
Városunk gyógyászata világviszonylatban ismert és elismert. Büszke is erre minden magát vásárhe-
lyinek valló polgár. Felsorolni is nehéz lenne hány meg hány neves professzor tevékenykedett és
dolgozik jelenleg is Marosvásárhelyen a medicina különböző szakterületein. Mindehhez adódik az
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen zajló képzés, kutatás. Szakmailag erről a szintről inkább előre
kellene lépni mintsem hátra, mondja prof. dr. Benedek István hematológus, a Csontvelő Transz-
plantációs Központ vezető főorvosa, aki a napokban kongatta meg a vészharangot: gyógyszerek
hiányában sérül a betegellátás Marosvásárhelyen.

Riport

Látogatás a Don-kanyar utolsó vásárhelyi 
túlélőjénél

A Szeret utca végében lévő zöld
kapunál találkozunk, a kapuból
felhívjuk telefonon Emília
nénit, Pityu bácsi feleségét,
majd nemsokára nyílik az ajtó,
energikus idős néni jön elénk
és tessékel be.
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Nagy az érdeklődés
a magyar 
állampolgárság
iránt

Nagy érdeklődés övezi a honosítási ké-
relemért folyamadókat eligazító Demok-
rácia-központot, mely január 3-tól a
Klastrom (Mihai Viteazu) utca 40. szám
alatt ingyenes tájékoztatást és segítség-
nyújtást biztosít az érdeklődőknek. A
magas igénynek eleget téve az iroda mun-
katársai hétfőtől csütörtökig hosszabbított
programmal, reggel 8-tól este 8-ig állnak
a hozzájuk fordulók rendelkezésére.

A központ létjogosultságát bizonyítja,
hogy az irodát felkeresők száma megha-
ladja a napi százat, valamint ötvennél is
többen érdeklődnek naponta telefonon az
állampolgársági kérelem ügyében, tájé-
koztatta a sajtót Portik Vilmos közkapcso-
lati felelős. Továbbá elmondta, az iroda
nyitva tartása óta körülbelül már száz dosz-
sziét véglegesítettek, melyeket a kolozsvári
konzulátusra jegyeztetnek elő.

Az iroda munkatársai információt, fel-
világosítást nyújtanak az egyszerűsített ho-
nosítási eljárással kapcsolatban, ezen felül
segítenek összeállítani a szükséges iratcso-
mót, kitölteni a honosítási kérelmet. Az iro-
dában, szükség esetén, egy külső
bedolgozó a szükséges iratok fordítását vál-
lalja, melynek ellenértéke 15 lej. A maros-
vásárhelyi demokráciaközpont kérésre a
kolozsvári konzulátusra tud előjegyzést
szerezni, mely időpontra majd személye-
sen kell megjelenni a láttamozott dosszié-
val. A tolongás elkerülése érdekében az
iroda vezetője, Kali István arra kéri az ér-
deklődőket, előzetes bejelentkezés útján
kérjenek időpontot. A napi 12 órás, hétfőtől
csütörtökig tartó ügyfélfogadás mellett, az
iroda munkatársai pénteken is tájékozta-
tást nyújtanak, de ez a nap egyéb tevé-
kenységeknek van fenntartva.

A marosvásárhelyi iroda mellett Maros
megyében Erdőszentgyörgyön és Nyárád-
szeredában működik Demokrácia-központ.
Erdőszentgyörgyön a Hosszú utca 104/1.
szám alatt, a játszótér mögötti tömbház-
ban, II. emelet, 9-es ajtónál az ügyfeleket
keddenként 10–20, szerdán és csütörtökön
9–19 óra között fogadják, Nyárádszeredá-
ban pedig a Bocskai tér 31. szám alatti in-
gatlanban várják az érdeklődőket.

Balogh Erzsébet
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Vásárhely hírneve a tét

Sport

Fradi-lázban ég Szováta

Hat esztendő után újra
tájainkon edzőtáborozik
a legnépszerűbb ma-
gyar labda  rúgócsapat.
Ez alkalomból kerestük
fel a  Ferencváros gár-
dáját, vezetőit, játéko-
sait.
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Névnapok

a 7 képe : 

Január 19. Sára, Márió, Veronika, Sarolta, Absa, Margit
Január 20. Fábián, Sebestyén, Tímea, Özséb, Sebő
Január 21. Ágnes, Inez
Január 22. Vince, Artúr, Cintia, Anasztáz
Január 23. Zelma, Rajmund, János, Emese, Mária, Alfonz, Bertram
Január 24. Timót, Veronika, Ferenc, Erik, Xénia, Erika,  Vera
Január 25. Pál, Henrietta, Péter, Henrik

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: Munkatársai megbíznak önben, titkokat is megoszthatnak.
Ügyeljen, hogy véletlenül se szólja el magát, ne adja tovább a hal-
lottakat. A magánéletben nagylelkűvé válik, de ha ezt nem értékelik
családtagjai, akkor feszültség költözik mindennapjaikba.

Bika:Fáradtnak és levertnek érezheti magát, de sikerül visszanyernie
az energikusságát. Fontos, hogy elfogadja a segítséget munkatársaitól,
ne utasítsa vissza büszkeségből a többiek jó szándékát! Minden erő-
tartalékára szüksége lesz. Segíthet, ha mozog egy keveset!

Ikrek: Fáradtnak érzi magát, jót tenne egy kis lazítás. Vágyik a kötetlen
hangulatra, úgy érzi, a munka mennyisége is sok. Mások munkáját
nem célszerű átvállalnia – félő, hogy a jóindulatát alaposan ki-
használják a többiek. Igazán segítőkész, de elégedjen meg a saját
munkájával. 

Rák: Tudja, mit kellene nyújtania a munkahelyén, hogy előre juthas-
son, ám a lehetőségek még váratnak magukra. Hiába tesz meg min-
dent, nem figyelnek fel a tehetségére. Magánéletében túlságosan
sok kompromisszumot kell kötnie. Drasztikusan háttérbe kell szorítsa
az igényeit.

Oroszlán: Stílusával, megjelenésével sok mindent elérhet, 
könnyebben fogadtatja el magát a munkában is. Nem kerül
különösebb erőfeszítésébe, hogy maga mellé állítsa a munkatársakat.
A magánéletben kedvese sokféle módon megmutatja, hogy vonzódik
önhöz.

Szűz: Egészen jó hangulatban lesz – a legszívesebben álmodozással
töltené az idejét. A munkavégzés szempontjából nem a legkedvezőbb
az időszak, hogy túlvállalja magát. A magánéletben viszont fogékony
lesz az élvezetekre, romantikus, érzéki hangulatba kerülhet.

Mérleg: Jó formában lehet, sugárzik önből a vonzerő. Kissé nehézke-
sebbnek érezheti magát, jóval több pihenésre lehet szüksége, mint
máskor. Éppen ezért nincs is kedve komolyabban mozogni, sportolni.
Inkább töltsön több időt párjával, tervezzenek közös programokat.

Skorpió: Kényelmes hangulatban van, nem örül, ha munkahelyén
sürgős feladatot kap, amit gyorsan kell elvégeznie. Erre szinte képtelen
lesz, és nem is érdemes erőltetnie. Ellenben a stílusérzéke virágzik,
és ennek hasznát veheti a munkamegbeszéléseken is, de a
magánéletében is.

Nyilas: Vágyik rá, hogy hasson a világra, és titokban arról álmodik,
hogy mindenki csodálja. Meg is tesz mindent, hogy formába hozza
magát, és a megjelenése valóban tetszetős lehet. Ennek
következménye is lesz, kaphat néhány szerelmi ajánlatot, melyek
hízelegnek a hiúságának.

Bak: Vonzó formáját mutatja, és ez több szempontból is segítséget
jelenthet. Elbűvölő stílusa munkakapcsolatait is segíti. Magánéletében
fontossá válik a szerelem és az érzékiség. Partnere többször is kife-
jezheti, hogy vonzónak találja.

Vízöntő: Érdemes sort kerítenie rá, hogy véleményét közelítse a
főnökéjéhez. Ezzel a taktikával akár fizetésemelést is szerezhet. Családi
kapcsolatai előtérbe kerülhetnek, legalább a hét végére érdemes
közös programokat szerveznie, melyeknek mindenki örül.

Halak: Nosztalgikus hangulatba kerülhet, régi kedvesére gondol.
Találhatna hasznosabb elfoglaltságot, de rájön, fontos önnek, hogy
egy kicsit a múltra gondoljon. Akkor hívja randira régi szerelmét, ha
szíve szerint felmelegítené a kapcsolatot. Ő nem tud önre barátként
nézni!

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!
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Hasznos telefonszámok

Színház
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

január 22-én, szombaton délelőtt 11 órától
a Magyar kultúra napja keretében Hang-
emlékek, képkulisszák címmel archív
hang- és képanyagokat vetítenek a kiste-
remben. A Tompa Miklós Társulat délután
4 órától a Pinokkió mesemusicalt játssza,
majd este fél 8 órától A dög című lányre-
gényt mutatják be.

Január 23-án, vasárnap este 7 órától
Georges Feydeau: Bolha a fülbe bohózata
kerül színpadra.

A Színházművészeti Egyetem stúdiójá-
ban január 22-én, szombaton este 7 órától
a Guppit, vasárnap délután 5 órától pedig
az Én és a kisöcsém operettet játsszák.

A marosvásárhelyi Ariel Színház ma-
gyar társulata szerdán és csütörtökön, pén-
teken, valamint jövő kedden fél 10 és 11
órás kezdettel A játékbolt című előadását
viszi színre. 

Versösszeállítás
Január 20-án, csütörtökön este fél 8-tól

a színház kistermében Hervay Gizella ver-
seiből készült összeállítást mutat be Csíki

Hajnal színművésznő, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatá-
nak tagja Vigyázó címmel. Az összeállítás
a korán eltávozott költőnőnek különböző
alkotói korszakaiból származó verseit tar-
talmazza. Az előadóesten elhangzó költe-
mények: Aki az asztalt kigondolta...,
Előszó, Dobverő, Levél helyett, Vigyázó, El-
nehezülve, Étellel, csenddel..., Mozi után,
Nem tudom milyen a krokodil szája kitátva,
Mibe döglök bele?, A lány, aki virágot lépik,
Veled vagy nélküled, Ének, három hangra,
Utolsó levél Szilágyi Domokosnak. A verse-
ket válogatta: Csíki Hajnal, rendezte: Török
Viola. 

Egyetemes imahét 
Január 16–23. között negyedszer imád-

koznak közösen Marosvásárhelyen a törté-
nelmi magyar egyházak képviselői. A
Krisztus-hívők egységéért szervezett közös
imahét vasárnap a Keresztelő Szent János-
templomban kezdődött, szerdán a Szent
Imre-templomban (Ady negyed) Dénes
Katinka református lelkipásztor hirdet igét,
csütörtökön a Gecse utcai református Kis-
templomban Kecskés Csaba unitárius lel-
kész, pénteken a Vártemplomban György
Tibor római katolikus plébános, szombaton

a Szent Kozma és Damján templomban
Szabó László református lelkipásztor szol-
gál. Vasárnap a Vártemplomban Bara
László római katolikus plébános igehirde-
tésével zárul az imahét. A közös imák litur-
giája minden este 6 órakor kezdődik. A
perselyes adományokat az épülő cserealji
református óvoda javára fordítják. 

Képzőművészeti kiállítás
Január 19-én, szerdán délután 6 órától

Sajgó Ilona marosvásárhelyi képzőmű-
vész több mint negyvenéves múltra vissza-
tekintő életművének alkotásait tekinthetik
meg a Kultúrpalota földszinti galériáiban.
A körülbelül hetven festményt, textilkom-
pozíciót és faliszőnyeget felvonultató tár-
latot Nagy Miklós Kund és Gheorghe
Mureşan nyitja meg. 

Művészetisek tárlata 
A Művészeti Líceum VI. osztályos tanu-

lóinak nyílt grafika- és festménykiállítása
a Philothea klubban (Kossuth utca 2.
szám). A kiállításon Szitai Eszter, Vajda Bo-
róka, Koszta Zsuzsanna, Kiss Eszter, Pataki
Réka, Fejér Erna Bíborka, Kentelki Gábor,
Vajda Orsolya és Kolcsár Kincső munkáit te-
kinthetik meg a látogatók.



– Professzor úr, ön a közvélemény-
hez fordult ezzel a súlyos problémával.
Mit remél egy ilyen akciótól? 

– Azt mindenki tudja, a szerencsé-
sebbek csak hallják, mások sajnos
szembesülnek is a szomorú ténnyel: a
gazdasági nehézségek elevenen vág-
nak az egészségügybe is. Nem szívesen
mesélem el, de 1989 előtt csodatevő-
ként néztek rám egy külföldi konferen-
cián, mikor arról beszéltem, hogy a
gyógykezelést úgy állítjuk be, hogy ki-
nyitjuk a szekrényt, aztán amit benne
találunk, annak függvényében hozzuk
össze a receptet. Most sajnos, ha ki-
nyitjuk a szekrényt, az is előfordul,
hogy teljesen üres. Értem én a nehéz-
ségeket, de megengedhetetlen, hogy
a spórlás miatti, vagy csupán a változás
kedvéért a rendszerre ráerőszakolt át-
szervezések éppen a jól teljesítő intéz-
ményeinket érintik, mi több
lehetetlenítik el. Ezen intézmények
sorsa miatti aggodalmam vezérelt,
amikor a témában a sajtónyilvánossá-
got hívtam segítségül. 

– A forrás és győgyszerhiányon kívül
az egészségügyi remndszer átszervezé-
sének visszásságaira is felhivta a figyel-
met. Veszélybe kerülhet a
csont  velő-átültető központ?

– Azért, gondolom, nem nevezhet
senki sem hipokritának, hogy a saját
intézményem iránti aggodalom is be-
szélt belőlem. Nem arról van szó, hogy
minden szentnek saját maga felé húz
a keze, hanem arról, hogy annak az in-
tézménynek működnie kell. Ott bete-
geket kell ellátni. Ma úgy dolgozunk,
hogy felírjuk a receptet, a beteg el-
megy Ausztriába, Németországba
vagy éppen Belgiumba és beszerzi a
gyógyszert. Tíz, húsz, de lehet hogy 50
(régi) milliójába kerül. Ha van gyógy-
szer, elkezdhetjük a kezelést. Felhábo-
rító, de mindenek előtt erkölcstelen.
Erkölcstelen, mert a kezelésre váró
beteg TB-járulékot fizet, ennek elle-
nére mégis fizetni kényszerül. Nagyon
szomorú, hogy ide jutottunk, de nem
az a megoldás, hogy beolvasztjuk a
Szív-érrendszeri és Transzplantációs In-
tézetet a Megyei Kórházba..., mert
erről is beszéltem, de ez mintha nem
kapott volna akkora sajtóvisszhangot.
Legalább akkora probléma, mint az
imént említett forráshiány. Egy olyan

intézetet olvasztanak be egy mamut
kórházba, amely sajátos logika és sa-
játos szabályok szerint működik. Sok-
kal nagyobb a fegyelem, más a
munkamorál, más a személyzet kép-
zettsége, teherbírása és hozzáállása is.
Egy transzplantációs kórházban min-
den steril. Hetente kell mintát venni,
nem csak a személyzet tagjaitól, de
még a falról vagy a padlóról is. Itt min-
denki tudja és végzi a dolgát. A szívse-
bészeten nagyon gondos a felügyelet,
az intenzív osztályon minden betegre
külön asszisztensnő ügyel. Ez testi és
lelki gondozást, bonyolult gépek és ké-
szülékek működtetését jelenti. Nem
könnyű dolog, sokan elmentek, s így
választódott ki egy elit csapat, amelyet
szaktudás és igényesség jellemez.
Attól tartok, az egybeolvasztás a fe-
gyelem és a munkamorál rovására
mehet. Minket kötelez a szakma. Kö-
telez a marosvásárhelyi gyógykezelés
hírneve.  Ebben a városban a szívsebé-
szet úttörői már a Czakó-féle klinikán
tevékenykedtek. Pop D. Popa, később
Deac Radu professzorok tevékenységé-
nek híre Bernard professzorig jutott. El
is látogatott ide fivére. Végezetül hadd
kérdezzek vissza: miért nem olvadt be
annak idején a SMURD rohammentő-
szolgálat a Mentőszolgálatba, amikor
ezt sokan szorgalmazták? Ők is a füg-
getlenséget választották. Amink meg-
van, azt fejlesztenünk és nem
visszafejlesztenünk kell!

– Konkrét számokkal is szolgált, ami
aztán éles reakciókat váltott ki, többen
is igyekeztek cáfolni az ön által mondot-
takat…

– Igen. Információim szerint az
Egészségügyi Minisztérium 2011-re a
gyógyszerekre a tavalyi költségvetés
csupán 7 százalékát szándékozik jóvá-
hagyni – az összeg mindössze 2 hó-
napra biztosítja a transzplantált, illetve
rákos betegek gyógyítását. Ezt úgy cá-
folta dr. Gomotîrceanu Florin, hogy el-
ismerte: átültetésekre 8,2 millió lejt
kértek, de a beadványra még nem jött
válasz. Továbbá azt is beismerte a Me-
gyei Sürgősségi Kórház főigazgatója,
hogy személyesen ellenőrizte a gyógy-
szerkészletet, szerinte 4 hónapra ele-
gendőek. Higgye el, nem lettem ettől
nyugodtabb. Én is tudom, ön is tudja,
az év 12 hónapból áll.

Tíz évvel ezelőtt hoztuk létre a

transzplantációs központot, de eddig
csak Hajdú Gábor egykori egészség-
ügyi miniszter látogatott el ide. Egyet-
len más tárcavezető, megyei
tanácselnök vagy kórházigazgató sem
jött el, nem kérdezte meg, mire van
szükségünk. Külföldi szakemberek vi-
szont érkeztek, konferenciákat szer-
veztek, elismerve a marosvásárhelyi
központ szakmai sikereit. 

– Egy itthon elvégzett transzplantá-
ció lényegesen olcsóbb. Hány csontvelő-
átültetést tudnak elvégezni évente?

– A gazdasági ésszerűség is azt dik-
tálná, hogy a központot fejlesszük, hi-
szen Romániában ezen kívül csak
Bukarestben és Temesváron létezik
még ilyen, ráadásul a mienk a legha-
tékonyabb. Miközben külföldön egy-
egy transzplantációs műtét 150–200
ezer euróba kerül, Marosvásárhelyen
ez 40–45 ezer euróból megoldható. Mi
az említett gyógyszernélküliség és a
krónikus személyzethiány ellenére,
évente mintegy 40–50 csontvelő-át-
ültetést tudunk végrehajtani, és ezt
meg is tesszük. Ennek ellenére a szak-

tárca egy éve nem törlesztette a
transzplantáltak kezeléséhez szüksé-
ges orvosságok ellenértékét, a gyógy-
szerforgalmazók nem hajlandók
továbbra is finanszírozni az államot,
ezért nem importálják az orvosságo-
kat. Mi ez, ha nem a tudatos elsorvasz-
tása az intézménynek? Orvosként,
vásárhelyiként kötelességem felemelni
a szavam! És figyelem, most nem a po-
litikus, hanem az orvos Benedek István
nyilatkozott! 

Biró Zsolt
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Marosvásárhely hírneve a tét
Az egészségügyi rendszer átszervezése nehéz helyzetbe sodorja 

a város világviszonylatban is elismert klinikáit
Városunk gyógyászata világviszonylatban ismert és elismert. Büszke is erre minden magát vásárhelyinek valló polgár. Felsorolni is nehéz lenne hány
meg hány neves professzor tevékenykedett és dolgozik jelenleg is Marosvásárhelyen a medicina különböző szakterületein. Mindehhez adódik az
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen zajló képzés, kutatás. Szakmailag erről a szintről inkább előre kellene lépni mintsem hátra, mondja prof. dr.
Benedek István hematológus, a Csontvelő Transzplantációs Központ vezető főorvosa, aki a napokban kongatta meg a vészharangot: gyógyszerek
hiányában sérül a betegellátás Marosvásárhelyen.

Január 17-én spontán tiltakozásba kezdtek a fővárosi Dorin Hociota
Fül-Orr-Gégészeti Intézet alkalmazottai, akik nem értenek egyet az in-
tézetnek az Egyetemi Kórházzal való összevonásával. Mint mondják,
ezáltal a Fül-Orr-Gégészetet gyakorlatilag felszámolják.

Az intézet több száz alkalmazottja, orvosok és asszisztensek, füg-
gesztette fel a munkát. A kórháznak 340 alkalmazottja van, az ügyele-
tesek mind beszüntették a munkát a kormány azon határozata miatt,
hogy összevonják a két intézményt. Erről nem is egyeztettek senkivel,
egyszerűen csak közölték velük a döntést. A Fül-Orr-Gégészetnek nin-
csenek adósságai és egy olyan intézettel vonják majd össze, amelynek
hatalmas kintlévőségei vannak, állítják az alkalmazottak. A kórház dol-
gozói meghallgatást kérnek az egészségügyi minisztériumtól – mondta
Cristian Niţă szakszervezeti vezető.

A gazdasági ésszerűség is azt
diktálná, hogy a központot 
fejlesszük, hiszen
Romániában ezen kívül csak
Bukarestben és Temesváron
létezik még ilyen, ráadásul a
mienk a leghatékonyabb.
Miközben külföldön egy-egy
transzplantációs műtét 
150–200 ezer euróba kerül,
Marosvásárhelyen ez 40–45
ezer euróból megoldható.



Fojtogató benzingőz
Ha meg akarnánk keresni a kétségbeejtő üzemanyagár-

hisztéria gyökereit, sok érdekes történelmi és gazdasági
eseményt kellene közelebbről megvizsgálnunk. Már a má-
sodik világháború idején is feltűnően nagy fontosságuk
volt a havasalföldi olajmezőknek. Később, a kommunista
rezsim ideje alatt „olajozottan” folyt az altalajkincsek kiter-
melése, beleértve a gázt, a kőolajat, a kőszenet, vagy akár
az aranyat és az urániumot. Az ország természeti kincsek-
ben bővelkedett, a lakosságot mégis a fogyasztás mérsék-
lésére kényszerítették, diktatórikus beavatkozásokkal.
Időnként „kikapcsolták az áramot”, korlátozták az élelmi-
szer-fejadagot, hétvégenként csak a páros vagy a páratlan
rendszámú autók közlekedhettek, a benzint jegyre árulták.
A rendszerváltással egyidőben megszűnt a „külső” kontroll,
egyeseket felkészületlenül ért ez a fajta szabadság, és né-
hány hónap alatt sokan a végleges elszegényedés sorsára
jutottak. Ennek ellenére nem lehet visszasírni azokat az
átkos időket.

A privatizálás során egyesek „ábécéket” nyitottak,
mások gyárakat, cégeket vásároltak meg, de olyanok is vol-
tak, akik benzinkutakat építettek és üzemeltettek, éveken
keresztül. Furcsa módon, mára már szinte mindegyik helyi
érdekeltségű töltőállomást bezárták vagy multinacionális
cégek vásárolták fel. Maradt vagy három-négy óriáscég,
amelyek szintén egymás felvásárlásán gondolkodnak. Mi
a cél? Feltételezhetően minden gazdasági szereplő 
vágyálma, a monopol, amikor is egyetlen szereplőként úgy
diktálja a piacot, ahogy a kedve tartja. Volt már monopol-
helyzetben lévő távközlési vállalata Romániának, és még
a mai napig sem tudta lemosni az akkori gyalázatot. Érde-
kes módon, az ország altalajkincseit és energiaforrásait
(például a kőolajmezőket és a földgázkészletet), és az
ehhez kapcsolódó eladási, elosztási és szolgáltatási tevé-
kenységeket (vagyis a benzinkúthálózatokat, a finomító-
kat, a gáz- és a villanyelosztó vállalatokat), különösen nagy
gondossággal egytől egyig eladta az állam. Itt nem egy
„holdbéli államról” van szó, hanem a román kormányról,
amelynek már több mint tíz éve tagja az általunk hatalom-
hoz juttatott romániai magyar politikai érdekképviselet. A
dél-romániai olajmezőket előbb egy vállalkozóból milliár-
dos olajmágnássá vedlő hazánkfia szerezte meg, aki aztán
még több pénzért, egy volt-szovjet államból érkező, még
nagyobb vállalkozónak adta el. 

Az egész folyamatnak számunkra egyetlen szomorú és
biztos következménye van: ha ma valaki tankolni szeretne
autójával, horribilis összegeket kell erre áldoznia. Bárme-
lyik benzinkúthoz folyamodnánk, az árak „tiszta véletlenül”
egyformán magasak. A helyzet ugyanilyen tragikus a gáz-
szolgáltató vállalattal is, nem tudjuk, mikor emelik az ára-
kat és mennyivel, teljesen kiszolgáltatott helyzetben
vagyunk. A súlyos problémák megoldására javasolnám,
hogy ne csak nyáron, hanem télen is kerékpárral közleked-
jünk, és a hideg napokon költözzön egy szobába az egész
család, de érzem, ez csak nevetséges és irritáló mellébe-
szélés lenne a részemről.

Ferencz Zsombor
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Lassan véget ér a karácsonyi időszak,
lejár a nagyüzemi házszentelés Erdély-szerte,
lelkünk-házaink felfrissülve, Isten áldásától
eltelve indulunk neki az új év kihívásainak.
A kimerítő háromhetes munka, minden
papot testileg-lelkileg igénybe vett és meg-
próbált. Néha esténként magam is úgy érez-
tem, hogy esem össze a fáradtságtól, de
aztán egy meleg zuhany és a pihentető alvás
után másnap új erővel indulhattam a csa-
ládlátogatásnak is beillő áldásosztásra. Évről
évre azt tapasztalom, hogy az emberek –
függetlenül felekezeti hovatartozásuktól –
egyre inkább igénylik, várják, hogy otthonuk
az isteni áldástól megújuljon. Hogy hallják
kimondva az áldás szavait: „Áldd meg Urunk
e hajlékot, és annak minden lakóját! Távo-
lítsd el közülük a betegséget és a bajt, védd
meg őket a gonosztól egészségben és békes-
ségben, hogy ők, maguk is áldássá legye-
nek!” 

Az ember érzi Isten hiányát. Érzi, ha rossz
fát tett a tűzre, s azt is, hogy szükség van
arra, hogy újra és újra segítségül hívja Istent,
hogy élete jó irányt vegyen. Amióta Jézus be-
lépett a Jordán vizébe és megkeresztelkedett,
a természet erői, a szenttel érintkező tárgyak
is közvetíthetik az isteni áldást. Ezért szentelt
vizet az egyház már a korai időktől kezdve.
Ezért vitték haza eleinte maguk a hívek a
szenteltvizet, hintették házaikra, állataikra,
öntötték kútjaikba, hogy minden, amivel e
szenteltvíz érintkezik, megszentelődjék. A
házszentelés alapja az a keresztény, hívő
meggyőződés, hogy az Úr velünk lesz, ha se-

gítségül hívjuk. Az áldás szó tulajdonképpen
azt jelenti: jót mondani, ’bene dicere’. Az
áldás jókívánság, jót előidéző gesztus. Min-
den jó forrása a legfőbb jó, Isten. Áldott ál-

lapotban lenni, Istennel lenni. Az egyház
liturgiájában sokszor kéri Isten áldását tár-
gyakra, hogy azok a lélek üdvösségének esz-
közeivé váljanak. De tágabb értelemben
áldást jelent minden jókívánság, amelyet
egymásnak mondunk, akár ilyenkor, új év
elején. Milyen szomorú, hogy nehezünkre
esik már úgy köszönni: Isten áldjon meg!
Amikor az étkezés előtt a családfő áldó imát
mond, amikor keresztet rajzol a kenyérre, mi-
előtt megszegi, vagy gyermeke homlokára,
amikor az iskolába indul – Isten áldó művét
folytatja és teszi egyértelművé gesztusaiban.
Az áldás hat, az átok nem. Az áldás Istent
kéri, az átok a gonoszt. Nem mindegy, kinek
az oldalán állunk.

Házszentelési áldásainkban, szenteltvíz-
zel hintjük meg otthonainkat, hogy ezzel vé-
dettséget biztosítsunk azoknak, akik az áldás
erejét megtapasztalva képesek lesznek a go-
nosznak ellenállni. Védettséget kapnak. Hála
Istennek egyre többen érzik közülünk, hogy
– ahogyan egy jellegzetes helyi terméket,
egy kihalófélben lévő fajt, egészségünket –
életünket is „le kell védenünk”. Isten oltal-
mába ajánlva védettség alá kell helyeznünk.

Nem babona és nem varázslás, amikor go-
noszűző jelentést is adunk neki, amikor a ga-
rázst, a műhelyt, az üzletet, a tejcsarnokot,
a könyvtárat, a községházát, az iskolát, a
szerkesztőséget, a stúdiót vagy ’urambocsá’
az istállót is megszenteltetjük. Mert ez a
szentelés nem a szentségre-szakramentumra
vonatkozik, nem a profán használat alóli ki-
vonást szolgálja, hanem ellenkezőleg: Isten
áldását viszi az élet profán területére is, hogy
a siker, a jó, az igaz és a szép istenhitből és
szeretetből fakadjon. Az egészséget, csalá-
dunk, nemzetünk boldogulását nem saját
ügyességünktől, pénztől, hatalomtól, politi-
kai konstellációktól várjuk, hanem Istentől.
A karácsonyi házszentelés azért is más, mint
a húsvéti, mert ilyenkor a pap, mint Krisztus
megbízottja maga látogat el a családokhoz,
mintegy házhoz viszi az áldást, hogy mint a
napkeleti bölcsek, tanúságot tegyen a Meg-
váltó születéséről, és azok is higgyenek, akik
még nem találkoztak mostanig a Betlehemi
Istenfiával. Sok helyen a Gáspár, Menyhért,
Boldizsár kezdőbetűi helyett a latinosan írják
az ajtófélfára: 21+C+M+B+11, Cristus
Mansionem Benedicat = Krisztus áldja meg
e hajlékot. Falusi házakban nem ritka az a
falvédő, melyre nagyanyáink még felhímez-
ték ezt a gyönyörű sokatmondó hitvallást:

„Hol hit, ott szeretet.// Hol szeretet, ott
béke.// Hol béke ott áldás,// Hol áldás, ott
Isten,// Hol Isten, ott szükség nincsen!”

Sebestyén Péter

Más-lap

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.

Házszentelés után

Az RMDSZ elnöki tisztségéért induló Eckstein-Kovács Péter, múlt heti sajtótájékoztatóján bemu-
tatta az általa kidolgozott kampányetikai, valamint választási etikai kódexet. Véleménye szerint
mindaddig, amíg nem jön létre egy méltányos kampányszabályozás, addig mind a jelöltek, mind
a szervezet könnyen hitelét veszíthetik.

Kampányetikai kódexszel
rukkolt elő Eckstein

Eckstein elengedhetetlennek tartja a
kampány időszakának meghatározását, va-
lamint egyenlő hozzáférést igényel a helyi
szervezeti eseménynaptárakhoz, ide értve
minden RMDSZ-rendezvényt. A szabadelvű
politikus minden jelölt számára egyenlő
feltételek biztosítását kérte a szervezet ki-
adványaiban és médiafelületein. Ezenkívül
kihangsúlyozta, az elnökválasztási szavazás
procedúrájának előzetes szabályozására a
kongresszus előtt kell megtörténnie. „Véle-
ményem szerint rendkívül fontos lenne
szervezeti kérdésekkel megoldani azt, hogy
a kongresszuson a szavazás valóban titkos
legyen” – nyilatkozta. 

Kelemen Hunorhoz is eljutott az 
Eckstein által kidolgozott kódex, ám a mi-
niszter késeinek találja ezt a felvetést,
ugyanis „az államfői tanácsos már két hó-
napja kampányol és mostanáig nem tar-
totta fontosnak az etikai kódex
megalkotását”. Mindezt Eckstein csupán fi-
gyelemelterelésnek véli: „Van itt egy szö-
vegajánlat, amiben ha meg tudunk
egyezni, akkor közösen tudjuk biztosítani,
hogy ez a kampány tisztességes módon zaj-

lódjon. Január 26-a után már okafogyottá
válik. A kampány nagyja addig lejár. Sajná-
lom, hogy Kelemen elkerüli a probléma lé-
nyegét” – reagált Eckstein. A másik jelölt,
Olosz Gergely viszont osztotta Eckstein vé-
leményét és hajlandónak mutatkozott azt
aláírásával is támogatni. 

A február 26–27-én Nagyváradon sorra
kerülő X. RMDSZ Kongresszuson a szövetség

új elnököt választ és módosítja alapsza-
bályzatát. Eddig hivatalosan hárman, 
Eckstein-Kovács Péter, Kelemen Hunor és
Olosz Gergely jelentették be, hogy megpá-
lyázzák az RMDSZ elnöki tisztségét, viszont
nem hivatalos források szerint akár Cseke
Attila egészségügyi miniszter is versenybe
szállhat. 

(f. t.)
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Tabula rasa
Ha valaki azt hinné, azért fúrta-faragta, gyúrta

az Úr az embert évmilliókon keresztül, hogy végül
politikus váljék belőle, akkor téved. Valószínű, nem
erről szól az úgynevezett projekt. Mi tagadás, sze-
mély szerint meg is értem, hogy nem lelkesedik a le-
hetőségért. Magam sem. S hogy miként jön ez ide?
Hát abból a pofonegyszerű okból kifolyólag, hogy
mivel választott szakmám, pillanatnyi elfoglaltsá-
gom az újságírás lenne, hát időnként kénytelen-kel-
letlen kötelességem beszámolni a politikai élet
eseményeiről, politikusaink viselt dolgairól. Beval-
lom: nem nagy öröm, s nem is szívderítő pillanat,
amikor a gőgös, önmagával a végtelenségig betelt
fajankók – már tisztelet a kivételnek – ügyködéseit
vagyok kénytelen figyelemmel kísérni, s olykor ko-
molyan is venni őket, esetleg úgy tenni mintha, s lát-
szólag értelmes megjegyzésekkel értékelni is
teljesítményüket. 

Valamikor, a romániai demokrácia hajnalán, ami-
kor a diktátort nemes egyszerűséggel agyonlőtték,
még voltak bizonyos illúzióim: eléggé meggondo-
latlanul azt hittem, előbb-utóbb politikusaink is ki-
növik a gyermekbetegségeket, s rövid időn belül
nálunk is kialakulhatnak a demokrácia játékszabá-
lyai, mind a politikai, mind a közéletben. Hát nem.
Aztán, kezdetben legalábbis határozottan így volt,
azt reméltem, hittem, hogy az erdélyi magyar poli-
tikus valamivel több, másabb mint a Dîmboviţa-parti
mitikák. Eme illúziómból hamar kigyógyultam, ki-
gyógyítottak, de mára már nem várok túl sokat a
Duna-parti társaságtól sem. Na, azért egy kicsit még-
iscsak többet, mint az őszödi böszmétől és a lelépni
sehogy sem akaródzó üzlet-, meg elvtársaitól. Hiába
na, szemtelenség, pofátlanság tekintetében maga-
san verik a piaci legyeket. 

Most pedig mintha kedvezően alakulna a politikai
széljárás a Kárpát-medencében. Az egyik garnitúra
éppen elkotródóban van, nem is nagyon tehet egye-
bet, hisz a szavazófülkékben mondták ki felettük az
elvégeztetettet. A másik pedig éppen most döbbent
rá, hogy lejárt az ideje, hogy nem szalonképes, de
még úgy tesz egy kicsit, mintha nem így volna, úgy
szeretnének menni, hogy közben maradhassanak.
Feltehetőleg még vagy húsz esztendőt. És közben fo-
lyik az intrika, a közéleti kecseszkecsken, az egyetlen
cél: a politikai túlélés érdekében. Az már világos egy
ideje, hogy nekik semmi sem túl drága, ők hiszik,
hogy nekik kijárnak a meg nem érdemelt előjogok,
kiváltságok. Gyakran az a benyomása a kívülállónak,
hogy azt hiszik, nekik legalább két pár tökük van. Hát
nincs. És dolgozzanak ki bármilyen túlélési stratégiát
a Köcsög utcában, nekik, legalábbis sokuknak, vég-
leg befellegzett. Még ha nem is hiszik ezt el. Egye-
lőre. 

Valahogy úgy vagyunk Európának ezen a felén,
hogy időnként mindent újra kell kezdenünk. Aho-
gyan a viccbéli párttitkár mondá hajdanán: rázzuk a
tabulát, de nagyon. S közben lessük a kénkőesőt,
vágyjuk a megtisztulást. Hogy újrakezdhessük azt,
amit valakik elrontottak. Miközben azt hazudják,
hogy nem is. Még egy kicsit sem. Pedig igen.

Szentgyörgyi László

A parlamenti jelenlét fontossága lehet-e egy olyan imperativus, ami végre egy reális összefogást
eredményezhet az erdélyi magyar politikai életben? – tehetjük fel a kérdést ismét, miközben a
2011-es esztendő várható politikai eseményeit próbáljuk előrevetíteni. Ez annál is aktuálisabb,
mert egyre több jel mutat arra: elkerülhetetlen egy új párt megjelenése. Az elmúlt hónapokban
már a „levegőben volt” annak a lehetősége, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt (MPP) mellett, harmadik szereplővel bővül az erdélyi magyar
politika, most viszont már szinte ténykérdésként kell ezt kezelnünk. 

Bejegyzésre készül a Néppárt

Múlt hét végi nyilatkozatában Toró T.
Tibor ismét megerősítette, folytatódik a
pártbejegyzési procedúra, év közepére be-
fejeződhet az aláírásgyűjtés. Optimizmus-
ban látszólag nincs hiány, ugyanakkor kissé
visszásan is hat Toró magabiztossága, aki
tényként közli: hat hónap múlva a törvény-
széken bejegyzik az új erdélyi néppártot. 

A Demokrácia-központokban
mostanság sokan megfordulnak

A Demokrácia-központoknak nagy a fel-
hajtó ereje, óriási infrastrukturális bázisuk
mellett nem elhanyagolható anyagi hátte-
rük sem (indulásból 800 millió forint).
Mindez persze adhat okot magabiztos-
ságra, de Toró mintha megfeledkezne arról,
mekkora munka összegyűjteni a szükséges
aláírásokat szórványban, vagy kimondot-
tan román vidéken. A törvényes előírások
szerint 25 ezer támogató szignóra van szük-
ség 18 megyéből, megyénként legalább
700. Vâlcea vagy Brăila megyébe még le
lehet utazni, erre is futja most, de az ott
„megszerzett” aláírásokról bármikor kide-
rülhet, hogy azok „hamisítványok”, akkor
pedig jöhetnek az óvások, később pedig a
párt alapszabályzatában lehet kivetnivalót
találni. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy
elképzeljük, az RMDSZ eddig szerzett gya-
korlatát, tapasztalatát és különösen befo-
lyását ezúttal is beveti. Markóék

nyilatkozatai egyértelműen üzenetérté-
kűek az új párt „fogadtatása” kapcsán. A
helyzetnek az MPP sem tapsol, hiszen bár-
hogyan is nézzük: a polgáriakat talán még
inkább veszélyezteti egy magát jobb-közé-
pen meghatározni kívánó „néppárti” alaku-
lat, amely ráadásul Tőkés „tőkéjét” is maga
mögött tudhatja. Érthető a polgáriak csa-
lódottsága. Ahogyan Szász Jenő fogalmaz:
„Nem tudom, Tőkésnek miért fáj a foga az
MPP-re. Ott álltunk mögötte, mellette, sza-
vára belementünk a jeges Küküllőbe, és el-
játszotta az esélyét, a bizalmunkat". Lenne
tippem, mi fáj leginkább a vezető szerepre
törő EMNT-elnöknek, de csakis magának
köszönheti, hogy a rommagyar politikai
iszapbirkózás egyik szereplőjévé vált, ahe-
lyett, hogy az éppen Szász által felkínált
„erdélyi magyarságunk legfőbb közjogi
méltósága” szerepben tetszelegjen. Igaz, a
lehetőséggel mintha most is kacérkodna.
Erre enged következtetni az a tény is, hogy
a leendő Tőkés-pártot Tőkés nélküli pártnak
hirdetik (sic!). Igaz, ez a tény már Toró op-
timizmusa helyett inkább óvatosságot su-
gall. Egy esetleges bejegyzési kudarc
elkerülése még nem a siker garanciája és a
választás szabadságába a bukás lehetősé-
gét is kódolták. Kellemetlen lenne magya-
rázkodni. Az idő mindenesetre sürget. Jövő
ilyenkor már csatasorba kell állítani a jelöl-
teket. A fejvadászat elkezdődött, de most
még sokkal fontosabb kérdés, hogy ki és

mennyi pénzért veszi fel a gumicsizmát,
mint ahogy az is kérdés, a jelenlegi kiáb-
rándult hangulatban hányan vannak, akik
repesve várják, hogy újra aláírjanak. 

Milyen taktikát követ az új erő?

„A leendő néppárt párbeszédre törek-
szik a közös célok mentén. 2012-ben erre a
párbeszédre sor fog kerülni.” A kijelentés
szintén Toró T. Tibortól származik, akinek
kompromisszumkészsége mögött egyértel-
műen felfedezhető a kétirányú üzengetés.
Korábban ennél is feltűnőbben célozta meg
mind az RMDSZ, mind az MPP táborát, ami-
kor arról beszélt, hogy a leendő Néppárt
ideológiailag a polgári oldalhoz áll ugyan
közelebb, de mégis az RMDSZ integrált au-
tonómia-stratégiájában látja a megoldást.
Ebben az esetben viszont, a frázispuffogta-
tás mögött, komoly tartalmi kérdések is fel-
vetődnek. Egy, magát autonomista
pártként definiáló alakulat nem tud mit
kezdeni a belső anyaország gondolatával?
Netán az SZNT Autonómiastatútumával?
Hitelesebb lehet a kampányokkor hangoz-
tatott autonómiaszlogen, mint a véle-
ménynyilvánító referendum
megszervezése? Nehéz lesz így Székelyföl-
dön tömeges támogatásra találni, mint
ahogyan nehéz lesz a személyi elvű auto-
nómia kivívása is, ha az alapok inognak. 

Biró Zsolt

MORGÓ

Tőkés nélküli Tőkés-párt?

www.kozpont.ro

A világhálón is
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Már csak néhány hétig lehet szavazni Hargita, Kovászna és Maros megye fel nem fedezett környezeti és turisztikai értékeire, melyet a Zöld Székelyföld
Egyesület az Európai Unió és a Hargita Megyei Tanács támogatásával a Fiatalok Lendületben Program keretén belül szervezett meg. 

Székelyföld hét csodája
A projekt során Székelyföld hét pozitív, vala-

mint negatív csodáit tárják fel, melyek elérhetők
és tanulmányozhatók a http://7csoda.zoldsze-
kely.ro honlapon. A program célja bemutatni a
három megye kevésbé ismert természeti érté-
keit, valamint környezettudatosságra nevelni a
fiatalokat. 

Hazai tájaink és kincseink 

A kezdeményezés célja ismeretlenebb terüle-
tek bemutatása és népszerűsítése, éppen ezért
maradtak le a listáról a közismert települések,
mint a Medve-tó, Sugó-barlang, Szent-Anna-tó,
viszont szerepel Borsáros, a Borzonti nyíres, a ma-
rosvásárhelyi botanikus kert, a Buffogó tőzegláp,
a csíkszentimrei büdösfürdő, a gernyeszegi kas-
télykert, Hargitaliget, Lucs tőzegláp, a marosvécsi
arborétum, az Ördög-tó, a sáromberki gólyák, a
Sólyomkő. Az olvasó minden versenyben lévő cso-
dáról részletes leírást talál, valamint annak meg-
közelíthetőségét is (térképet). 

Szavazni a http://7csoda.zoldszekely.ro web-
oldalon lehetséges. A szavazó a húszas listából
hét legkedveltebb csodára szavazhat, értékelve
azt egytől hétig terjedő skálán, megadva nevét
és elektronikus elérhetőségét. A voksolás csak
abban az esetben válik érvényessé, amikor a meg-
adott e-mail címre érkező linkre rákattint.

Feltárják a negatív „csodákat” is

A bámulatos, ám napjainkig nem túl nép-
szerű erdélyi csodák mellett, a szervezők nagy
hangsúlyt fektetnek a negatív jelenségekre, me-
lyek Székelyföld legnagyobb környezetvédelmi
problémáit jelentik. A tervek szerint ezekre meg-
oldási lehetőségek is születnek. Az első forduló

lejártával ebben a kategóriában szintén húsz té-
nyező maradt versenyben: árvíz/árvízvédelem,
biodiverzitás, élővizek szennyezése, energiapa-
zarlás, erdőirtás, génmódosított növények, helyi
termékek, hétvégi házak/építkezés, felelősség-
vállalás, hulladék-megelőzés, illegális hulladék-
lerakás, ipari levegőszennyezés, környezeti
nevelési, mezőgazdaság, számonkérés/büntetés,
szelektív hulladékgyűjtés, talajszennyezés, ter-
mészetvédelmi területek, túlzott gépkocsihasz-
nálat, veszélyes hulladékok. A lista a már említett
honlapon elemezhetők, valamint ugyanott lehet
szavazni Székelyföld legnegatívabb csodájára is.

Javasolj területeket!
Bár a program szeptember 1-jén startolt, a

projektvezetők továbbra is várják az olyan terü-
letek, illetve jelenségek leírásait, melyek helyet
kapnának a rangsorban. A versenyben lévő terü-
letekről készült legsikeresebb fotók és javaslatok
bekerülnek a Székelyföld 7 csodájáról készülő ki-
adványba, valamint megrendezésre kerül egy fo-
tókiállítás is, mely keretén belül a beküldött
fényképek segítségével szemléltetik a helyi ter-
mészeti területek értékeit, valamint megőrzésük
jelentőségét. 

Fodor Tekla

Szavazz te is Székelyföld hét csodájára a
http://7csoda.zoldszekely.ro weboldalon!

Légy önkéntes a Zöld Nap Egyesületnél

>> Zöldek

Meteorológiai központ Vásárhelynek
Új meteorológiai állomást hoznak létre Ma-

rosvásárhelyen a sportrepülőtér területén, mely
a közeljövőben kerül a helyi meteorológiai hivatal
tulajdonába. A folyamat már kezdetét vette,
mindössze néhány tervrajzra és különböző enge-
délyekre van szükség. A tervek szerint kora 
tavasszal elkezdik a munkálatokat, melynek ér-
téke körülbelül 1 millió lej, amit teljes egészében
az Országos Meteorológiai Szolgálat fedez. Az el-
képzelések szerint a megfigyelőtorony üvegből
készül, így minden irányba pontos kilátást bizto-
sít majd. A jelenlegi állás értelmében az idei év
végéig felavatják és üzembe helyezik a létesít-
ményt.

Kedves Önkéntes,
Van egy kis szabad időd? A munka vagy a suli

nem fárasztott még le nagyon és szívesen segí-
tenél? Akkor itt a lehetőség, hogy kipróbáld
magad a Zöld Nap Egyesületnél! Ha úgy gondo-
lod, hogy szívesen lennél nálunk Önkéntes, íme
a lehetőségek sora, amelyekben plusz energiá-
idat hasznosan felhasználhatod, kreativitásodat
és más készségeidet fejlesztheted: Segítenél
rendezvényeken, fesztiválokon: az utóbbi
időben egyre több rendezvényen, fesztiválon
van lehetőségünk megjelenni kiadványainkkal,
játékainkkal. Ha lenne kedved üzeneteinket
mások számára tolmácsolni, elbeszélgetni az ér-
deklődőkkel, akkor gyere és segíts! Kiadvány-
szerkesztés, tördelés: segítséget várunk
kiadványaink összeállításában, nyomdai előké-
szítésében. Itt akár grafikák készítése, fordítás
és egyéb más feladatok is szóba jönnek. Grafi-
kai munkák: ha van kézügyességed, kreatív
embernek vallod magad és szeretsz rajzolni,
oszd velünk és másokkal is meg a művészi tu-

dásod! A plakáttervezés, lógók kitalálása, kari-
katúrák és illusztrációk készítése honlapunkhoz
és rendezvényeikhez rendszeresen jelentkező ki-
hívás. Fordítások: ha (nagyon) jó angolos vagy
és szívesen fordítanál akár magyarról angolra is
szakmai cikkeket, akkor itt erre is van lehetősé-
ged!Segítség konkrét programokban: egyesüle-
tünk háza táján rendszerint több program is fut
párhuzamosan. Ezekről olvashatsz honlapun-
kon. Bármelyik programba be lehet segíteni,
csak át kell beszélnünk az épp aktuális lehető-
ségeket! Kiadványterjesztés: segíthetsz in-
gyenes környezetvédelmi témájú kiadványaink
terjesztésében egyetemeken, főiskolákon, líce-
umokban és más iskolákban, esetleg hivatalok-
ban. Fontos, hogy olyan emberekhez kerüljön,
akiket valóban érdekel! Az is elég, ha a sulidba
magaddal viszel néhány kiadványt, s ott oda -
adod olyan ismerőseidnek, akik szívesen olvas-
nának a reklámok hatásairól, a fogyasztás
problémáiról.

Ha önkéntes munkát vállalnál vagy kérdésed
van, keresd bátran a Zöld Nap Egyesület tagjait.

További információ: zoldnapegyesulet@gmail.com



– Hogyan vezetett sorsa Nagykendről
Böhm Károly filozófiájáig?

– Marosvásárhelyen születtem 1948.
május 30-án. Ikergyerekként jöttem a vi-
lágra, én voltam a második. Édesanyámnak
nagyon nehéz szülése volt, és én életemet
az orvosoknak köszönhetem, mert szinte
holtan születtem. Ezt az élményt előző kö-
tetemben egy vers őrzi. Végül az ikertest-
vérem halt meg hat hónapos korában.
Nagykenden nevelkedtem, ott végeztem az
elemi iskolát, majd Erdőszentgyörgyre fel-
vételiztem középiskolába. Nagyszüleim ku-
lákok voltak, ezért a középiskola nappali
tagozatára nem vettek fel. Beiratkoztam
Marosvásárhelyre az Építészeti Szakisko-
lába. Ennek elvégzése után itt maradtam,
Marosvásárhelyen dolgoztam, és estiben
végeztem a középiskolát. Két év után átirat-
koztam Szentgyörgyre a magántagozatra,
ott fejeztem be líceumi tanulmányaimat.
Ezután katonának vittek, majd felvételiz-
tem a Kolozsvári Református Teológiára.
Harmadik próbálkozásra sikerült bejutnom.
Másodéven Marosvásárhelyen súlyos bal-
esetet szenvedtem. Agyrázkódást kaptam,
ami egy hároméves utólagos gyógykezelés-
sel végződött. Teológiai tanulmányaimat
emiatt meg kellett szakítanom. Felépülé-
sem után megpróbáltam befejezni az egye-
temet, de akkorra a teológián már ötéves
képzés volt, én közben családot alapítot-
tam. Egy évet még elvégeztem, de aztán
önszántamból hazajöttem Kolozsvárról. Ez-
után a Román Vizek Övezeténél kezdtem el
dolgozni vízügyi alkalmazottként, jelen pil-
lanatban is itt dolgozom. 

– Mikor kezdett el verset írni?

– Már gyerekkoromban elkezdtem a
rímfaragást, de komolyabban 1992–93-tól
kezdődően. ’95-ben találkoztam Bölöni Do-
mokossal egy múzeumavatás alkalmával.
Neki mutattam meg a verseim. Akkor azt
ígérte, hogy mindenben a segítségemre
lesz, és valóban barátommá és mento-
rommá lett, akinek költői karrierem indu-
lását köszönhetem. Első verseim esetében
megegyeztünk abban, hogy belejavíthat,
de ő nem ezt tette, hanem nagyon kemé-
nyen bírált. Arra is volt példa, hogy össze-
vesztünk, de ez a barátságunkat nem
kezdte ki. Első verseskötetem Magyarorszá-
gon jelent meg Egyedül a parton címmel,
és előkészületben van egy következő ver-
seskötetem, amely nagy valószínűséggel A
százarcú angyal címet fogja viselni. 

– Miből merítkezik költészete?

– Önmagamból. Visszamegy a gyerek-
korig, iskolás évekig, az egyetemi évek alatt
olvasott filozófiai munkák is hatnak ver-
seim gondolatvilágára, különösen a négy-
sorosaimban. Ezen kívül vannak istenes

verseim, és itt szeretném megjegyezni,
hogy szakmai felkészülésem a teológián
kaptam, ahol verstant is tanultunk, beszéd-
technikát, és ez mind sokat segített a ké-
sőbbiekben. Egy másik témája verseimnek
a múlt, a természet, a víz egyik központi
szimbólumom. Óriási energiát kapok a víz-
től, mintha hatna rám, és minden alkalom-
mal feltöltődöm, amikor végigmegyek a
vízparton, munkámat végezve. 

– A kötetbemutatón szóba került, hogy
nem emlékszik a verseire, amit írt. Ezt azzal
magyarázta, ahhoz, hogy újabb verset tud-
jon írni, el kell felejtenie az előzőeket. A fe-
lejtés jelenségén kívül nem játszik-e szerepet
írás közben a felfokozott ihletettségi állapot?

– El kell mondanom, hogy én sehol
máshol nem szeretek verset írni, csak a
konyhaasztalon. És úgy, hogy az asztalnak
az ablak előtt kell lennie. Engem az ihlet ott
fog. Általában éjszaka írok, mert nappal
dolgozom, hazaérve pedig az otthoni mun-
kámat is el kell végeznem, szőlőm van,
három hektár földem. Nappali versírásom
a vasárnapokra korlátozódik: a délelőtti és
a délutáni istentisztelet közötti időre. Még
egy érdekességet szeretnék megosztani: ál-
talában éjszaka jön az ihlet. Álmomból föl-
riadok, és mintha az álomból és a
tudatalattiból menteném papírra a gondo-
latot. Ilyenkor azonnal villanyt gyújtok, le-
ülök az asztalhoz és az akkor kapott ihletet
próbálom kidolgozni. Természetesen ez
nem mindig sikerül. Van, amikor heteket ví-

vódom a verssel, de olyan is szokott tör-
ténni, hogy egy lélegzetből megírom. Hosz-
szas vívódásaimnak is általában az lesz az
eredménye, hogy visszatérek az első válto-
zathoz. Mégpedig azért, mert mindig az a
legegyszerűbb. Én pedig nem vagyok az a
költő, aki úgy ír, hogy versét ötször-hatszor
elolvasva sem lehet megérteni. Én úgy sze-
retem írni a verset, hogy érthető legyen a
legegyszerűbb olvasó számára is. 

Vass Gyopár
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Pro Minoritate

A határon túli 
színház- és film-
művészet a témája 

A negyedévente megjelenő kisebbségpolitikai szemle
2010-es téli számában a szerkesztők igyekeztek a karácsony
környéki lapszám könnyedebbé tételére – politikai értelem-
ben. A főszerkesztő Kósa András László elmondta, ezúttal si-
került olyan szerzőket megszólítaniuk, akik első alkalommal
publikáltak a folyóiratban. 

A filmművészet blokkba a marosvásárhelyi származású
író, műfordító, dramaturg Király Kinga Júlia elemzést írt a
Bibliotheque Pascal című filmről. A munka azért különleges,
húzta alá Kósa András, mert a filmről még nem született
elemzés, csupán filmkritika és -ismertető. Egy másik írás
Szerbhorvát Györgyé, aki Vicsek Károly vajdasági filmrendező
életútját követte végig politikai aspektusból, arra a kérdésre
keresve a választ, hogy a cenzúrától hogyan jutott el a na-
gyon népnemzeti húrok pengetéséig filmjeivel. Harmadik,
a filmművészethez kapcsolódó anyag, egy interjú. Románi-
ában a létező 8 filmforgalmazó cég közül egy van magyar
tulajdonban. Jakabffy Samu a Klorofilm KFT tulajdonosa, aki
egy vele készített interjúban elárulja azt, hogy néz ki a film-
forgalmazás és moziműködtetés romániai illetve kelet-
közép-európai szemmel.

A következő tematika a színházcsinálásé, ebben a szek-
cióban is 3 írás született, ezek közül az egyik Bodó Ottó ko-
lozsvári dramaturgé, aki a sepsziszentgyörgyi színház
történetét elemzi. Egy másik szöveg a beregszászi színház
történetét írja meg, amely mindössze két évtizede működik,
és azért érdekes, mert az egyik legkisebb határon túli ma-
gyar közösség tart el/fenn egy világszínvonalúnak nevezett
színházat, amely az orosz színművészet alapjaira épít. A har-
madik írás Virág Györgyé, akit Kósa András arra kért fel, hogy
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ügyét az önkormányzat
oldaláról vizsgálja meg azon tekintetben, hogy egy nemzeti
színház finanszírozása a település, a megyei önkormányzat
vagy a kulturális minisztérium feladata-e – vagy a nemzeti
kormányé, nevezetesen éppen a magyar kormányé. 

A szemle másik tematikája a kisebbségi pártok létezése
Kelet-Közép-Európában. Az egyik tanulmány szerzője Szarka
László, aki jelenleg a komáromi Selye János Egyetem dé-
kánja. A szerző tanulmányában azt vizsgálja, hogy az etnikai
törésvonalak hogyan jelennek meg a politikai mindenna-
pokban Kelet-Közép-Európában, és ennek milyen elméleti
hátterei vannak. Egeresi Zoltán a bulgáriai törökök kisebb-
ségi pártjának történetét írja le. 

A folyóirat végén három recenzióval is találkozhat az ol-
vasó: kettő a Lázok Kláráé, aki a két világháború közötti er-
délyi magyar színjátszásról szóló lexikont, illetve a kolozsvári
magyar filmgyártásról készített képes albumot ajánlja az ér-
deklődőknek. Jakab-Benke Nándor filmes szakember, közíró
pedig Gorácz Anikó magyarországi filmkritikusnak a román
filmről írt könyvét recenzeálja. 

V. Gy.

Egy költő Nagykendről

Mentség

Útban feléd
a termékeny nyár

buborékzáporában
egy bolondos 
esőcseppen

fennakadtam.

Édesapám

Arcán
az árnyék

elbóbiskolt

– csak suttogása 
riogat:

dorgál vagy 
éppen

simogat – 

a reves 
hamvas 

képkeretben

kettétörik
a pillanat.

„Csodabogárnak is beillene, hiszen hol találni olyan embert, aki falun él, többnyire kétkezi munká-
val keresi a kenyerét és közben ilyen verseket ír. Szögezzük le rögtön: nem parasztköltő, hiszen
Böhm Károly filozófiáján nevelkedett.” Ilyen ajánlással került bemutatásra Fülöp Kálmán 
nagykendi költő második kötete a Súrlott Grádics Irodalmi Kör múlt szerdai találkozóján. Az Elégia
a Megváltóhoz című kötet szerzőjével beszélgettünk.

A lapszám két vásárhelyi szerzője: 
Király Kinga Júlia és Lázok Klára
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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

C M

Y B

C M

Y B

Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

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

Maros megyei hetilap

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:
Előfizetés:

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

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

CARIT-SAN
Poliklinika

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

a következő orvosi szakellátással áll 

az Önök rendelkezésére:

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

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

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

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

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

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

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Rózsák tere 16.

Ők megalkották, mi közvetítjük.

C M

Y B
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Nemzeti Színház, Kisterem
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Még szerdán történt, hogy Joseph Daul, az Európai Néppárt frakciójának elnöke sajtóreggelire hívta a sajtómunkásokat. Mentek a sajtómunkások
reggelire. Ment velük egy francia újságíró is, s mivel Daul szintúgy francia, talán váltottak egy-két szót külön, anyanyelvükön is. Legalábbis ez így
életszerű. Aztán Daul sajtóreggelin elhangzott kijelentéseinek egy része bekerült a nyilvánosságba, és a „legérdekesebb”, „legszenzációsabb” kije-
lentést éppen a francia sajtómunkás vetette a nyilvánosság elé. Nevezetesen ezt: „Ha Magyarország választójogot ad egy másik EU-országban élő
kisebbség tagjainak, az egyenlő lenne a határok el nem ismerésével, és ez elfogadhatatlan.”

Indulatoktól besötétült agyban minden szürkeállomány fekete. Várom a pillanatot. A liberálisok megvilágosodásának pillanatát. Amikor reálisan
képesek elemezni a különbséget a Gyurcsány- és az Orbán-kormány törekvései közt. Nem hozsannát, csak tiszta fejjel készült értékelést és némi ön-
szemléletet várnék tőlük.

A francia sajtómunkás nem tett fel
külön kérdéseket Daul úrnak a kijelen-
téssel kapcsolatban az anyanyelvén,
lévén, hátha félreértette a dolgot. Nem
tett fel kérdést, pedig ő sajtómunkás,
aki pontosan tudja, hogy az EU-ban Ro-
mániától kezdve Németországon át
Franciaországig mindenhol szavazati
joguk van a kettős állampolgároknak.
Csak furcsa hát, ha ezt Magyarország-
nak megtiltanák. De nem, a francia saj-
tómunkás nem ér rá ilyen apróságokkal
bíbelődni, ő siet megvédeni a sajtósza-
badságot és a demokráciát, most
éppen Magyarországon.

Így marad hát ez a Daul-féle „kije-
lentés”, és elindul a maga útján. És
hamar megérkezik Tabajdi Csaba szo-
cialista EP-képviselő asztalára, aki meg-
érzi benne a lehetőséget, és lecsap rá.
És láss csodát, hipp-hopp, befut a hír
Magyarországra is. És dalmahodik,
mint egy késő nyári, fenyegető cumu-
lus az ég alján…

És délután Bolgár György már majd-
nem sikolt a nem várt gyönyörtől oda-
bent a Klubrádió stúdiójában,
mondván, már az Európai Néppárt is
keményen rendreutasítja a Fideszt és
Orbánt, pedig ők egy család tagjai. És
megy a szó erről két órán keresztül,
hogy lám-lám, micsoda botrány lesz
ebből is, lám-lám, nem adhatunk sza-
vazati jogot az állampolgárságot nyert
határon túli magyaroknak. És megje-
lennek reggel az újságok, a Népszava
című, „szociáldemokrata napilap” ele-
jén öles betűkkel hirdeti: „A Néppárt is
pofozza a Fideszt”. És mondják, és írják,
aprókat sikkantgatva az élvezettől…

A Népszabadság óvatosabb – és ha
lehet, még furcsább. Ott ugyanis már
tudják, hogy az egészből semmi sem
igaz. Daul szóvivője útján már helyre-
igazította a francia sajtómunkást, kö-
zölvén, hogy az elnök úr valójában
annyit mondott, ha állampolgárság
nélkül adná meg Magyarország a sza-
vazati jogot a határon túli magyarok-
nak, az lenne elfogadhatatlan.
Ugye-ugye… De a Népszabadság
azért nem hagyja a lehetőséget,

hogyha kisebbet is, de rúgjon egyet,
ezért az eufemisztikus Zavar az uniós
erőtérben címmel indít. Ez magyarul
annyit jelent: semmi sem igaz abból,
ami Daulnak tulajdonítva megjelent a
nyilvánosságban. Csak hát ezt nem írja
le egy elkötelezett sajtómunkás, aki rá-
adásul éppen küzd a sajtószabadságért.

S a cím alatt olvasható cikkből meg-
tudjuk aztán, hogy „az uniós tagorszá-
gok többségében – ott, ahol van kettős
állampolgárság – szavazati jogot is

kaptak az érintettek, amellyel élni is
szoktak”. De – mint a cikk egészét elol-
vasva ez kihámozható – ez Magyaror-
szág esetében akkor is aggályos. Még
Valki László nemzetközi jogászt is meg-
szólaltatják, aki imigyen nyilatkozik:
„Az uniós jogrendszerben nincs olyan
konkrét előírás, amely tiltaná a szava-
zati jog megadását azoknak a magyar
állampolgároknak, akik nem élnek Ma-
gyarországon. A néppárti frakcióelnök
eredeti nyilatkozatát ugyanakkor ő elég

egyértelmű politikai állásfoglalásnak
minősítette.”

Ez a fentebb idézett két mondat az
undorító sajtóhazudozás mintapéldája,
kéretik minden újságíró-iskolában ta-
nítani! Először is: nincs „de” szócskával
nyomatékosítható ellentét a két mon-
dat között. Továbbá nincsen a néppárti
frakcióelnöknek „eredeti” nyilatkozata,
csak egy hülye francia sajtómunkás ha-
zugsága van. De mindebből mégis
össze lehet fabrikálni valami dehonesz-
tálót a kormányra – aztán lehet menni
védeni a sajtószabadságot. (Kis színes:
ezt a cikket tegnap délben írtam. Az
Index címlapján még mindig ott virított
a cím: Brüsszeli frakcióvezetője beszólt
Orbánnak. Bravó, Uj Peti!)

Mindegy. Ez is csak egy adalék ezek-
hez. És ha majd a médiatörvényről is ki-
derül, hogy minden támadott passzusa
ott van valamelyik uniós jogszabály-
ban, legfeljebb elmondják a megfel-
lebbezhetetlen érvüket: Igen-igen, de
ott már kétszáz éve demokrácia van.

És ez is mindegy.
Mert ezek éppen ennyit érnek.

Bayer Zsolt

Reggelizik a sajtómunkás

Néhány napja lapunk hasábjain
megjelent egy cikk arról, hogy a Gyur-
csány-kormány alatt bizonyos projektek
révén kiemeltnek számító támogatásban
részesültek az MTA Filozófiai Kutatóinté-
zeténél lévő filozófusok, esztéták, akiknek
– nyilván véletlenül – markáns baloldali
és/vagy liberális kötődéseik voltak.

A táborukhoz tartozó értelmiség fel-
bolydult méhkashoz lett hasonló. Azóta
is fortyogó indulatokkal védik azokat az
embereket, akikre, úgy érzik, lőnek a Fi-
desz-őrtoronyból, s most futhat min-
denki, aki baloldali vagy liberális. Igaz,
amit ők ágyúcsőnek néznek, az távcső,
de számít ez?

A liberális ámokfutás húsz éve tart, de
az utóbbi hónapokban ráerősítettek. Fut-
nak is, egészen Brüsszelig. Ott kiállnak,
egyedül, vagy párosával, hogy ne féljenek
(Schiff András Fischer Ádámmal), és
mocskolják a hazájukat teli torokból.
Schiff András vádaskodásáról Nagy Lajos
novellája jut eszembe, a farkas, amelyik
megvádolja a bárányt, hogy fölzavarta a
vizet. És nem zavarja, hogy a bárány az
alsó folyásnál ivott. A tájékozatlan külföld
pedig annak hisz, aki sokat utazik. A ko-
lontáriak, a devecseriek, az idős borsodi

asszonyok, akik rettegve fekszenek le és
kelnek fel, nem utaznak. A sok gyereket
nevelő nemzeti érzelmű értelmiségi is ke-
veset utazik, s ha mégis külföldre megy,
vállalja a hazáját.

Kemény tényeken és számokon ala-
pult a lapunkban közölt cikk, amelyből
kiviláglott, hogy a Gyurcsány-kormány
idején bizonyos filozófusi körök kiemelt
támogatásban részesültek. Tények és
nevek, összegek és projektek szerepel-
tek benne. Néhány idézett címből
egyértelműen ki is derült, hogy a tanul-
mány írója nem a jelzett témakörben
írta meg dolgozatát. (A pénzt azért föl-
vette.) Erre az erkölcsi anomáliára érde-
kes módon a fölháborodó liberálisok
(Lévai Júlia, Mihancsik Zsófia) nem rea-
gáltak. Egyedül Nyíri Kristóf filozófus
nyilatkozatából éreztem, hogy egy
ember szólalt meg, akinek lelkiismerete
van, és egy dolgot szemlél a maga etikai
dimenzióiban.

Lévai Júlia viszont habzó szájjal rög-
tön filozófuspert emlegetett, nyilván a
„mérnökper”, „orvosper” analógiájára,
hogy ezzel is jelezze: Magyarországon
nem pusztán diktatúra van, hanem fel-
ütötte fejét a sztálinizmus. Mihancsik

Zsófia azon az állásponton volt, hogy ha
Heller félmilliárd forintot kapott volna,
a magyar állam akkor is kezet csókol-

hatna neki. „Ha Heller Ágnes ötszázmil-
lió forintot kapott volna a magyar
államtól, akármilyen jogcímen, ha pusz-
tán csak azért, hogy nyolcvanegy éve-
sen végre kacsalábon forgó palotát
vegyen magának, még ha soha többet
egyetlen sort sem ír le, akkor is csak tap-
solhatnánk ennek a döntésnek.”

Tetszik nekem ez az „akármilyen jog-
címen”. A mély demokratikus attitűd
tetszik benne. Hogy vannak baloldali fi-
lozófusok, akiknek jár a kacsalábon
forgó palota, a jobboldaliaknak pedig
legyen elég a hírlapi kacsa, még ha tisz-
tességüket kezdi is ki. Talán bizony nem
ezt próbálták tenni Lánczi András kon-
zervatív filozófussal két évvel ezelőtt?
Ungvári Tamás, Halmai Gábor és a töb-
biek egészen alantas módon, hitvány
eszközökkel megvádolták Lánczit sza-
lonzsidózással egy Baló György által ké-
szített interjú nyomán. Hogy ok nélkül,

mert Lánczi szavaiból nem lehetett zsi-
dózásra következtetni, azt még Seres
László is elismerte a Hirszerzo.hu portá-
lon. Csúnya történet volt.

Egy ismerős név: Gábor György is be-
szállt a Lánczi elleni hajtóvadászatba, és
azt írta, a szalonzsidózás még nem je-
lent antiszemitizmust. (Erre szokták
mondani: védjen meg téged a Gábor
György.) Hát nem érdekes: Lánczi And-
rásra, Molnár Attila Károlyra vagy Mezei
Balázsra (csak nem azért, mert jobbol-
dali filozófusok?) nem hullott állami
pénzeső. Pedig jó néhány fontos művet
ők is letettek már a filozófia asztalára. S
ez akkor is így van, ha egyesek szerint a
támogatások megszellőztetésével értel-
miségiellenességről, aljas jobboldali tá-
madásról van szó. Különös, hogy akik
nem tudják elviselni a – vezércikkírónk
által is használt – „liberális gőg” kifeje-
zést, mennyire észre sem veszik, hogy a
lenézés, az intolerancia és a szélsőséges-
ség szervezi minden sorukat. Gábor
György vallásfilozófus szerint a Fidesz
fundamentalista. Kezdek szorongani:
lehet, hogy én meg iszlám vagyok, csak
még nem tudok róla?

Azt nem értem, miért nem azon me-

reng a liberális értelmiség, hová lett a
Gyurcsány Ferenc által fölvett húszmilli-
árd euró. Fehér asztal mellett ők is elis-
merik, hogy az országban ezermilliárdok
folytak el. Miért nem értik meg: föl kell
térképezni, hol folytak el a pénzek. Senki
nem készül filozófusperre, ez marhaság.
De az aránytalanul kiszórt állami pénzek
útjáról legalább tudnunk kell. Hírt ad-
tunk róla, hogy az újabb vizsgálatok sze-
rint (a nemzeti vagyonkezelő honlapjáról
bárki ellenőrizheti a számokat) Gyur-
csány idején negyvenmilliárd forintot
juttattak állami cégek a balliberális kli-
entúrának. Azért ez elég szép summa.

A busásan megjutalmazottak közt
biztosan van néhány olyan kiválóság, aki
olyan megveszekedetten tehetséges
volt, hogy – Mihancsik ethosza és logi-
kája szerint – akármennyit kapott, neki
az „járt”. Csak hát ez egy szegény ország.
Itt senkinek nem jár kacsalábon forgó
palota. Én még Szilágyi Istvánról, a kor-
szakos jelentőségű Kő hull apadó kútba
írójáról sem írnám le, hogy kacsalábon
forgó kastély jár neki.

De ez talán a jobb- és baloldal stílusa
és gondolkodásmódja közti különbség.

Körmendy Zsuzsanna

Filozófus kacsaláb

Joseph Daul, az Európai Néppárt frakciójának elnöke



Ábrám Zoltán, az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület Maros megyei
elnöke, országos területi alelnöke, ün-
nepi beszédében felidézte az egyik leg-
nagyobb emberáldozatot követelő
magyar vereséget: „A Don-kanyari ese-
mények a 2. magyar hadsereget érin-
tették, több mint 200.000 személyt. A
besorozás még 1942. februárjában el-
kezdődött, áprilisban kezdtek indulni ki
a csapatok a Donhoz. Július környékén
foglalták el állásaikat és már akkor ko-
moly harcok folytak, de a legvéresebb,
legádázabb csata 1943. január 12-én
kezdődött, amikor az orosz erő az urivi
és scsucsjei hídfőknél megtámadta a
magyar állásokat, visszavonulásra kény-
szerítette őket. A hadseregnek több
mint fele odaveszett: eltűnt, fogságba

esett, megsebesült vagy a harctéren
pusztult el.”

Egy marosvásárhelyi kutatómunka
eredményeként Maros megyében 577
személyről sikerült kideríteni, hogy
megjárta a Don-kanyart. 2003-ban, a
60 éves évforduló alkalmából még hét
Maros megyei túlélő volt életben, akik
közül hatan részt is vettek az akkori ün-
nepségen. Mára egy maradt életben kö-
zülük, a Marosvásárhelyen élő, 91
esztendős Kulcsár István. Mivel ágyhoz
kötött beteg, nem lehetett jelen a meg-
emlékezésen, de az ünnepséget köve-
tően egy szűk csoport meglátogatta, és
jelképesen átadta neki azt a dokumen-
tumcsomagot, amely a magyar állam-
polgárság elnyeréséhez szükséges,
hiszen Kulcsár István nemcsak a doni üt-

közetet élte túl és jött haza onnan,
hanem túlélte az azután következő hat-
vanegynéhány esztendőt, és elérkezett
az ideje, hogy magyar állampolgár le-
hessen. Az EMKE 8 éve kiállításokkal,
ünnepi megemlékezésekkel tiszteleg az
áldozatok emléke előtt, és még egy
utolsó tartozásuk van: egy küldöttséget
eljuttatni a Don-kanyari katonasírokhoz,
temetőkbe.

„Feltehetjük a kérdést, hogy ben-
nünk van-e ma elég határozott hazasze-
retet, s ha erre kételkedünk választ adni,
gondoljunk rájuk” – összegezte beszé-
dét az EMKE elnöke.

Ezt követően Oláh Dénes, a Maros-
Küküllői Egyházkerület főesperese, a
Belvárosi Keresztelő Szent János-temp-
lom plébánosa szólt a jelen levőkhöz,

aki magát annak a generációnak a tag-
jaként határozta meg, akinek nagyapái
megjárták a saját Mohácsukat. „Egyet-
len ember értelmetlen halála is tragi-
kus, és itt 120.000 emberről van szó, ha
nem többről”, mondta a főesperes, aki

már az emlékezést megelőző napon el-
kezdett imádkozni az ottmaradottakért,
az azóta békésen elhunytakért és a még
élőkért. A székely és a magyar himnu-
szok eléneklése zárta a délelőttöt.

Vass Gyopár 

11. oldaljanuár 19–25.

Idén is,  január 12-én, déli harangszóra maréknyi ember gyűlt össze a Római Katolikus Temető főbejáratánál lévő szoboremlékműnél, hogy lerója kegyeletét
a Don-kanyari áldozatok emléke előtt. Az EMKE Maros Megyei Szervezete 9 esztendeje indítványozta a Don-kanyari hősökre való megemlékezést.

A Don-kanyari áldozatokra emlékeztek
Riport <<

A Szeret utca végében lévő zöld ka-
punál találkozunk, a kapuból felhívjuk
telefonon Emília nénit, Pityu bácsi fele-
ségét, majd nemsokára nyílik az ajtó,
energikus idős néni jön elénk és tessékel
be. Mindenkit próbál elhelyezni emléke-
iben, egy-egy kérdés révén próbálja fel-
idézni, honnan ismerhetjük egymást.
Közben folyton szabadkozik a szerény
körülményekért, „ne haragudjanak éde-
seim, de nincs perzsánk”. És tényleg
nincs. A szegénységgel és a lassú enyé-
szettel Emília néni almástésztájának il-
lata (majd a sütőből kikerülve, íze) veszi
fel a versenyt és kerül ki győztesen az
élet-halál harcból.

Abba a szobába ültet le a ház asszo-
nya, amelyből Pityu bácsi szobája nyílik.
Az asztalfővel szembeni, virágos terítő-
vel letakart ágyra ülök, ahonnan nem
látszom, nem akarom, hogy a megille-
tődöttségem feltűnő legyen. Közbe-
közbe csak eltörik pár másodpercre a
mécses. Először, amikor kitámogatják
Pityu bácsit. Aztán elkezdődik a beszél-
getés, és egyelőre nem tudom elhe-
lyezni a 91 esztendős idős ember olyan
mondatait, mint például: „Én nem em-
lékszem, hülye vagyok.”; „Hát az rég
volt” (a Don-kanyar); „Maga a legügye-
sebb legény a gáton, hallja Pityu bácsi”
– jegyzi meg tréfálkozva valaki, mire a
válasz: „Igen, ha tíz ember fogja a
karom, hogy ki tudjak jönni a szobából”. 

„Elhiszi, hogy harmadszorra is ma-
gyar állampolgár lesz?” „Én elhiszem”;
„Akar még egyszer az lenni?” „Ha a sors
így hozta, lehetek.”; „Eljött a magyar
világ Pityu bácsi”, „Ideje már”. Aztán egy
idő után elkezdem érteni: nem makran-
cos-goromba öregemberről van szó,
hanem humorról és hetykének tűnő ön-

és világ iránti iróniáról. (Mind szükséges
tényezők a túléléshez.)

Aztán felolvassák azt a levelet, mely-
ben ez áll: „A veszteségeket immár jó-
vátétel követi. Újból Magyarország
állampolgárai lehetünk. Az EMKE Maros
megyei szervezetével közösen fel -
ajánljuk Önnek, hogy visszaszerezze
magyar állampolgárságát. Iratcsomóját
összeállítjuk és gyorsított eljárással ott-
honába hozzuk a magyar állampolgár-
ságot.” Amikor Pityu bácsi megköszöni
a lehetőséget, akkor derül ki, hogy nem
lát: „Először is örvendek, hogy önöket
nem látom, csak a hangjukat hallom,
mert ha látnám, még jobban örülnék.
Adja a Jóisten, hogy jövőben is tudjunk
találkozni. Na még mit akarnak hallani?”
Az utóbbi kérdés egy töredék másod-
percre megfagyasztja a levegőt, majd
odakint mosolyt fakaszt. Emília néni a
hangulat komolyságának mederbe te-
relésére tesz kísérletet ezek után, amikor

arra kéri élete párját: „Pityukám, meséld
el, hogy jeget ettél.” Mire kiigazítás kö-
vetkezett a ház urától: „Nem jeget
ettem, vegyesen: hóval.” Aztán a fősze-
replő is komolyra fordítja a szót, és el-
kezd emlékezni a hazafelé vezető
útjukra, amikor havat víz helyett ittak,
kenyér helyett pedig jeget ettek. Ha
pedig egy faluba tévedtek, a marharé-
pát ették meg a tehenek elől úgy, mint
gyerekek a csokoládét. Elmesélte azt is,
hogy a legszomorúbb az volt, amikor
megláttak egy hókupacot, „odamen-
tünk és kérem szépen szétbontottuk,
alatta ott volt az elesett katona, s ami
volt a hátizsákjában kiszedtük és meg-
ettük”, meséli halkan szívfájdító élmé-
nyeit. A Novi Oszkoltól való Sztarij
Oszkolig tartó útjáról mesél, ha jól
értem, 250 kilométert gyalogolt. Aztán
az út Sztarij Oszkoltól könnyebbedett,
mert egy német hernyótalpú letaposta
előttük a térdig érő havat. „Láttak

maguk fényképen kosárban hozott em-
bert? (...) Olyan embere ket vittek kosár-
ban, hogy se keze, se lába nem volt” –
kérdezi az öreg. A kérdésre, hogy hon-
nan kaptak erőt, Pityu bácsi válasza azt
igazolta, hogy szélsőséges élethelyze-
tekben a legelemibb, fizikai dolgok je-
lentik a túlélés forrását: „onnan, hogy az
orosz muzsikoktól loptuk a marharépát”.
Arra a kérdésre, hogy az éhezésen, a fá-
záson túl mi volt a legnehezebb, Pityu
bácsi rövid ideig gondolataiba zárkózott.
Emília néni próbált segíteni a válasza-
dásban: „A honvágy Pityukám, a hon-
vágy.” Mire Pityu bácsi ismét lebontotta
emelkedett válaszok utáni vágyunkat és
egy oktávval hangosabban pontosított:
„Ott nem volt idő akkor honvággyal fog-
lalkozni. A gyaloglás volt a legnehezebb.
Mert ha az ember mínusz 35 fokos hi-
degben gyalogol, akkor kimelegszik. És
a kimelegedés tartotta az emberben a
lelket.” Aztán elmesélte, sokszor meg-

esett, hogy a tisztek felültek a katonák
hátára, és addig kellett vinniük a hátu-
kon, amíg össze nem estek. Szépnek
mondható élményei közé azokat az al-
kalmakat sorolta, amikor még életben
lévő embert találtak, és megdörzsölték
(„lecsutakolták” hóval) jól a testét,
meleg helyre tudták vinni, és így vissza-
adták az életnek. Volt, akit meg tudtak
így menteni, de volt, akit nem. Arról is
mesélt, hogy annyira fáradtak voltak,
hogy egymást karon fogva, állva alud-
tak. De figyelték egymást, és aki elkez-
dett horkolni, azt a karonfogodzó csapat
a sor szélére állította, hogy tartsa
magát. Így masíroztak „nem sokat, úgy
negyven kilométert.”

Pityu bácsi nem válaszolt azokra a
kérdésekre, amelyek azt kérdezték tőle,
hogy érez-e haragot azért, ami vele tör-
tént és arra, hogy mivel magyarázza azt,
hogy ő hazajött. Hogy imádkozott-e Is-
tenhez, arra sem válaszolt, annyit mon-
dott csupán, ott nem volt idő Istennel
foglalkozni. De elmesélt két történetet:
egyszer egyik társuk kérte őket, hogy
hagyják ott, mert olyan mennyei zenét
hall, amilyet ők még soha. A másik tár-
suk pedig egyszer felemelte a kezét és
azt kérdezte: „Hol vagy Isten? Egy szer
tegyetek egy ágyba, hogy tud jak
aludni.”

Pityu bácsi emlékezései végére el-
fogytak a jelenlevők, szűk körben ma-
radtunk.  

Aztán a Szeret utcai házban elbú-
csúztunk egymástól, és Pityu bácsi
megkérte feleségét:

„Gyöngyvirágom, kísérd ki a vendé-
geket!”

Vass Gyopár 

Havat jéggel

Látogatás az utolsó vásárhelyi túlélőnél
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Vass Boglárka, titkárnő

Személy szerint jó dolognak tartom, hogy
végre mi is magyar állampolgárok lehetünk. El-
sősorban lelkiekben jól fog az itteni magyar-
ságnak, mert sokszor szeretnénk bebizonyítani,
hogy mi nem vagyunk románok. Ez most végre
lehetségessé válik. Másrészt megkönnyít bizo-
nyos eljárásokat, így most, akinek nagyon fon-

tossá és sürgőssé válik vízumot beszerezni,
annak nagyobb az esélye arra, hogy meg is
kapja. No meg azoknak is jól fog, akik több éve
Magyarországon dolgoznak, viszont Erdélyből
származnak. Hozzátenném, ha már Moldova
Köztársaság lakosai oly régóta megkapják a
román állampolgárságot, és kihasználják annak
előnyeit, akkor eljött az ideje, hogy mi is ma-
gyar állampolgárok legyünk.

Hogyan vélekedik a magyar állampolgárság meg-, illetve visszaszerzésének lehetőségéről? 
Él vele? Miben látja esetleges előnyeit? – kérdeztük a vásárhelyieket. 

Szász Boldizsár, vízszerelő

Az emberek többsége a kettős állampolgár-
ság lehetőségének kihasználását elsősorban
azért tartja fontosnak, hogy végre valahára
érezhesse, magyarsága nemcsak szóbeszéd,
hanem annak alapja is van. Másodsorban pedig
nagyjából mindenki szeretne hasznot élvezni

ebből a lehetőségből, természetesen, ha ez
meg is adatik. Gondolok itt például a vízum
megszerzésének lehetőségére. A magyar ál-
lampolgárság egy megtiszteltetés, sok magyar
tudós és híres személy az egész emberiségnek
olyan dolgokat adott, amivel dicsekedhetünk,
és végre mi is magyarnak mondhatjuk magun-
kat. 

Marton Györgyi, egyetemista

A törvény alapján ezentúl tehát nem szük-
séges Magyarországon tartózkodni annak, aki
magyar állampolgárságot szeretne szerezni, így
mi is kaphatunk egy szimbolikus elismervényt
magyarságunkról. Ez szerintem nem bizonyítja
jobban, hogy magyarabbak vagyunk az eddi-
gieknél, csupán kapunk egy magyar nyelvű ok-
mányt, amit a történelem viszontagságai
elvettek az öregeinktől. Mi fiatalok már globa-
lizált világban élünk, nem biztos, hogy ugyan-
olyan fontosságot tulajdonítunk a kettős
állampolgárságnak, mint nagyszüleink.

László Zsolt, nyugdíjas

Az igazság az, hogy szívből örülnék az állampolgárságnak, viszont elkeserítő, hogy ilyen sokat
kellett erre várni. Tudomásom szerint nagyon sok utánajárást igényel, el kell utazni Kolozsvárra
vagy Csíkszeredába, papírokat kitölteni, és így tovább, úgyhogy nem hiszem, hogy lesz annyi ener-
giám, hogy mindezt eljárjam. Egy dolog biztos: a gyerekeim és unokáim már beadták a papírjaikat
és időpontot is kértek. Nekik biztosan jól fog majd az elkövetkezendőkben, hogy magyar állam-
polgárként is élik mindennapjaikat. Őszintén még nem tudom, mi a hátránya ennek a procedúrá-
nak, de véleményem szerint román honfitársaink valamilyen úton-módon megbüntetik majd
azokat, akik éltek ezzel a lehetőséggel.

Szabó Júlia, nyugdíjas

Egyedüli probléma, hogy nagyon sok az utá-
najárás. Annyi papírt kell beszerezni, hogy az
már nem emberi. Én édesapámat nem ismer-
tem, édesanyám is jó ideje elhunyt, úgyhogy
azt sem tudom, hogy honnan kerítsem elő a ke-
resztleveleiket. Szerintem elég lenne, ha ma-
gyarul megszólalnék, és máris mindenki
meggyőződne afelől, hogy magyar vagyok. De
én már nem foglalkozom ezzel, hiszen szá-
momra már nem olyan nagyon fontos, mint

gyerekeimnek, unokáimnak. Én mindig is ma-
gyarnak tartottam magam, és ezt nem változ-
tatta meg egy papír sem, és nem is fogja. Az
igazság az, hogy ebben a momentumban te-
hetetlenek vagyunk és nem haladunk semerre
ezzel az üggyel, holott a fiam Magyarországon
szeretne munkát vállalni, mint műszerész. Va-
lamilyen úton-módon kellene egyszerűsíteni az
egész procedúrát, mert az nem megoldás, hogy
azon személyek, akik épp nem találják szüleik,
nagyszüleik keresztleveleit, ne kapják meg a
magyar állampolgárságot. 

Takács Erzsébet, nyugdíjas

Én csak annyit mondok, hogy ennek már réges-rég eljött volna az ideje. Évtizedekig húzták-
nyúzták, határon túli „testvéreink” megtagadták tőlünk, de végül meghallgatott minket az Isten.
Mi már beadtuk papírjainkat, úgyhogy remélem, nemsokára újra magyar állampolgárok lehetünk.
Nekünk is jár ez a „kitüntetés”, ugyanúgy ahogyan a moldovaiknak jár a román. Végre igazat szol-
gáltatnak nekünk is. 

Egy vásárhelyi polgár, nyugdíjas

Én voltam már román is, magyar is, most
megint román vagyok, de úgyis magyarnak
érzem magam. Vannak ismerőseim, barátaim a
határon túl, Magyarországon, de nekik olyan
furcsa neveik vannak, ki sem tudom mondani.
Elmagyaráztam nekik, hogy ők svábok és nem
magyarok, viszont én magyar vagyok és mindig
is az voltam. Ők magyaroknak tartják magukat,
mert ott születtek. 

Gál László, egyetemista

Pozitívan viszonyulok a kettős állampolgár-
ság lehetőségéhez, bár ennek nem annyira
szimbolikus okai vannak, mint a többség ese-
tében. Engem egyszerűen a magyar állampol-
gárság előnyei érdekelnek, így például a
vízumkötelezettség hiánya több ország eseté-
ben. Bár egyelőre még nem adtam le az igény-
lésemet, még várok az első tapasztalatok
lecsapódásáig, de valószínűleg megteszem.
Hátrányom elvileg nem származik belőle, elő-
nyei meg mindenképp vannak, bár a részletek-
nek még utána kell néznem.

Bota Finna Zsolt, fogorvos

Én örülök ennek a lehetőségnek, és élek
vele, már időpontot is kaptam a konzulátusra.
Bár egyelőre az érzelmi indokokon túl, azt hi-
szem, egyéb előnyét nem fogom látni, de a ké-
sőbbiekben akár hasznát is vehetem. Ami
egyelőre számomra fontos, hogy az állampol-
gárság megszerzésével magyar útlevelet is
lehet igényelni, amivel például egy esetleges
jövőbeli amerikai út is egyszerűbben kivitelez-
hető.

Sallai Lóránd, újságíró

Bár a kettős állampolgárság hátrányos is
lehet, szerintem inkább több előny származhat
belőle. Elsősorban több munkahely lehetőséget
vonhat maga után, ugyanakkor könnyebben le-
hetne  tanulni  magyarországi egyetemeken,
ahol fejlettebb az oktatási szint. Magyarország-
ról könnyebben el lehet utazni távolabbi orszá-
gokba, akár  dolgozni, akár kirándulni,
mint például Amerikába. Akinek sikerült mun-
kahelyet találnia Magyarországon, könnyeb-
ben le is telepedhet, ideiglenesen vagy akár
véglegesen. Ebből kifolyólag fontosnak tarta-
nám, ha a határon túli magyarok részt vehet-
nének a választásokon is.

Az oldalt szerkeszti: Fodor Tekla

Véleményem szerint...
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„Lelkiismeretünk parancsszava” (III.)
A Marosvásárhelyen megjelenő Vörös Zászlóban – az RMP Magyar Autonóm tartományi vezetősége és a tartományi néptanács lapjában
– 1956. november 4-én – vasárnap –, a Kolozs tartományi napilapban, az Igazságban, 1956. november 6-án – kedden –, az egyetlen
magyar nyelvű országos napilapban, az Előrében, ugyancsak 1956. november 6-án, az Utunk irodalmi hetilapban pedig 1956. november
7-én – szerdán – ezen a címen jelent meg a Magyar Autonóm Tartományban élő íróknak és a marosvásárhelyi irodalmi intézmények dol-
gozóinak nyilatkozata. Mindössze három nap leforgása alatt négy romániai magyar nyelvű sajtóorgánum vezércikként közölte a
marosvásárhelyi írók hűségnyilatkozatát. 

A Lelkiismeretünk parancsszava
címet viselő tiltakozás máig ható kö-
vetkezményeire legelőször e sorok
írója a két kötetes Magyar ’56-ban
hívta fel a figyelmet, részleteket kö-
zölve az ominózus tiltakozásból.1

Abból a meggondolásból: vannak
alapvető hibák, amelyekkel, ha nem
nézünk szembe, akkor végzetes mu-
lasztást követünk el, felkerestem az
aláírók egyik legfontosabb személyi-
ségét, Sütő Andrást, hogy szóra bír-
jam, és próbáljuk tisztázni a
hűség nyilatkozat keletkezésének kö-
rülményeit (vallomása később kötet-
ben is megjelent2). Sütő Andrásnak
elmondtam: a Magyar Autonóm Tar-
tomány 1956. október 24-e és novem-
ber 18-a közötti teljhatalmú ura, párt-
és kormánymegbízottja az 1990-es
évek elején hogyan próbálta lakkozni
a Lelkiismeretünk parancsszavát. 

Fazekas János így magyarázta a
nyilatkozat születését: „Szükségesnek
tartottam, hogy a marosvásárhelyi és
a Magyar Autonóm tartományi ma-
gyar értelmiség politikai álláspontjá-
ról írásos dokumentum legyen, amely
megjelenjen a sajtóban és a rádióban,
úgy külföldön, mint belföldön, és
amely igazolja, hogy a magyar értel-
miség nem nacionalista, nem akarja
eladni senkinek Erdélyt. (…) Azokon
a soviniszta szekuritátés tiszteken
ütött, akik hamis információkat gyűj-
töttek a magyar írók ellen és 1956-
ban javasolták a letartóztatásukat.
(…) Ez a dokumentum egy védőpajzs
volt évtizedeken keresztül, lehetősé-
get biztosított az alkotómunkához.”3

Azt is hozzáfűztem: akik még élnek
az aláírók közül, többen – Oláh Tibor,
Nagy Pál – azt is állítják, hogy a városi
pártbizottság székházában, a Poklos-
patak partján, a Hangya Szövetkezet
egykori székházában, a Népújság, és a
Cuvântul Liber mai szerkesztőségi
épületében, a díszteremben a függö-
nyök mögött gépfegyveres katonák
álltak, és ennek a pszichés hatása is
hozzájárult, hogy aláírták a nyilatko-
zatot. (A hiteles levéltári dokumentum
azt bizonyítja, hogy a hűségnyilatko-
zattal kapcsolatos megbeszélésre a
tartományi pártbizottság székházá-
ban, Csupor Lajos tartományi első tit-
kár és Fazekas János meghívására, az
ő jelenlétükben került sor. Kezdetben

csak arról volt szó, hogy az írók nevük
aláírásával „hitelesítik”, emelik a „Simó
Géza” Bútorgyár dolgozóinak 1956.
november 2-a délelőtti, a magyar „el-
lenforradalommal” szembeni állásfog-
lalását. Menetközben hangzott el a
javaslat a külön írói állásfoglalásra –
T. Z.) 

Nem magnóval, nem kamerával
próbáltam vallomásra bírni Sütő And-
rást, csupán szó szerint lejegyeztem,
amit mondott, ezért a későbbiekben
a visszaemlékezés – többek között Ku-
szálik Péter Purgatóriumában – riport
minősítéssel szerepel.4

Mit vallott minderről Sütő András?
„A tervezett kiáltvány szerkesztői-

nek kis közösségébe Kemény Jánossal
együtt (valójában Hajdu Zoltánnal,
Balázs Lajossal és Kemény Jánossal
együtt – T. Z) engem is bevontak,
majd csendben kihagytak, miután na-
pokig tartó válságos konfliktus oko-
zója lettem. Váltig ragaszkodtam
ugyanis a magam fogalmazta kezdő
mondathoz, miszerint a Magyarorszá-
gon kirobbant események a magyar
népet sújtó törvénytelenségek követ-
kezményei. Valójában Nagy Imre egyik
fontos megállapítását hangoztattam
én is: „Az elmúlt évtized szörnyű hibá-
inak és bűneinek végzetes következ-
ményei tárulnak elénk azokban a
fájdalmas eseményekben, amelyek-
nek szemtanúi és résztvevői vagyunk.”

Végül az én sokat vitatott monda-
tom meghagyásával távollétemben is
kompromisszumos megoldás szüle-
tett. A Tartomány íróinak első levele
végleges formát nyert, közlés végett
elküldték Robotos Imrének, a Buka-
restben megjelenő Előre napilap fő-
szerkesztőjének. 

Ezután történt, hogy jómagam és
említett barátaim Kádár János beszé-
dét hallgatva, arról értesültünk, mi-
szerint győzött a nemzeti felkelés,
vége az egypártrendszernek! A több-
pártrendszer alapján nemzeti kor-
mány alakult.

A mi levelünk pedig jogos sérel-
mekből támadt, ám ellenforrada-
lomba torkolló katasztrófát
em legetett többek között.

Négyen ültünk a lakásomon a
rádió előtt: Gálfalvi Zsolt, Oláh Tibor,
Nagy Pál és jómagam. Késő este volt
már. Azonnal felhívtam telefonon Ro-

botos Imrét, közöltem vele, hogy né-
gyünk nevét törölje a levél aláíróinak
névsorából. A levél nem a valót
mondja, nem vállaljuk! A főszerkesztő
ezt tudomásul vette. Közölte velem,
hogy ilyenformán a szöveg kinyomta-
tását azonnal leállítja. De miért? Hi-
szen azt huszonvalahány személy írta
alá! Négyünk kivételével a többi vál-
lalja, amit aláírt. Robotos ennek elle-
nére a levelet nem merte, vagy nem
akarta közölni.

(…) Négyünk ellen, akik az ’56-os
nyilatkozatot „megtorpedóztuk”, nagy
hajtás indult. Föltehetőleg helyi javas-
latra Bukarest úgy döntött, hogy
engem le kell tartóztatni. Ezt Fazekas
János akadályozta meg.

(…) Kezdődött tehát minden elöl-
ről. Egy másik levél, egy másik kiált-
vány megfogalmazására egy új
bizottságot alakítottak. Élén Kovács
György és Hajdu Zoltán állott. Hogy
pedig a négyek bandája ne okvetet-
lenkedjék, titokban dolgoztak, az el-
készült szöveget egyenként,
munkahelyükön íratták alá a delik-
vensekkel. Bizonyos, hogy Tompa
László és Tomcsa Sándor például Szé-
kelyudvarhelyről semmit sem írt alá:
legföljebb hozzájárultak, hogy nevü-
ket bármilyen szöveg alá oda-
biggyesszék. (Hiszen megbízható
írókollégák kérik!)

Az új módszert, az együttes fellé-
pés veszedelmeinek elkerülését né-
gyünkkel szemben is alkalmazták. A
puhítást egyenként folytatták. Hol éj-

féli, hol kora hajnali időben vertek föl,
és kérettek a tartományi pártbizottság
székházába káros nézeteimet tisz-
tázni. Csupor Lajos közvetlen munka-
társaival szívósan küzdött a
nyilatkozat mihamarabbi közlése vé-
gett. Holott ez az írói levél csak egy
volt ama harmincvalahányból, ame-
lyeket a mieinkkel egyidejűleg írtak.

(…) Ama második levelet magam
is aláírtam, mert elszigeteltségünk-
ben reményem odalett, érveimből ki-
fogytam, a szemem közé vágott,
mestereim erkölcsi hitével támogatott
tények hallatán. (Németh László,
Szabó Lőrinc, Háy Gyula lincselés-, ön-
bíráskodás-ellenességéről van szó: „A
rontó harcok megszűnjenek!” Igazság-
talan ítélet senkit ne sújtson!)

(…) A lényeg: hogy magam is alá-
írtam valamit, aminek emberszelídítő
hatásában hitte, s ami egészében tö-
kéletes tévedés volt, a félrevezetés tu-
dományában utolérhetetlen
zsarnokság mesterműve. Egy ilyen té-
vedést nem lehet és nem kell sem vé-
deni, sem kimagyarázni. Hanem egy
életet kell vele szembeállítani.”5

A kompromisszumok felette veszé-
lyes voltáról értekeztem a tanulmány
bevezetőjében. A kompromisszumok
rendszerint megbosszulják magukat.
A történész semmilyen körülmények
között nem köthet kompromisszumo-
kat. Amikor Sütő Andrással beszélget-
tem, magam sem voltam számos
információ birtokában. Ma, egészen
bizonyos, másként készíteném el azt

a bizonyos „riportot”. Akkor is tisztel-
tem, ma is tisztelem Sütő Andrásban,
hogy kimondta: a nyilatkozat és annak
aláírása tökéletes tévedés volt, egy
„ilyen tévedést nem lehet és nem kell
sem védeni, sem kimagyarázni”,
hanem – ahogy ő fogalmazott – „egy
életet kell vele szembeállítani”. 

A gondok ott kezdődnek – és ezzel
még érintőlegesen sem foglalkozott a
hűségnyilatkozat egyetlen elemzője
sem –, hogy a Sütő András által emlí-
tett első levél nincs sehol. Nincs
nyoma sem a tartományi pártbizott-
ság egykori levéltárában, sem az Előre
szerkesztőségében, sem a Szekuritáté
Irattárát Vizsgáló Országos Tanács bu-
karesti levéltárában! Nagyon jó lenne,
ha meglenne, árnyalni lehetne a tör-
ténéseket. 

Megtalálható viszont az a jegyző-
könyv, amely 1956. november 2-án dél-
után, késő este készült a Magyar
Autonóm Tartomány pártbizottságának
székházában, és amelynek tanúsága
szerint 1956. november 3-án délre elké-
szült a hírhedt Lelkiismeretünk parancs-
szava, és a hozzászólások „hangneme”
szerint már-már rekonstruálható, ki-ki
milyen szövegrésszel járult hozzá a
közös alkotáshoz. Akkor járulunk hozzá
a tisztázáshoz, tisztázódáshoz, ha szö-
veghűen közöljük a „megbeszélés” ter-
jedelmes jegyzőkönyvét. Mindenki
számára nyilvánvalóvá válik az a tudati
erózió, amely október 24-e és november
2-a között lezajlott.

Tófalvi Zoltán

1 Tófalvi Zoltán: Kezdeményezések és szervezkedések Erdélyben (Romániában). In: Magyar ’56.
Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Hatások a Kárpát-medencében. Magyarok
Világszövetsége 1956-os Bizottsága kiadása. Szerkesztő: Székelyhidi Ágoston. I. kötet, Budapest, 1996,
201-202. oldal. 
2 Sütő András: Szemet szóért (Dokumentumok – naplójegyzetek). Debrecen, 1993, 87-91. oldal.

3 Tófalvi Zoltán: Kezdeményezések és szervezkedések Erdélyben (Romániában). In: Magyar ’56. Forradalom
és szabadságharc Magyarországon. Hatások a Kárpát-medencében. Magyarok Világszövetsége 1956-os
Bizottsága kiadása. Szerkesztő: Székelyhidi Ágoston. I. kötet, Budapest, 1996, 202. oldal.

4 Kuszálik Péter: Purgatórium. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009,  67-68. oldal.
5Tófalvi Zoltán: im, 202-203. oldal.
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Bár a közösségi élet igazi mércéje
nem az intézményesített kapcsolati
forma, egyféle mutatóként szolgál, hogy
van igény, de legfőképp van ember,
aki ennyi szervezetet irányítson és élet-
ben tartson. Egy országos, több, kisebb
szervezetet egybefonó szövetség szük-
ségét az ’56-os forradalom után Svédor-
szágba menekült stockholmi és vidéki
egyesületi vezetők fogalmazták meg, és
alakították meg 1974-ben a SMOSZ jog-
elődjét, az Országos Bizottmányt. Majd
1976-ban hozzák létre a SMOSZ-t, a
svédországi magyarság civil társadalmi
egyesületeinek országos szervezetét,
melynek elnöki tisztségét dr. Rezsőfi Ala-
jos és Jakabffy Ernő után, 1994 óta Bihari
Szabolcs tölti be. Az egyesületi élet ott-
honául 1971 óta a Magyar Ház szolgál,
egy közel százéves villa Stockholm
Bromma nevű városrészében. Emellett
2005. július 1-jétől újabb ingatlan, a Dél-
Svédország aktív szervezeti életét előse-
gítő Kristianstadi Magyar Ház is a
közösség szolgálatában áll.

Az ’56-os forradalom utáni első nagy
kivándorló generáció értelmiségei hiá-
nyát érezték az otthoni közösségi élet-
nek, és létrehozták egy-egy
település magyar szervezeteit.

Az egyik legrégebbi magyar szerve-
zet a Lundi Magyar Kultúrfórum, de
mára a fővárosba tömörült országos szö-
vetség és a kisebb tagszervezet mellett,
több település magyarja érzi szükségét
a rendszeres találkozásoknak, közös
programoknak. A 18 település közössé-
géből az Uppsalai Magyar–Svéd Egye-
sület a legészakibb, a Malmöi
Hungaroclub és Pannónia Klub pedig a
legdélibb fekvésű egyesület. Ezek mel-
lett különálló, a SMOSZ tagszervezete-
ként működik a Halmstadi Barátság

Magyar Egyesület, a jönköpingi, eskils-
tunai, södertäljei, västeråsi és Kristian -
stadi Magyar Egyesület, a Helsingborgi
Hungária Klub, a Växjöi Magyar Klub, a
Ljungby-i Petőfi Magyar Egyesület, a
Szent István Norrköpingi Magyar Egye-
sület, valamint a göteborgi Kőrösi Csoma
Sándor Művelődési Kör. A cél szinte min-
denütt azonos: együtt megélni, meg-
őrizni és átörökíteni a nemzeti
öntudatot. Mindezt számos és a legkü-
lönfélébb rendezvény – klubdélutánok,
bálok, táncház, táborok, kultúrműsorok,
előadások, közös megemlékezések –
szervezésével.

A területi szerveződés mellett 
az egyes korosztályok külön egye-

sületekbe tömörülhetnek, így a leg-
fiatalabbakat a 61. számú Gizella
királyné cserkészcsapat várja, a 18 éven
felüli generáció számára alakult a Svéd-
országi Magyar Iak Társasága (SOMIT),
az idősebbek igényeiknek megfelelő
szórakozást pedig a Magyar Senior Klub-
ban találnak. De külön egyesületbe tö-
mörültek a svédországi magyar orvosok,
akik a Lencse Tibor Baráti Társasággal, az
árvákat támogató egyesülettel közösen
nagyobb rendezvények keretében az or-
vostudománnyal, lélektannal, egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos előadásokat
szerveznek. A lelki életet mind a protes-
tánsok, mind a katolikusok külön közös-
ségekben gyakorolhatják. A Stockholmi
Magyar Ház ad otthont a Katolikus Kör-
nek. A svédországi Magyar Protestáns
Gyülekezetet pedig a marosvásárhelyi
származású Molnár-Veress Pál lelkész
vezeti.

Idegen környezetben egyik legna-
gyobb kihívás az anyanyelv ápo-
lása,  mely főként azon fiatalok számára

jelent nehézséget, akik másod-, har-
madgenerációs bevándorlókként már
Svédország szülöttjeként nevelkedtek.
Magyarságtudatukat természetesen
minden magyar közösségi részvétel erő-
síti, de ennek szolgálatában alakult több,
kifejezetten a magyar nyelv ápolását
célul kitűző egyesület, mint a stockholmi
székhelyű UHU iskola és hétvégi játszó-
ház, valamint a SMOSZ egyik iú tagja,
a göteborgi Tavaszi Szél Családok Egye-
sülete. A tanulás, tanítás mellett a ma-
gyar nyelvű információátadás, az
országos szövetség egyesületi életével
kapcsolatos hírek átadását szolgálja a
negyedévente, kétezer példányban
megjelenő Híradó, melynek felelős szer-
kesztője Sántha Ferenc. A skandináv iro-
dalmi élet gyümölcse az Ághegy és a
Magyar Liget, melyeknek szellemi atyja,
alapítója és azóta is főszerkesztője a ko-
lozsvári származású Tar Károly. Emellett
Göteborgban születik az Őrszavak című
magyarságismereti tanítás-módszertani
szakfolyóirat, mely a legújabb tudomá-
nyos és gyakorlati, az identitást, a mód-
szertani kultúrát, a nemzeti irodalmat,
népi kultúrát ismertető írásokat elektro-
nikus formában nyugaton, de a Kárpát-
medence magyarsága számára is
elérhetővé teszi. 

Egy kis darabka az otthonból, egy kö-
telék a szülők, nagyszülők gyökereihez,
kapaszkodó az idegenben: a közös cél
mellett mindenkinek egy kicsit mást is
jelent. De kétségkívül, az intenzív szer-
vezeti élet egyik legnagyobb eredmé-
nyeként mutatható fel, hogy a heti, havi
egy-két találkozás mellett társra, barátra
lelnek, akikkel aztán mindennapjaikat is
megoszthatják.

Balogh Erzsébet

élet-módi

amelyben a közepétől puffogtatunk

Az a nagy igazság, hogy én meg szeretném ismerni magam, tetszik
érteni? Ez esetben kamaszkor előtt kezdődő, máig tartó vágyról be-
szélhetünk, de ha őszinték akarunk lenni (és miért ne lehetnénk?),
valahogy az önmagunkra való reflexió – az utóbbi időben lekerült a
prioritások listájáról. Így mintha önmagunktól is eltávolodtunk
volna... 
De tényleg szerencsés embernek kell gondolnunk magunkat, hiszen
az elmúlt héten ismét felröppent a labda – saját mivoltunkról. Egy
asztaltársaság kezdett el arról beszélni, hogy olykor-olykor megesik,
kibírhatatlan vagyok. Ilyen mondatokat kaptam, mint: „Dzsesszika,
ha akar valamit, meg is kapja”, „Ha valamihez nincs kedve, akkor nincs
kedve” „Olyan akaratos, mint...” (s Zb ekkor megidézett valakit, akit
mind a ketten szeretünk.) 
Pedig az igazán fontos kapcsolataimban én magam mindig toleráns-
nak, megértőnek, kompromisszumra hajlamos felnőtt nőnek gon-
doltam, s tessék elképzelni, kiderült, hogy a fáma korántsem erről
szól, sőt az ellenkezőjéről. De nem haragudtam rájuk, őszintén mon-
dom. Egyrészt, mert tudom, hogy ugyan nagyon fontos dolgokat
kaptam tőlük, de a teljes igazságot arról, hogy mit gondolnak rólam,
nem közölték. De ezért nem neheztelek rájuk. Ugyan mi magunk va-
lamilyen mazochista módon és titokban az igazra és csakis a teljes
igazra vágyunk, de nem biztos, hogy ennek a valóságban is így kel-
lene lennie. Másrészt ezek a visszajelzések tükröt tartanak nekünk,
melyben megtapasztalhatóak saját korlátaink, ezen kívül összevet-
hető a külvilág rólunk alkotott képe a saját magunkról alkotott képpel
(jó, ez egy az egyben Johari-ablak modell, de tényleg így van). Nem
tárgyalom tovább, de valamilyen felszabadító erővel hatottak rám
ezek a kritikák. Most legalább van, amit korrigálnom magamon. 
És most valahogy jó lenne amolyan blikfangosan megteremteni az
ívet önmagunkon át a közösségünkig, amelyet most nevezzünk csak
városnak. Nekünk az a kifejezett érzésünk, hogy a város sem/nem
kap visszajelzéseket. És ebben az esetben nem tartjuk haszontalan-
nak a nosztalgiát, ha erre van szükség, hogy visszafejtsük az esemé-
nyeket a kór gócpontjáig. Persze vannak, akik azt gondolják, hogy a
jövő fele tartó céltudatosságban felőrlődik a múlt és meg is oldódik.
Lehet, hogy nekik van igazuk, de ezt én nem osztom.
Amitől lassan kezd hányingerem lenni, az egy frázis. Sok frázistól
szokott sokszor hányingerem lenni, mert mi valamilyen csodálatos
képességeket fejlesztettünk ki tartalmatlan, de ugyanakkor nagy-
szerűnek hangzó gondolatok puffogtatására, amiket unalmas módon
sokadjára lövünk le. A szóban forgó kedvencem a „nem akarjuk, hogy
még egyszer megtörténjen Fekete Március”. És ezzel meg van ma-
gyarázva minden, úgy, hogy nincs megmagyarázva semmi. 
(Egy közbeékelt gondolat: a felvidéki magyar párt elnökét hallottam
a legutóbbi szavazások kapcsán arról nyilatkozni, hogy meg kell aka-
dályozni, hogy Észak-Komárom Marosvásárhely sorsára jusson, 
vagyis hogy évekig ne tudjon magyar polgármestert választani.) 
Természetesen nem lehet abban gondolkodni, hogy valakinek is ne
lenne helye a tágabb városban. De egy zsugorodó, virtusáról híres
közösség nem takarózhat ilyen frázisokkal. Mert ugyan azért az
együttélésnek vannak szabályai (ez is bajos félmondat: nem puffog-
tatás, de amibe tartalomként nem mindig tudjuk, hogy mit helyet-
tesítsünk be), de nem kell mindig meghunyászkodni, és végre
szólaljon már meg valaki magyarul a hivatalos fórumokon, a soros
és rendkívüli üléseken, megbeszéléseken, tárgyalásokon, 
mittudoménhol. És értse már meg, aki fél (s ezzel együtt Dzsesszika
is), hogy magyarul beszélni jogunk van. A különböző hivatalok pedig
szorítsanak egy kis motyót tolmácsokra és valaki fordítsa már le hi-
telesen a határozattervezeteket úgy, hogy legalább az intézmény-
nevek tűnjenek magyaros hangzásúnak, s a csárdatulajdonosok
ellenőrizzék étlapjaikon a szégyenteljes helyesírási hibákat. 
Vagy pedig, akik ilyen frázisokkal jönnek, attól félnek, hogy eltávo-
lodnak a zsírosbödöntől? 

Elhiszem, hogy az ettől való félelem nyugtalanító lehet.

(vassgyopi)

Magyar sziget a
Skandináv félszigeten

Egy kicsit északibb, egy kicsit havasabb, ahol nem a szarvasokra, hanem a jávorokra
hívják fel az autósok figyelmét. Ezenfelül még pár „apró” különbség, minthogy Skandi -
návia és nem Kárpát-medence, és hogy számarányában, ha messzemenően is alul-
marad, a magyar–magyar kapcsolatok intenzitását tekintve viszont akár mi, erdélyi
magyarok is tanulhatunk tőlük. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ)
a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének egyik legaktívabb
tagja az ország 18 városában 34 tagegyesületet tömörítve össze működik.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A Fradi szakmai igazgatójától, Prukner
Lászlótól kérdem, milyenek a lehetősé-
gek a szovátai edzőtáborban?

– Otthon érezzük magunkat Szovátán,
hiszen nyolc személy van a játékosok meg
a vezetőség között, akik már 2005-ben vol-
tak itt edzőtáborban. Édesanyám Mezőpa-
nitban született, a nagyszüleim onnan
menekültek ki Magyarországra a II. világ-
háború alatt, így ismerős nekem a környék.
Sőt, testnevelő tanárként és osztályfőnök-
ként a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázi-
umból több alkalommal kirándultunk erre
tanítványaimmal. Amikor a téli időszak
elején, az edzőtáborozási lehetőségek fel-
merültek, kollegáimmal közösen határoz-
tuk el, hogy a 2005-ös sikeres szovátai
edzőtábor után, újra eljöjjünk ide. 

– Hogyan értékeli a csapat őszi sze-
zonját és mit vár el a tavaszi idényben a
játékosoktól?

– A szovátai edzőtáborban főleg a fizi-
kai felkészülésre fektetjük a hangsúlyt, így
összpontosítani fogunk a futásra és a játé-
kosok izomzatának fejlesztésére. Majd a
hátralévő, mintegy négy hétben a bajnok-
ság kezdete előtt a játékot meg a taktikai
elemeket gyakoroljuk. Az új stáb kialaku-
lása után a játékosok 75%–a is kicserélő-
dött. Hosszú idő kell ahhoz, hogy újra egy
ütőképes együttest kialakítsunk, éppen
emiatt voltak kisebb-nagyobb hullámvöl-
gyek a csapat teljesítményében. Addig
nem volt egy keményebb magja a csapat-
nak, de úgy érzem, az elmúlt hetek ke-
mény munkája során ez kialakult, amire
alapozni szeretnénk. Jobban megismerték
a játékosok egymást, gyorsabban, pon -
tosabban megy a labdaadogatás, ami po-
zitív eredményt jelent. Nem vagyok
elégedett, de nem szerepeltünk rosszul az
ősz folyamán. Javítani akarunk a játékosok
fizikai állapotán, koncentrálóképességén,
erre is lesz hasznos az ózondús, erős levegő
övezte Szováta. Szeretném, ha a tavasz fo-
lyamán a döntő helyzetekben jobban össz-
pontosítunk majd, megpróbáljuk elkerülni
az őszi idényben elkövetett hibákat. Úgy
gondolom, hogy a csapathoz főleg szaba-
don igazolt játékosok a maximumot nyújt-
ják majd a számunkra kedvezőbb, tavaszi
szezon alatt és sikerül a bajnokság végén
pódiumra jutnunk, ami feljogosítana, hogy
Európai Kupában is szerepelhessünk. Ez
célkitűzésünk is egyben.

–Ön pedagógusként is igen tisztelt volt,
ez segíti jelenlegi munkájában?

– 25 éven keresztül dolgoztam, mint
pedagógus is, párhuzamosan futballoztam
az NB1-ben, majd edzőként is tevékeny-
kedtem a kaposvári Rákóczinál, ami sokat
segített a sportpályafutásom során. Úgy
érzem, mindig, mindenhol becsületesen
elvégeztem a munkám. Idővel sokan úgy
gondolták, hogy Kaposváron begubózva
dolgoztam egy bizonyos szinten, és többre
nem vagyok képes. Kihívás és ugyanakkor
megtiszteltetés volt számomra, amikor a
Ferencváros vezetősége szerződést ajánlott
fel 2010 nyarán, habár több ajánlatom volt
az évek folyamán. Szerintem Magyarorszá-
gon két állás betöltése jelent kiváltságot:
a magyar válogatott és a Ferencváros edzői
állásának betöltése. Nekem felajánlották
az egyiket, elfogadtam, amire büszke va-
gyok, és mindent elkövetek, hogy jó ered-
ményeket érjen el a csapat.

– A Fradi keretében egy erdélyi ille-
tőségű, marosszentgyörgyi születésű já-
tékos is van, mi önnek a véleménye róla,
mint játékosról?

– A tavaly nyáron, amikor itt voltam,
egy kicsit túlsúlyos Csizmadia Csabát is-
mertem meg. Nagyon kellemesen csalód-
tam benne, mint emberben is, mint
játékosban is. Szerintem a jelenlegi Ferenc-
városnak ő az egyik oszlopa, az egyik nél-
külözhetetlen játékosa.

Haáz Ferenc, 
a csapat tehnikai vezetője

– 2005-ben, amikor először itt voltunk
a Szeretet edzőtáborában, kiváló felkészü-
lési feltételekben volt részünk Szovátán,
hasznos fizikai felkészülést hagytunk ma-
gunk mögött, minden komfortot megkap-
tunk a Danubius Hotelben, mármint ami a
pihenést illeti. Sok kellemes élménnyel let-
tünk gazdagabbak, így a szakmai igazga-
tóval született közös döntés alapján esett a
választás újra Szovátára. Mondhatjuk, hogy
ez visszatérés a Szeretet edzőtáborába.

Féderer Andrea, az FTC Labdarúgó Zrt.
kommunikációs igazgatója 

– A mostani feladatom ugyanolyan
kommunikációs feladat, mint bármi más.
Itt a futballt kell közvetíteni a közönség
felé, a futball az eladandó áru. Aztán rövid
idő alatt megtapasztaltam, hogy az alap-
tétel igaz, ám ez a feladat mégis sokkal
több. Aki idejön, aki itt dolgozik és belesza-
gol a levegőbe, az utána már soha nem
akar innen elmenni. Alapvetően azzal vet-
tek fel, hogy segítsem a médiával és a szur-
kolókkal való kapcsolattartást. Titáni
munka, irigylésre méltó, és imádom,
büszke vagyok arra, hogy ezt a Ferencvá-
rosnál teszem.

Dragóner Attila, a csapat legtapasz-
taltabb játékosa, az egyik leggólerő-
sebb magyar hátvéd, 28-szoros
válogatott játékos

– A tavaly nyáron Achilles-ínszakadá-
som volt, aztán műtéten estem át, majd
hosszú rehabilitációs időszakot hagytam
magam mögött, izomerősítő, dinamikán
alapuló, erőgyakorlatok sokaságát végezve
sikerült felépülnöm. Imádom a focit, bol-
dog vagyok, hogy még most is, 36 éves
korom ellenére számítanak rám a Fradinál,
ahová még egyéves szerződés köt, majd
kétéves szakmai beosztásom lehet az
együttes keretén belül. Január 25-én me-
nedzser és sportszakmai oklevelet szerzek
a testnevelési egyetemen, sőt megvan az
A-licences edzői elismerésem, tehát a jö-
vőben is a futball terén szeretnék elhelyez-
kedni. De addig is, míg szerződésem köt,
mindent elkövetek, a sikerek érdekében
akár a klubcsapatomnál, akár a válogatott-
ban, ha szükség lesz rám.

Rósa Dénes, 10-szeres magyar válo-
gatott, a csapat 34 éves, tapasztalt
középpályása

– Úgy érzem, nekem végállomás a

Fradi, hiszen már korban is ott vagyok. Még
egyéves szerződésem köt az együtteshez,
igaz, szívem szerint még vállalnék egy évet.
Szeretném, ha a csapat egy sikeres tavaszi
idényt zárna, dobogón végeznénk, ami fel-
jogosítana arra, hogy évek után európai
szinten is érdekeltek lehessünk. Mindez
hosszú, titáni munka, de a gyümölcse édes
lehet…

Csizmadia Csaba, a marosszentgyörgyi
születésű, 12-szeres válogatott a Nemzeti
Sport osztályzata alapján az ősz legjobb
középhátvédje, és a szurkolók szavazása
során a második legjobb Fradi-játékos az
őszi idényben.

– Ideutazásunkkor a buszban a sofőr
jobbján ültem, és kellemes érzés volt szá-
momra, hogy hazautazom, ezúttal az FTC-
vel edzőtáborba, azaz dolgozni egy olyan
helységbe, ahová sokszor jártam gyermek-
koromban. A Medve-tó körül is mintegy 12
éve szaladtam utoljára, most ezt határo-
zottabban, elszántabban teszem, hisz
tudom, mennyire fontos a téli, fizikai fel-
készítő a tavaszi szezon előtt. Sokat számít
a szovátai, erős, sós levegő is, ellenállóbbá
teszi a szervezetünket. Remélem, az edző-
tábor kemény munkájának a gyümölcse a
bajnokság végére fog beérni, amikor do-
bogós helyen végezhetünk. Ez minden
álmom, erre összpontosítok, és a maximu-
mot próbálom nyújtani a csapat érdeké-
ben.

–Pénteken edzőmérkőzést játszotok az A-
osztályos Marosvásárhelyi FC Municipal ellen,
mely csapat elődjénél valamikor te is focizni
kezdtél. Mit jelent számodra ez a mérkőzés?

– Barátságos alapú, felkészülési mér-
kőzés lesz. Számomra ez a meccs is fontos,
mint minden egyes mérkőzés, ahol a győ-
zelemért játszunk, de nekem semmilyen
kötődésem nincs ehhez a csapathoz, mert
én egy hajdani, más marosvásárhelyi
együttesnél, a ma már nem létező, maros-
vásárhelyi ASA színeiben kezdtem el fo-
cizni.

– Sikeres idényt zártál, szeretnek a csa-
patnál, mondd, milyen a Fradi-szív?

– Valóban értékelem és élvezem a
Mester (Prukner László szakmai igazgató)
és stábja bizalmát, amit jó játékommal sze-
retnék mindig meghálálni nekik, meg a Fe-
rencvárosnak. Először le kell tennem
valamit az asztalra, mint ismertebb elő-
deim, sikereket kell elérnünk, jó játékunk-
kal meg kell hálálnunk lelkes közönségünk
odaadó, mindig elszánt szurkolását, aztán
másképp érezzük át a dolgokat, s utána be-
szélhetünk Fradi-szívről. Sok munka áll
még előttünk, de jó úton haladunk. Egy
biztos, határozottan kijelentem, eddigi
sportpályafutásom legszebb és legkedvel-
tebb időszakát élem át jelenleg a Ferenc-
városnál és büszke vagyok, hogy a Fradi
játékosa lehetek…

Féderer Andrea kommunikációs igazgató vasárnapi látogatásunkkor el-
mondta a Központnak, hogy a Ferencváros játékosai a szakmai stáb vezetésével
kedden 16, míg csütörtökön 16.30 órakor a parajdi Sóbányába látogatnak,
ahol két fizikai edzést tartanak. Szerdán a délelőtti edzés után a Gyilkos-tóhoz,
meg a Békási-szoroshoz kirándulnak. Pénteken, január 21-én déli 12 órakor
Szászrégenben, a C-osztályos Avântul pályáján kerül sor a FC Municipal–Fe-
rencváros felkészítő mérkőzésre, majd aznap délután a csapat stábja a játéko-
sokkal közösen meglátogatják a dévai Szent Ferenc Alapítvány által alapított,
szovátai Szent József Gyermekotthont, ahol adományokat (mosó és tisztítósze-
reket, labdákat, édességet) visznek a gyermekeknek. Az edzőtábor szombaton
ér véget, akkorra tervezik a hazautazást. 

Hat esztendő után
újra tájainkon
edzőtáborozik a leg-
népszerűbb magyar
labdarúgócsapat. Ez
alkalomból kerestük
fel a  Ferencváros
gárdáját, vezetőit,
játékosait.

Csizmadia Csaba

Fradi-lázban ég Szováta
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Vízszintes: 2. A vicc poénja, az
apuka válasza, első rész (zárt
betűk: G, E). 12. Táblakép. 14.
Halaszt. 15. Cogito, … sum =
gondolkodom, tehát vagyok. 16.
A kontinentális Európához legkö-
zelebb álló angliai város. 18. Va-
lamitől lennebbi helyen. 20.
Portéka. 22. A deutérium és a rá-
dium vegyjele. 23. Abba az
irányba. 25. Hiteles mérték. 27.
Ritka női név. 29. Átkarol. 30.
Saját kezűleg, röviden. 31. Párat-
lanul süsü! 32. Te, németül. 33.
Gömbölydeddé formál. 36. A ten-
gerszint felett 2300 méterrel épült

többrendeltetésű stadion Mexikó-
városban. 39. Szúrófegyver. 40.
Vállalat. 44. Spanyol, portugál és
svéd gépkocsik nemzetközi jel-
zése. 45. Argon és nitrogén. 46. A
felső végtagok része. 48. Függet-
len Csendes-óceáni államból való.
51. Részvénytársaság, röviden.
52. Maugli óriáskígyója. 53. De-
rékpánt. 55. Hiteget. 56. Hirtelen
folyni kezd. 59. A gránitnak meg-
felelő összetételű vulkáni kőzet.
61. A … de l’Esten  (Ady). 62.
Erika rövid alakja. 63. Szélhárfa.
64. Ada-…, dunai sziget volt a
Vaskapunál. 66. Elhantol. 68.
Házban élő. 70. Numero. 72. Mi-
hály becézése. 73. Az apuka vá-
laszának második része (zárt
betűk: H, J, É).

Függőleges: 1. A vicc poénjá-
nak harmadik, befejező része
(zárt betűk: V, K, U, S). 2. Baba
…, a hódító Mihály Vajda hírhedt
kapitánya. 3. … Trolle, dán éne-
kesnő (ANE). 4. Nyomórész! 5.
Melléjük helyez. 6. Az ő lakásán.
7. Magyar és dél-afrikai gk-jelek.
8. Balti nép. 9. Párosan nyer! 10.
Egyenlő. 11. Aki következik. 13.
Egy korszak uralkodó ideája. 17.
Román női név. 19. Kosarat meg-
tölt. 21. Mély hangú, kis béka. 24.
Zokog. 26. Város Spanyolország-
ban. 28. Ingereket továbbít a
szervezetben. 29. Dolgozik a mol-
nár. 34. Sumer eposz. 
35. A megtörtént dolog. 37. Tet -
szés nyilvánítás. 38. Középkori
eretnek szekta tagja. 41. Mélyre-

ható. 42. Fémhuzal. 43. Ajtón be-
bocsátást kér. 47. Hizlalt ökör. 49.
Amely időben. 50. Vallásos szer-
tartásokra használt terem. 54.
Mélyhegedű. 57. Erdőrész! 58.
Villamoskocsi-szín. 60. Több nor-
vég király neve. 61. Apró termetű
énekesmadár. 65. Balsham kö-
zepe! 67. Folyó német és holland
területen, fontos nemzetközi vízi
út. 69. Szinte kék! 71. Római
2000.

A helyes megfejtést következő
szá munk ban közöljük!
Volt egyszer egy Trabant c.
rejtvényünk helyes megfejtése: 
– El is küldték máris a makett-
jét, és még motrot is szereltek
bele! 

Karikatúra:  

Anyám csibéje
– Apukám! Tibor megkérte a
kezemet, de én azt mondtam,
hogy sohasem tudnám édes-
anyámat elhagyni…
… (az apuka válaszát lásd a

rejtvény vízsz. 2-es, 73-as, vala-
mint függ. 1-es sz. soraiban)

Kis zsiráf meg a nagy zsiráf bemennek a kocsmába. 
Öreg zsiráf iszik, mint az állat és egyszer csak leesik a székről.

Mire a csapos:
– Na, apu ma nem bírja a piát!
Mire a kis zsiráf:
– Nem puma, zsiráf!

A fiatalember háztűznézőbe megy, hogy kedvese apjával
beszéljen:

– Uram, szeretném feleségül venni az Ön lányát!
– A feleségemmel már beszélt?
– Igen, de ha lehet, én mégis a lányánál maradnék!

Székely bácsi ideges lesz a fiára, el akar helyezni egy pofont a
srác arcára. Srác lehajol, a pofon csattan az anya arcán. 

Székely bácsi néz, néz, majd megszólal:
– Na, ott is jó helyt van...

Az egyszeri parasztlegény bemegy a kupiba. Kérdezi tőle a
madám:

– Aztán értesz-e a szerelemhez, te legény?
– Hogy értek-e? Két éve magamévá tettem egy medvét,

azóta nekem gyűjti a mézet!

Sorolj fel néhány állatot! – mondja a tanár az iskolában.
– Kutyuska, tehénke, disznóka.
– Jó, de nem kell mindig utána mondani a kicsinyítő képzőt!
– Macs, kecs, csir, puly.

– Hány órát alszol Pistike? – kérdezi az orvos.
– Két-három órát.
– Szerintem az kevés.
– Mind az öt órán azért nem merek aludni!

Viccek

Ebben a válogatáskötetben Popper Péter legjobb
előadásai közül gyűjtöttünk egy csokorba tízet, me-
lyek megmutatják, milyen végtelenül színes egyéni-
ség és bölcs, jó humorú tanító volt a nemrég elhunyt
pszichológus. Az elgondolkodtató, szórakoztató feje-
zetek hétköznapi életünk egy-egy fontos témájára
épülnek, ilyen például a félelem, a szorongás, a dep-
resszió, az egyéni és kollektív hazugságok, a játszmák,
a családi és párkapcsolati konfliktusok, krízisek. Pop-
per Péter hosszú éveken át, egészen haláláig rendsze-

resen tartott a széles nyilvánosságnak szóló előadá-
sokat, melyeket az ország minden pontján óriási ér-
deklődéssel várt a közönség. Ezeken a sokszor több
száz fős találkozásokon az élet nagy kérdéseiről és
problémáiról mesélt, melyek alaposan meg tudják
gyötörni, sebezni az emberi lelket. Ezeket nevezte ő
lélekrágcsálóknak. A hallgatóság persze mindig azt
szerette volna megtudni tőle, hogy mi a megoldás,
hogyan védekezhetünk a lélekrágcsálók ellen, és mi-
ként gyógyíthatjuk be az általuk ejtett sebeket. 

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

Popper Péter: Lélekrágcsálók

Múlt heti nyertesünk:

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

Nyerőszelvény
3.

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



+ 8 oldal TV műsor
szeptember 15.-től

+ 8 oldal TV műsor

Küldjön be négy heti
megfejtést, és nyerjen!

A helyes megfejtők között minden
hónap utolsó hétfőjén egy 

hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, 

Rózsák tere 16. szám

> > > M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p < < <

+8

I. oldalTV műsor <<január 12–18.

Tv-műsorfüzet

8. oldal >> Reklám

Gyógyszerek (ingyenes és
ártámogatott receptek)

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

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

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

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

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

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

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

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

június 9–15.

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

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

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

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

relax
szolárium

Nyitvatartás
hétfő - péntek : 10 - 21

szombat: 10 - 17

Marosvásárhely, Rózsák tere, 16. szám

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



II. oldal január 12–18.>> TV műsor

M1

10:00 Önök kérték! (ism.)
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 Színházépítők
17:00 Optika
18:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve

(filmsor.)
19:40 India - Álmok útján

(filmsor.)
21:05 Rózsaágy (filmsor.)
22:05 Az Este
22:40 Pótszilveszter
23:55 Múlt-kor
00:25 Hírek

M2

10:00 Roma Magazin
11:45 Sorstársak
12:10 Tengerhez, magyar!
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Retrock
15:00 Szép otthonok, remek házak
15:30 Aranymetszés
16:20 Drága doktor úr (filmsor.)
17:10 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar válogatott
19:20 Átjáró
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Géniusz, az alkimista

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő
15:30 A gyógyító növények világa
16:00 Japán kultúrájának

története
16:45 Lambretta 

(olasz ismerett. film, 2007)
17:40 Nyelvőrző
19:00 Híradó 
19:00 Nagyothalló
19:35 Mese
19:45 Gálakoncert
20:00 Újrakezdés (filmsor.) 
21:15 Közbeszéd
21:40 Mugabe és a fehér afrikai 
23:20 Váltó

TV2

09:55 Mokka habbal
12:05 Árva angyal (filmsor.)
13:05 Furcsa pár 2. (am. vígj.) 
14:50 EZO.TV
16:00 Dokik (filmsor.)
16:30 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:30 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Doktor House (filmsor.)
23:20 Mercy angyalai (filmsor.)
00:20 Szellemekkel suttogó

(filmsor.)
01:15 Tények

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:55 112 (filmsor.)
16:15 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:20 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 Neked
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:20 ValóVilág
23:35 Emlékek 

(am.-kan. thriller, 2006)
01:45 Kitaszítottak 

(am. horror, 2005)

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

10:00 Profik...(talk show) (ism.)
11:00 Nagy emberek (ism.)
11:15 A család csillaga (ism.)
12:50 Jumong (filmsor.) (ism.)
14:45 Nagy emberek (ism.)
14:50 Emlékek 
15:30 Emberek, mint mi 
16:00 Együttélés 
17:00 Ellengeneráció 
17:30 ONG Blitz
18:30 Jumong (filmsor.)
19:35 Nagy emberek (ism.)
20:40 A nap témája 
21:00 A másképp gondolkodó 
22:00 Emlékek 
22:15 Kagylók (fr. rom komédia)
23:55 Profik...

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Becsületszó (kan. dráma)
13:00 Hírek 
14:00 Bermuda háromszög

(filmsor.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Blackjack (am. thriller)
22:00 Vadnárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek 
23:45 Capatos Show 
01:00 Blackjack (am. thriller) (ism.)
02:30 Hírek (ism.)
03:15 Hivatalban (filmsor.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Szegény ember,

gazdag ember (filmsor.)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.) 
13:00 Hírek 
14:00 Egyetlen túlélő (kan. thrill.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Vonzalom (am. thriller)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Vonzalom (am. thriller) (ism.)
01:45 Örökség (filmsor.)

Prima TV

09:00 Cseresznye a tortán
10:00 Otthonunk (ism.)
10:30 A boldogság kulcsa

(német dráma) (ism.)
12:30 Teleshop 
13:00 Kacsamesék 
14:00 Szívek találkozása

(filmsor)
15:00 Navy NCIS (filmsor.)
16:00 A szív zenéje (filmsor.)
17:30 Bulvárságok 
19:00 Sport
19:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
20:30 Végső eredmény 

(am. krimi)
22:15 Ütődöttek (vígj. sor.) 
23:00 Bulvárságok

AXN

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

helyszínelők
22:55 ZOOM
23:00 Helyszíni szemle
23:55 ZOOM
00:05 Váltságdíj
01:05 CSI: New York-i 

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 Columbo
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 Született detektívek
23:30 Esküdt ellenségek
00:25 Nyomtalanul 
01:20 Született detektívek

Eurosport 

10:00 Tenisz (élő) / Ausztrál
open, Melbourne, 3. nap

15:00 Rali (élő) / Interkontinentális
verseny, Monte Carlo, 1. nap

16:45 Labdarúgás (ism.)
17:00 Rali (élő) / Interkontinentális

verseny, Monte Carlo, 1. nap
18:15 Labdarúgás (élő)
20:15 Tenisz / A játék Mats

szemével
20:45 Rali / Interkontinentális

verseny, Monte Carlo, 1. nap
21:20 Szerdai válogatás
21:25 Lovas klub
21:30 U.S.P.G.A. torna
22:30 Golf
23:05 Vitorlázás
23:55 Tenisz

Minimax (kábel)

14:40 Franklin
15:05 Pearlie 
15:30 Magyar népmesék
15:40 Hunyor-major
16:05 Barbie mesés Karácsonya
17:20 Lőrinc kandúr (anim. sor.)
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
20:00 Lilla állatkertje

Columbo a guillotine alatt   - 12:50 / Viasat 3
Columbo hadnagynak Max Dyson halálának körülményeit
kell kinyomozni. Max ismert és elismert bűvész, aki azonban
sok ellenséget gyűjtött magának a szakmájában. A férfit saját
trükkje ölte meg: egy speciális guillotine. 

Született detektívek      - 22:30 / Viasat 3
A nézők bepillanthatnak a legveszélyesebb bűnözők gondo-
lataiba és motivációiba. Eközben egy elit bűnüldözési osztag
nyomában járhatnak, akik olyan ügyekkel foglalkoznak,
melyeket korábban senki nem volt képes megoldani - ny-
omokat, bizonyítékokat gyűjtenek .

Szerda / január 12.

21:05
Rózsaágy

20:00
Csillagkapu

12:30
Laci bácsi konyhája

14:45
Retrock

16:45
Lambretta 

22:20
Doktor House

21:45
Barátok közt

17:20 
Gyilkos számok

10:00
Tenisz 

18:50
Inami

13:30
Hungarorama

17:00 
Ellengeneráció

14:00
Bermuda háromszög 

17:45
Happy Hour

15:00
Navy NCIS



M1

10:00 Üdítő 
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:05 Együtt
15:35 Átjáró
16:05 Összhang
17:05 Eufória 
17:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve

(filmsor.)
19:35 India - Álmok útján

(filmsor.) 
21:05 Jelfogó
22:05 Az Este
22:40 Egy élet ára 

(kan. thriller, 2004)

M2

10:50 Körzeti magazin
11:50 Egy történet egy zene
12:15 Magyar jogtörténet
12:30 Élni tudni kell!
13:55 Záróra
14:45 Néprajzi értékeink
14:55 Sírjaik hol domborulnak...
15:50 Mérföldkövek 
16:20 Drága doktor úr  (filmsor.)
17:10 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar retro
19:20 Átjáró
19:45 Esti mese
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Biszku és a többiek

Duna TV

09:50 Derrick (filmsor.)
11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái 
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő 
15:25 Magyar elsők
15:50 Légi utakon II.
16:20 Virágzó Magyarország
16:45 Az utolsó tengeri

nomádok
17:40 Miért éppen 

Magyarország?
19:45 Gálakoncert
20:00 Univerzum
21:15 Közbeszéd
21:40 Floyd Spanyolországban
22:10 Az álom tudománya

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
12:25 Árva angyal (filmsor.)
13:25 Száguldó üstökös 

(angol katasztrófa f.)
15:20 EZO.TV
16:30 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:30 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
20:05 Ezek megőrültek!
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban (filmsor.)
22:20 Jackie Chan: Az

elveszett zsaru (am.-
hongk. akció-vígj.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
11:05 Top Shop
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:55 112 (filmsor.)
16:15 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:20 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó (2010) 
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:20 Terror a tenger alatt

(am.-angol-bolgár akcióf., 2005)
00:20 Házon kívül
01:55 PokerStars.net - Big Game
01:50 Reflektor

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

10:00 100% (talk show) (ism.)
11:00 Nagy emberek (ism.)
11:15 Varázsszem (ism.)
12:15 Rajzfilmek
12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Nagy emberek (ism.)
14:50 Emlékek  (ism.)
17:00 Közérdek (live)
17:30 A hét könyve  (ism.)
18:30 Jumong (filmsor.)
19:35 Nagy emberek (ism.)
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:00 Döntsd el te! 
22:00 CSI (filmsor.)
22:55 Emlékek 
23:10 Johnny (ang. akcióf.)

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Bermuda háromszög

(filmsor.) (ism.)
13:00 Hírek 
14:00 Dr. Jivago (filmsor.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 A sárkány csókja (am. akcióf.)
22:00 Vadnárcisz (filmsor.)
23:00 Hírek 
23:45 Capatos Show 
01:00 A sárkány csókja 

(am. akcióf.) (ism.)
03:00 Hírek (ism.)

Pro Tv

06:00 Happy Hour
10:00 Egyetlen túlélő 

(kan. thriller)
12:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
13:00 Hírek 
13:45 Sznobok legelője (am. vígj.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.)
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 Törvényen felül (honk. akcióf.)
22:15 Örökség (filmsor.)
23:30 Hírek 
00:00 Törvényen felül 

(honk. akcióf.) (ism.)

Prima Tv

09:00 Cseresznye a tortán
10:00 Levintza bemutatja 
10:30 A szív zenéje (filmsor.) (ism.)
13:00 Kacsamesék 
14:00 Szívek találkozása

(filmsor)
15:00 Navy NCIS (filmsor.)
16:00 Emlékünk tava 

(ném. dráma)
17:30 Bulvárságok
18:00 Hírek 
19:30 Nicsak, ki főz!
20:30 Farmer. Feleséget keres!
22:00 Bulvárhírek 
22:15 Ütődöttek (vígj. sor.)
23:00 Bulvárságok
23:30 Navy NCIS (filmsor.)

AXN

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

helyszínelők
22:00 Jog/Ászok
22:55 ZOOM
23:00 Gyilkos elmék

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

10:25 Egy kórház magánélete
11:20 Tuti gimi
12:05 Jerry Maguire 

(am. vígj., 1996)
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
00:30 Nyomtalanul
01:30 CSI: Miami helyszínelők
03:15 Gyilkos sorok
04:10 Nyomtalanul

Eurosport 

10:00 Tenisz (élő) / Ausztrál
open, Melbourne, 4. nap

15:30 Biatlon (élő) /
16:45 Téli sportok (ism.)
17:00 Rali (élő)
18:45 Síugrás (élő) / Világku-

pa, HS 134, selejtező
20:00 Tenisz / A játék Mats

szemével
20:30 Rali / Interkontinentális

verseny, Monte Carlo,
21:00 Küzdősportok
23:00 Biatlon (ism.)
00:00 Tenisz (ism.)

Minimax (kábel)

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

utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover 
18:25 Bert és Ernie kalandjai
18:30 Pearlie
18:55 Inami 
19:20 Magyar népmesék
19:30 Hunyor-major
20:00 Lőrinc kandúr

17:05
Eufória 

20:10
Mindig zöldebb 

16:20
Virágzó Magyarország

22:20
Az elveszett zsaru

22:20
Terror a tenger alatt 

17:00
Largo Winch

22:45
Világhíradó

19:00
A dadus

18:45
Síugrás

19:20
Magyar népmesék

17:00
Arcok a liftben 

21:00
Döntsd el te! 

23:45
Capatos Show 

20:30
Törvényen felül 

22:00
Bulvárhírek 

III. oldalTV műsor <<január 12–18.
Csütörtök / január 13.

Két pasi - meg egy kicsi     - 21:00 / VIASAT 3
Charlie egy megrögzött agglegény a hozzá tartozó életvitellel;
egy házzal a tengerparton, egy Jaguarral a garázsban és
folytonos csajozással. A jól megszokott laza malibui életmódja
azonban félbeszakad, mikor bátyja, Alan, aki épp válni készül
és Alan fia, Jake beköltöznek hozzá. 

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



IV. oldal január 12–18.>> TV műsor

M1

10:00 Jelfogó (ism.)
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
14:35 Körzeti magazinok
15:25 Közlekedő
15:35 Átjáró
16:00 Nemzet és védelem
16:30 Sírjaik hol domborulnak..
17:00 Bárka
17:55 Teadélután
18:30 A Silla királyság ékköve

(filmsor.)
19:35 India - Álmok útján

(filmsor.)
21:05 Üdítő 
22:05 Az Este

M2

11:45 Monda és történelem
12:25 Közjáték
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Egymillió fontos hangjegy
15:05 Operatőrmesék
15:25 Jelfogó
16:15 Drága doktor úr  (filmsor.)
17:10 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:50 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar bulizene
19:15 Átjáró
20:10 Marilyn Monroe legendája
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 24 (filmsor.)
23:10 Ne menj el! (ol. dráma)

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Carlo és vendégei
12:30 Kívánságkosár
15:00 Híradó
15:15 Kulturális magazin
15:25 Newton
16:20 A világörökség kincsei
16:40 Szórvány 

(magyar ism. sor., 2009)
17:20 Anya, az állatorvos

(filmsor.)
18:15 Térkép
19:40 Gálakoncert
20:15 Mama 

(magyar kisjátékf., 2008)
20:25 Európai kóstoló 
21:00 Placido Domingo

Születésnapi Gála

TV2

10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Árva angyal (filmsor.)
13:20 Vad motorosok 

(am. akcióf., 2003)
15:20 EZO.TV
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.)
23:20 Zsaruvér (filmsor.)
00:20 Hősök (am. filmsor.)

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem (filmsor.)
13:00 RTL Klub
13:20 Asztro Show
14:30 Fél kettő
15:55 112 (filmsor.)
16:15 A szerelem rabjai (filmsor.)
17:20 Mindörökké szerelem

(filmsor.)
18:20 NekedValó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:20 CSI: A helyszínelők (filmsor.)
23:20 Gyilkos elmék (filmsor.)
00:20 A főnök (filmsor.)
01:20 Reflektor
01:35 ittHON

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

10:10 Generációk vetélkedő-
je (ism.)

12:50 Jumong (filmsor.)
14:45 Nagy emberek (ism.)
14:50 Emlékek (ism.)
15:00 Parlamenti pártok műsora
15:35 Kék bolygónk jövője

(dokf.)
16:30 Európánk (ism.)
17:00 Mesterségek 
17:30 Bulvárfigyelő
18:30 Jumong (filmsor.)
19:35 Nagy emberek (ism.)
20:40 A nap témája 
21:00 Egyszer az életben
23:00 Emlékek 

Antena 1

06:00 Hírek 
08:00 Reggeli műsor 
10:00 Sajtószemle 
11:00 Buddy (am. dráma)
14:00 Dr. Jivago (filmsor.)
16:00 Hírek 
17:00 Közvetlen hozzáférés 
19:00 Hírek 
20:20 Halálosabb iramban

(am. akcióf.)
22:30 Átkelő a halálba 

(ang. thriller)
01:00 Halálosabb iramban

(am. akcióf.) (ism.)
03:15 Dr. Jivago 

(filmsor.) (ism.)

Pro Tv

10:00 Sznobok legelője 
(am. vígj.) (ism.)

12:00 Nyughatatlan fiatalok
(filmsor.) 

13:00 Hírek 
13:45 Arábiai Lawrence 

(ang. kalandf.)
16:00 Nyughatatlan fiatalok

(filmsor.) 
17:00 Hírek 
17:45 Happy Hour
19:00 Hírek 
20:30 A Gyűrűk Ura - A két

torony (am. kalandf.)
23:45 Viasztestek 

(auszt. thriller)
02:15 Hírek  (ism.)

Prima TV

10:30 Emlékünk tava 
(ném. dráma) (ism.)

13:00 Kacsamesék 
14:00 Szívek találkozása (filmsor)
15:00 Navy NCIS (filmsor.)
16:00 Szenvedély Hotel

(ném. dráma)
17:30 Bulvárságok
18:00 Hírek 
19:30 Nicsak, ki főz!
20:30 Végveszélyben (am. akcióf.)
22:30 Ütődöttek (vígj. sor.)
23:15 Bulvárságok
00:00 Próbaszerelem (am. vígj.)
02:00 Lépéselőny (filmsor.)
03:30 Végveszélyben 

(am. akcióf.) (ism.) 

AXN

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

helyszínelők
22:00 NCIS
22:55 ZOOM
23:00 NCIS: Los Angeles

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

11:05 Egy kórház magánélete
12:00 Tuti gimi
13:50 Anna
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 Mi a franc van? 

(am. filmdráma, 1994)
00:20 Kés/alatt 
01:15 Las Vegas
02:05 Mi a franc van? 

(am. filmdráma, 1994)

Eurosport 

10:00 Tenisz (élő) / Ausztrál
open, Melbourne, 5. nap

15:15 Biatlon (élő) /Világkupa, An-
tholz, Olaszország, női, sprint

16:45 Alpesi síelés / 
17:30 Síugrás (élő)
19:15 Tenisz / A játék Mats

szemével
19:45 Rali (élő) / Interkontinen-

tális verseny, Monte Carlo
22:00 Labdarúgás 
23:00 Biatlon
00:00 Rali (élő) / Interkontinen-

tális verseny, Monte Carlo
02:00 Ausztrál open, Mel-

bourne, 6. nap
04:00 Tenisz (élő)

Minimax (kábel)

15:30 Pat és Stan 
15:40 Viva Pinata
16:05 Ez Kész! Pénz!
16:15 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 Inami
19:20 Magyar népmesék
19:30 Hunyor-major
20:00 Lőrinc kandúr
20:05 Lilla állatkertje

Monk - Flúgos nyomozó   - 14:45/ Viasat 3
Natalie és Monk éppen a városban sétálnak, amikor egy
biciklis fiú elesik előttük. A nyomozósegéd felsegíti a srácot,
majd megjavítja a kerékpárt. Ám csak később derül ki, hogy
így pontosan egy lopásban segédkezett. Natalie ezért a fejébe
veszi, hogy segít a tulajdonosnak visszaszerezni a biciklijét.

Kés/alatt     - 00:20 / Viasat 3
A Kés/alatt két plasztikai sebész, Dr. Sean McNamara (Dylan
Walsh) és Dr. Christian Troy (Julian McMahon) életét mutatja be,
akik nem csak üzlettársak, hanem jó barátok is. A konzervatívnak
tűnő Sean rájön, hogy a sikeres karrier, az anyagi jólét nem
tudja feledtetni a házasságával kapcsolatos problémákat. 

Péntek / január 14.

19:35
India - Álmok útján 

20:10
Marilyn Monroe legendája

16:20 
A világörökség kincsei

22:20 
Hawaii Five-0

16:15
A szerelem rabjai

18:00
Ügyvédek

20:25
Egyenes beszéd

22:30
Mi a franc van? 

19:45
Rali (élő)

19:30
Hunyor-major

19:00
Értékmentés másként

15:35
Kék bolygónk jövője

20:20
Halálosabb iramban 

20:30
A Gyűrűk Ura

20:30
Végveszélyben 



M1

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

(filmsor.)
21:05 SzerencseSzombat
22:00 Liszt! Minden tekintetben
00:20 A lámpás (tévéf., 1972)

M2

11:05 Körzeti magazin - Pécs
12:45 Magyar elsők
13:25 Kézfogás
13:50 Orbán Balázs 

nyomában
14:40 Zene az életem
15:30 Nagy mesterek
16:20 Caterina és a lányok
17:55 Parasztok (filmsor.)
18:50 Nem csak 

a 20 éveseké a világ
19:40 Palócföld
20:30 Liszt Ferenc (filmsor.)
21:30 Gastroblues 2009
21:55 Keresztelő 

(ff., magyar játékf., 1967)
23:20 Beugró
00:10 Főfőnök (dán vígj.)

Duna TV

10:45 A világ legrosszabb gyereke
11:45 Majális után...
13:35 EtnoKlub
14:50 Vértelen vadászat
16:10 Kézjegy
16:55 Balatoni utazás
17:30 Talpalatnyi zöld
17:55 Pannonia 3 keréken
18:30 Kirakat (2009)
19:35 Mese
19:40 Gálakoncert
20:00 Állomás (filmsor.)
20:25 Csalódások 

(magyar játékf., 1995)
21:50 Dunasport
22:10 Lélek Boulevard
22:40 Születésnap

TV2

07:25 Tv2 matiné
11:45 414-es küldetés (filmsor.)
12:15 Kath és Kim (filmsor.)
12:45 Két TestŐr
13:15 Babavilág
13:45 Sentinel (filmsor.)
14:40 Sliders (filmsor.)
15:40 Az Ügynökség (filmsor.)
16:35 Álomgyári feleség

(filmsor.)
17:30 Duval és Moretti (filmsor.)
18:30 Luxusdoki (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Magellán
20:35 Attila, Isten ostora (kalandf.)
23:00 Kimondatlan 

(kan.-am. thriller)

RTL Klub

13:10 Autómánia
13:40 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
14:05 Tuti gimi (filmsor.)
14:55 Tengeri őrjárat (filmsor.)
15:50 Édes, drága titkaink

(filmsor.)
16:40 Őslények kalandorai

(filmsor.)
17:40 Fegyvere van, veszélyes

(am. akció-vígj., 1986)
20:30 ValóVilág - Kihívás

(2010)  (élő)
22:05 Hollywoodi őrjárat (am.

akció-vígj., 2003)
00:30 Vágott verzió 

(am.-kan.-német thriller)

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

09:30 Hannah Montana 
10:00 Rajzfim 
10:55 Bukovinai templomok
11:35 Képernyőn túl 
12:00 Bulvárfigyelő (ism.)
12:30 Pro Patria
13:00 Égi lovagok 
14:20 Háborús barátok 
14:40 Életfogytig utazó 
15:15 Találkozunk a tévében 
16:40 Egyszer az életben
18:40 TeleEnciclopedia 
19:40 Eurovision 2011
20:40 A nap témája 
21:10 Generációk vetélkedője
23:30 Profik...(talk show)
00:30 Close my eyes (ang. dráma)

Antena 1

07:00 Hírek 
09:00 Buddy (am. dráma) (ism.)
11:00 Őrség (filmsor.)
13:00 Hírek 
13:15 Simlis és a szende (filmsor.)
14:00 Hajrá csajok 4. (am. vígj.)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean 
17:00 Az ügynök bosszúja

(am. akcióf.)
19:00 Hírek 
20:20 James Bond: A világ

nem elég (ang. akcióf.)
23:00 Árnyék nélkül (am. sf.)
01:15 Az ügynök bosszúja

(am. akcióf.) (ism.)
03:00 Árnyék nélkül (am. sf.)

Pro Tv

07:00 Hírek 
10:00 Arábiai Lawrence 

(ang. kalandf.) (ism.)
12:00 Pro Motor
13:00 Hírek 
13:05 Románia
14:00 Keresők legendája

(filmsor.)
15:00 A Gyűrűk Ura - A két

torony (am. kalandf.) (ism.)
19:00 Hírek 
20:30 A specialista (am. akcióf.)
22:30 Magányos farkas (am. akcióf.)
00:30 A specialista 

(am. akcióf.) (ism.)
02:30 Magányos farkas 

(am. akcióf.) (ism.)

Prima TV

10:30 Autó fórum
11:00 Ingatlan Blitz
11:30 Sport, kaja, híresség
12:00 Kandi kamera 
12:30 Kacsamesék 
13:30 Testvérek (filmsor.)
14:30 Egy kapcsolat szabályai

(filmsor.)
15:00 Lépéselőny (filmsor.)
16:00 Mr. Balhé (am. akcióf.)
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:30 Nicsak, ki főz! 
20:30 CopLand (am. thriller)
22:30 Titkos szerelmek (filmsor.)
23:15 Szerelem recept (filmsor.)
01:00 Lépéselőny (filmsor.)

AXN

11:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, doki?
14:00 The Amazing Race
15:00 Szellemekkel suttogó
16:00 Futótűz
17:00 Ügyvédek
18:00 Eli Stone
19:00 Szellemekkel suttogó
20:00 Ügyvédek
21:00 NCIS
22:00 Gyilkos elmék
21:00 CSI: New York-i

helyszínelők
00:00 True Blood
01:10 The Cleaner
02:10 Ügyvédek 
03:05 CSI

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

09:05 Csajos melók?
10:00 Flipper legújabb 

kalandjai
10:55 X-Men Animated
11:40 Elvált Gary
12:35 Divatdiktátorok 

modelljei
13:05 Vészhelyzet
14:00 Columbo 

legveszélyesebb éjszakája
15:50 Szezon
17:45 Zsírégetők
18:45 Smallville
19:40 Kutyahideg 

(am. kalandf., 2006) 
22:00 Esküdt ellenségek
23:00 Las Vegas

Eurosport 

10:00 Tenisz (élő) 
12:30 Alpesi síelés (élő)
14:00 Biatlon (élő) 
15:45 Sífutás
16:30 Biatlon (élő)
17:15 Síugrás (élő)
19:15 Sífutás 
19:55 Téli sportok
20:00 Tenisz / 

A játék Mats szemével
20:30 Bowls / Terem 

világbaj nokság, 
Norfolk

22:00 Harcosok klubja 
00:00 Labdarúgás
01:30 Tenisz / A játék Mats

szemével

Minimax (kábel)

09:55 Geronimo Stilton 
10:30 Pat és Stan 
10:40 Viva Pinata 
10:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon
10:40 Ben és Izzy 
13:25 T-Rex Expressz 
14:00 Rejtélyek Tesz-Vesz

városban 
15:20 Pearlie
15:45 Inami
16:05 Magyar népmesék 
16:15 Merülj, Olly merülj!
16:30 Nouky, Paco és Lola
16:35 Postás Pat 
16:55 Hunyor-major 
17:20 Lőrinc kandúr

19:35
A csábító nyomozó 

18:50
Nem csak  a 20 éveseké a világ

20:25
Csalódások 

20:35
Attila, Isten ostora

22:05
Hollywoodi őrjárat

14:00
The Amazing Race

19:20
Zeneexpressz

18:25
Zsírégetők

22:00
Harcosok klubja 

16:15 
Merülj, Olly merülj!

14:00
Click

19:40
Eurovision 2011

20:20
James Bond: A világ nem elég 

20:30
A specialista

20:30
CopLand

V. oldalTV műsor <<január 12–18.
Szombat / január 15.

Szezon     - 15:50 / VIASAT 3
Guli (Nagy Zsolt) nem találja helyét a sivár kisvárosi közegben.
Miután kirúgják a diszkóból, két barátjával (Nagy Ervin és
Kokics Péter) nekivág az országnak. Egy dolog fontos: történjen
már valami.

A 13-as rendőrőrs       - 21:50 / VIASAT 3
Detroit - az év utolsó estéje, ítéletidő. Jake Roenick őrmester
(Ethan Hawke) és társai kis ünnepség keretében arra készülnek,
hogy örökre bezárják a város legrégebbi rendőrörsét, amikor
éjszakára behoznak néhány nehézsúlyú bűnözőt, akiket a
hóvihar miatt nem tudnak elszállítani a központi fogdába. 



VI. oldal január 12–18.>> TV műsor

M1

10:15 Vallási műsorok
13:10 Telesport
14:05 Fogadóóra
14:35 Villanófényben
15:05 Hogy volt!?
17:05 Egy pikoló világos 

(ff., magyar vígj., 1955)
18:30 Panoráma
19:00 Magyarország története
19:30 A csábító nyomozó

(filmsor.) 
21:05 Szempont
22:00 Cseh Tamás /Emlékkoncert
23:25 Hírek
23:40 Operasztárok Európa

kulturális fővárosában
00:35 Aranymetszés (ism.)

M2

10:31 Gyerekeknek
13:01 Vallási műsor
17:40 Pillér
18:30 Borsodi Teremlab-

darúgó bajnokság (élő)
20:05 Esti mese
20:30 Telesport
21:00 Híradó
21:30 Nem csak 

a 20 éveseké a világ
22:25 Egy pikoló világos 

(ff., magyar vígj., 1955)
23:45 Telesport (ism.)
00:40 Palócföld
01:05 Beugró 
01:55 Karácsonyi lánykérés 1.
03:25 Táncművészet

Duna TV

11:05 Istentisztelet
12:10 Kalando-Zoo
13:05 Vallási híradó
13:35 Élő népzene
14:05 Csellengők
14:30 A leányvári boszorkány

(ff., magyar vígj., 1938) 
15:50 Dunáról fúj a szél
16:00 A világ konyhái
16:25 Budapest-Bamako
17:20 Törzsasztal
18:30 Gálakoncert
18:40 Arcélek
20:10 Egy kis művészet
21:05 Budapesti újévi koncert
00:05 Dunasport
00:20 Divathét

TV2

09:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Szegények hercege 
14:55 EZO.TV
16:00 Flash Gordon 

(am. akciófilm-sor., 2007) 
16:50 Charly, majom 

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

RTL Klub

11:05 Trendmánia
11:35 Asztro Show
12:35 meneTrend
13:10 Havazin
13:40 Míg a halál el nem

választ (filmsor.)
14:10 Míg a halál el nem

választ  (filmsor.)
14:35 Robin Hood  (filmsor.)
15:35 Doktor Addison (filmsor.) 
16:30 Eltűntnek nyilvánítva

(filmsor.)
17:35 Női vonalak 

(am.-német vígj., 2000)
20:00 ValóVilág
22:00 Gagyi mami 

(am.-német vígj., 2000)

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

09:00 Könyv szerint
10:00 Rajzfim 
10:55 Nagy emberek (ism.)
11:00 Európa
11:30 Faluműsor 
13:00 Utolsó kiadás 
14:20 A család csillaga (ism.)
15:20 Folklór
16:00 Dănutz Kft.
18:00 50 perc
19:00 Lottó
19:40 Eurovision 2011
20:00 Hírek 
20:40 A nap témája 
21:10 Nell a vadóc (am. dráma)
23:05 100% (talk show)
23:55 A hét könyve (ism.)

Antena 1

09:00 Rejtett vár (am. dráma)
10:30 Hajrá csajok 4. 

(am. vígj.) (ism.)
12:30 Mr. Bean (ism.)
13:00 Hírek 
13:15 Mayerling (fr. dráma)
16:00 Hírek 
16:45 Mr. Bean
17:00 Billy Madison (am. vígj.)
19:00 Hírek 
20:20 Arnyék mester (am. akcióf.)
22:20 SuperBingo Metropolis
01:40 Arnyék mester (am. akcióf.)
02:30 Mayerling (fr. dráma)

Pro Tv

06:30 Csillagok háborúja
(filmsor.)

07:00 Hírek 
10:00 Griffek támadása 

(am. fantasy)
12:00 Keresők legendája

(filmsor.)
13:00 Hírek 
13:05 Parancsoljon!
16:45 A Nílus gyöngye 

(am. kalandf.)
19:00 Hírek 
20:30 Daredevil, a fenegyerek

(am. akcióf.)
22:30 Börtönvonat Yumába

(am. kalandf.)
00:45 Hírek (ism.)

Prima TV

09:30 Otthonunk 
10:30 Nyakamban a világ
11:00 Levintza bemutatja 
11:30 Életmódi
12:30 Kacsamesék 
13:30 Testvérek (filmsor.)
14:30 Egy kapcsolat szabályai

(filmsor.)
15:00 Lépéselőny (filmsor.)
16:00 Szerelem recept 

(filmsor.) (ism.)
18:00 Hírek 
19:00 Sport
19:30 Nicsak, ki főz! 
20:30 Anyacsere
22:00 Titkos szerelmek (filmsor.)
00:00 Becsületrablók 

AXN

09:00 Ki vagy, doki?
10:00 Csillagközi romboló
13:00 Ki vagy, doki?
14:00 The Amazing Race
15:00 Szellemekkel suttogó
16:00 Futótűz 
17:00 Ügyvédek
18:00 Eli Stone
19:00 Szellemekkel suttogó
20:00 Ügyvédek
21:00 NCIS: Los Angeles
22:00 Gyilkos elmék
23:00 Az első szerelem 

(am. rom. vígj., 1991) 
01:00 Balfék körzet
03:00 Ügyvédek
03:45 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

10:05 X-Men Animated
10:25 Gigamad
11:55 Amerika csillagai
13:15 A Nagy Ő
14:15 A Nagy Ő
15:10 Columbo
16:55 Anna
17:25 Kisvárosi filmcsillag
21:05 Lehetetlen küldetés
22:00 A főnök
23:00 Johnny English 

(angol vígj., 2003)
00:45 Columbo legveszélye-

sebb éjszakája 
(am. krimi, 2003)

02:30 Lehetetlen küldetés
02:30 Műsorszünet

Eurosport 

10:00 Tenisz (élő)
15:00 Alpesi síelés
15:30 Biatlon (élő)
15:30 Biatlon 
18:15 Sífutás
19:15 Északi összetett síelés
20:10 Hétvégi magazin
20:15 Tenisz
20:45 Rali
21:15 Bowls
22:30 Boksz
00:00 Tenisz
02:00 Tenisz (élő) / 

Ausztrál open, 
Melbourne, 8. nap

Minimax (kábel)

10:50 Viva Pinata
11:05 Ez Kész! Pénz! 
11:15 Shelldon 
11:40 Ben és Izzy 
12:00 Redwall 
12:25 Zooality 
12:40 Hunyor-major 
13:05 Lilla állatkertje
13:30 T-Rex Expressz
14:00 Rejtélyek Tesz-Vesz

városban
15:15 Inami 
15:40 Magyar népmesék 
15:45 Chuggington
15:55 Nouky, Paco és Lola
16:05 Postás Pat
16:20 Leon

Anna   - 14:55 / Viasat 3
Az idős és magányos testvérpár - Marilla és Matthew Cuthbert
- elhatározza, hogy örökbe fogadnak egy jókötésű fiút, hogy
segítségükre legyen a gazdálkodásban. Az árvaház igaz-
gatónője véletlenül egy vörös hajú, szeplős, sajátságos
észjárású, vézna kislányt küld hozzájuk. 

Johnny English    - 22:55 / Viasat 3
Anglia végső reménye Johnny English (Rowan Atkinson), az
utolsó, még életben lévő brit kém. Pedig kétbalkezes, ügyetlen,
nem ért semmihez és nem tud semmit. Valahogy mégis
képes nyomokra bukkanni.

Vasárnap / január 16.

22:00
Cseh Tamás / Emlékkoncert

22:25
Egy pikoló világos 

14:30
A leányvári boszorkány

16:00
Flash Gordon 

15:35
Doktor Addison 

21:00
NCIS: Los Angeles

20:55
NÉVshowR

21:05
Lehetetlen küldetés

21:15
Bowls

13:30
T-Rex Expressz

17:30
Gyógyhír

18:40
Dănutz  Kft.

16:45
Mr. Bean

16:45
A Nílus gyöngye

14:30
Egy kapcsolat szabályai 



M1

10:00 Szempont
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 Szülőföldjeim
16:45 Remekművek
17:05 Emberek 

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

(filmsor.)
19:35 India - Álmok útján (filmsor.)
21:05 Kékfény
22:05 Az Este
22:40 Orvosi bűnügyek (filmsor.)
23:30 Szeretők (filmsor.)

M2

11:45 Volt egyszer egy színház 
12:25 Dosztojevszkij: 

A Karamazov testvérek 2.
12:30 Élni tudni kell!
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Emlékkő legyen...
15:35 Nekem 

ne lenne hazám?
15:55 Drága doktor úr  (filmsor.)
16:45 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:30 Bűvölet (filmsor.)
17:55 Magyar rock
18:55 Átjáró
19:45 A rejtélyes XX. század
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:30 Dublini doktorok 

Duna TV

11:00 Család-barát
11:55 Ízőrzők
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kulturális magazin
15:25 Néprajzi kincseink
15:55 Párizs, felülnézetből
16:40 Az én történelmem
17:10 Halld Izrael!
17:40 Heuréka! Megtaláltam!
18:15 TérképNagyothalló
19:55 Derrick (filmsor.)
21:15 Közbeszéd
21:40 Szigorúan titkos! 
22:45 Váltó
22:55 Sportaréna 
23:40 Lakat alatt Peruban
(norvég dokumentumf., 2007)

TV2

08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Szegények hercege

(francia kalandf., 2007)
14:55 EZO.TV
16:00 Flash Gordon 

(am. akciófilm-sor., 2007) 
16:50 Charly, majom 

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

RTL Klub

10:05 Te vagy az életem
(filmsor.)

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

(filmsor.)
18:20 NekedValó
20:05 ValóVilág
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:20 Dr. Csont (filmsor.)
23:20 A rejtély (filmsor.)
00:25 Poker After Dark
01:20 Reflektor
01:35 Odaát (filmsor.)

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

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

helyszínelők
22:00 A South Beach királyai

(am. filmdráma, 2007)
23:45 Váltságdíj
00:45 CSI: New York-i

helyszínelők

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

10:00 Gyilkos sorok
11:00 Egy kórház magánélete
12:00 Tuti gimi
12:55 Johnny English 

(angol vígj., 2003)
14:45 Monk
16:30 CSI: A helyszínelők
17:20 Gyilkos számok
18:10 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Constantine (am.-német

fant. akcióf., 2005)
00:40 Nyomtalanul
01:30 Jackie nővér

Eurosport 

10:30 Tenisz (élő) / 
Ausztrál open, Mel-
bourne, 8. nap

18:45 Tenisz 
/ A játék Mats szemével

19:15 Eurogólok
19:45 Biatlon / Világkupa, 

Antholz, Olaszország,
férfi, váltó

21:00 Sífutás / Világkupa, férfi
és női, sprint, klasszikus

21:45 Ütközések ideje
21:50 Wattok
22:00 Pankráció
23:25 Csupa sport
23:30 Biatlon
00:15 Tenisz / Ausztrál open

Minimax (kábel)

15:55 Magyar népmesék
16:05 Hunyor-major
16:30 Lőrinc kandúr
16:35 Lilla állatkertje
17:00 T-Rex Expressz 
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 Inami
19:20 Magyar népmesék
19:30 Hunyor-major
20:00 Lőrinc kandúr
20:10 Lilla állatkertje
20:35 Vízcsepp Mester

21:05
Kékfény

17:55
Magyar rock

23:40
Lakat alatt Peruban 

21:45
Jóban Rosszban

22:20
Dr. Csont

22:00
A South Beach királyai 

21:40
Újságíróklub

14:45
Monk

19:15
Eurogólok

20:10
Lilla állatkertje

22:35
Lapzárta

VII. oldalTV műsor <<január 12–18.
Hétfő / január 17.

Jóbarátok    - 19:30 / VIASAT 3
Joey nagyon izgatottan készül egy meghallgatásra, de aggódik
amiatt, hogy ostobának fog látszani, ezért megkéri a többieket,
hogy segítsenek, hogy minden rendben menjen. Az interjún
felidézi múltbéli szerepeit, étkezési szokásait, hogy miket
csinál szabadidejében, milyenek a barátai...

Constantine      - 22:30 / VIASAT 3
Az emberi érzékek számára felfoghatatlan vidékeket különös
lények, angyalok és démonok népesítik be, tetteik sokszor a
mi világunkban is következményekkel járnak. John Constantine
magándetektív ebben a másik világban is járatos. Ugyanis
megjárta már a poklot - szó szerint.

+ 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 12–18.>> TV műsor

M1

10:00 Kékfény
10:55 Nappali
13:30 Kárpát Expressz
14:00 Szomszédok (filmsor.)
15:35 Átjáró
16:05 Művészet az

anatómiában
17:00 Tudástár 2011
17:55 Teadélután
18:35 A Silla királyság ékköve

(filmsor.)
19:40 India - Álmok útján

(filmsor.)
21:05 Önök kérték!
22:05 Az Este
22:40 Piszkos meló 

(am. film, 2006)

M2

10:00 Kamaszszerelem
11:10 Csak Ön után! 

(francia rom. vígj., 2003)
13:30 Kárpát Expressz
13:55 Záróra
14:45 Rockpódium
15:25 Tört fények 

ólomkeretben 
16:00 Nemzet és védelem
16:25 Drága doktor úr  (filmsor.)
17:10 Párizsi jóbarátok (filmsor.)
17:55 Bűvölet (filmsor.)
18:20 Magyar pop
19:20 Átjáró
20:10 Mindig zöldebb (filmsor.)
21:30 Dublini doktorok (filmsor.)
22:25 Stingers (filmsor.) 
23:10 Záróra

Duna TV

10:15 Újrakezdés (filmsor.)
10:40 Közlekedés
11:00 Család-barát
11:55 A világ konyhái
12:30 Kívánságkosár
15:15 Kikötő - Friss
15:25 Talpalatnyi zöld (ism.)
15:55 A Pireneusok a leveg-

őből
16:25 A tészta útja
17:25 Napok, évek, századok
20:00 Újrakezdés (filmsor.)
21:15 Közbeszéd
21:40 Szabó Magda: Az ajtó

(magyar színházi felv.)
00:15 Kulturális magazin
01:00 Váltó

TV2

10:00 Mokka habbal
10:30 Stahl konyhája
10:55 Babapercek
12:40 Árva angyal (filmsor.)
13:25 Rock 'n' Roll sztori 

(am. filmdráma, 1991) 
14:55 EZO.TV
16:00 Flash Gordon (filmsor.)
16:50 Charly, majom 

a családban (filmsor.)
17:45 Marina (filmsor.)
18:30 Árva angyal (filmsor.)
19:30 Tények
20:05 Ezek megőrültek!

(magyar szór. műsor) 
21:10 Aktív
21:45 Jóban Rosszban 

RTL Klub

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

(filmsor.)
18:20 NekedValó
20:05 ValóVilág
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (filmsor.)
22:20 Castle (filmsor.)
23:20 Döglött akták (filmsor.)
00:25 XXI. század
00:55 A halálkutya 

(sp. horror, 2004)

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 
22:35 Lapzárta
23:05 Riasztás
23:30 Hírvilág (ism.)

AXN

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

helyszínelők
22:00 Trinity kórház 

(am. filmsor., 1. rész, 2009)
23:00 Derült égből család
23:55 ZOOM
00:00 Váltságdíj
01:00 CSI

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

10:05 Gyilkos sorok
11:05 Egy kórház magánélete
12:05 Tuti gimi
12:55 Szezon 

(magyar vígj., 2004) 
14:45 Monk 
16:30 CSI: A helyszínelők
17:20 Gyilkos számok
18:10 A nagy házalakítás
19:00 A dadus
19:30 Jóbarátok
20:30 Két pasi - meg egy kicsi
21:30 CSI: A helyszínelők
22:30 Észvesztő 

(am. filmdráma, 1999) 
00:50 Nyomtalanul
01:40 Constantine 

Eurosport 

10:30 Tenisz / Ausztrál open,
Melbourne, 9. nap

15:15 Labdarúgás (élő) / Ázsi-
ai kupa, Katar, elődöntő

18:45 Alpesi síelés (élő) /
Világkupa, Schladming,

19:45 Olimpiai játékok 
/ London hívása

19:50 Tenisz / Ausztrál open,
Melbourne, 9. nap

20:45 Tenisz / A játék Mats
szemével

21:15 Alpesi síelés / Világkupa,
Schladming, Ausztria,
férfi, szlalom, 1. futam

21:45 Alpesi síelés (élő) /
Világkupa

Minimax (kábel)

15:00 Leon 
15:05 Inami 
15:30 Magyar népmesék
15:40 Franklin csodás karácsonya
16:30 Hunyor-major
16:55 Lőrinc kandúr
17:05 Vízcsepp Mester
17:30 Játsszunk 

a Szezám utcában!
17:55 Elmo világa
18:15 Világjáró Grover
18:25 Bert és Ernie kalandjai
18:30 Pearlie
18:55 Inami
19:20 Magyar népmesék
19:35 Hunyor-major
20:00 Lőrinc kandúr

A nagy házalakítás   - 18:10/ Viasat 3
A show úgy indul, hogy "A nagy házalakítás" designer csapata
meglepetésként betoppan, a kiválasztott családhoz és elrepítik
őket egy izgalmas vakációra. Amíg a család távol van, a
tervező csapatunknak, beleértve a kivitelezőket, szállítókat
és szakmunkások százait, összesen csak hét napjuk van...

Észvesztő    - 22:30 / Viasat 3
1967-ben járunk. A 17 éves Susanna Kaysen alig különbözik
a legtöbb amerikai lánytól; ő is bizonytalan, összezavarodott
és küszködve próbálja megérteni az őrületes tempóban
változó világot. A szülők kérésére találkozik egy pszichiáterrel,
aki aztán tüstént néven is nevezi szokatlan viselkedését.

Kedd / január 18.

16:05
Művészet az anatómiában

22:00
Trinity kórház 

20:00
Híradó 

17:25
Tempó

15:25
Tört fények  ólomkeretben

21:40
Szabó Magda: Az ajtó 

16:50
Charly, majom a családban

00:55
A halálkutya 

12:05
Tuti gimi

21:15
Alpesi síelés

17:30
Játsszunk  a Szezám utcában!

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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