumszint (Breakthrough)
A2 Alapszint (Waystage)

B. Önálló nyelvhasználó (Independent User) 
B1 Küszöbszint (Threshold)
B2 Középszint (Vantage)

C. Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User) 
C1 Haladó (Effective Operational Proficiency)
C2 Mesterfok (Mastery)
A CEFR megszabja, hogy a nyelvtanulónak az egyes

szinteken milyen képességekkel kell rendelkeznie ol-
vasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén. Külföldi
akadémiai tanulmányok esetében szükséges minimum
a középszint, munkáltatók körében viszont gyakran
elégséges az alap- vagy küszöbszintet bizonyító iga-
zolvány. Országunkban legtöbben az angol, német,
francia, spanyol vagy japán nyelv tanulására fektetnek
hangsúlyt, így lássunk néhány fontosabb vizsgázási le-
hetőséget a felsorolt nyelvek esetében. 

Angol nyelvvizsgák terén legismertebbek talán a
Cambridge-, az ILETS-, illetve a TOEFL-vizsgák, de sokan
választanak specifikus szakterületre kidolgozott vizs-
gákat, mint az üzleti, jogi, könyvelési vagy kizárólag
akadémiai típusú nyelvhasználatot kérő tesztek (Camb-
ridge BEC, ILEC, ICFE). Ha a pályázónak általános an-
goltudásra van szüksége, és egyszerűbb vizsgáztatást

szeretne, leteheti a TOEFL nyelvvizsgát, melyet nagyon
sok országban elismernek (többek közt Magyarorszá-
gon és az Egyesült Államokban), ez az igazolvány ol-
csóbb, viszont csak két évig érvényes. A
Cambridge-vizsgák valamennyivel költségesebbek, de
életérvényűek, és évente három alkalommal kerülnek
megrendezésre: februárban, márciusban és december-
ben. Európai egyetemek legtöbb esetben az angol
nyelvigazolványoknak egy tudományos verzióját kérik,
ezért sokan az ILETS Academic-et választják. Német
nyelvvizsgák közül a Goethe-Zertifikat vagy mesteri
fokon a Kleines Deutsches Sprachdiplom (Kis Német
Beszéddiploma) a legoptimálisabb, melyet a Goethe
Intézet igazol; leghamarabb most januárban kerül
megrendezésre, ezek ára 500 és 750 lej között mozog. 

Francia nyelvvizsgákat az Alliancé française, illetve
a nemzetközi pedagógusok központja (Centre interna-
tional d'étude pédagogiques) szervez, és általában a
három fő tudásszint szerint osztanak kezdő, középfokú,
illetve haladó szintű nyelvvizsga-diplomákat. Ezek a
tesztek megfelelnek az angol TOEFL-teszteknek abban
az értelemben, hogy bárhol a világon elismertek (leg-
többen ezt választják Kanadába való emigrálás esetén),

előny viszont, hogy gyerekeknek is szerveznek kisebb
nehézségű junior vizsgákat. 

Spanyolt tanulóknak adekvát a DELE-vizsgák után
érdeklődni, melyek a spanyol Cervantes Intézet szervez
és igazol. Évente kétszer rendeznek vizsgáztatást, leg-
közelebb februárban Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem Bölcsészkarán. 

Hasonló nyelvvizsgák minden nyelven léteznek
(magyar, mint idegen nyelv diplomát is lehet szerezni),
a kérdés csak az, hogy hol, mikor és milyen felkészült-
séggel lehet ezeken remekelni. Évente legalább kétszer
lehet vizsgázni ilyen okiratokért, javasolt viszont előtte
egy idegennyelv-felkészítőn részt venni. Ilyen kurzu-
sokat minden nyelviskola, vagy a szervező nemzetközi
intézmények, konzulátusok biztosítanak. Viszonylag
nagy befektetésnek tűnik, hiszen nem minden nap do-
bunk ki párszáz lejt egy vizsgáért, viszont ezek a nyelv-
kompetenciát igazoló iratok biztos kulcsot jelentenek
bármilyen nemzetközi intézménybe való belépéshez,
s nem utolsó sorban egy olyan bizonyítékot hordoznak,
melyet nem lehet elvenni: a nyelvtudás olyan érték,
mely mindig a miénk marad. 

Török Zsuzsanna, idegennyelv-oktató

Néhány napra Marosvásárhely nemzetközi központtá vált, ugyanis itt került megrendezésre a kanapészörfösök hagyományos téli tábora. 
Hagyományos, mert immár hetedik alkalommal rendezik meg a már közösségként számon tartott couchsurförök, akiknek közös jellemzője, hogy
ingyen szállást és ezáltal új ismerősöket keresnek külföldi utazásaikhoz, vagy épp ők látnak vendégül távolról érkező vendégeket. Az előző hat évben
Vilnius, Riga, Varsó, Isztambul, Berlin, legutóbb pedig Budapest adott otthont a közös szilveszterezéshez.  
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Balul kezdődő, de 
sikeresen véget érő év

Trandafir Laci vele született tehet-
sége, akarata és főleg elszántsága
mellett egy hihetetlen nyugodtsággal
is rendelkezik, amely az interjú alatt is
érződött. Nosztalgiázva elevenítette
fel első úszóemlékeit, majd elmesélte
eddigi sportpályafutása legkelleme-
sebb és kevésbé sikeres emlékeit.

– Mindössze négy és fél éves vol-
tam, amikor szüleim unszolására úszni
kezdtem, amit én akkor szívből utál-
tam. Először Fülöp Ferenc, majd Şte-
fănescu Sanda, aztán Petelei Attila
edzők egyengették az utamat e
sportág terén, ők láttak fantáziát ben-
nem. Először Mikulás-kupán, majd
Maros-kupán vettem részt, aztán 10
évesen voltak az első hivatalos verse-
nyeim, ahol már helyezést is elértem.

– Marosvásárhely mindig is az or-
szág egyik azon városa volt az évek
során, ahonnan több országos bajnok,
sokszoros csúcstartó kikerült. Mondhat-
juk, hogy te is elődeid nyomdokaiban
haladsz, nem?

– Ezt így is kifejezhetjük, de itt Ma-
rosvásárhelyen úsztak, és főleg itt edz-
tek, ami nagyon sokat jelent. Igaz,
akkor mások voltak a követelmények,
az elvárások, na és persze az eredmé-
nyek is. 

– Mint köztudott, te nem szülővá-
rosodban edzel, mivel itt nincsenek
kellő körülmények. S mindez a saját
költségedet terheli. Nem bosszantó ez?

– Tavaly februárban a magyaror-
szági, de Angliában élő menedzse-
remnek köszönhetően kerültem ki
Dunaújvárosba, ahol kiváló felkészü-
lési lehetőségek vannak. Egy fedett és
egy szabadtéri 50 méteres úszóme-
dence van, ahol kizárólag a gyors rövid
távú úszó számok felkészülésére fek-
tetnek hangsúlyt. Ott edzek, de csak a
marosvásárhelyi CS Universitar színe-
iben versenyzek ezután is. Sajnálatos,
hogy városunkban nincsenek ilyen fel-
tételek, ezért is van egyre kevesebb
helyi úszónk. Azaz tehetségek lenné-
nek, de nem mindenki engedheti meg
magának, hogy saját költségére spor-
tolhasson. Ez fájó!

– December elején Vajdahunyadon
került megrendezésre az országos rövid

távú felnőtt úszóbajnokság, ahol te az
50 és 100 méteres sprintben két első, az
50 és 100 méteres pillangóban két má-
sodik helyezést értél el, ami kiváló ered-
mény. 2012-ben újra olimpia lesz…

– Ha az egészségem megengedi és
a felkészülési lehetőségek is változat-
lanok maradnak, ami maga után
vonja a jó eredményeket, akkor elkép-
zelhetőnek tartom, hogy kijussak a
2012-es londoni olimpiára. S ha az
akaratom a kitartással hosszú távon
párosul, akkor még távolabbra is gon-
dolok.

– Röviden, te hogyan értékeled a
2010-es sportéved?

– Balul kezdődött, de aztán sikeres
lett, aminek örvendek.

– Elképzelhető lesz talán még egy-
szer, hogy újra itthon készülhess fel a
nagy világversenyekre?

– Nem tartom kizártnak, habár
egyelőre nincsen szó erről. Persze,
hogy szeretnék egyszer én is haza-
jönni, itthon edzeni. Edzőm sem lenne
egyelőre, hiszen Petelei Attila edzővel
szétváltak útjaink, nem értettem
egyet az ő edzéstervével. Nem tartom
kizártnak, hogy mi még együtt dol-
gozzunk, de csak akkor, ha idővel
közös nevezőre jutunk.

– Mi volt eddigi sportpályafutásod
legkellemesebb, valamint legkellemet-
lenebb emléke?

– Hát, a legkellemesebb az olim-
piai részvétel volt, de a 2006-os Palma
de Mallorca-i Európa-bajnoki cí-
memre, amit 50 méteres szabad
úszásban értem el (22.80 mp.), meg a
100 méteres gyorsúszásban elért
ezüstömre is büszke vagyok. A legkel-
lemetlenebb időszak a sportpályafu-
tásom során a bukaresti Dinamónál
eltöltött időszak volt. Hogy miért? Hát
sokat ígértek, azaz mindent megígér-

tek és semmit nem tartottak be…

– Ha nem úsznál, akkor milyen
sportot űznél most?

– Nagyon szeretek sízni, ami az
egyik hobbim is. Sajnos nincs egy ilyen
klub sem Marosvásárhelyen, ahová
szívesen beiratkoznék.

– Édesapád megjegyezte, hogy lo-
kálpatrióta vagy, igaz-e?

– Valóban, mindig nagy örömmel
utazom haza a versenyekről, a felké-
szülésekről, hiszen itt születtem, itt
vannak a barátaim, a családom, akik-
nek körében jól érzem magam.

– Végezetül kívánok neked egy si-
keresebb, érmekben gazdagabb 2011-
et. Látom, még mondani szeretnél
valamit…

– Igen, csak annyit, hogy külön kö-
szönöm az eddigi támogatást a városi

tanácsnak, az Apollo Wellness Klub-
nak, ahol úszhatok az itthon tartózko-
dásom során és különösképpen dr.
Benedek Istvánnak, az RMDSZ maros-
vásárhelyi szervezete elnökének az
anyagi támogatásért, és nem utolsó
sorban a fáradtságot mellőző szüleim-
nek, akik mindig is szívvel-lélekkel tá-
mogattak.

Interjú a marosvásárhelyi úszó fenegyerekkel, Trandafir Lászlóval, aki egyetlen helyi sportolóként jutott ki a 2008-
as pekingi olimpiára, jelenleg több úszó versenyszámban is hazai rekord felállítója.

Ha az egészségem
megengedi és a
felkészülési
lehetőségek is 
változatlanok 
maradnak, ami maga
után vonja a jó ered-
ményeket, akkor
elképzelhetőnek 
tartom, hogy kijussak 
a 2012-es londoni
olimpiára. 
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Vízszintes: 1. A poén első
része (zárt betűk: T, Y, G, V).
13. Gyakori török férfinév. 14.
Olasz popénekesnő, színésznő (is-
mert slágere a: Boys, Boys, Boys).
15. A gondolkodás szerve. 16. Bá-
torkodik. 18. Carlos … Zafón,
Barcelonában született amerikai
író. 19. Népszerű, számos szeren-
csejáték. 21. Őserdő. 23. A Don
partjai! 24. Ezüstfehér, kemény
fém. 25. Páros hang! 26. Magas
rangú cím a hűbéri Törökország-
ban. 28. Felhajtás. 29. A mélybe.
30. Kettőzve: ostoba, tökéletlen.
32. Vaspát. 35. Fordított kettős

betű. 36. Japán motorkerékpár-
márka. 38. Nyári mezei munka.
40. Pirosodik (a gyümölcs). 41.
Nagyvárad nevének rövidített
alakja. 43. Púpos állat. 45. Isz-
tambul híres hídja. 47. Férfinév.
49. Biztató szó. 51. Jól jegyezd
meg! – mondja a latin. 53. Ide-
gen művészet. 54. …-kor, a
japán történelem korszaka (1600-
1867). 56. A vanádium, az oxigén
és a deutérium vegyjele. 57. El-
avult pengetős hangszer. 59. Elül
mehet! 60. Magyarországi folyó a
Kisalföldön. 62. Esztendő. 63.
Ökör. 65. Akadozva beszél. 66.
Rövidített trimeszter! 68. Vadász-
rejtek. 69. Mókuslak. 70. Hirtelen
hozzájuk szalad. 73. Attila egyik
becézése.
Függőleges: 1. Feltéve. 2. Aki
nem tartozik nemzetünkhöz, de
hamisan oda próbál csatlakozni.

3. Személyed tulajdona. 4. United
States. 5. …-es-Salaam, Tanzá-
nia fővárosa. 6. Budapest régi vá-
rosrészében lakik. 7. Albánia
legnagyobb folyója. 8. Életadó
ital. 9. Antonov repülőgépe. 10.
Rakodási terjedelem. 11. … Par-
bat, a Himalája 8126 m-es csúcsa
Pakisztánban. 12. Szorongás. 17.
Táncot jár. 20. Made … Hungary.
21. A vicc poénjának második,
befejező része (zárt betűk: N,
B, E, S). 22. Neves amerikai ma-
tematikus (John Forbes). 24. Az
argentin labdarúgás „legendája”
(Diego Armando). 27. Kezeskedik,
jótáll valakiért. 28. Angliában fut-
ballozó, válogatott magyar labda-
rúgó (Zoltán). 31. Amely ideig.
33. Egész része. 34. Nagyapa tré-
fás megszólítása lehet. 37. Főleg
a közép-afrikai országokban be-
szélt nyelv (AKAN). 39. Beér-…,

az izraeli Negev-sivatag legna-
gyobb városa. 42. Kézbesít. 44.
… Oroszország, Artyom Veszjolij
regénye az orosz szocialista forra-
dalomról. 46. Lóháton közlekedik.
48. Alul. 50. Lelkes. 52. Ritka női
név. 55. … Fratrorum Minorum,
a ferencesek rendjének latin elne-
vezése. 58. A másik parton. 61.
Company, röviden. 62. Olimpiai
győztes díja. 64. Shakespeare
egyik királya. 66. Klub egyede.
67. Plusz. 71. Félig déli! 72.
Román helyeslés. 74. A csodálko-
zás szava. 

A helyes megfejtést következő
számunkban közöljük!
Karácsonyi segélyszállítmány c.
rejtvényünk helyes megfejtése: –
Az még egyszerűbb ám, tisz-
telt uram! Akkor már a veze-
téknevüket mondom. Karikatúra:  

Vadász meg madarász
Két vadász találkozik:
– Na, mi újság, öreg cimbora?
– Hát, képzeld, épp most vettem egy
madarász ebet – meséli a másik.
– No, és hogy szolgál?
– … (folyt. a rejtvény vízsz. 1-es, valamint
függ. 21-es sz. soraiban)

– A férfi addig él, míg kíván. A nő, amíg kívánják.
– A házasság megdermedt szerelem.
– A dolgok csak azért javulnak, hogy el tudjanak romlani.
– Mosolyogj! A holnap rosszabb lesz a mánál.
– Nem én vagyok részeg, te vagy túl józan.
– Alkoholistának nevezünk bárkit, aki többet iszik az orvosánál.
– Eddig beképzelt voltam, de most már tökéletes vagyok!
– Nem az a fontos, hogy mit akarsz mondani, hanem, hogy mit

értenek.
– Igazat minden ostoba mondhat, de a jó hazugsághoz

bizonyos intelligencia kell.
– Az igazság forgandó.
– Az erény magában hordozza büntetését.
– A női lábak olyanok, mint a felső tízezer. Nem kritizálni kell

őket, hanem közéjük kell kerülni.
– Olyan ideges volt, hogy nem figyelt oda és állandóan

tisztességesen játszott.
– Tévedni emberi dolog, de kínos.
– A kíváncsi turista olyan, mint a szerelmes férj. Mindent elhisz

és semmit sem lát.
– Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan.
– Az ember legyen becsületes, ha nincs más megoldás!
– Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre

elegendő.
– Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.

(Rejtő Jenő)

A férj hazamegy az orvostól, de nagyon levert.
– Mi baj? – kérdezi a felesége.
– A doki azt mondta, hogy mostantól minden nap be kell

vennem ezt a tablettát életem végéig.
– Ez nem olyan nagy baj. Sokan mások is életük végéig tablettát

kell szedjenek.
– Na igen, de a doki nekem csak négyet adott.

Viccek

Polcz Alaine életének meghatározó helyszíne volt
Erdély, ahova idősebb korában is rendszeresen visz-
szajárt, hogy látogassa és segítse, támogassa az ott
élőket. Jelen kötet két ilyen út krónikáját tartal-
mazza, melyek a Ceauşescu-rendszer végnapjainak
Romániájába kalauzolják az olvasót. Az első utazás
során a szerző Vízaknára, gyermekkora helyszínére
látogat, ahol találkozik rokonaival, barátaival. A má-

sodik út célja Kolozsvár és Kide, a fiatalság helyszí-
nei. A két útleírásban Polcz Alaine a rá oly jellemző
bölcsességgel és szeretettel, emberismerettel és
remek megfigyelőképességgel mutatja be az ott élő
embereket, a Ceauşescu-korszakban egyre elvisel-
hetetlenebbé váló Romániát, és azt, hogy Erdélyben
bár „több a szenvedés, az emberek melegebbek és
igazabbak”, mint Magyarországon.

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ a következő előfizetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

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

sorsolunk ki.

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

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

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

REJTVÉNY

Polcz Alaine: Két utazás Erdélyben

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
1.

REJTVÉNY

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

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

C M

Y B

C M

Y B

Nyerőszelvény
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+ 8 oldal TV műsor
szeptember 15.-től

Küldjön be négy heti
megfejtést, és nyerjen!

A helyes megfejtők között minden hónap 
utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést

sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, 

Rózsák tere 16. szám
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Tv-műsorfüzet

8. oldal >> Reklám

Gyógyszerek (ingyenes és
ártámogatott receptek)

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

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

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

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

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

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

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

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

június 9–15.

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

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

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

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

relax
szolárium

Nyitvatartás
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II. oldal január 5–11.>> TV műsor

M1

10:00 Önök kérték! (ism.)
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.) 
15:35 Átjáró
16:05 A beszéd kezdete 

(francia dokumentumf.) 
17:00 Optika
17:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve

(filmsor.)
19:35 India - Álmok útján

(filmsor.)
21:05 Rózsaágy (filmsor.)
22:05 Az Este
22:40 Revans (am. filmdráma)
00:45 Múlt-kor

M2

12:05 Sorstársak
12:30 Legendás konyhák
13:55 Záróra
14:45 Nekem ne lenne

hazám?
15:00 Szép otthonok
15:30 Levelek aranyban
16:00 Újévi vigasságok
16:15 Drága doktor úr (filmsor.)
17:10 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:50 Bűvölet (filmsor.) 
18:20 Magyar válogatott
19:15 Átjáró
20:10 Therese nővér.com 
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Géniusz, az alkimista

(magyar tévéfilm sor.) 

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kulturális magazin
15:25 Szerelmes földrajz
16:05 A világörökség kincsei
16:20 Az állatok nyelve
16:50 Bűntettek a természet ellen
17:45 Nyelvőrző
18:15 Térkép
19:00 Híradó
19:35 Mese
20:00 Újrakezdés (filmsor.) 
21:40 A három királyok 

(francia vígj.)
23:20 Sporthírek
23:25 Gazdasági Híradó

TV2

06:25 Tények
08:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
12:20 Árva angyal (filmsor.)
13:10 Hóhatár (akcióf.)
14:50 EZO.TV
16:00 Dokik (filmsor.)
16:30 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:30 Marina (filmsor.) 
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Doktor House (filmsor.)

RTL Klub

11:15 Top Shop
13:00 Híradó
13:10 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:35 112 (filmsor.)
16:55 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:50 NekedValó
18:40 Mindörökké szerelem
20:00 ValóVilág
21:00 Fókusz
21:35 Barátok közt (filmsor.)
22:10 ValóVilág - Kiválasztás

(2010)  (élő)
23:15 Erin Brockovich - Zűrös

természet (am. életr.
drám., 2000)

01:35 Reflektor
01:45 Másnap (am. sci-fi sor.)

Hír Tv

13:00 Híradó
13:30 Hungarorama
14:00 Lapzárta ism.
14:30 Paletta ism.
15:00 Különkiadás ism.
17:00 Ősök tere ism.
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Iskolapélda
19:00 Vonalban
20:00 Híradó
21:00 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:30 Lapzárta
23:00 Negyedik
00:00 BBC Híradó
00:30 Iskolapélda ism.

TVR 1

10:10 Aladin világa (kalandf.)
11:50 Cirkusz
12:50 Jumong (filmsor.)
14:00 Hírek 
14:45 A Delta emberei 
15:30 Emberek, mint mi
16:00 Együttélés 
17:00 Nina háza (fr. dráma) 
18:00 Hírek 
18:30 Jumong  (filmsor.)
19:45 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Michael Clayton 

(am. akcióf.)
23:15 A világ közepén 

(am. dráma)

Antena 1

10:00 Sajtószemle 
11:00 Lányok és fiúk (am. vígj.)
13:00 Hírek 
14:00 A Bermuda-háromszög

rejtélye (am. filmsor.) 
16:00 Hírek 
17:00 A maharadzsa lánya

(am. dráma)
19:00 Hírek 
20:30 Szeretném, 

ha szeretnél 
(am. rom. vígjáték.) 

22:30 Hírek 
23:30 A sebész (am. thriller)
01:15 Esküdt ellenségek:

Meggyalázott 
áldozatok (krimisor.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Amit csak Lola akar

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

(filmsor.)
13:00 Hírek 
13:45 Alma a fájától 

(am. vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 A tökéletes férj 

(am. dráma) 
19:00 Hírek 
20:30 Stealth (am. thriller)
22:45 A terror arca 

(am. akcióf.)
00:30 Stealth (am. thriller) 

Prima TV

10:45 A parton 2 
(ang. katasztrófaf.)

13:00 Kacsamese (rajzf.)
14:00 Szívek talalkozása 

(ind. filmsor.)
15:00 NCIS (ism.)
16:00 Csonka nyár 

(ném. rom. dráma)
17:30 Bulvárságok
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:30 Titkos szerelmek 

(filmsor.) 
20:30 Bukott angyalok 3 

(am. akcióf ) 
22:30 Ütődöttek 

AXN

10:00 Csillagkapu: Atlantisz 
11:00 Futótűz 
12:00 Halálbiztos diagnózis
13:00 Ügyvédek
14:00 A kiválasztott 
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz 
17:00 Halálbiztos diagnózis 
18:00 Ügyvédek 
19:00 A kiválasztott 
20:00 Csillagkapu
21:00 Rush - A hajsza 
22:05 CSI: New York-i

helyszínelők 
22:44 ZOOM
23:00 Helyszíni szemle
23:45 ZOOM

ATV

07:55 Jam
09:40 Családi magazin
10:10 700-as klub
11:00 Nyerő percek 
12:30 Laci bácsi konyhája
12:55 Déli News
13:05 Közvetlen ajánlat
13:25 Egyenlítő
13:30 Közvetlen ajánlat
14:35 Pénzözön (szór. műsor)
17:20 Kaschmir Gold
18:05 Hazai turizmus
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 A tét
22:45 Világhíradó

Viasat 3

10:10 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház

magánélete
12:00 Tuti gimi
12:50 Egy kis ravaszság 

(am. vígj., 1962)
14:45 Monk 
16:30 CSI: Miami helyszínelők
17:20 Gyilkos számok
18:10 A nagy házalakítás
19:00 Egy kapcsolat szabályai
19:55 A dadus
21:00 Jóbarátok
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Született detektívek
23:30 Esküdt ellenségek
00:25 Nyomtalanul

Eurosport 

09:30 Extrém 
sportok (ism.)

09:45 Rali (ism.)
10:15 Alpesi síelés (ism.)
11:00 Csupa sport (ism.)
11:45 Szánkó (élő)
12:30 Szánkó (élő)
13:45 Síugrás (ism.)
14:45 Sífutás (ism.)
16:45 Síugrás (élő)
18:15 Biatlon (élő)
20:00 Darts (élő)
21:15 Rali (élő)
21:50 Csupa sport
21:55 Lovaglás
00:00 Golf

Minimax (kábel)

14:20 Postás Pat
14:35 Babar és Badou kalandjai
15:00 Horseland
15:25 Nyúlport reptér
15:35 Magyar népmesék
15:45 Szerintünk a világ
15:50 Tündérek
17:10 Bob és Bobek utazásai
17:15 Thomas, a gőzmozdony
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai
18:25 Babar és Badou kalandjai
18:50 Horseland
19:15 Magyar népmesék

Monk - Flúgos nyomozó   - 14:45 / Viasat 3
Stottlemeyer százados és Disher hadnagy egy tett színhelyére
hívják Monkot, ahol a gyilkosság körülményei kísértetiesen
hasonlítanak a néhai Trudy Monk halálához. Találnak egy
titkosírásra emlékeztető üzenetet is,  s így eljut az elkövetőhöz
- egy Angel County nevű városba.

Jóbarátok      - 21:00 / Viasat 3
Chandler felvesz egy takarítónőt, és Monica arra gyanakszik,
hogy a nő lopkodja az ő ruháit. Eric szakít Ursulával, és
Phoebe-vel szeretne randevúzni, de nem kis nehézséget
jelent a számára, hogy mindig Ursulát látja a lányban. 

Szerda / január 5.

14:00
Szomszédok 

12:00 
Halálbiztos diagnózis

12:30
Laci bácsi konyhája

17:50
Bűvölet 

16:05
A világörökség kincsei

13:10
Hóhatár

16:55
A szerelem rabjai 

12:00
Tuti gimi

18:15
Biatlon 

17:55
Elmo világa

13:30
Hungarorama

21:10
Michael Clayton 

17:00
A maharadzsa lánya 

13:45
Alma a fájától

20:30
Bukott angyalok 3 



M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
14:35 Slovenski Utrinki
15:05 Együtt
15:35 Átjáró
16:05 Összhang
17:00 Jelképtár  - A tetoválás
17:05 Eufória
17:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve 
19:35 India - Álmok útján  
20:30 Híradó 
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Lépteid nyomában

(olasz filmdráma)

M2

13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Musica Historica
14:55 Sírjaik hol domborulnak... 
15:20 Háttértudomány
15:50 Énekelt versek
16:20 Drága doktor úr (filmsor.)
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
18:00 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar retro
19:20 Átjáró
20:15 Therese nővér.com
21:25 Sporthírek
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Biszku és a többiek
23:45 Záróra
00:35 India - Álmok útján 

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kulturális magazin
15:25 Virágzó Magyarország
15:50 Fejezetek Magyarország

közlekedéstörténetéből
16:20 Univerzum
17:15 Bűntettek 

a természet ellen
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Optimista
21:15 Közbeszéd
21:40 A velencei La Fenice

színház
22:15 Gazdasági Híradó

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
12:10 Árva angyal (filmsor.)
13:00 Ó, testvér, merre 

visz az utad?
16:00 Dokik (filmsor.)
16:30 Charly, majom 

a családban  (filmsor.)
17:30 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Édes kis semmiség 

(am. rom. vígj., 2002)
00:00 Tények

RTL Klub

10:50 Míg a halál el nem
választ (am. vígj. sor.)

11:15 Top Shop
14:30 Fél kettő
15:20 112 – (filmsor.)
16:35 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:50 NekedValó - Talk-show
18:40 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:05 Fókusz
21:40 Barátok közt (filmsor.)
22:20 Jackie, a jó fiú (akcióf.)
00:05 Házon kívül
00:30 PokerStars.net 

- Big Game

Hír Tv

13:00 Híradó
13:30 Hungarorama
14:00 Lapzárta ism.
14:30 Paletta ism.
15:00 Befutó ism.
15:30 Gyógyhír ism.
16:00 Vetítő ism.
17:00 Arcok a liftben ism.
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Soroló
19:00 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:30 Lapzárta
23:00 Sziluett

TVR 1

09:10 Szentségek
12:50 Jumong (filmsor.)
14:00 Hírek 
14:45 A Delta emberei 
16:45 Nina háza (fr. dráma) 
17:45 Lottó
18:00 Hírek 
18:30 Jumong (filmsor.)
19:45 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Művészlelkek (fr. vígj.)
23:10 X közlegény 

(kan. dráma)
01:00 Nina háza (fr. dráma) (ism.)
02:00 A világ közepén 

(am. dráma) (ism.)

Antena 1

10:00 Sajtószemle 
11:00 A Bermuda-háromszög

rejtélye (am. filmsor.) 
13:00 Hírek 
14:00 Szeretném, 

ha szeretnél 
(am. rom. vígjáték.) (ism.)

16:00 Hírek 
17:00 A maharadzsa lánya

(am. dráma)
19:00 Hírek 
20:30 Az őrszem (am. thriller)
22:30 Hírek 
23:30 A sebhelyesarcú  

(am. thriller.)
02:30 Maffiózó: Apák és fiúk

(am. akciófilm)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 A tökéletes férj (am.

dráma) (ism.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:45 Veszélyes titkok 

(kan. dráma)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Új kezdet (ném. dráma)
19:00 Hírek 
20:30 Tűzparancs 

(am. akcióf.)
23:00 Otthon, biztonságban

(am. thriller)
00:45 Tűzparancs 

(am. akcióf.) (ism.)

Prima Tv

10:45 Csonka nyár (ném.
rom. dráma) (ism.)

13:00 Kacsamese (rajzf.)
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása 

(ind. filmsor.)
15:00 NCIS (filmsor.)(ism.)
16:00 Maradj! (rom. dráma)
17:30 Bulvárságok
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Farmer. Feleséget

keres!
22:00 Bulvárhírek
22:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
23:15 NCIS (filmsor.)

AXN

10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz
12:00 Halálbiztos diagnózis 
13:00 Ügyvédek 
14:00 A kiválasztott 
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz 
17:00 Halálbiztos diagnózis 
18:00 Ügyvédek 
19:00 A kiválasztott 
20:00 Csillagkapu
21:00 Rush - A hajsza
22:00 Jog/Ászok
22:44 ZOOM
23:00 Gyilkos elmék
00:00 Kaliforgia
00:10 Rush - A hajsza

ATV

09:40 Jam Light
10:10 700-as klub
11:00 Nyerő percek
12:10 Közvetlen ajánlat
12:30 Laci bácsi konyhája
13:05 Közvetlen ajánlat
13:25 Egyenlítő
13:30 Közvetlen ajánlat
15:05 Pénzözön (szór. műsor)
18:05 Hazai turizmus
19:20 Fórum
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Civil a pályán
22:45 Világhíradó
22:55 Híradó
23:05 Hazai turizmus
23:55 Késő esti híradó

Viasat 3

11:00 Egy kórház magánélete
11:55 Tuti gimi
12:40 Alkony sugárút (ff., am.

filmdráma, 1950)  (ism.)
14:45 Monk
16:30 CSI: A helyszínelők
17:20 Gyilkos számok
18:10 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:25 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 CSI: Miami helyszínelők
23:30 CSI: New York-i

helyszínelők
00:25 Nyomtalanul
01:25 CSI: Miami helyszínelők

Eurosport 

09:30 Rali (ism.)
10:00 Biatlon (ism.)
10:45 Szánkó (élő)
11:45 Síugrás (ism.)
12:15 Szánkó (élő)
13:15 Sífutás (élő)
14:00 Szánkó (élő)
15:00 Sífutás (élő)
15:45 Alpesi síelés (élő)
16:45 Síugrás (élő)
18:45 Alpesi síelés (élő)
19:45 Sífutás (ism.)
20:30 Biatlon (élő)
21:45 Rali (élő)
22:15 Darts (élő)
00:15 Rali
00:45 Síugrás (ism.)

Minimax (kábel)

14:00 Timmy
14:10 Bob és Bobek utazásai
14:20 Szárnyas szakasz
14:35 Sid, a kis tudós
15:05 Geronimo Stilton
15:30 Pat és Stan
15:40 A dzsungel könyve
15:50 Viva Pinata
16:05 Ez Kész! Pénz!
16:10 Shelldon
16:35 Ben és Izzy
17:00 Redwall
17:30 Játsszunk a Szezám

utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai

19:35
India - Álmok útján 

20:15
Therese nővér.com 

21:40
A velencei La Fenice színház

22:20
Édes kis semmiség 

22:20
Jackie, a jó fiú 

00:00
Kaliforgia

21:40
Civil a pályán

17:20
Gyilkos számok

15:45
Alpesi síelés 

15:50
Viva Pinata

17:00
Arcok a liftben 

23:10
X közlegény 

14:00
Szeretném,  ha szeretnél 

20:30
Tűzparancs 

22:00
Bulvárhírek

III. oldalTV műsor <<január 5–11.
Csütörtök / január 6.

Alkony sugárút     - 12:40 / VIASAT 3
Hollywood, Sunset Boulevard. A filmsztárok legfelkapottabb
lakóhelye. Az egyik luxusvilla úszómedencéjéből meggyilkolt
férfit halásznak ki a helyszínre érkező rendőrök. Három golyó
végzett vele: egyet kapott a hasába, kettőt a hátába. 

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



IV. oldal január 5–11.>> TV műsor

M1

10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
14:35 Körzeti magazinok
15:25 Közlekedő
15:30 Átjáró
16:00 Nemzet és védelem
16:30 Sírjaik hol domborul-

nak... (dokumentumf.)
17:00 Bárka
17:41 Körzeti híradó
17:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve 
19:35 India - Álmok útján
20:30 Híradó
21:05 Üdítő
22:05 Az Este

M2

10:50 Világörökségeink
11:20 Monda és történelem
12:00 Énekelt versek
12:25 Néprajzi értékeink
12:30 Legendás konyhák
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Népzene
14:50 Operatőrmesék
15:15 Jelfogó
16:05 Drága doktor úr (filmsor.) 
17:05 Párizsi jóbarátok (filmsor.) 
17:50 Bűvölet (filmsor.)
18:15 Magyar bulizene
19:10 Átjáró
20:05 Camino 
21:30 Dublini doktorok 

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Carlo és vendégei 
12:30 Kívánságkosár 
15:15 Kulturális magazin
15:25 ‚‚...filléres emlékeim..."
16:10 Székelyföldi magazin
16:40 Felelet az életnek 
17:10 Beavatás 
17:25 Anya, az állatorvos

(filmsor.)
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:20 Ez Elvis (szín.-ff., am.

életr. drám., 1981) 
22:45 Sporthírek
23:00 Underground (filmdráma)
00:50 Kikötő - Friss (ism.)

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:30 Árva angyal (filmsor.)
13:20 Szeretni jobb (am. vígj.)
16:00 Dokik (filmsor.)
16:30 Charly, majom a

családban (filmsor.)
17:30 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Hawaii Five-0 (filmsor.)
00:20 Hősök (filmsor.)

RTL Klub

07:55 Reggeli
10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
10:50 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
11:15 Top Shop
14:30 Fél kettő
15:20 112 (filmsor.)
16:35 A szerelem rabjai 

(filmsor.)
17:50 NekedValó -Talk-show
18:40 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
20:00 ValóVilág - 

Összefoglaló (2010)  
21:05 Fókusz
21:40 Barátok közt (filmsor.)
22:20 CSI: A helyszínelők 

Hír Tv

12:00 Vonalban
13:00 Híradó
13:30 Hungarorama
14:00 Lapzárta ism.
14:30 Paletta ism.
15:00 Zöld övezet ism.
15:30 Iskolapélda ism.
16:00 Hard Talk
16:30 Panaszkönyv ism.
17:00 Keresztmetszet ism.
18:00 Híradó
18:30 Európai híradó
19:00 Értékmentés másként
19:30 Hard Talk
20:00 Híradó
22:00 Péntek8
22:30 Cépont

TVR 1

09:00 Szerelmi bizonyíték
(filmsor.)

10:10 Generációk vetélkedő-
je (ism.) 

12:30 Közelebb hozzád
12:45 Emlékek
12:50 Jumong  (filmsor.)
14:45 A Rózsaszín Párduc

(vígjáték)
16:45 A képernyőn túl
17:00 Turizmus
18:00 Hírek 
18:30 Jumong  (filmsor.)
19:45 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
23:10 Felügyelt szerelem (dráma)

Antena 1

06:00 Hírek 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Baseball Bácsi (am. vígj.)
13:00 Hírek 
14:00 Az őrszem (am. thriller)
16:00 Hírek 
17:00 A maharadzsa lánya

(am. dráma)
19:00 Hírek 
20:30 A király nevében 

(am. kalandf.) 
23:30 Végzetes pillanatok

(am. akcióf.)
00:30 Baseball Bácsi 

(am. vígj.) (ism.)
03:00 Végzetes pillanatok

(am. akcióf.) (ism.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Új kezdet 

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

(filmsor.)
13:00 Hírek 
13:45 Ilyenek voltunk  

(am. dráma) 
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 A szépségkirálynő

halála  (am. krimi)
19:00 Hírek 
20:30 Életre-halálra

(am. akcióf.)
23:00 Megszólít az éjszaka

(am. thriller)

Prima TV

09:00 Farmer. Feleséget
keres! (ism.)

11:45 Maradj! 
(rom. dráma) (ism.)

12:30 Teleshop
13:00 Kacsamese (rajzf.)
13:30 Teleshop
14:00 Szívek találkozása 

(ind. filmsor.) 
15:00 NCIS (filmsor.)
16:00 Szívek útja (dráma.)
17:30 Bulvárságok 
18:00 Hírek 
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Ütközéspont (am. dráma) 
22:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
23:00 Lépéselőnyben  (filmsor.)

AXN

09:00 A kiválasztott
10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz 
12:00 Halálbiztos diagnózis 
13:00 Ügyvédek 
14:00 A kiválasztott 
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz 
17:00 Halálbiztos diagnózis
18:00 Ügyvédek
19:00 A kiválasztott 
20:00 Csillagkapu
21:00 Rush
22:00 NCIS
22:44 ZOOM
23:00 NCIS
00:00 Kaliforgia

ATV

10:10 700-as klub
11:00 Nyerő percek
12:10 Közvetlen ajánlat
12:30 Laci bácsi konyhája
13:05 Közvetlen ajánlat
13:25 Egyenlítő
13:30 Közvetlen ajánlat
15:05 Pénzözön (szór. műsor)
17:30 Együtt a biztonságért
18:05 Hazai turizmus
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Magánbeszélgetés
22:45 Világhíradó
23:05 Hazai turizmus
23:55 Késő esti híradó

Viasat 3

10:10 Gyilkos sorok
11:00 Egy kórház magánélete
11:55 Tuti gimi
12:40 Olga nyara
14:45 Monk 
16:30 CSI: A helyszínelők
17:20 Gyilkos számok
18:10 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:25 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 54 (am. filmdráma, 1998)
00:15 Kés/alatt 
01:10 Olga nyara 

(francia-német 
filmdráma, 2002)

Eurosport 

09:30 Rali
10:00 Síugrás
10:45 Biatlon
12:00 Rali
12:30 Síugrás
13:30 Sífutás
14:00 Biatlon
15:15 Síugrás
16:15 Biatlon
17:15 Biatlon
18:30 Biatlon (élő)
19:45 Síugrás (élő)
20:30 Darts (élő)
21:15 Rali (élő)
21:45 Darts (élő)
23:00 Biatlon
00:00 Rali

Minimax (kábel)

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

utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover
18:20 Bert és Ernie kalandjai
18:30 Pearlie
18:55 Horseland
19:20 Magyar népmesék
19:30 Locsi-fecsi Márta
19:55 Lőrinc kandúr
20:05 Lilla állatkertje

Olga nyara    - 12:40 / Viasat 3
Olga még kiskorú, a férfi jóval idősebb nála, de a lány tudja,
mit akar, és hogyan éri el. A férfi menekül egy csalódás
emlékei elől, ki akar szállni az életből. Az első szerelemről,
felelősségről, a vágy örvényeiről szóló filmet titkok, sejtelmes
hangulatok lengik körül. 

54     - 22:30 / Viasat 3
A hetvenes évek legvégén egy álmos New Jersey-i kisvárosban
egy jóképű srác gondolt egyet, átkelt a nagy folyón, behatolt
New York City szövevényes dzsungelébe, és az élete örökre
megváltozott. A szerencséje úgy hozta, hogy feltárult előtte
a Studio 54 nevű híres és hírhedt klub kapuja.

Péntek / január 7.

16:00
Nemzet és védelem

17:05
Párizsi jóbarátok

17:25
Anya, az állatorvos 

20:05
Ezek megőrültek!

17:50
NekedValó 

20:00 
Csillagkapu

18:05
Hazai turizmus

18:10
A nagy házalakítás

21:45
Darts

18:15
Világjáró Grover

18:30
Európai híradó

14:45
A Rózsaszín Párduc 

20:30
A király nevében 

13:45
Ilyenek voltunk  

20:30
Ütközéspont



M1

10:00 Gyerekműsor 
14:30 Sárkány, ha jó...
15:00 Egészség ABC
15:25 Kincskereső
15:55 Látogatóban 

Nagy Gáspárnál
16:25 Barangolások 

öt kontinensen
16:55 Zegzugos történetek
17:25 Aranymetszés
18:20 Hogy volt!? 
19:35 A csábító nyomozó

(francia vígj. sor.)
21:05 Szerencse szombat
22:00 Mama kicsi fia 

(am. vígj., 2008)
23:50 Zorán koncert 

M2

10:00 Hogy volt!?
11:56 M I É R T ?
12:40 Magyar elsők 
13:01 ‚‚Kodály után, száz évvel"
13:25 Kézfogás
14:05 Orbán Balázs nyomában
15:15 Zene az életem
16:00 Botticelli élete
16:50 Caterina és a lányok 
18:20 Parasztok (filmsor.) 
20:15 Nem csak a 20 éveseké

a világ
20:30 Bestseller Roddy Doyle
21:30 Gastroblues 2009
21:55 A királynő 

(angol-francia-olasz
életr. drám., 2006

Duna TV

09:45 Rajzfilmek
11:45 Univerzum 
12:45 Híradó
13:05 Alkotmány és Korona
13:35 EtnoKlub
14:50 Daktari (filmsor.)
15:40 Világörökség 
16:10 Ötkarikás időutazás
16:55 Ahol a gyógyvizek

fakadnak
17:30 Talpalatnyi zöld
18:00 Pannonia 3 keréken
18:30 Kirakat
20:00 ‚‚A zene az kell" 
20:35 Állomás (filmsor.)
21:05 A nagy hadgyakorlat 

( filmdráma)

TV2

06:25 Tv2 matiné
11:15 Gyerekműsor
12:40 Két TestŐr (ism.)
13:10 Babavilág
13:40 Az őrszem (filmsor.)
14:40 Sliders (filmsor.)
15:40 Az Ügynökség (filmsor.)
16:35 Shark (filmsor.)
17:30 Duval és Moretti (filmsor.)
18:30 Luxusdoki (vígj. sor.)
19:30 Tények
20:05 Magellán
20:35 Bölcsek kövére 

(am. vígj., 1996)
22:25 Boksz a sötétben 

(orosz akcióf., 2005) 
00:50 Dakar 2011

RTL Klub

07:00 Kölyökklub
11:00 A fantasztikus négyes 
12:25 Házon kívül
13:10 Autómánia
13:40 Míg a halál el nem

választ(filmsor.)
14:25 Tuti gimi (filmsor.)
15:15 Sue Thomas - FBI (filmsor.)
16:10 Tengeri őrjárat (krimisor.)
17:00 Édes, drága titkaink

(am. filmsor.)
17:55 Glee - Sztárok leszünk!

(am. vígj. sor.)
20:20 ValóVilág
22:05 Szeretném, 

ha szeretnél 
(am.-német rom. vígj.)

Hír Tv

13:30 Hungarorama
14:00 Click ism.
14:30 Negyedik ism.
15:00 Garázs
15:30 Hard Talk ism.
16:00 Ősök tere ism.
16:30 Paletta ism.
18:00 Híradó
18:30 Célpont ism.
19:00 Sziluett
20:00 Híradó
20:30 Riasztás ism.
21:00 Civil 

kaszinó ism.
22:00 Híradó21
22:30 Hard Talk ism.
23:00 Arcok a liftben ism

TVR 1

09:00 Baba mágia 
09:30 Hannah Montana (filmsor.)
10:00 Turizmus
11:05 Kalábria (olasz dráma)
13:00 Felmelegedés
14:20 Johnny Logan - koncert
14:45 A Rózsaszín Párduc 

visszavág (ang. vígj.)
16:35 A képernyőn túl
18:40 Emlékek 
18:45 Tele Enciklopédia
19:45 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Generációk vetélkedő-

je 
23:30 Profik

Antena 1

06:30 Heidi és a barátai 
(fr. kalandf.)

07:00 Hírek 
09:00 A medve (fr. kalandfilm.)
11:00 Riadó a fedélzeten 

(am. kalandf.)
13:15 A simlis és a szende
14:00 Királyi lakodalom 

(am. kalandf.)
16:00 Hírek 
16:45 A király nevében 

(am. kalandf.) (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 Kaszkadőrök 

(ind. acióf.)
23:30 Felejthetetlen 

(am. thriller)

Pro Tv

10:00 A szépségkirálynő
halála  (am. krimi) (ism.)

12:00 Pro Motor
13:00 Hírek 
13:05 Riportok
14:00 A keresők legendája 

(sf. filmsor.)
15:00 Hetet 30-ig (kan. vígj.)
17:00 Karate Kid 

(am. kalandf.)
19:00 Hírek 
20:30 Az utolsó szamuráj

(am. kalandf.)
23:30 Saját szavak (am. dráma)
01:45 Ágnes, az Isten báránya

(am. dráma)
03:30 Hetet 30-ig (kan. vígj.) 

Prima TV

08:00 Szívek útja (dráma.) (ism.)
10:30 Ingatlan Blitz
11:00 Sport, kaja, híresség
11:30 Cirkusz
12:30 Kacsamese (rajzf.)
13:30 Testvérek (am. filmsor.)
14:30 Egy kapcsolat szabályai

(vígj. sor.)
15:00 Lépéselőnyben  

(filmsor.) (ism.)
16:00 I.Q. (am. vígj.) (ism.)
18:00 Hírek 
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Ég velünk (vígj.)
22:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
23:15 Lépéselőnyben  

(filmsor.)

AXN

11:00 Csillagkapu
13:00 Ki vagy, doki?
14:00 Star Trek 8.
16:05 Futótűz
17:00 Ügyvédek
18:00 Táncolj, ha tudsz!
19:05 Szellemekkel suttogó
20:05 Ügyvédek
21:00 NCIS
22:00 Gyilkos elmék
23:00 CSI: New York-i

helyszínelők
00:00 Inni és élni hagyni
01:10 A Független
02:10 Ügyvédek
02:05 CSI: New York-i

helyszínelők

ATV

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

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

Viasat 3

09:35 Csajos melók?
10:30 Flipper legújabb kalandjai
11:20 X-Men Animated
12:10 ÁlomÉpítők
13:00 Elvált Gary
13:55 Divatdiktátorok modelljei
14:20 Vészhelyzet
15:10 Columbo: A rock-sztár

gyilkosa (am. krimi, 1991) 
16:55 Buhera mátrix 

(magyar vígj., 2007)
18:30 Zsírégetők
19:20 Smallville
20:05 Sorsdöntő nyár
22:05 Esküdt ellenségek
23:00 Las Vegas
23:50 Utolsó utazás

Eurosport 

09:30 Rali
10:00 Biatlon
11:00 Északi összetett síelés (élő)
11:45 Alpesi síelés (összefoglaló)
12:30 Alpesi síelés (élő)
13:45 Sífutás (élő)
14:30 Alpesi síelés (élő)
15:15 Északi összetett síelés (élő)
16:15 Sífutás (élő)
17:00 Síugrás (élő)
18:45 Biatlon (élő)
19:55 Téli sportok
20:00 Tenisz
21:15 Rali
21:45 Darts
00:00 Rali
00:30 Labdarúgás

Minimax (kábel)

11:05 Ez Kész! Pénz!
11:15 Shelldon
11:35 Ben és Izzy
12:05 Redwall
12:30 Locsi-fecsi Márta
12:55 Thomas, a gőzmozdony
13:05 Lilla állatkertje
13:30 T-Rex Expressz
14:00 Rejtélyek Tesz-Vesz

városban
15:20 Babar és Badou kalandjai 
15:40 Magyar népmesék 
15:50 Merülj, Olly merülj! 
16:00 Nouky, Paco és Lola 
16:10 Postás Pat 
16:25 Franklin 
16:50 Locsi-fecsi Márta 

19:35
A csábító nyomozó 

16:00
Botticelli élete

14:50
Daktari 

20:35
Bölcsek kövére 

17:00
Édes, drága titkaink 

19:05
Szellemekkel suttogó

19:20
Zeneexpressz

16:55
Buhera mátrix 

21:15
Rali 

13:05
Lilla állatkertje

15:30
Hard Talk 

14:20
Johnny Logan - koncert

13:15
A simlis és a szende

20:30
Az utolsó szamuráj 

20:30
Ég velünk

V. oldalTV műsor <<január 5–11.
Szombat / január 8.

Sorsdöntő nyár      - 20:05 / VIASAT 3
Anna Marie barátnőivel, Edennel és Lenával a Hawaii szigeteken
éli a szörfösök izgalmas életét. Hogy eltartsa magát, kénytelen
az edzések között egy előkelő szállodában szobalányként
dolgozni. Minden gyökeresen megváltozik, amikor híres
sportolók érkeznek a szállodába. 

Az angol beteg        - 01:35 / VIASAT 3
Hana, az ápolónő súlyosan sebesült férfit helyez el egy
toscanai romos kolostorban a második világháború vége
felé. Hana azt hiszi, átok ül rajta. A háborúban elszenvedett
traumatikus élmények hatására retteg attól, hogy akit meg -
szeret, az halálra van ítélve. 



VI. oldal január 5–11.>> TV műsor

M1

09:00 Vallási műsor
12:45 Nagy Zsolt portré
13:10 Telesport
14:30 Bicske barátok kincse
15:15 Villanófényben
15:50 Hogy volt!? 
17:20 Három sárkány 

(ff., magyar vígj., 1936) 
18:35 Panoráma 
19:05 Magyarország

története
19:35 A csábító nyomozó

(francia vígj. sor.)
20:30 Híradó
21:05 Szempont
22:00 Stéphane Grappelli

emlékkoncert

M2

10:35 Szót kér a természet
11:01 Rajzfilmek
13:05 Vallási műsor
15:20 Útmutató
15:45 Bolyki János portré
16:00 Arborétumok
16:10 Unokáink is látni fogják
16:45 Elit gimi (filmsor.)
17:35 Özvegy és leánya

(magyar dráma)
19:15 Pillér
21:00 Híradó
21:30 Nem csak a 20 éveseké

a világ
22:25 Három sárkány (ff.,

magyar vígj., 1936) 
23:35 Telesport

Duna TV

11:20 Lyukasóra
12:15 Kalando-Zoo
13:05 Élő egyház
13:35 Népzene
14:05 Csellengők
14:30 Toprini nász 

(ff., magyar kalandf., 1939)
15:55 Dunáról fúj a szél
16:05 A világ konyhái
16:35 Színház a jégen
17:30 Törzsasztal
18:40 Arcélek 
19:25 Heti Hírmondó
20:15 Egy kis művészet
20:20 Kulturális magazin
21:10 Határok nélkül
23:35 Divathét

TV2

07:45 Tv2 matiné
11:35 Nagy Vagy!
12:30 Stahl konyhája
13:00 Kalandjárat
13:30 Borkultusz
14:00 Sliders (filmsor.)
14:55 Monk (filmsor.)
15:50 Tequila és Bonetti legújabb

kalandjai (filmsor.)
16:50 Sheena, a dzsungel

királynője (filmsor.)
17:50 Üsd, vágd, focizzál! 

(akció-vígj.)
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Hirtelen 30 (am. vígj.)
23:00 Átkelő a halálba (Thriller)

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:05 Trendmánia
11:35 Asztro Show
12:35 meneTrend
13:40 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
14:05 Robin Hood 

(kalandfilmsor.)
15:55 Doktor Addison (filmsor.)
16:45 Eltűntnek nyilvánítva

(filmsor.)
17:45 Ők is a fejükre estek

(dél-af.-am. vígj., 1990)
19:55 ValóVilág
20:55 A király nevében 

(am. kalandf., 2007) 
23:15 Heti hetes

Hír Tv

13:30 Hungarorama
14:00 Különkiadás ism.
16:00 Arcok a liftben ism.
16:30 Befutó ism.
17:00 Garázs ism.
17:30 Gyógyhír
18:00 Híradó
18:30 Hírvilág
19:00 Keresztmetszet
20:00 Híradó
20:30 Napról napra ism.
21:00 Kontraszt
22:00 Híradó
22:30 Értékmentés 

másként ism.
23:00 Vetítő
00:00 Kontraszt ism.

TVR 1

10:00 Turizmus
11:00 Rajzfilmek
11:55 Faluműsor
13:00 Utolsó kiadás
14:20 Cirkusz
14:45 A Rózsaszín Párduc

bosszúja (ang. vígj.)
16:30 A képernyőn túl
17:10 Dănutz Kft.
18:00 Lottó
18:40 Dănutz Kft.
19:40 Emlékek
19:45 Sport
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Az elnök (fr. dráma)
22:55 100% (talk show)

Antena 1

07:00 Hírek 
09:00 Cireşarii (rom. kalandf.)
11:00 Királyi lakodalom 

(am. kalandf.) (ism.)
13:00 Hírek 
13:15 Kaszkadőrök 

(ind. acióf.) (ism.)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean
17:15 Taxi 4 (fr. akcióf.)
19:00 Hírek 
20:00 Sötét hajnal 

(am. akcióf.)
22:00 SuperBingo Metropolis 
01:30 Taxi 4 (fr. akcióf.)
03:00 Sötét hajnal 

(am. akcióf.)

Pro Tv

10:00 Karate Kid 
(am. kalandf.) (ism.)

12:00 A keresők legendája 
(sf. filmsor.)

13:00 Hírek 
13:05 Parancsoljon!
17:00 Richie Rich (am. vígj.)
19:00 Hírek 
20:30 Beverly Hills-i nindzsa

(am. vígj.)
22:15 Négy tesó (am. akcióf.)
00:15 Yao (kin. dokf.) 
02:00 Beverly Hills-i nindzsa

(am. vígj.) (ism.)
03:30 Négy tesó 

(am. akcióf.) (ism.)

Prima TV

10:30 Nyakamban a világ
11:00 Levintza bemutatja
11:30 Cirkusz
12:30 Kacsamese (rajzf.)
13:30 Testvérek (filmsor.)
14:30 Egy kapcsolat szabályai

(vígj. sor.) (ism.)
15:00 Lépéselőnyben  

(filmsor.) (ism.)
16:00 Ég velünk (vígj.) (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:30 Cseresznye a tortán
20:30 Anyacsere
22:00 Titkos szerelmek (filmsor.)
23:00 Lépéselőnyben  (filmsor.) 
00:00 Halhatatlan 2 (akcióf.)

AXN

09:00 Ki vagy, doki?
10:00 Csillagkapu
13:00 Ki vagy, doki?
14:00 Star Trek 9. - Űrlázadás

(am. sci-fi, 1998)
16:00 Futótűz
17:00 Ügyvédek
18:00 Táncolj, ha tudsz!
19:00 Szellemekkel suttogó
20:00 Ügyvédek
21:00 NCIS: Los Angeles
22:00 Gyilkos elmék
23:00 Marslakó a mostohám

(am. vígj., 1988)
01:00 Balfék körzet
01:40 Ügyvédek
02:35 NCIS: Los Angeles

ATV

10:05 Jam Light Best of
10:35 Laci bácsi konyhája
11:00 Favorit
12:00 Vidám vasárnap
13:40 Hazai turizmus
15:45 Közvetlen ajánlat
16:30 Kaschmir Gold
17:05 Együtt a biztonságért
17:30 VersFesztivál
18:05 Hazai turizmus
19:20 Kommentár
20:20 Kommentár
20:55 NÉVshowR
22:55 Híradó
23:05 Csak Sas
23:55 Híradó

Viasat 3

09:35 X-Men Animated
10:25 A szépség és a szörny
11:20 Gigamad
11:50 Amerika csillagai
14:20 A Nagy Ő
15:10 Columbo: Columbo

farkast kiált (am. krimi)
17:00 Anna
19:00 Halhatatlan szerelem

(am. rom. dráma, 1992) 
21:00 Lehetetlen küldetés
22:00 A főnök
22:55 Sikoly
00:55 Utolsó utazás 

(am. akcióf., 1999) 
02:40 Emberi történetek
03:35 Beszéljünk a szexről

Eurosport 

09:30 Rali
10:00 Síugrás
11:00 Északi összetett síelés (élő)
11:45 Alpesi síelés (élő)
12:30 Alpesi síelés (élő)
13:45 Sífutás (élő)
14:15 Északi összetett síelés
14:45 Síugrás (élő)
15:30 Északi összetett síelés (élő)
15:45 Síugrás (élő)
16:30 Biatlon (élő)
17:15 Snooker (élő)
18:30 Sífutás
19:15 Biatlon (élő)
19:55 Téli sportok
20:00 Darts (élő)
21:30 Rali (élő)

Minimax (kábel)

09:30 Sid, a kis tudós 
10:00 Geronimo Stilton 
10:30 Pat és Stan 
10:40 Viva Pinata 
11:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon 
11:40 Ben és Izzy 
12:05 Redwall 
12:30 Zooality 
12:45 Locsi-fecsi Márta 
13:10 Szerintünk a világ 
13:15 Lőrinc kandúr
13:25 T-Rex Expressz 
14:00 Rejtélyek Tesz-Vesz

városban 
15:20 Babar és Badou kalandjai 
15:40 Magyar népmesék

Halhatatlan szerelem - 19:00 / Viasat 3
Daniel, a repülőgép-pilóta feleségül akarja venni szerelmét
Helent. Mielőtt azonban ezt megtehetné barátnőjét elgázolja
egy autó. A kómába esett nőről az orvosok teljesen lemondanak.
A kétségbeesett Daniel ezért úgy dönt, hogy részt vesz barátja
kísérletében, és hibernáltatja magát míg szerelme fel nem ébred.

Sikoly        - 22:55 / Viasat 3
Sidney (Neve Campbell) tinédzserként száll szembe
szorongásaival. Anyját csupán néhány hónappal ezelőtt
gyilkolták meg, apja csak az üzletnek él, mit sem törődik
lányával; sőt még barátja is örökös feszültségben tartja
a magányos lányt. 

Vasárnap / január 9.

17:20
Három sárkány 

16:45
Elit gimi

16:05
A világ konyhái

16:50
Sheena, a dzsungel királynője 

15:55
Doktor Addison 

23:00
Marslakó a mostohám

20:55
NÉVshowR

15:10
Columbo

17:15
Snooker

12:30
Zooality 

17:30
Gyógyhír

18:00 
Lottó

17:15
Taxi 4 

17:00
Richie Rich

14:30
Egy kapcsolat szabályai



M1

10:55 Nappali
12:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 Szülőföldjeim
17:05 Emberek 

a természetben
17:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve

(filmsor.)
19:40 India - Álmok útján 
21:05 Kékfény
22:05 Az Este
22:40 Orvosi bűnügyek 

(olasz tévéfilm sor.)
23:35 Szeretők (drámasorozat)
00:30 Osztálytársak (1. rész)

M2

10:25 Együtt
11:45 Zöld 7-es
11:47 ‚‚Hegyet hágék"
12:30 Élni tudni kell
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 A halottak helye
15:50 Jelfák 
16:00 Drága doktor úr (filmsor.)
16:45 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:30 Bűvölet (filmsor.)
17:55 Magyar rock
18:50 Átjáró
19:40 Therese nővér.com 
20:30 A rejtélyes XX. század
21:30 Dublini doktorok (filmsor.) 
22:25 Stingers (filmsor.)

Duna TV

09:45 Daktari (filmsor.)
10:40 A világörökség kincsei
11:00 Család-barát 
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kulturális magazin
15:30 Malaccal teljes 

(magyar dokumentumf.)
16:35 Portréfilm Erdélyi

Zsuzsanna néprajzkutatóról 
17:40 Heuréka! 
18:15 Térkép
21:15 Közbeszéd
21:40 Szigorúan titkos!
22:35 Sporthírek
22:40 Gazdasági Híradó
22:50 Sportaréna

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
12:20 Árva angyal (filmsor.)
13:10 Halott férfi nem hord

zakót (ff., am. vígj., 1982)
16:00 Dokik (filmsor.)
16:30 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:30 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!

(magyar szór. műsor) 
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 NCIS (filmsor.)

RTL Klub

11:15 Top Shop
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:40 112 (filmsor.)
16:35 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:40 NekedValó
18:40 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
19:30 Híradó
20:00 ValóVilág
21:05 Fókusz
21:40 Barátok közt (filmsor.)
22:20 Dr. Csont (filmsor.)
23:10 A rejtély 

(am.-kan. thrillersor.)
00:15 Poker After Dark 2009
01:10 Reflektor

Hír Tv

13:00 Híradó
13:30 Hungarorama
14:05 Soroló (ism.)
14:30 Garázs (ism.)
15:05 Európai híradó (ism.)
15:30 Napról napra (ism.)
16:05 Péntek 8 (ism.)
17:05 Célpont (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Panaszkönyv
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 
22:35 Lapzárta
23:05 Ősök tere

AXN

09:00 A kiválasztott
10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz
12:00 Halálbiztos diagnózis
13:00 Ügyvédek
14:00 A kiválasztott
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz
17:00 Halálbiztos diagnózis
18:00 Ügyvédek
19:00 A kiválasztott
20:00 Csillagkapu
21:00 Rush
22:00 Hollywoodi őrjárat 

(am. akció-vígj., 2003)
00:15 Kaliforgia
01:25 Rush - A hajsza

ATV

09:40 Jam Light
10:10 700-as klub
10:00 Nyerő percek 

(szór. műsor)
12:10 Közvetlen ajánlat
12:30 Laci bácsi konyhája
13:05 Közvetlen ajánlat
13:25 atv.hu
13:30 Közvetlen ajánlat
15:05 Pénzözön (szór. műsor)
17:25 Kőbánya híradó
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 Újságíróklub

Viasat 3

09:40 TV-SHOP
10:10 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház magánélete
12:00 Tuti gimi
12:50 Halhatatlan szerelem

(am. rom. dráma, 1992) 
14:45 Monk
16:30 CSI: A helyszínelők
17:20 Gyilkos számok
18:10 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:25 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Kardhal (am. akcióf., 2001) 
00:25 Nyomtalanul 
01:20 Jackie nővér 

Eurosport 

09:30 Rali
10:00 Snooker
11:00 Rali
12:30 Síugrás
13:30 Biatlon
14:00 Biatlon
14:30 Darts
15:30 Snooker (élő)
18:30 Snooker
19:30 Labdarúgás
20:00 Labdarúgás (élő)
21:30 Rali (élő)
22:05 Csupa sport
22:15 Pankráció
22:45 Pankráció (válogatás)
23:40 Csupa sport
23:45 Rali

Minimax (kábel)

10:30 Tabaluga és Leo
11:45 Merülj, Olly merülj! 
11:55 Nouky, Paco és Lola
12:05 Postás Pat 
12:20 Babar és Badou kalandjai 
12:45 Horseland - A lovasklub 
13:05 Magyar népmesék 
13:15 Locsi-fecsi Márta 
13:40 Szerintünk a világ 
13:50 Lőrinc kandúr 
14:00 Merülj, Olly merülj! 
14:15 Nouky, Paco és Lola 
14:20 Postás Pat 
14:35 Franklin 
15:00 Babar és Badou kalandjai 
15:25 Horseland - A lovasklub 
15:50 Magyar népmesék

17:55
Teadélután

20:30
A rejtélyes XX. század

16:35
Portréfilm

21:45
Jóban Rosszban

22:20
Dr. Csont 

22:00
Hollywoodi őrjárat 

19:20
Fórum

19:00
A dadus

22:15
Pankráció

14:15
Nouky, Paco és Lola 

16:05
Péntek 8

VII. oldalTV műsor <<január 5–11.
Hétfő / január 10.

Gyilkos sorok    - 10:10 / VIASAT 3
Jessica Fletcher egykori angoltanár és híres regényíró rendkívüli
tehetséggel oldja meg a legkülönösebb rejtélyeket. A gyilkossági
esetek látszólag mindenhol megtalálják, a barátai lakásától
kezdve egészen saját szülővárosáig. Jessicának olykor a barátja
Dr Seth Hazlett, illetve a helyi sheriff, Amos Tupper is segít.

Kardhal      - 22:30 / VIASAT 3
A Föld bolygón létezik egy másik világ: a ‚‚cyberspace". Ezt a
világot tűzfalak védik, itt rejtik el az információkat és a nagy
pénzeket. Gabriel (John Travolta), a kém ebbe a világba akar
bejutni.

+ 8 oldal 

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

+8
Változatlan 

áron!



VIII. oldal január 5–11.>> TV műsor

M1

10:00 Kékfény 
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 Alma Mater 
17:05 Tudástár 
17:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve

(filmsor.)
19:35 India - Álmok útján

(filmsor.)
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Vért vagy életet! (auszt.-

angol minisor., 1. rész)
00:10 Zegzugos történetek

M2

10:00 Ezek a mai fiatalok!
11:25 Vak szerelmek
12:40 Magyar elsők
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Üvegvilágom
15:10 A siklósi vár
15:25 Magyar évszázadok
16:00 Nemzet és védelem
16:15 Drága doktor úr (filmsor.)
17:15 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:25 Magyar pop
19:20 Átjáró
20:10 Therese nővér.com
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Stingers (filmsor.)

Duna TV

09:45 Újrakezdés (filmsor.) 
10:40 A világörökség kincsei 
11:00 Család-barát 
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár 
15:15 Kulturális magazin
15:25 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 A mezítlábas nők
16:55 A Pireneusok 

a levegőből
17:25 Napok, évek, századok
18:15 Térkép
19:35 Mese
20:00 Újrakezdés (filmsor.)
21:40 Németh László:

Szörnyeteg
22:40 Kikötő - Extra (ism.)

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
12:30 Árva angyal (filmsor.)
13:20 Randivonat 

(am. rom. vígj., 2001)
14:50 EZO.TV
16:00 Dokik (filmsor.)
16:30 Charly, majom a

családban (filmsor.)
17:30 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek! 
21:10 Aktív 
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Kamukém (akció-vígj.)

RTL Klub

10:50 Míg a halál el nem
választ (filmsor.)

11:15 Top Shop
13:00 Híradó
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:40 112 (filmsor.)
16:35 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:40 Neked
18:40 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
20:00 ValóVilág
21:05 Fókusz
21:40 Barátok közt (filmsor.) 
22:20 Castle (filmsor.)
23:10 Döglött akták 

(am. krimisor.)

Hír Tv

13:30 Hungarorama
14:05 Lapzárta (ism.)
14:30 Paletta (ism.)
15:05 Keresztmetszet (ism.)
16:05 Civil kaszinó (ism.)
17:05 Pálya (ism.)
17:30 Paletta
18:00 Híradó
18:30 Zöld 

övezet
19:05 Vonalban
20:00 Híradó
21:05 Rájátszás
22:00 Híradó 21
22:35 Lapzárta
23:05 Riasztás
23:30 Hírvilág (ism.

AXN

10:00 Csillagkapu
11:00 Futótűz
12:00 Halálbiztos diagnózis
13:00 Ügyvédek
14:00 A kiválasztott
15:00 Csillagkapu
16:00 Futótűz
17:00 Halálbiztos diagnózis
18:00 Ügyvédek
19:00 A kiválasztott
20:00 Csillagkapu
21:00 Rush
22:00 Szellemekkel suttogó
00:00 Váltságdíj 
01:00 Rush
02:00 Szellemekkel suttogó

ATV

09:40 Jam Light
10:10 700-as klub
11:00 Nyerő percek
12:10 Közvetlen ajánlat
12:30 Laci bácsi konyhája
13:05 Közvetlen ajánlat
13:25 atv.hu
13:30 Közvetlen ajánlat
15:05 Pénzözön (szór. műsor)
17:25 Tempó
17:45 Egyenlítő
18:05 Hazai turizmus
19:20 Fórum
19:55 ATV Híradó
20:25 Egyenes beszéd
21:40 A TV ügyvédje
22:45 Világhíradó

Viasat 3

10:10 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház magánélete
12:00 Tuti gimi
12:45 Tranzit 

a mindenhatóhoz 
(am. rom. vígj., 1991)

14:45 Monk 
16:30 CSI: A helyszínelők 
17:20 Gyilkos számok
18:10 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:25 Jóbarátok 
20:30 Két pasi
21:30 CSI: A helyszínelők 
22:30 Beépített szépség 2.:

Csábítunk és védünk
(am. vígj., 2005)

Eurosport 

09:30 Rali
10:00 Tenisz
12:30 Labdarúgás
13:00 Labdarúgás
14:15 Snooker
15:30 Snooker (élő)
18:30 Alpesi síelés (élő)
19:15 Síugrás
20:00 Olimpiai játékok
20:05 Darts
21:15 Rali (élő)
21:45 Alpesi síelés (élő)
22:15 Snooker (élő)
00:00 Extrém sport
00:15 Rali
00:45 Labdarúgás
00:45 Rali

Minimax (kábel)

15:00 Horseland - A lovasklub 
15:25 Magyar népmesék 
15:35 Locsi-fecsi Márta
16:00 Tabaluga és Leo
17:10 Szerintünk a világ 
17:20 Lőrinc kandúr 
17:30 Játsszunk a Szezám

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

kalandjai 
18:25 Pearlie 
18:50 Inami 
19:15 Magyar népmesék 
19:25 Hunyor-major 
19:50 Lőrinc kandúr

Tranzit a mindenhatóhoz   - 12:45 / Viasat 3
Daniel (Albert Brooks) halálos balesetet szenved és az egész
életét mérlegre tevő égi bíróság elé kerül. Ezen a köztes
helyen találkozik Juliaval (Meryl Streep), aki holtában is
megváltoztatja őt.

Beépített szépség 2.   - 22:30 / Viasat 3
Gracie Hart (Sandra Bullock) a szükségesnél is nagyobb
fontosságot kezdett tulajdonítani a külsejének. Egy Las Ve-
gas-i emberrablás miatt azonban kénytelen újra harcba szállni,
akár külseje árán is.

Kedd / január 11.

17:05
Tudástár

16:00
Futótűz

22:35
Lapzárta

17:25
Tempó

18:25
Magyar pop

16:55
A Pireneusok  a levegőből

16:30
Charly, majom a családban

23:10
Döglött akták 

11:05
Egy kórház magánélete

20:00
Olimpiai játékok

16:00
Tabaluga és Leo

Előfizetési akció!
A Központ a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

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

Hívjon telefonon 
és ügynökünk házhoz megy.

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

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

Maros megyei hetilap
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