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Hír és hírháttér

Karácsonyi ünnepek 
mall-vallás szerint 

Hogyha van olyan ember, aki Marosvásár-
helyt valaha is azzal a jelzővel illette, hogy
porfészek, kicsi város, ahol nem történik
semmi – nem szidom őket, hisz velem is
előfordult, hogy Flekkenfalvát unalmas köz-
ségnek neveztem –, annak azt ajánlom,
hogy látogasson ide karácsony előtti héten.
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>>> 4. oldal Vélemény

Ezt elkúrtátok... nem is kicsit, nagyon

Ha önként nem mond le néhány hónappal ezelőtt a
Színművészeti Egyetem rektora, ha nem ilyen „ha-
tékonyan” egyengeti kisebbségi sorsunkat az RMDSZ
kulturális és örökségvédelmi minisztere, a tanügyért
felelős kormányfő-helyettese és az összes érintett
államtitkár és tanácsos, ha nem duzzasztották volna
fel alpári átszavazókkal az eddigi magyar vezetők
ezt az intézményt, ha lett volna cseppnyi becsület a
köpönyegforgatók tantestületében, akkor ezt az egyetemet magyar rektor vezetné.

Hír és hírháttér

2011 – a bizonytalanság éve

Gazdasági szempontból, de általános te-
kintetben is, egy aránylag csendes, köny-
nyen felejthető évet zárunk. Nem volt
részünk újabb gazdasági válságban, csak
az eddigi maradt fenn, és tartotta feszült-
ségben a világot. Ha egyetlen fontos és
megrázó eseményt kellene kiválasztani
2011-ből, akkor az valószínűleg a japán
atomkatasztrófa lenne. 

>>> 4. oldal

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

Sport

Zsinórban harmadszor:
Mátyus Ervin Maros
megye legjobb sportolója

Marosvásárhely ötszörös kempo világbajnoka,
a 2009-es és 2010-es év legjobb Maros megyei
sportolója, az idén, Szentpéterváron megren-
dezett kempo világbajnokságon megszerzett
két arany- és egy ezüstérmével harmadszor
is kiérdemelte Maros megye legjobb sportolója
titulust. Eddig ő az egyetlen sportoló me-
gyénkben, aki egymás után háromszor nyerte
el ezt az elismerést. A Központnak készségesen
válaszolt néhány kérdésre.

>>> 5. oldal

Tévéműsor
melléklet

Vásárhelyi lakosként, bevallom, még sosem voltam a Rozmaring utcai hajléktalanszálló környékén, úgyhogy amikor
a december közepi hidegben és hófúvásban – ezt az időjárást ékes magyar nyelvünk szólásával úgy nevezik, hogy
„a kutyát se engedd ki a házból” – kerestem az épületet, folyton az járt a fejemben, hogy vannak emberek, akik a
telet lakás nélkül vészelik át...  Az utcán sétálva akarva akaratlanul is belebotlunk hajléktalanokba, akik padon,
járdán, lépcsőn vacogva üldögélnek. Elfordítjuk a fejünket, bele sem gondolva, hogy ugyan mi a meleg szobában
ücsörgünk, de odakint emberek fagynak meg minden évben a mínusz fokokban. >>> 3. oldal

Weöres Sándor: 

Szép a fenyő
Szép a fenyő télen, nyáron
Sose lepi dermedt álom
Míg az ágán jég szikrázik
Üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
Érkezik az új esztendő
míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

Nyitva!



Verebes István: Senki sem
tökéletes, avagy nincs, aki
hűvösen szereti
Újabb nagytermi előadásnak
kezdődtek el a próbái a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színházban.
Verebes István Senki sem töké-
letes, avagy nincs, aki hűvösen
szereti című zenés vígjátékát Ká-
nyádi Szilárd rendezésében viszi
színre a Tompa Miklós Társulat.
A darab alapötletéül Billy Wilder:
Van, aki forrón szereti című filmje
szolgált, melynek nyomán Vere-
bes István megírta a darab szö-
vegkönyvét. Az előadás bemu-
tatójára 2011. december 30-án
kerül sor, a premierre érvényesek
lesznek a Bernády György me-
cénás bérletek és a Kemény Já-
nos bemutató bérletek.

Sivatag szürkéi a várban
A Csendház Művészeti Alapítvány
szervezésében Csatlós Levente Si-
vatag szürkéi című képzőművészeti
kiállítása nyílt meg a marosvásár-
helyi várban lévő Museum Caféban.
A tárlat január 7-éig lesz látogat-
ható naponta 8 és 22 óra között.

Keresztjeink 
– címerkiállítás
A Bolyai téri unitárius egyház-
község az Örmény–Magyar Kul-
turális Egyesülettel közösen a
Novák József  képzőművész és
a  Bolyai Farkas Elméleti
Líceum vallástörténeti munka-
csoportja által megnyitották a
világvallások keresztmotívumait
bemutató Keresztjeink című ün-
nepi kiállítását. A tárlat két hétig,
az ünnepek alatt látogatható. A
belépés ingyenes.

Téli Szalon
A Képzőművészek Szövetségének
Marosvásárhelyi Fiókja az idén is
megrendezte a megyében élő
festők, grafikusok, szobrászok és
a többi műfajt képviselő alkotók
közös tárlatát. A hagyományos
rendezvény ezúttal is számos új
műalkotást visz a közönség elé,
és átfogó képet nyújt a megye
képzőművészeti kínálatáról is. A
kiállítás a Kultúrpalota földszinti
galériáiban látható.

Kedei Zoltán kiállítása
A marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templom Bözödi György-
termében hétköznaponként 9-13
óra között megtekinthető Kedei
Zoltán festőművész kiállítása.

Székely festékesek
A gyergyószentmiklósi Tarisz-
nyás Márton Múzeum és a ma-

rosvásárhelyi Néprajzi és Nép-
művészeti Múzeum szervezésé-
ben ez utóbbi székhelyén (Ró-
zsák tere 11. szám) nyílt
meg Páll Etelka Székely festéke-
sek című, január 25- ig látogat-
ható kiállítása.

Segíts,
hogy segíthessünk!
December 23-án, pénteken 13-
19 óra között örökbefogadó na-
pot tartanak a marosvásárhelyi
Promenada Mall Media Galaxy
bejáratánál, ahol kiskutyákat ad-
nak örökbe olyan gazdáknak,
akik örömmel viselik gondját a
jószágnak. Az eseményt a helyi
állatbarátok szervezik az Orszá-
gos Állatvédő Egyesületek Szö-
vetségének támogatásával.

Karácsonyi koncert
December 23-án, 7 órától Gyer-
mekek a gyermekekért karácso-

nyi koncertet szerveznek a Mű-
vészeti Líceum kórusának és ze-
nekarának előadásában, a Ma-
ros Művészegyüttes
közreműködésével. A koncert a
Maros Művészegyüttes köves-
dombi előadótermében kap he-
lyet. Az előadás bevételét a kór-
házban fekvő gyerekek,
valamint az idősotthonban élők
megajándékozására fordítják.

Csillagfény, 
mi követünk
December 25-én, vasárnap este
7 órától Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalota nagytermében az
Amicus Christi együttes és Pus-
kás Győző Csillagfény, mi köve-
tünk című karácsonyi előadására
kerül sor. Meghívottként fellép
a kolozsvári Echo kvartett. Mű-
sorvezető: Banga- Jánossy Emil
lelkész. Az előadásra a belépés
díjtalan.

2. oldal >> Naptár december 23-29.

Névnapok
December 23. Viktória
December 24. Ádám, Éva, Noémi, Ervin, Hermina, Adél
December 25. Eugénia, Anasztázia, Anasztáz, Nyeste
December 26. István, Dénes, Előd, Stefánia
December 27. János, Lázár, Teodor
December 28. Kamilla, Tódor, Ármin, Gáspár, Teodor
December 29. Tamás, Tamara, Gáspár, Dávid

Ajánló

Kos: A hét során kialakított új társulások mind sikeresek lehetnek,
de ehhez folyamatosan a kezében kell tartania az irányítást. A tár-
sasági események örömteli pillanatokat szerezhetnek önnek, de
nem kötik le annyira a figyelmét, mint egy új ismertség.

Bika: Munkahelyén és az otthonában is ön az az ember, aki minden
helyzetben a békére törekszik, és a környezetében élők hálásak ön-
nek ezekért a törekvésekért. Fontos papírok aláírása előtt érdemes
átnézetnie azokat egy szakemberrel, hogy ne érhessék váratlan
meglepetések.

Ikrek: Ha ön házas, akkor ezen a héten nagyon könnyen egy hul-
lámhosszra kerülhetnek a párjával, aminek mindketten nagyon
örülnek, hiszen az utóbbi időben igencsak kevés idejük volt egy-
másra. A kapcsolatuk most harmonikusabb lehet, mint bármikor
eddig.

Rák: Ezen a héten az újdonságoknak köszönhetően megnőhet a
népszerűsége, és emiatt új pozícióba is kerülhet. Mindenki elismeri
a képességeit, és akár több ember is feltűnhet a láthatáron, akik
nagyon szívesen dolgoznának önnel együtt. Érdemes kihasználnia
a kínálkozó lehetőségeket.

Oroszlán: Ezen a héten nagyon sok új tapasztalattal gazdagodhat,
és a felfedezések révén rengeteg új információhoz is juthat. Az is
lehet, hogy már régebben a felszínre törtek a rejtett képességei,
de eddig nem igazán vett azokról tudomást. Ezen a héten azonban
lehetősége van kipróbálnia magát új területeken is. 

Szűz: Ezen a héten olyan dolgokba vághat bele, amelyek hozzáse-
gíthetik önt bevételei növeléséhez. A munkahelyi pozíciója is meg-
nőhet, és a kreativitásával is tarolhat. Most meglehet önben az a
bátorság, ami ahhoz kell, hogy teljesen új területeken próbálja ki
magát.

Mérleg: Azt érezheti, hogy rengeteg erő van önben, de azt is ér-
demes lenne kiderítenie, hogy mennyi terhelést bír. Vonzónak
tűnhet egy üzleti társulás lehetősége, de a jogi és egyéb kérdések
nagyon sok idejét rabolhatják el teljesen feleslegesen. Lehet, ér-
demes lenne egy egyszerűbb megoldást keresnie. 

Skorpió: A túl nagy kockázatvállalás most eléggé veszélyes lehet
ön számára, ezért az ilyen jellegű tevékenységeket halassza el.
Ezen a héten inkább igyekezzen a környezetében lévőknek segíteni,
legyen szó kollégákról vagy éppen távoli barátokról, hiszen nem
hagyják majd hála nélkül az erőfeszítéseit.

Nyilas: Mivel remek ízlése van, ezért simán talál magának olyan
ruhákat, amelyekkel könnyen elnyerheti a környezete elismerését.
Most igyekezzen kicsit kicsinosítani az otthonát is, igaz, ez most
jelentős költségekkel is járhat, de ne sajnálja a pénzt erre.

Bak: A hirtelen jött nagy munkakedv és szerelem megszínesítheti
a mindennapjait, és igazán örömmel töltheti el önt, ha a barátaival
vagy éppen a rokonaival lehet a szabadidejében. Munkahelyén
minden a tervei szerint alakul, igaz, kicsit lassabban, mint ahogyan
azt ön szeretné, de aggodalomra nincs semmi oka. 

Vízöntő: Különleges események és meglepetések teszik érdekessé
ezt a hetet. A szokottnál talán jobban érdekelhetik most az olyan
tudományok is, amelyekkel eddig nem igazán foglalkozott. A meg-
érzései kiválóak lehetnek, ezért érdemes most azokra is hallgatni,
nem csak a józan eszére.

Halak: Kiváló egészségnek örvendhet, és most igazán nagy öröm-
mel töltheti el az, hogy ha a szeretteivel töltheti a szabadidejét.
Ezen a héten a munkahelyén igyekezzen elkerülni a konfliktusokat,
és az sem ártana, ha most inkább meghúzná magát a háttérben. 

Horoszkóp

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

Forduljon bizalommal B&B Medical szakellátásai-
hoz. E szelvény kíséretében ingyenes vérnyomás-
és vércukorszint-mérést biztosítunk önnek. 

Cím: Rózsák tere 16, Marosvásárhely (az udvarban)

Szeretne minden pénteken első kézből értesülni
a város legfrissebb híreiről? A vasárnapi kávé
mellé sport, humor és kultúra rovatainkat
olvasni, és a tévéműsort is átböngészni? Akkor
jöjjön be szerkesztőségünkbe, és e szelvény bemutatásával egy hónapos
Központ hetilap előfizetéssel ajándékozzuk meg önt.

Cím: Rózsák tere 16., Marosvásárhely (az udvarban).

B&B
MEDICAL
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Visszatekintő 

kettő – belpolitika

Idén a belpolitika ingoványos, poshadt mocsarát
nem kavarta fel különösebben semmi: se egy jó
vaskos korrupciós botrány, se látványos letartóz-
tatások, de még egy kiadós pártcirkusz sem. Ko-
lozsvár polgármesterét lecsukták ugyan, és pont
korrupció vádjával, valamint néhány kisebb város
vezetőjét is, de valamennyien tudjuk, hogy ez csak
vihar a biliben, és hogy valójában azokat kéne le-
sittelni, akik elrendelték az övékét. Az ősz hajú
kripli, Sorin Ovidiu Vantu folyamatos cucukáztatása
az ügyészség, a börtön és az otthona között sem
egyéb ócska bohóckodásnál; álljon be a szesztila-
lom, ha letöltendőre ítélik – túl nagykutya ahhoz.
Továbbá az, hogy Mircea Geoana rúgott egy csúnya
öngólt, és tipliznie kellett a szenátus éléről, tulaj-
donképpen érdektelen, mert már a 2009-es elbu-
kott elnökválasztás másnapja óta zombi volt, po-
litikai hulla. Ágyő!
Árvíz sem volt az idén (szerencsére), habár azt a
politikusok igencsak szeretik: ki lehet vonulni a
helyszínre síp, dob és nádihegedű helyett luxuste-
repjárókkal, gumicsizmában és vízhatlan kabátban
együttérezni, azaz együttérzést színlelni; na, sebaj,
majd jövőre hátha összejön, úgyis akkor lesznek a
választások. Pedig Emil Bocnak kifejezetten jól áll
a sárdagasztás, az anorákos Basescu is inkább néz
ki segédmunkásnak vagy disznóhizlaldai ólfelelős-
nek, mint államelnöknek, és Udrea naccsám is job-
ban fest gumicsizmában, mint Gucciban. De ez van,
így jártak, ebben az évben csak aszály sújtott, de
az kétszer is: tavasztól nyár közepéig, majd nyár
közepétől késő őszig, azon viszont nincs mit láto-
gatni, a kiszáradt, repedezett tarlót bámulni meg-
lehetősen snassz, még nekik is.
Februárban, ha még egyáltalán emlékszik rá valaki,
góréváltás történt az RMDSZ-nél: Hunor jött, Béla
ment. Eckstein-Kovács Péternek esélye nem volt
Kelemen Hunorral szemben, akinek viszont szintén
nem lett volna bárki ellen, ha nem élvezi az ős-
eremdéeszes nehézfiúk támogatását. Markó „vissza-
vonulása” természetesen csak kamu, továbbra is ő
diktál; Hunor boy valójában nem más, mint Béla
bá szóvivője, ugyanakkor – ha alul lehet egyáltalán
múlni az irredenta gyermekversek trubadúrját, az
egy perc alatt kimondott „ö” betűk fedett pályás
világbajnokát – még szürkébb, még unalmasabb,
még sótlanabb, mint az elődje.
Az RMDSZ minden gáncsoskodása és betartása el-
lenére nagy nehezen mégiscsak bejegyzett Erdélyi
Magyar Néppárt már nem szopik, de még csak
most fedezi fel a környező világot, most tanul járni,
most bújnak a fogacskái. Valójában jól meg va-
gyunk mi… áldva: mindkét politikai szerveze-
tünknek csorog a nyála, azzal a különbséggel, hogy
amíg az EMNP nyáladzása a gyermekkori fogzásra,
addig az RMDSZ-é minden bizonnyal az öregkori
agylágyulásra utal. Mindenesetre reméljük, hogy
Néppárték hamar és különösebb szövődmények
nélkül átesnek a gyerekbetegségeken, és nem olyan
csípőficamos politizálást folytatnak majd, amit az
RMDSZ annak idején „kis lépések politikájának” ne-
vezett (ez egyébként egy magyar egyházpolitikai
kifejezés a nyolcvanas évekből, nem ők találták ki),
s ami valójában nem volt más, nem más, mint az
egy helyben toporgás groteszk pantomimjátéka.
Mert a bélai út, drága magyar véreim, akárcsak
anno a lenini, nem vezet sehova…

Molnár Tibor

Amíg országunkban a szociális ellátórendszer
ezer sebből vérzik, addig évről évre több tucatnyi
hajléktalan leli halálát az utcán. Ha muszáj, akkor
törvényi szigorral kényszerítik őket életvitelvál-
tásra, de a pénzbüntetés vagy elzárás nem lehet
a problémák orvoslása. A szociális intézmény-
rendszer egyik legnagyobb területe az idősek el-
látása mellett a hajléktalanokról való
gondoskodás. Persze ez nem kötelező rájuk nézve,
hiszen a hajléktalan is szabad ember, vannak
jogai, ellenben emberi méltósága kerül veszélybe,
ha a társadalom perifériájára sodródik – és ez saj-
nos, bármelyikünkkel megtörténhet. 2004-es sta-
tisztikai adatok szerint országszerte 13024
hajléktalant számoltak, amelyből 169 Vásárhe-
lyen tartózkodik.

Ismeretes, hogy a szociális ellátórendszer
fenntartása az állam feladata. Ugyanakkor na-
gyon nehéz egy ilyen volumenű intézményformát
működtetni, aminek nehézségeit növeli a forrás-
hiányos finanszírozás, illetve az egyre nagyobb
számban a rendszerbe kerülő, a társadalom mezs-
gyéjére sodródott emberek. A róluk való gondos-
kodás társadalmi felelősség. Ők többnyire egy
szociális lejtőn át jutottak – rendszerint önnön hi-
bájukon kívül – ilyen helyzetbe.

A vásárhelyi hajléktalanszálló
Az állam és az önkormányzat által működte-

tett saját intézmény, a hajléktalanok segítésére
alapított meggyesfalvi negyedbeli menhely
ebben a hónapban töltötte a tizenegyedik élet-
évét. Megtudtuk Székely Istvántól, a menhely
igazgatójától, hogy az intézmény finanszírozását
első fokon az önkormányzat biztosítja, ennek
költségvetéséből különítik el a működtetési ösz-
szeget, ugyanakkor az intézmény szolgáltatásait
igénybe vevő azon tagok is hozzájárulnak, akik-
nek jövedelmük van. A tőlük bejött pénzösszeg
leginkább az étkeztetést fedezi. 

Ne gondolja a kedves olvasó, hogy Hilton-
szerű küllemmel és szolgáltatásokkal rendelkezik
a menhely, de minden feltétel megvan, amire
szüksége van egy személynek egy elfogadható
élethez. Az intézmény egy négy szintes tömbház-
ban működik, ahol 140 férőhelyet tudnak bizto-
sítani az ideiglenes hajléktalanoknak, de szükség
esetén megoldást találnak minden rászorulónak.
Szűk folyosóból nyíló szobák, amelyekben eme-
letesíthető ágyak vannak, párnával, takaróval. A
szobákban polcok is vannak elhelyezve, ahol a
„lakók” személyes tárgyaikat tarthatják. Termé-
szetesen mellékhelyiség, étkezde, és konyha is
van az épületben, dicséretes módon ezen helyi-
ségek mindenike két nyelvű táblákkal van ellátva.

A „lakókról”
Tudjuk, hogy a hajléktalanoknak könnyebb a

problémájukra megoldást találni nyáron, így utá-
najártunk, hogy a mostoha meteorológiai körül-
mények miatt hányan veszik igénybe a menhely
nyújtotta lehetőségeket. „Tavalyhoz képest nem
csökkent, és nem is nőtt a <<vendégek>>
száma, és bár folyamatosan érkeznek új szemé-
lyek, közben oldódnak meg régi ügyek is” – tájé-
koztatott Székely.

Adataink szerint jelen pillanatban 120 személy

tartózkodik az intézményben, de ezek közül csu-
pán 7-9 személy részesül étkeztetésben, azaz csu-
pán a ott lévők 6 százaléka nem rendelkezik
semmiféle jövedelemmel. „Az intézmény műkö-
dési szabályzata szerint csak azon személyek jo-
gosultak az teljes ellátásra, akiknek semmi
jövedelmük nincs, és az általunk elvégzett szoci-
ális ankét során sem találunk olyan rokont vagy
hozzátartozót, aki segíteni tudná őt. Így egy-két
hónapig, amíg körvonalazódik az esetleges új
munkahelye, és jövedelemre tesz szert, biztosí-
tunk neki napi kétszeri étkezést” – magyarázta
Székely István. Ugyanakkor minden ott lakó 6 lej
ellenértékben kaphat reggelit és vacsorát.

A menedékhely szolgáltatásait igénylő szemé-
lyek legtöbbje középkorú férfi, de látogatásom
során találkoztam árva fiatalokkal és idős nőkkel
is. Viszont Székely elmondása szerint családok is
laknak náluk, akiket még nem bíráltak el kedve-
zően a  lakást kérelmező sürgősségi listán, és
egyelőre nincs más lehetőségük. Fekete Simion,
57 éves, és három hete került a hajléktalanszál-
lóba, mert megfagyott a lába, és emiatt nem tu-
dott tovább dolgozni. Bizakodóan néz a jövő felé,
és várja, hogy gyógyulása következtében újra
munkába állhasson. Lukács Károly, 53 éves lakó
is egészségügyi problémái miatt vesztette el ál-
lását, és emiatt lakik csupán három napja a Roz-
maring utcai szállóban. Mindketten elmondták,
hogy bár akaratukon kívül kerültek ebbe az ide-
iglenes kényszerhelyzetbe, biztonságban érzik
magukat, és a „ház körüli” munkákba is szívesen
besegítenek. 

Ugyanakkor karácsony közeledtével a hajlék-
talanszálló lakóinak is segítenek ünnepi hangu-
latot teremteni különböző alapítványok,
felekezetek, és természetesen kisebb ajándékok-
kal és karácsonyi menüvel is meglepik az ünne-
peket is ott töltő lakókat.

Belső rendszabályzat
Az intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy a

„vendégeknek” nem csak tetőt biztosítanak a
fejük fölé, hanem egyfajta szociális gondozást,
megfelelő tisztálkodási lehetőséget, sőt elsőfokú
egészségügyi szolgáltatást is nyújt a létesítmény
orvosa a rászorulóknak. De ami talán a legfonto-
sabb, hogy tanácsadással szolgálnak, felvilágo-
sítják őket a rájuk vonatkozó a törvénykezésekről,

felkészítik őket az esedékes állásinterjúra és mun-
kavállalásra.

Belső rendszabályzata is van az intézménynek,
mert mint ismeretes, sajnos sok hajléktalan hódol
valamiféle szenvedélybetegségnek. Éppen emiatt
az intézmény területén belül tilos az alkoholfo-
gyasztás, a cigarettázás, sőt, ittas állapotban sem
szabad bemenni az épületbe. Ugyanakkor a belső
rendszabályzat bünteti a nem megfelelő viselke-
désmódot, úgy a személyzettel, mint a lakókkal
szemben. Természetesen voltak már konfliktusok
és problémák a lakók között, de a nap 24 órájában
védőszemélyzet van, akik segítenek mindenféle
magaviseleti problémát megoldani.

Az intézmény funkciója, hogy egy „átmeneti
állapotot biztosítsunk a szükséghelyzetbe került
személyeknek, és célunk, hogy az itt ideiglenesen
meghúzódó személyeknek segítsünk továbblépni.
Használni kell ezt az intézményt, de nem kihasz-
nálni azt.” – figyelmeztet Székely.

Kiknek van kiút?
Székely István szerint a „lakók” 55-60 száza-

léka, akinek sikerül elhagynia az intézményt, nem
az utcára megy vissza, hanem egy biztos helyre,
munkahelyet szerez és jövedelme van. „Sajnos az
kétes, hogy idővel mennyire tudják ezt az állapo-
tukat fenntartani, hisz mert vannak visszatérő
eseteink, de elmondhatjuk, hogy szerencsére sok-
nak sikerül kilábalni ebből a helyzetből” – ma-
gyarázta bizakodóan Székely.

Az intézményben való élés teljesen legális kö-
rülmények között zajlik, és Székely elmondta,
hogy szerződést kötnek minden „lakóval”, amely-
ben az intézmény és az illető személy is felvállal
dolgokat, például, hogy közreműködik, hogy
ebből  a helyzetből kilábaljon. A szerződések, 3
vagy 6 hónapra, illetve egy évre is szólhatnak.
Ugyanakkor a kikerült személyeket is nyilvántart-
ják. „Minden bekerülő személynek egy iratcsomót
nyitunk, és ha időközben visszakerül, akkor ahol
megszakadt a folyamat, onnan folytatjuk”. Az irat-
csomók száma már az ezer fele rúg, tehát sokan
megfordultak a Rozmaring utcai menhelyen, de
jó jelként könyveli el a vezetőség, hogy nagy ré-
szük nem kerül vissza, és sikerül „új életet” kezde-
niük a menhely kapuin kívül.

Pál Piroska

Vásárhelyi lakosként, bevallom, még sosem voltam a Rozmaring utcai hajléktalanszálló környékén, úgyhogy
amikor a december közepi hidegben és hófúvásban – ezt az időjárást ékes magyar nyelvünk szólásával úgy
nevezik, hogy „a kutyát se engedd ki a házból” – kerestem az épületet, folyton az járt a fejemben, hogy vannak
emberek, akik a telet lakás nélkül vészelik át...  Az utcán sétálva akarva akaratlanul is belebotlunk hajlékta-
lanokba, akik padon, járdán, lépcsőn vacogva üldögélnek. Elfordítjuk a fejünket, bele sem gondolva, hogy
ugyan mi a meleg szobában ücsörgünk, de odakint emberek fagynak meg minden évben a mínusz fokokban.

Működő szociális intézményünk

Nyitva áll a hajléktalanszálló ajtaja



Sok az eszkimó, kevés a fóka

Több száz igénylést iktattak idén a Városházán, de a kö-
zeljövőben mindössze 10 ANL-s tömbházat adnak át a
Marosvásárhelyen. 
Azon személyeknek, akik hasonló lakásokat kértek szep-
tember 15 – október 15. között kellett felfrissíteniük
iratcsomóikat, függetlenül attól, hogy változott-e a
helyzetük vagy sem. November elején a hivatal előte-
rében kifüggesztették az igénylők pontszámai alapján
összeállított listákat. Az új listán összesen 831 lakás-
igénylő neve kapott helyet, a legtöbben (601) szociális
lakásra várnak, 115-en bér-, és 71-en nyugdíjas lakást
kértek, 44-en olyan ingatlanokban laktak, amelyeket
visszaszolgáltattak jogos tulajdonosaiknak, ezért ma-
radtak fedél nélkül.
2012–2013-ban várhatóan tíz ANL-s tömbház átadására
kerülhet sor Vásárhelyen: hat a Raktár utcában (20-20
lakrésszel), és négy a Március 8. utcában (szintén 20-
20 lakrésszel).
Az ANL-program beindulása óta 257 lakrészt adtak át a
megyeközpontban. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet
támogatja a Lazarenumot
Rizst, cukrot, olajat, lisztet és édességeket tartalmazó,
kilencszáz kilogrammos élelmiszer-segélycsomag ér-
kezett karácsonyra Marosvásárhelyre a Lazarenum Ala-
pítványhoz. Az adományozó a magyarországi Ökume-
nikus Segélyszervezet és annak nagykövete, Lévai Anikó.
Az alapítvány eddigi támogatója a hollandiai KOEH ala-
pítvány volt, de miután azok áttették szolgálataik hely-
színeit Ukrajnába, Albániába és Bulgáriába, a Lazarenum
anyagi támasz nélkül maradt. Ezért fordultak fennállásuk
óta először magyarországi segítségért. A magyar kor-
mányfő feleségének, illetve az Ökumenikus Segélyszer-
vezetnek a válasza nem váratott magára, azonnal meg-
érkezett a kilencszáz kilogrammos élelemszállítmányt,
valamint a hosszabb távú együttműködés ígérete.  

Kisbusz a fogyatékkal élőknek 

Az Alpha Transilvania Egyesület és az Ortoprofil, orvosi
kiegészítőket gyártó cég közösen indított kampányában
egy mikróbusz megvásárlására gyűjtenek pénzt, amelyet
a Maros megyei fogyatékos gyerekek Mint ismeretes,
Maros megyében több mint 1200 fogyatékos gyerek él.
A mikróbusz értéke megközelíti a 20 ezer eurót, és

igencsak szükséges, ugyanis nagyban könnyítené a be-
teg gyerekek terápiákra való szállítását, hisz e kezelés
elengedhetetlenül fontos fejlődésük szempontjából.
Azon marosvásárhelyiek, akik valamilyen összeggel is
hozzájárulnának a pénzgyűjtő kampányhoz, megtehetik
a Hyperion, Cody Group, Kobak és Kulcslyuk könyves-
boltokban, valamint a Profi Office és a Papyrus üzletek-
ben felállított urnáknál.

4. oldal >> Hír és hírháttér december 23-29.

HIRFOLYAM 

Ha önként nem mond le né-
hány hónappal ezelőtt a
Színművészeti Egyetem
rektora, ha nem ilyen „ha-
tékonyan” egyengeti ki-
sebbségi sorsunkat az
RMDSZ kulturális és örök-
ségvédelmi minisztere, a
tanügyért felelős kor-
mányfő-helyettese és az
összes érintett államtitkár
és tanácsos, ha nem duz-
zasztották volna fel alpári
átszavazókkal az eddigi
magyar vezetők ezt az in-
tézményt, ha lett volna
cseppnyi becsület a köpö-
nyegforgatók tantestületé-
ben, akkor ezt az egyete-
met magyar rektor
vezetné. 

De sajnos, a színfalak mö-
götti megállapodás értelmé-
ben, vagy egyszerűen csak az
emberi butaság miatt egy újabb
végvárat veszítettünk el. A nem-
zetiség önmagában nem érték.
El kell fogadnunk (mi mást is

tehetnénk?) ezt az új helyzetet,
de mivel adott volt egy több-
ségében magyar szavazói kö-
zösség, amelyik nyilvános és lo-
gikus indoklás nélkül a román
jelöltet választotta, jogos a ma-
gyarok felháborodása és kér-
dőre vonása. Hogyan juthatott
ide a közpénzekből működte-
tett, a kormányzat felügyelete
alatt álló, számunkra oly fontos
és meghatározó intézmény?

Néhány hónappal ezelőtt,
amikor hírtelen sietős lett az
egyetem rektorának, hogy a
Nemzeti Színház vezetői tiszt-
ségét foglalja el, ésszerűnek
tűnt az a feltételezés, hogy ez
a lépés egy kis áldozatot jelent
a nagyobb célok eléréséhez. A
2012 márciusáig érvényes
mandátumáról mondott le egy
magyar vezető, pedig volt és
van még olyan magyar ember
Erdélyben, aki képes lett volna
a színház vezetésére. Ez a „hely-
cserés támadás” valójában egy
nagyon rossz lépés volt, és mi,

egyszerű „nézők” csak csodál-
kozunk azon, hogy mindössze
egy ilyen együgyű stratégiára
futotta a „diplomáciáról” híres
magyar vezetőknek. Már akkor
tudták, kik vannak a vezető-
ségben, kik fognak szavazni,
kik lehetnek a jelöltek, melyek
az esélyeink. De mégis, a párt-
elnökké választott miniszter a
„szakértői csapatával” együtt
áldását adta ehhez a lépéshez.
Bár ne tette volna! Akkor ma
magyar rektora lenne az egye-
temnek és magyar igazgatója
lehetne a színháznak. Nagyon
jól tudjuk, a nemzetiség nem
garancia arra, hogy valaki jó
munkát is végez, de az állami
intézményeknél köztudottan
politikai alapon történnek a ki-
nevezések, még akkor is, ha
erre nincs nyílt bizonyíték. Az
RMDSZ pedig az egyetlen, par-
lamenti képviselettel is rendel-
kező romániai magyar érdek-
képviselet volt.

Vétkesek közt cinkos aki

néma. Egyénileg is hibáztat-
ható az, aki tagja volt annak a
választói közösségnek, amelyik
nem volt képes hű lenni önma-
gához és az őt  feladatokkal
megbízó erdélyi magyarság-
hoz. Egyértelműen tettenérhe-
tők azok a személyek, akik fe-
lelőssé tehetők a történtekért.
Azok, akik közvetlenül érintve
voltak az áthelyezésekben, akik
elmulasztották az előzetes
egyeztetések lefolytatását, akik
álszent módon kihátráltak egy
közösség mögül. Akik érdem-
telenül vallják magukat erdélyi
magyaroknak, akiknek nem jár
sem becsület, sem tisztelet,
akikre nincs szüksége a közös-
ségünknek. Ha ennyire meg-
alázó módon gúnyt űznek a
mások számára oly fontos ér-
tékekből, ha nem képesek az
alapvető emberi elvárásoknak
eleget tenni, ha hazugok, ge-
rinctelenek és árulók, jobb ha
máshol keresnek boldogulást.

Ferencz Zsombor

Ezt elkúrtátok... nem is kicsit, nagyon

Karácsonyi ünnepek mall-vallás szerint
Hogyha van olyan ember, aki Marosvásárhelyt valaha is azzal a jelzővel illette, hogy porfészek, kicsi
város, ahol nem történik semmi – nem szidom őket, hisz velem is előfordult, hogy Flekkenfalvát
unalmas községnek neveztem –, annak azt ajánlom, hogy látogasson ide karácsony előtti héten. 

Az embernek kis túlzással az az érzése,
ahogy a központ közelébe ér, hogy egy mini
Buenos Aires tárul a szeme elé: autók százai
lepik el az utakat, természetesen idegesen
dudáló, káromkodó és univerzálisan érthető
gesztikulálásokkal kívánnak egymásnak
igazán boldog, békés ünnepeket a gépko-
csivezetők. Köztük az ugyancsak lelküket
ünneplőbe öltöztetett forgalmi rendőrök,
fejük búbjáig kivörösödve mutogatnak, és
fújják a sípjukat, amellyel nem hogy terel-
nék a forgalmat, hanem inkább gátolják. 

Az a kérdés fogalmazódott meg ben-
nem, hogy vajon, azok az emberek, akik
ezen a héten autóba ülnek, megtöltik a
nagy, kisebb és még kisebb áruházakat,
elözönlik a piacot, az utcát és a főteret,
vajon hol bujdokoltak az év többi hetében?
Vajon mindenki vért és verejtéket izzadva
dolgozott, és a felgyülemlett feszültséget
a karácsony előtti héten akarja a családja
és a vele egy városban élő lakosok nyakába
zúdítani?

Na, és persze a fenyőfa...

Ott nem ismernek viccet az emberek. Ki
kicsit, ki nagyot, ki ezüstöt, ki normandiait,
ki görbét és ki egyenest keres, de a harc az
véresen komoly. A tehetősebbje autója te-
tején vagy csomagtartójában szállítja haza
a feldíszítésre váró fát, de olyat is láttam,
aki számomra felfoghatatlan operativitással
és gyorsasággal száguldott a kerékpáron,
amelynek mindkét oldalára egy-egy ter-
metes fenyő volt felerősítve.

Az áruházláncok is dugig voltak műfe-

nyővel: díszített és csupasz, dús és pár ággal
éktelenkedő, és a zöld szín minden árnya-
latából válogathattunk magunknak ünnepi
fát, amely mellett áhítattal énekelhetjük
szentestén az „óh műfenyő, óh műfenyő,
polietilén minden ágad” című ópuszt.

Kíváncsian mentem el karácsony előtt
két nappal a piacokra is, hogy megnézzem,
utolsó száz méteren mennyiért is lehet igazi
fenyőfát kapni. A választék skálája nagyon
széles: a zsebbarát (de nem szem- és kör-
nyezetbarát) 8 lejes fenyőtől kezdve, a 120
lejért kínált kicsi és dús tűlevelűn át, egé-
szen a 200 lejes hatalmas fenyőkig min-
denfélét lehetett kapni. Sőt, 10 lejért tetszés
szerint ajtóra akasztható, vagy asztalra he-
lyezhető koszorúkat is árusítottak, és –
újabb átvett amerikai szokás szerint – a fa-
gyöngyöt is aprópénzért kínálták. 150 lejért
öko-barátságot is vásárolhattunk tudatunk-
nak, hisz ennyiért cserépbe ültetett fenyőfát
szerezhettünk be, amit terv szerint tavasszal
a kertünkbe ültetünk ki, vagy... nemes egy-
szerűséggel január 6-án ugyanott végzi az
élő fa, ahol a többi elszáradt, szaloncukros
papírokkal integető 8 lejes vörösfenyő.

Az üzlet az üzlet

A latyakos időjárás miatt gumicsizmát
viseltem, és három karácsonyfaárus épp ar-
ról brainstormingolt, hogy mit vegyenek
karácsonyra a feleségüknek. A legjobb aján-
dékötletnek a piac másik sarkában keres-
kedő „aranyárus” portékája bizonyult, amíg
az én gumicsizmám felül nem írta ezt. El-
mondták, hogy praktikus is lenne az asz-
szonynak, és biztos örülne is neki, sőt még
nem is kellene annyit fizetnie érte, mint az
„aranyoscigánynak”, hanem a pár csizmáért
ideadna egy 130 lejes normandiai fenyőt.
Mindhármuknak ez fair biznisznek tűnt,
csak én tettem fel szerényen a kérdést, hogy
jó, jó, de én akkor miben megyek haza? Kis
tanakodás után kisütötték, hogy ez esetben
csere tárgya lenne egy 100 lejes fenyőfa,
és kifizetnék az engem mezítláb a lakás-
omig szállító taxi árát. Lehet, hogy a nem-
leges válaszommal az év legjobb üzletét
szalasztottam el...

Pál Piroska



5. oldalHír és hírháttér <<december 23-29.

Marosvásárhelyen nem tör-
tént semmilyen lényeges gaz-
dasági előrehaladás. Az
egyetlen kimagasló eredményt
az a vállalat érte el, amelyet a
nagyfokú környezetszennye-
zése miatt egész egyszerűen be
kellene zárni. A politikai kon-
junktúra viszont (a magyar,
marosvásárhelyi miniszter ve-
zényletével) folyamatosan to-
lerálja a
szennyezési-határér tékek
többszörös túllépését. Termé-
szetesen, a városunkban és a
megyében vannak még nyere-
séges vállalkozások, és remél-
hetőleg ez így marad a jövőben
is, de ha összehasonlítjuk az it-
teni eredményeket a környező
megyékkel, akkor sajnos nincs
okunk a túlzott optimizmusra.
Az ipari parkra inkább a ha-
nyatlás volt a jellemző, a repü-
lőtér fejlődése nem volt
elégséges, a megye infrastruk-
túráját nem fejlesztették. Nagy
visszhangja volt a helikopteres-
vállalkozó letartóztatásának,
de ma már „fellélegezhet” min-
denki, mert a rácsokon kívül,
szerettei körében töltheti az
említett személy is az ünnepe-
ket. Visszagondolva az esemé-
nyek fonalára, az elején azt
mondhattuk volna, hogy lám-
lám, vigyázni kell, kivel és ho-
gyan üzletelünk, de ma már
azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy márpedig „vállalkozni”
megéri. Nincs új a nap alatt, a
látványos meghurcolás csak a
szemfényvesztés kedvéért zaj-
lott, mert máskülönben már
elítélték volna az érintett sze-
mélyeket, vagy nyilvánosan
bocsánatot kellett volna kér-
niük a vádlóknak. Az ügy azon-
ban elhúzódik, a városban a
politikai kedélyek lecsillapod-
tak. Mindenki továbbra is meg-
kapja a maga „tortaszeletét”, a
lakosok pedig ujjonghatnak a
díszbe öltöztetett főtér láttán,
és fizethetik a keservesen
megszerzett jövedelmük után
a helyi tanács és a központi ha-
talom által kivetett sarcot. Ez
lehet a legfőbb oka annak,
hogy a város egy helyben topo-
rog, hiszen nincs valódi ver-
senyhelyzet, nincs
átláthatóság, nem érvényesül
a jogállamiság. Annál inkább

hódítanak a helyi kiskirályok, a
minden hájjal megkent politi-
kus-vállalkozók, az érdekszö-
vetségek. Bízzunk a nyugati
nyílt és demokratikus társa-
dalmi rend meghonosodásá-
ban, hogy legalább ebből a
szempontból távolodjunk el a
Balkántól. Remélhetőleg a jö-
vőben nagyobb becsületnek és
elismerésnek fog örvendeni a
tudás, a munka, a kitartás és a
következetesség, legalább itt,
a mi kis helyi közösségünkben.

Romániában, országos vi-
szonylatban a már korábban
érvénybe lépett gazdasági vál-
ság éreztette a leginkább a ha-
tását. Továbbra is
mélyrepülésben van az ingat-
lanpiac, mert ez a bizonytalan
környezet elveszi a vállalkozók
befektetési kedvét. A nehézsé-
gek leküzdésére szinte egyet-
len megoldásként a
verespataki ciános aranybányát
emlegették a hatóságok, pedig
mi ennél többre (vagy másra)
számítottunk volna. A kormány
teljesen tehetetlen volt a már
megnyirbált bérek és a lako-
sokra háruló növekvő terhek
által okozott társadalmi fe-
szültségekkel szemben, de
ennek ellenére nem voltak je-
lentős utcai tüntetések, felvo-
nulások az országban. Ennek
egyik fő oka az lehet, hogy az
ország „kollektív tudatában”
még élénken él az elnyomással
szemben fennálló tehetetlen-
ségi ösztön, és nem véletlen az
a közmondás sem, hogy „a pu-
liszka nem robban”. Ezzel
együtt 2011-ben azzal is vi-
gasztalhatták magukat az or-
szág lakosai, hogy „a szomszéd
kertje sem zöldebb”. Az évek
óta tartó súlyos görögországi
válság, a magyarországi meg-
szorítások, az égbeszökő olasz
adósságok mind arra voltak
jók, hogy a gyarló emberi tu-
lajdonságunknak megfelelően,
enyhüljön a mi szegénységünk
és szerencsétlenségünk által
okozott fájdalmunk. Ahogy egy
jó román közmondás mon-
daná, „csak rosszabb ne le-
gyen!”. És bizony, figyelembe
véve az ország általános gaz-
dasági helyzetét, a folyamatos
eladósodást, a kincstári vagyon

eltékozlását valamint a min-
denkori román kormány rövid-
látó politizálását, azt
mondhatjuk, hogy az is jó
lenne, ha a jövőben nem rom-
lana számottevően az életszín-
vonal.

Világviszonylatban nehéz
tisztán látni a helyzetet. Min-
den válság vagy fellendülés,
háború és béke, egyesítés vagy
szétbontás mögött jól megha-
tározott gazdasági érdekek áll-
nak. Ezt nyugodtan
kijelenthetjük anélkül, hogy az
„összeesküvés-elmélet” –
egyesek számára – nevetséges
csapdájába esnénk. Minden
fontos gazdasági vagy politikai
bejelentés mögött stratégiai
elemzések állnak, és el kell is-
mernünk, hogy a legtöbb eset-
ben valamilyen manipulációs
folyamat áldozatai vagyunk.
Persze, el kell hinnünk, hogy
válság van Európában, problé-
mák vannak az Amerikai Egye-
sült Államokban, és
összességében, ez a globalizált
világpiac egy nagy krízistenger,
de be kell látnunk azt is, hogy
még mindig van (pontosabban
lehetne) elegendő táplálék- és
energiaforrás a Földön, ami a
több mint hatmilliárd lakos
megélhetését biztosítaná.
Ugyanakkor, vannak olyan
földrajzi területek, ahol jelen-
leg nagyobbak a nehézségek,
és ez változik történelmi ko-

ronként. Kelet-Európa egy vi-
szonylag szerencsés övezetnek
számít, de ne feledjük, hogy a
gazdasági hatalom nem ezen a
kontinensen van. Az amerikai
gazdasági uralom hanyatlása
és az ázsiai reményteljes fejlő-
dés lelassulása és kifulladása
nyomán egyesek Afrikában lát-
ják a világgazdaság megmen-
tésének a zálogát. Konkrét
értelemben is megfigyelhető

egy migráció, amely során eu-
rópai vállalatok az észak-afrikai
államokba költöztetik gyárai-
kat. Az egyre ijesztőbb mérete-
ket öltő gazdasági válság még
nem érte el azt a kritikus pon-
tot, amikor robbanásszerű és
visszafordíthatatlan folyama-
tok jönnének létre, de ez az év
volt eddig a legforróbb az Eu-
rópai Unió életében. Az is elő-
fordulhat, hogy amire Románia

a Schengeni övezet tagjává
válna, újabb megszorításokat
vezetnek be a tagállamok kü-
lönválasztására, és amire mi is
elérnénk az euró bevezetésé-
hez előírt gazdasági szintet,
már nem fog létezni csak a tör-
ténelemkönyvekben ez a 21.
századi pénznem. Egy boldo-
gabb gazdasági újévet!

Ferencz Zsombor

2011 – a bizonytalanság éve
Gazdasági szempontból, de általános tekintetben is, egy aránylag csendes, könnyen felejthető évet zárunk. Nem volt részünk újabb gazdasági vál-
ságban, csak az eddigi maradt fenn, és tartotta feszültségben a világot. Ha egyetlen fontos és megrázó eseményt kellene kiválasztani 2011-ből,
akkor az valószínűleg a japán atomkatasztrófa lenne. Természetesen, volt még számtalan – akár pozitív kicsengésű – nagy jelentőségű esemény,
mint például az amerikaiak kivonulása Irakból, vagy Berlusconi várva-várt bukása, de ezek már kisebb szerepet kaptak a médiában. Az alábbiakban
azt elemezzük, hogy az elmúlt év során milyen változások következtek be helyi, országos és világviszonylatban.

Nyilatkozat

Aggodalommal tapasztaljuk, hogy az elmúlt napokban Csíkszereda, a Székelyföld újra a román sajtó
kereszttüzébe került. Ezúttal tizenéves gyerekek, az U16-os válogatott magyar jégkorongozóinak a sport
világában amúgy teljesen szokványos cselekedetei miatt. Nem is kívánunk ennél az apró incidensnél
időzni, az viszont, ami azóta történt, rávilágít, hogy miképpen is képzeli a román közélet vezetőinek,
valamint a közvélemény formálóinak egy része (túlzottan nagy része) a román-magyar együttélést még
2011 végén is.

A tizenéves gyerekek ellen indított hecckampányt a Csíkszeredában rendezett román-magyar felnőtt
jégkorongmérkőzés miatti újabb sajtóhadjárat követte, s a néhány illetékes és politikus
megnyilvánulása, melyek újra eltekintenek a sporteseménytől, csupán a játékosok, valamint a
Székelyföld lakóinak megalázását célozzák.

Véleményünk szerint azok a jégkorongozók, akik székelységüket, magyarságukat nyíltan vállalva
léptek jégre és győztek Magyarország, anyaországunk válogatottja ellen, emberségből, európaiságból
példát mutattak mindannyiunk számára. 

Esztendők óta figyelemmel kísérve azon székely-magyar sportvezetők, sportolók erőfeszítéseit, akik
rossz esetben gáncs, jó esetben is csupán érdektelenség mellett, hatalmas erőfeszítésekkel tartják
életben gyakorlatilag az egész ország jégkorongsportját; tudatában annak, hogy több székelyföldi
önkormányzat is mekkora anyagi erőfeszítéseket tesz ugyanezért a célért, s látva, mi ezért a „köszönet”,
leszögezhetjük: a fentieknél jobb érv nem is kell a Székelyföld autonómiájának szükséges és
halaszthatatlan voltára.

Tőke Ervin, György László,
elnök, megbízott elnök,
Erdélyi Magyar Néppárt Erdélyi Magyar Néppárt 
csíkszeredai szervezet csíkszéki szervezet



Gyergyóalfalu templomának kapuján ol-
vasható egy évszám: 1213. Ha másból nem,
ebből azért sejthetjük, hogy Gyergyóalfalu
nem éppen fiatal település. Aztán itt van ez
az affér a János Zsigmonddal is, ugye. Arra
gondolok, amikor az unitárius hitre tért
János Zsigmond fejedelem eldöntötte, hogy
ő bizony áttéríti Csíkszék, Gyergyószék és Ká-
szonszék népét is az új vallásra.

1567 pünkösd szombat volt, amikor
János Zsigmond fejedelem óriási had élén
megérkezett Csíkba. Könnyűnek ígérkezett
a térítés, ekkora haddal, csak hát a fejede-
lem nem számolt a gyergyóalfalui plébá-
nossal, István atyával. Rosszul tette. Mert
István atya mozgósította a falu s Csík kato-
likus népét, akik ellene álltak János Zsig-
mondnak, s a Tolvajos-tetőn
megfutamították az erőszakos térítőt. A
csata alatt a csíksomlyói kegytemplomban
imádkoztak az asszonyok és a gyermekek
Babba Mária előtt, s kérték a Szűzanya se-
gedelmét. A Szűzanya segített, Csík katoli-
kus maradt, s e győzelem emlékezetére
tartják mai napig a csíksomlyói búcsút.
(Persze az unitáriusok szerint mindez csak
legenda – de ha legenda, hát legenda.
Annyi baj legyen…)

Amúgy ha valaki elvetődik Gyergyóalfa-
luba, ne mulassza el megtekinteni a temp-
lomot, s a templomkertben azt a
zászlótalapzatot, amelyet 1942-ben állít-
tattak a faluból Budapestre származottak.
A talapzat felirata így szól:

„Ember vésd szívedbe, hogy ez a föld
mindig székely volt és az is marad.”

No, mindezt csak azért mesélem, hogy
legyen némi fogalmuk, honnan is jött mi-
hozzánk ez a Gergő gyerek, ez a „román
g…i.”

Onnan jött. Gyergyószékből. Onnan jött,
s hozott magával valami ottani tisztaságot
s levegőt, s hozta nyelvünk romlatlanságát.
Mikor egy kérdésre válaszolva azt mondta,
„nagyon örülök, hogy eljuttam idáig”, 
megint megmelegedett a szívem. Mert hát
így mondják arrafelé, hogy „eljuttam”, s
nem pedig eljutottam… De ez is mellékes.
Ez is csak az élet s a megmaradás…

Néztem, hallgattam Baricz Gergőt, ezt a
legkisebb királyfit, s eszembe jutott minden
erdélyi utam. A sok megköszönhetetlen,
meghálálhatatlan mindenség, amit ott
kaptam, őközöttük. S persze eszembe ju-
tottak az onnan való írók, művészek: Mikes
Kelemen, Dsida Jenő, Áprily Lajos, Nyírő Jó-
zsef, Tamási Áron, Benedek Elek, Bodor
Ádám, Ady Endre, Jékely Zoltán, Kányádi
Sándor, Sütő András, Lászlóffy Aladár, Re-

ményik Sándor, Szi lágyi Domokos, Tompa
László, Wass Albert, Páskándi Géza, Szervá-
tiusz Tibor, Kós Károly. S a Bolyai testvérek.
Apáczai Csere János, s a Házsongárd halha-
tatlanjai…

„A tavasz jött a parttalan időbens meg-
állt a házsongárdi temetőben.

Én tört kövön és porladó keresztenAletta
van der Maet nevét kerestem.

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,s
tudtam, elmúlt nevét már nem találom.

De a vasárnap délutáni csendbennagyon
dalolt a név zenéje bennem.

S amíg dalolt, a századokba néztems a
holt professzor szellemét idéztem,

akinek egyszer meleg lett a véreAletta
van der Maet meleg nevére.”

S eszembe jutott a román jégkorong-vá-
logatott, amely magyar nemzetiségű srá-
cokból áll, s akik a minap Csíkszeredában a
magyar válogatott elleni mérkőzésen elé-
nekelték a magyar Himnuszt. Aztán elver-
ték a magyar válogatottat négy egyre.
Tánczos Barna, a Román Jégkorong-szövet-
ség elnöke pedig ezt mondta, mikor kitört
a botrány: „Senki sem tehet róla, hogy Csík-
szeredában a magyar Himnuszt éneklik szí-
vesebben.”

S az is eszembe jutott, hogy mennyivel
élhetőbb hely lenne ez a maradék ország,
ha mind itt lennének az erdélyiek, s mind
nem lennének itt az István Jeromos Tóthok.
Mert őmiattuk olyan elviselhetetlen sok-
szor a létezés errefelé. Úgyhogy: Isten ho-
zott Baricz Gergő. Bocsáss meg nekünk…

Bayer Zsolt

Függetlenség,
de mitől?
Áll egy elefántcsonttorony Budapesten, a belváros
közepén. E patinás épületben független szakemberek
– mindentől és mindenkitől függetlenül – olyan lé-
pések előkészítésén és meghozatalán dolgoznak,
amelyek alapvetően befolyásolják a mindennapi
életet.

A Magyar Nemzeti Bankban (MNB) – mert erről az intéz-
ményről van szó – mirólunk, egyszerű halandókról is dönte-
nek. Mirólunk, akik más világban élünk, mert általában füg-
günk valakitől vagy valamitől, és nem engedhetjük meg
magunknak a jegybankot megillető függetlenséget. E héten
is mi voltunk napirenden. Összeült az MNB monetáris tanácsa,
és újabb fél százalékkal megemelte a jegybanki alapkamatot.
A döntésnek köszönhetően borítékolható, hogy még az idén
tovább drágulnak a banki hitelek. Nehezebben és drágábban
juthatunk majd kölcsönhöz, az adósságok növekednek, többet
fizethetünk a pénzintézeteknek. A hétszázalékos alapkamat
tovább fékezi a növekedés és visszaesés határán tántorgó
magyar gazdaságot. Különösen a kis és közepes hazai cégek
számára válik még reménytelenebbé a kereskedelmi bankok
által kínált hitelek felvétele. S persze a betéteink kamata
jóval később követi majd a kölcsönökét, amiből megint nem
nekünk származik hasznunk, hanem a számlánkat kezelő hi-
telintézeteknek.

Mindez akkor, amikor Európa-szerte ellenkező irányba
haladnak a jegybankok, és az alapkamat csökkentésével pró-
bálnak új erőt lehelni a haldokló gazdasági növekedésbe. A
budapesti elefántcsonttoronyban viszont nem ez a fő szem-
pont, a monetáris politika elsősorban az inflációra figyel. S
amikor arra figyelmeztetik a jegybankot, hogy az a rekord-
összegű devizatartalék, amin az intézmény ül, kulcsszerepet
játszhatna a befagyott hazai hitelezés felolvasztásában, ismét
előkerül a féltve óvott függetlenség. – A Magyar Nemzeti
Bank nem tud segíteni – hangzik a lakonikus válasz, mint
amikor az uraság üzen ki a kastélyából, miközben a pórnép
a kapuk előtt segítségért rimánkodik.

S persze Simor András, a jegybank elnöke csak akkor füg-
getlen, amikor a kormánnyal és az országgal közös együtt-
működésről, vagy az MNB pénzügyeinek szorosabb és szank-
cionálható ellenőrzéséről van szó. Mindjárt más a helyzet,
amikor Gyurcsány Ferenc volt stratégiai főtanácsadójának
kell – nehezen észrevehető munkavégzésért – csinos össze-
geket kifizetnie. Nincs szó az elegáns távolságtartásról akkor
sem, amikor a liberális gazdaságpolitika híveit kell a kor-
mánykritika terén megerősíteni. S közben politikai nyilatko-
zatokat tenni és – a monetáris tanács, valamint az alelnökök
létszámának várható növelése kapcsán – politikai komisszá-
rokról beszélni.

Simor András és a függetlenség nem említhető egy napon.
Mint ahogy az sem jó, hogy a Magyar Nemzeti Banknak és
Magyarországnak jelenleg ilyen kevés köze van egymáshoz.
Az MNB most jóval közelebb áll a pénzintézetekhez, mint a
hazai polgárokhoz. Ezen kíván alapvetően változtatni a jegy-
banktörvény módosításával a kormány. Válság esetén luxus
az elefántcsonttorony, kötelező az MNB és a kabinet gazda-
ságpolitikai lépéseinek valamilyen szintű összehangolása.
Ez a törekvés azonban láthatóan főbűnnek számít az Európai
Unió brüsszeli vezetésénél, és már az Orbán Viktor által előre
jelzett újabb spekulációs támadással kapcsolatban is gyűlnek
a fenyegető előjelek. A hírek szerint a Fitch is bóvli kategóriába
sorol minket. A jegybankért tehát láthatóan mindenki össze-
fogott egymással. Az MNB vezetésének ebben a helyzetben
döntenie kell: ha már oly sikeresen függetlenítette magát
Magyarországtól, vajon mikor lesz ugyanilyen független a
nemzetközi pénzvilág akaratától?

Nánási Tamás

6. oldal december 23-29.>> Figyelő

A Facebookon olvasható a fenti mondat, egy bizonyos István Jeromos Tóth írta oda, mégpedig
azért, mert az X faktor című műsorban Baricz Gergő jutott tovább a párbajban Kovács Vera helyett.
A kérdés pedig feltevődött, hogy akkor miért Gergő, s miért nem Vera, mire István Jeromos Tóth
megtalálta a választ: „Azért, mert román g…i azért.” Baricz Gergő Erdélyből jött a műsorba, 
Gyergyóalfaluból.

„Azért, mert
román g…i azért.”
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KARÁCSONYI ELEDELÁLLATOK

Ne legyünk álszentek: a karácsony legalább annyira a
féktelen zabálás ünnepe is, mint amennyire a szere-
teté, ha nem jobban. Az amerikaiak pulykát esznek
karácsonykor vagy valami egyebet, a kutyát se érdekli,
a magyar ember viszont disznóhúsból készült finom-
ságokat és halat, jobbára pontyot. Nézzük hát meg
röviden, mit érdemes tudni erről a két szerencsétlen-
ről, akik kábé annyira várják a karácsonyt, mint kis-
nyugdíjas a gázszámlást, vagy hóember a tavaszt.

PONTY
A ponty (latin neve Cyprinus carpio, a felül nyitott pontyé

Cyprinus cabrio) a sugarasúszójú csontos halak közé tartozik,
eredeti őshazája Ázsia és Kelet-Európa, de ma már gyakor-
latilag minden földrész édesvizeiben megtalálható. Több
alakváltozata ismeretes: nyurga ponty vagy magyar vadponty,
közönséges tőponty, bőrponty, bónuszponty, nemes ponty,
illetve a tükörponty vagy más néven kettősponty. A kétnya-
rasnál fiatalabb pontyok népi neve kezdőponty, az alföldi
gúvadtszeműé nézőponty, a döglött pontyé holtponty.

Húsa igen kedvelt, jóízű, bár kissé szálkás, ezért ajánlatos
a pontyot megpucolás után és elkészítés előtt beirdalni, ami
azt jelenti, hogy a bordáival párhuzamosan, kábé 2-3 milli-
méterenként egy vékony pengéjű, éles késsel bevagdossuk.
A ponty ebben az állapotában már nem vérzik, ezért ha ir-
dalás közben valami pirosra festi a húsát, az a mi ujjunkból
származik; részesítsük magunkat elsősegélyben, majd foly-
tassuk a műveletet. Még egy fontos dolog: a vízből kivett
élő pontyot ajánlatos mihamarabb kupán vágni, mondjuk
egy kalapáccsal, sodrófával vagy bézbólütővel, nemcsak
azért, hogy ne kínlódjon a nyomorult, hanem azért is, mert
megváltozik a húsának az íze, ha lassan pusztul el (egyébként
ez nem vicc, és minden halfajtára érvényes).

A pontyot legtöbben bevásárlóközpontyból szerzik be,
de népszerű horgászhal is. Úgynevezett fenekező módszerrel
szokás pontyra horgászni, ami kezdőknek nem ajánlott, mert
gyakorlatot és szaktudást igényel: egy spéci szerelék segít-
ségével a pontyot a fenekétől fogva csalják horogra; sajnos
részletesen kitérni rá most nem áll módunkban, talán majd
legközelebb.

Igen finom a ponty ikrája is, de vásárlás után sajnos csak
ötven százalék eséllyel térünk haza pontycsajjal, mivel nekik
is van bajszuk.

DISZNÓ
A házi sertés vagy disznó a vaddisznó háziasított formája.

Jaroslav Hacsek cseh evolucionista biológus szerint ez pont
fordítva van, a vaddisznó a házi sertés elvadított rokona, de
őt nem kell komolyan venni, mert huszonhárom év alatt vé-
gezte el az egyetemet, és különben sem volt normális.

Gyakorlatilag mindenevő, de ezt adekvátan kell érteni,
mert például a rongyszőnyeget nem szívesen eszi meg, a
nyüves lófejet és a mosószappant pedig kifejezetten utálja.

Ha megkérdezünk egy disznót, hogy hol szeretett volna
születni, akkor valami arab országot fog mondani, mert az
iszlám tiltja a disznóhús fogyasztását. Ugyanakkor antisze-
mita disznót is csak elvétve találunk, mivel a zsidók se szoktak
disznófősajtot enni, legfeljebb kósertéscombot.

Faluhelyen a disznó nagy megbecsülésnek örvend, már-
már családtag. Amikor kezd kórosan elhízni, nem várják meg,
amíg koleszterintúltengésben elpusztul, hanem kíméletesen
agyonszúrják. Ezt követően összegyűlnek a rokonok, isme-
rősök, és visszafogott jajveszékelés kíséretében nekilátnak
elhamvasztani, de aztán a pálinka hatására általában meg-
gondolják magukat, lekaparják róla az égési nyomokat, és
ősmagyar szokás szerint feldarabolják. Ekkor kerül elő a pin-
céből a tavalyi házi bor, ami még atavisztikusabb ösztönöket
hoz ki belőlük: megsütik és megeszik az áldozat egy részét,
az asszonyok pedig pogány hun elődeik szokását követve ki-
húrolják zsigereiből az utolsó vacsorát, és visszatöltik bele a
megdarált disznóalkatrészeket, ezt nevezzük kolbásznak.

Disznóvágáskor a parasztok ún. kóstolót szoktak adni a
rokonoknak, szomszédoknak, amely egy darab húsból és
egy-egy szál kolbászból, hurkából áll. A kóstolót a „jaj, nagyon
köszönjük, de igazán nem kellett volna!” formulával köszöni
meg egyik paraszt a másiknak, majd az ajándékozó távozása
után a „na nézd meg ezt a zsugori parasztot, hát kisebb húst
nem tudott hozni, hogy akadna a torkán az első falat!” szavak
szoktak elhangzani.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A karácsony a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepe, Jézus születésének napja: a
szeretet, az öröm, a békesség, a család, az
otthon ünnepe. Karácsonykor összegyűlnek
a családok, hazalátogatnak a távolba szakadt
ismerősök, barátok, és a fent említett öröm
és békesség költözik a szívekbe, vágni lehet
a szeretetet, olyan sűrű; egyfajta keresztény
bájgli-nirvána az egész. A zsaruk és a men-
tősök rühellnek szolgálatban lenni karácsony-
kor, mert ilyenkor négyszer annyi a családon
belüli lájtos tettlegesség, ötször annyi a vágott
és szúrt seb, valamint hatszor annyi gyilkosság
és kilencszer annyi öngyilkosság történik,
mint egy átlagos napon.

Habár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy
a karácsonyt a világ minden táján ünneplik,
ez nem így van, mert például a muzulmánok,
a hinduk és a buddhisták nem, ahogy a Heti
Hetes szereplői sem. De pörgessük meg a
földgömböt egy cseppet, halássuk: távolabbi
vidékeken milyen karácsonyi szokások dív-
nak…

Alaszka

Az alaszkai emberek minden áldott évben
azért imádkoznak, hogy legyen végre fekete
karácsonyuk, mert baromira unják már azt a
rohadt sok havat, de ez eddig még egyszer
sem jött össze. Karácsonyfát nem szoktak ál-
lítani, már a fenyőfa puszta látványától is há-
nyingerük van. Az ünnepi ebédjük különféle
halételekből áll (miből másból állna?), amihez
uszonypálinkát, kopoltyúlikőrt, halbőrsört és
ikrabort isznak. Szilveszterkor a tehetősebbek
jávordisznót vágnak, de sajnos az is halízű,
mert halbelsőségekkel etetik a nyomorultat.

Írország

Elöljáróban annyit érdemes tudni Írországról,
hogy két hivatalos nyelve van: az ír és angol, és
ha nem is olvas minden ír írül, viszont minden
ír ír.

Az írek karácsonyi hagyományai nem kü-
lönböznek sokban más európai nemzetek szo-
kásaitól: karácsonyfa, ajándékozás, eszem-iszom
satöbbi. Mélyen vallásos, katolikus nemzet, ezért
aznap nem káromkodnak; szentdélután az em-
berek kifésülik a szakállukat, az asszonyok meg-
borotválkoznak. Kántálni menni nem szoktak,
de azért nem ülnek otthon szenteste, legalábbis
a férfiak: addig isznak, amíg azt hiszik, hogy
húsvét van, és elindulnak locsolni…

Nepál

A nepáli népek közül egyedül a jetik ka-
rácsonyoznak. Kevesen gondolnák, de a jeti
számára roppant fontos a család, a hagyo-
mányos keresztény értékrend. A legjelentő-
sebb családi esemény a jetigyerekek konfir-
málása, ezt igen komolyan veszik, már
hároméves koruktól járatják őket kátéórákra.
Egyéb vallási ünnepeik közül feltétlenül em-
lítést érdemel a híres Katmandu melléki bú-
csú, amikor testületileg felkerekednek, és el-
zarándokolnak Csomolungsomlyóra, még a
nagyszülőket is viszik. Ezt a happeninget a
Gangesz televízió mindig élőben közvetíti.

Egyesült Államok

Szokás szerint ezt is túlzásba viszik: nem-
csak a karácsonyfát díszítik fel, hanem az
egész házat kívül-belül, sőt, még az udvart
és a kertet is. Annyi színes égőt raknak a ház-
tetőkre meg a fákra, hogy karácsonykor látszik
Amerika a Holdról, csak nincs, aki nézze. Több
télapó van az utcákon, mint kurva az amsz-
terdami vigalmi negyedben, a takarítónők és
a vécésnénik is pirosba vannak öltözve, a ka-
nálisokból is a Jingle bells szól, a kisebb vá-
roskák lakói pedig egytől-egyig kimennek
szenteste korcsolyázni a városszéli tóra, leg-
alábbis a filmek szerint.

Srí Lanka (Ceylon)

A Srí lankai parasztok nem tartják a kará-
csonyt, mivel a lakosság zöme buddhista vallású,
a többiek pedig hinduk és muszlimok. Buddha
szerencsére gombamérgezésben pusztult el,
mert elég hülyén mutatott volna a kereszten a
dagadt disznó, és a töviskorona is szúrta volna
a kopasz fejét, arról már nem is beszélve, hogy
az utolsó vacsorán mindent felzabált volna a
tanítványok elől. Érdekes azonban, hogy a hús-
vétot ennek ellenére megünneplik, ugyanis ren-
geteg tyúk van az országban, és azt a sok tojást
valamikor meg kell enni.

Tanzánia

„Kirúg a hámból, mint az egyszeri maszáj
karácsonykor” – tartja a híres tanzán köz-
mondás, és nem véletlenül: kevés látványo-
sabb hepajt ismer a modern kultúrtörténe-
lem, mint a maszáj karácsonyozás! Azzal
kezdődik, hogy az állat- és emberbőrökbe öl-

tözött sámán betol az arcába három kiló hal-
lucinogén gombát, majd eltáncolja az újtes-
tamentumot. Ezt követően a törzs elöljárói
megragadják, felszegezik egy kókuszpálmára
(az asszonykórus eközben a „Kis karácsony,
nagy karácsony…” című örökzöldet dudo-
rássza), kiontják a beleit, kitépik a gerincét,
leszakítják a fejét, és a koponyafedőjébe csur-
gatott vérében megfőzik a szívét, hisz elvégre
a karácsony mégiscsak a szeretet ünnepe.

Eszkimócia

Eszkimóéknál a karácsony nagyjából az
ajándékozásban merül ki, hiszen a kará-
csonyfa nem férne be a jégkunyhóba, s kü-
lönben se kapni arrafelé, csak moha meg
zuzmó van, azokat viszont bajos lenne feldí-
szíteni. Különösebben nem várják a kará-
csonyt, mert minden évben ugyanaz az aján-
dék, nincs hogy variálni: az eszkimó rányik
eszkimókusprém-bundát kapnak, a pacákok
fókabelező kést, a pulyák rozmártojást. Mind-
ezek ellenére azért megadják a módját: elé-
neklik a „Mennyből a fagylalt” meg a „Jeges
éj, reszketős éj” című karácsonyi slágereket,
építenek egy Jézust formázó hóembert jégből,
néhány hóbagolytojásból és pár szelet jeges-
medve-sonkából rittyentenek egy családi
(betle)ham and eggs-et, és (jég)csapra vernek
egy hordó hóbort.

Vatikán

Na, ott aztán van nyüzsgés ilyenkor! Sze-
gény pápa már karácsony előtt egy héttel úgy
fel van pörögve, mint egy bespeedezett mó-
kus. Nem elég az öregnek, hogy misét kell
celebrálnia a Santa Maria Maggiore temp-
lomban huszonötödikén, azelőtt meg ki kell
állnia az erkélyre áldást hinteni a világ minden
tájáról odasereglett parasztoknak, ráadásul
még az ünnepi ebédhez valókat is neki kell
beszereznie, a vatikáni hagyomány szerint.
Karácsony napján még pirkadat előtt felverik,
beletuszkolják a pápamobilba (ami nem egy
szent telefon, így hívják a verdáját), kiviszik
a halpiacra pontyot vásárolni, utána nyomás
az Auchanba karácsonyfatalpat meg szalon-
cukrot venni, a Szentgrosban gyertyát és hit-
kockát, a Krealban fagyasztott áldást, s mind-
ezt 84 évesen! Éjfél felé már totál kivan a
kisöreg, elmajszol egy fél tányér hideg tejbe-
grízt, megmossa a lábát, felmászik az ágyába,
és bevágja a szunyát.

KARÁCSONYI KÜLÖNKIADÁS

Jézus szeret téged. De csak azért, mert nem ismer személyesen.

KARÁCSONY A NAGYVILÁGBAN
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Megállj a koldulásnak!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala feléri a gazdasági
egységeket, közintézményeket és a polgárokat, hogy ne báto-
rítsák az egyre nagyobb méreteket öltő koldulást. 

A jelenség leküzdésében tanúsított magatartásunkkal erköl-
csi kötelességünknek teszünk eleget, a közrend megteremtésé-
ben, egy olyan városban, amelyet európai szabványokon szeretnénk megtartani. 

A 2011-ben újraközölt 1991. évi 61-es számú törvénynek megfelelően, a munkaképes sze-
mélynek ismételten a köz szánalmához való folyamodása, valamint egyes személyeknek ilyen
jellegű cselekedetek elkövetésére való felbujtása, kihágásnak minősül, s 100-től 500 lejig ter-
jedő pénzbírsággal sújtják, ha nem olyan körülmények között követik el azokat, amely már
bűncselekménynek minősül.

Megállj a koldulásnak!
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

Tűzvédelmi szabályok 
és intézkedések a téli ünnepek idejére
Bemutatunk néhány, az év erre az időszakára vonatkozó
olyan szabályt és intézkedést, amelyek tiszteletben
tartásával elkerülhetjük az olyan tűzeseteket, amelyek
emberi áldozatokkal járhatnak és anyagi károkat
okozhatnak: 

lA karácsonyfát a kályhától, kaloriferektől vagy más
fűtőtestektől távol kell elhelyezni; távolságot kell tartani a
függönytől, drapériától, papírral vagy szőttesekkel borított faltól;

lA karácsonyfát úgy kell elhelyezni, hogy ne gátolja a bejáratot – ajtó, vagy olyan
útvonalak, amelyek kijáratot biztosítanak tűz esetén;

lMűfenyő választása esetén, ellenőrizni kell, hogy nem vezeti-e az áramot; használat
esetén különös figyelmet kell fordítani  az elektromos berendezésekre, amelyeket jól le
kell szigetelni;

lNe használjanak hibás vagy rögtönzött díszvilágító berendezéseket;
lNe hagyják égve a világítóberendezést éjszaka idejére, vagy abban az esetben, ha nem

tartózkodik senki az illető helyiségben;
lNe helyezzenek gyertyát és csillagszórót a karácsonyfára; 
lA karácsonyfa alsó ágait távolítsák el, az aljára helyezett színes lámpától;
lAz ajándékokat ne aggassák a karácsonyfára, helyezzék a fa alá;
lA dohányzó személyek ne közeledjenek a karácsonyfához égő cigarettával,  ne dobjanak

cigarettavégeket, valamint ne helyezzenek hamutálcát a  karácsonyfa alá vagy közelébe;
lTűz esetére, helyezzenek a karácsonyfa mellé egy vízzel telt edényt, amelybe virágokat

helyezhetnek. Ugyanakkor ajánlatos oltókészülék beszerzése;
lNe használjanak petárdát, csillagszórót, rakétát vagy más pirotechnikai eszközöket zárt

helyiségekben, zsúfolt helyeken, erkélyeken, lépcsőházakban vagy teraszokon. Ilyen
tevékenységeket, az érvényben levő törvényeknek megfelelően, csak a szabadban, az
emberektől, épületektől, fáktól és gépkocsiktól  biztos távolságra lehet végezni;

lNe engedélyezzék a gyerekeknek ilyen jellegű pirotechnikai eszközök használatát;
lHa a Szilvesztert faházban vagy más távol eső helyiségben töltik, úgy az épületek

tulajdonosai, mint a résztvevők, szigorúan eleget kell tegyenek a tűzvédelmi
szabályoknak, ellenkező esetben biztos áldozatok lehetnek;

lNe rakjanak tábortüzet a faházikók közvetlen közelében, szél esetén ez szigorúan tilos;
l Szenteljenek különös figyelmet a fával, folyadékkal vagy gázzal működő fűtőtestek

biztonságos használatára, ezek folyamatos  felügyelete révén;
lTilos a bútorzat elhelyezése és a ruhák szárítása az ilyen fűtőtestek közvetlen közelében;
lA lakás elhagyásakor bizonyosodjanak meg, hogy nem hagyták égve a tűzet, az

elektromos készülékeket kihúzták a konnektorból, a világítótesteket pedig kikapcsolták;
lA turista szállóhelyeken ne használjanak  és ne engedélyezzék rögtönzött fűtőtestek

használatát;
lNe parkoljanak olyan helyre, ahol elzárhatják illetve gátolhatják a tűzoltóautók

hozzáférését.

Ha tűzesetet észlelnek, őrizzék meg
nyugalmukat és hívják a 112-t!

Vészhelyzeti Önkéntes Osztály Marosvásárhely

Az uszoda 
ünnepi programja 
Az Önök tudomására hozzuk, hogy a Mircea Birău uszoda nyit-
vatartási programja a 2011. december 23 – 2012. január 3 kö-
zötti időszakban a következőképpen módosul:

• Péntek december 23 14 óráig nyitva
• Szombat december 24 Zárva
• Vasárnap december 25 Zárva   
• Péntek december  30 14 óráig nyitva
• Szombat december 31 Zárva

Befektetések,
prioritás a 2012-es évre
„A 2012-es évben megfontolt költségvetésre számíthatunk, de
a befektetések területén továbbra sem állunk meg, főleg ami a
közvagyont illeti”, jelentette ki kedden, december 20-án a város
polgármestere, dr. Dorin Florea egy sajtóértekezlet keretén belül. Elsősorban az infrastruktu-
rális befektetéseket vesszük figyelembe, valamint a „kisgyűrű” megvalósításához szükséges
komponenseket, amelt érinkezni fog Koronka, Jedd településekkel, valamint Szentanna egy
részével, és a „nagygyűrű” megvalósításához szükséges komponenseket, amely érintkezni fog
Marosszentgyörggyel.
A városvezető továbbá kijelentette,  hogy 2012. január 12-től kezdődően megbeszéléseket
fog tartani a városbeli üzleti környezet képviselőivel, köz-magán partnerségek megvalósítá-
sának érdekében, lakásépítésekre és egyes szolgáltatások (temetők, üvegházak stb.) kihelye-
zésére vonatkozóan.
Ugyanakkor, a városnak célja a Lokatív R.T. - vel való szoros együttműködés, ahhoz, hogy az
egyes a lakosságtól felvett kölcsönök alapján, elindítsanak egy házépítési programot, a kü-
lönböző kor- és társadalmi csoportok számára.
A napokban tárgyalnak az IBM tanácsadóival, a Kiválósági Kutatási Központ Marosvásárhelyen
projekt gyakorlatba ültetését illetően, egészítette ki Dorin Florea polgármester.
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.
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Autó-Motó
l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő

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

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

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

piros színű Smart Fortwo. Ára
2.400 euró. Telefon: 0740-
555.184.
l Eladó sötétkék Ford Fiesta
Berlina, 2002-es kiadás. Tele-
fonszám 0745751628.

Elektronika

l Eladó nagyon jó állapotban
levő, Orange márkaboltból vá-
sárolt Samsung J75. Ára 270
lej, de alkudható. Telefon:
0742-976.337.
l Eladó német automata mo-
sógép jó állapotban. Ára 250
lej. Telefon: 0746-311.793.
l Eladó Samsung GTS 5320.
Ára 160 lej. Telefon: 0745-
509.108.
l Eladó Nokia 6600 Slide,
3,2MP-es beépített kamerával,
4GB memóriakártyával, eredeti
Nokia töltővel – 400 lej, Nokia
3220 Slide, beépített kamerával,
rózsaszín és nagyon jó állapotú
– 170 lej. Cserét is elfogadok. Te-
lefonszám: 0757-020.819, 9–22
óra között.
l Eladó nagyon jó állapotban
lévő, garanciával rendelkező
Nokia E5, 5 megapixeles beé-
pített kamerával, 2 GB-os me-
móriakártyával, adatkábellel,
töltővel, handsfree-vel, képer-
nyővédő fóliával. Ára 650 lej,
alkudható. Telefon: 0741-
601.516, 9–21 óra között.

Lakás

l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879
l Elcserélném kövesdombi,
első emeleti pincés garzonom,
Marosvásárhely területén levő,
külön udvaros-kertes magán-
lakással. Optimális összterülete
4-5 ár. Az árkülönbséget kifize-
tem. Telefonszám 0742992818
l Eladok vagy cserélek magán-
lakást, közös kerttel, az Avram
Iancu utcában. A lakásban 2
szoba van, konyha, 2 fürdő-
szoba. Minden ajánlat érdekel.
Telefonszám: 0760-483.669,
0758-481.517. 
l Eladó tiszta, csendes magán-
lakás közös kerttel, a Kossuth
utca 92/2 szám alatt. A házban
van 2 üres szoba, konyha, új
bútorokkal felszerelve, fürdő-
szoba, nagy előszoba. A ház
2oo9-ben volt felújítva: termo-
pán ablakok, hőszigetelés, új
tető. Ára  47.500 euró, alkud-
ható. Telefonszám: 0721-
864.604, 9-21 óra között.
l Eladó külsőleg hőszigetelt
ház a központban, 3 szobával,
konyhával, fürdőszobával, te-
rasszal, garázzsal, pincével. Hő-
központtal, termopán
ablakokkal ellátott. Ára
110.000 euró. Telefonszám:
0265-218.047, 9-21 között.
l Eladó 2 szobás, földszinti
blokklakás a Bodor Peter utcá-
ban. A tömbház téglából van,
beüvegezett terasszal.  Ára
40.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0365-448.106. 
l Eladó egy II. emeleten lévő 3
szobás lakás, a Republicii utcá-
ban, újan rendbe téve, tökéletes
cégszékhelynek. Ár megegyezés
alapján. Telefonszám: 0726-
723.972, 0722-317.790. 
l Eladó 3 szobás lakás a No-

vember 7 negyedben, Luceafa-
rului utcában. A lakás I. osztá-
lyú, 65 négyzetméter területű.
Hőközponttal, termopán abla-
kokkal van felszerelve. Közel
van a napi piachoz, a buszme-
gállóhoz és a Víkend-telephez.
Ára 56.000 euró. Telefonszám.
0745-354.112. 
l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, felújí-
tott, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával el-
látva. Nagy előszobával, pincé-
vel, hőközponttal, termopán
ablakokkal, beüvegezett te-
rasszal rendelkezik. Azonnal el
lehet foglalni. Ára 57.000 euró.
Telefonszám: 0741-230.315,
14-22 óra között.
lEladó háromszobás tégla, föld-
szinti tömbház lakás a Köves-
dombon. A terasz alatt saját
pince, a lakás víz- és gázórával van
ellátva, 1 szobában termopán
ablak. Tulajdonosok vagyunk. Al-
kudható ár. Telefon 0745-381.891
vagy 0756-104.872.
l Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező garzonla-
kás a Grand Hotel környékén.
Ára 33.000 euró, alkudható. Te-
lefon: 0740-210.897. 
l Eladó bútorozott garzonlakás
az Új Kórház mellett. Ára 39.000
euró. Telefon: 0744-339.139,
naponta 18-21 óra között.
l Eladó 1 szobás lakás a No-
vember 7 negyedben. Ára
20.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0746-335.058, naponta 9-
20 óra között.
l Eladó I. osztályú 1 szobás
lakás a Tudor negyedben. Ára
24.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0740-086.553.
l Eladó 2 szobás lakás a Köz-
pontban. Ára 40.000 euró, al-
kudható. Telefon:
0758-396.447, naponta 8-22
óra között.
l Eladó I. osztályú 2 szobás
lakás a Tudor negyedben. Ára

38.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0769-413.273, naponta
14-22 óra között.
l Eladó I. osztályú 2 szobás
lakás a Kövesdombon. Ára
35.500 euró. Telefon: 0742-
700.608.
l Eladó 2 szobás lakás Régen-
ben. Ára 25.000 euró. Telefon:
0745-358.829.
l Eladó felújított, saját hőköz-
ponttal rendelkező, termopán
ablakkal ellátott, felújított tető-
szigeteléses, negyedik emeleti,
két szoba összkomfortos lakás
a Meggyesfalvi negyedben. Irá-
nyár: 25000 euró, alkudható.
Telefonszám 0747.754.680.

Egyéb

l Eladó új fürdőszobába való vé-
cétartály. Irányár: 100 lej. Telefon-
szám: 0365417653
l Vállalok pizza-kihordást, hét
közben délután 6 után, és szom-
bat, vasárnap egész nap. Telefon-
szám 0731.494.012.
l Angol tanár nyelvoktatást
vállalok kezdőknek és haladók-
nak. Ár megbeszélés szerint.
Telefonszám: 0770-654566
l Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeretné-
nek szebb és harmonikus testet
formálni, zsírégetést elérni spor-
tolás segítségével, fejleszteni ál-
lóképességüket és kondíciójukat.
Mindezeket rendszeres, folya-
matosan végzett sportedzéssel!
Érdeklődni a 0741-597.538-
as telefonszámon, vagy
kicsi_10@yahoo.com e-mail
címen. 
l Eladó Babycare ikerbaba-
kocsi, jó állapotban. Ára 200
lej, alkudható. Telefonszám:
0740-204956.

l Lady’s forgalmazókat keres.
Telefonszám: 0758-268578.
l Eladó a ráfos szekér, jó állapot-
ban. Telefonszám: 0722890952
l Eladó jó állapotban levő 7
soros sötétbarna csempe-
kályha. 195 cmx65x45.  420
lej, alkudható. Telefonszám:
0744501845
l Eladó Albalux 12 típusú új
mosógép, vastag falú inox-
edény pálinkafőzéshez, szobai
melegítő, kéménycső, négyke-
rekű görkorcsolya, fürdőszobai
csaptelepek. Ára alkudható.
Telefonszám 0770654566.
l 33 éves komoly, pedáns, egye-
temet végzett sporttanár máso-
dállást vállal, délután folyamán.
Telefonszám 0745.813.530.
l Gyors hitelrendezést ajánlok
minden korosztálynak ( 24-től, 75
éves korig): személyi kölcsönök,
lakáshitelek, banki hitelek újrafi-
nanszírozása. Bővebb információ
a 0756655920-as telefonszámon.
l Eladó pelenkamosógép,
zöld buklészőnyeg, új per-
zsaszőnyeg, hanglemezek.
Ugyanakkor ezüstróka gallér,
sapka, sarkiróka-szőrme gal-
lér, elektromos fűtőtest. Te-
lefonszám 0365443763.
l Eladó 252 kg búza és kuko-
rica, új állapotban lévő Albalux
mosógép, száraz kenyér háziál-
latoknak, négykerekű görkor-
csolya, kéményre szerelhető
melegítő, fürdőcsap, inox hordó.
Telefonszám 0770654566

l Keresek fiatal férfi munka-
erőt, kőfaragó-sírkőkészítőt.
Biztosítunk: betanítást, szál-
lást, étkezést, jó kereseti le-
hetőséget (500-800 euró).
Érdeklődni: Albertnél, a
0769661517 telefonszámon.

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

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések

Magánrendelőbe

munkaorvost

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.

Magánrendelőbe

ALLERGOLÓGUST és 

ENDOKRINOLÓGUST

alkalmazunk. 

Tel: 0730-619.408.

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési 

csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

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

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.



11. oldaldecember 23-29.

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

www.sxc.hu
2011. december 22 7ERDÉLYI N APLÓ

2011. DECEMBER 24., SZOMBAT
DUNA TV TV2

RTL KLUB

ANTENA 1

FILM +

VIASAT3

RTV 1

PRO TV

DIVA-MAGYAR

EUROSPORT

M1 M2HÍR TV

RTV 2

PRIMA TV

HBO
PRO CINEMA

AXN

ACASĂ

8.00 Híradó 8.30 Soroló 1 9.05 Befutó
9.30 Iskolapélda 10.05 Felfedező 10.30
BBC Click 11.05 Ikon 11.30 Ősök tere
12.05 10 perc 12.30 Stopper 13.00 Déli
híradó 13.35 Hungarorama, Közvetlen
ajánlat 14.05 Panaszkönyv 14.30 Gyógy-
Hír 15.05 Garázs 15.30 Bruttó 16.00 Hír-
adó 16.30 Európai híradó 17.05 Ázsia
17.30 Globál 18.00 Híradó 18.30 BBC Re-
porters 19.05 BBC Hard Talk 19.30 Cél-
pont 20.00 Híradó 20.30 Ünnepi interjú
21.05 Civil kaszinó 22.00 A világ karácso-
nyai 22.30 Riasztás 23.05 Vetítő 23.06
Bárányfelhők 23.30 Sonkádi betlehemes
0.05 BBC Click 0.30 Felfedező 1.00 Mű-
sorszünet

7.00 Egy kórház magánélete 7.55 A szépség és
a szörny 7.50 Por-irtók 9.20 Zsírégetők 10.15
Halottnak a csók 11.05 Álomgyári feleség 11.55
Tartsd a szád és énekelj! 13.50 Egy kapcsolat
szabályai 14.15 Anya és a Télapó 15.55 A
Grincs 17.55 Dave 20.00 Holdhercegnő
22.00 Én és a hercegem 2. 24.00 Anya és a
Télapó 1.45 A Grincs 3.45 A romantika hul-
lámhosszán 4.55 Műsorszünet

ö.30 Snooker 11.00 Csupa sport 12.00 Atlé-
tika 13.00 Síugrás 14.00 Síugrás 15.00 Biat-
lon 16.00 Biatlon 17.00 Cirkusz 18.00
Labdarúgás 19.00 Labdarúgás 20.00 Csupa
sport 21.00 Csupa sport 22.00 Csupa sport
23.00 Csupa sport 24.00 Csupa sport 1.00
Csupa sport 2.00 Csupa sport 

6.15 Gazdakör 7.10 A mesék háza 7.35 A nagy
ho-ho-horgász 7.45 Télapó pirossapkás ko-
boldjai 8.15 Kolumbusz Kristóf 8.40 Szimba,
az oroszlánkirály 9.05 A mesemondó 9.35
Daktari 10.30 Arcélek 10.55 Angyalhaj 11.10
Postások gyöngye 11.40 Asterix és a vikingek
13.00 Déli harangszó 13.02 Híradó 13.10 Vers
13.15 A három királyok 14.15 Felfedező úton a
Robinson család 15.10 A karácsonyi jávorszar-
vas kalandjai – am. film 16.35 Tízperces mesék
16.50 80 nap alatt a Föld körül – am. kalandf.
19.00 Híradó 19.25 Mese 20.00 Pinokkió
21.40 Tízperces mesék 21.50 Egy varázslatos
karácsony – angol családi film 23.20 Ennio
Morricone 24.15 Mennyből az angyal 24.30
Isten kezében 1.00 Éjféli szentmise közvetítése
2.30 Vers 2.35 Himnusz 2.40 Santa Lucia fé-
nyei Advent a velencei lagúnák vidékén 3.25
Pásurj 4.05 Ma a csend ajándék 4.30 Kézjegy
5.15 Aranykalyiba

6.25 Csavargó kutya 8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Kleopátra 13.25 Michael 15.25 A bájke-
verő 17.10 Kincs, ami nincs 19.15 True Lies
22.00 Halálos fegyver 0.10 Fűrész 2.10 Fe-
kete karácsony 3.45 Halálos fegyver

6.00 Erika világa 7.00 Az első karácsonyunk
– am. családi film 9.00 Karácsony a Chestnut
Streeten – am. vígj. 11.00 Shadow Island rej-
télyei: Az utolsó karácsony – ka. krimi 13.00
Kedves Mikulás! – am. családi film 15.00 Az
első karácsonyunk – am. családi film 17.00 Egy
családnál jobb a kettő – am. családi film 19.00
Karácsonyi parti – am. dráma 21.00 A nő két-
szer – angol-am. film 23.00 Betty nővér – am.
vígj. 1.10 Egy kis szívesség – am. vígj. 3.00 An-
gyali szemek – am. dráma 5.00 McLeod lányai 

7.00 The Amazing Race 9.00 Star Trek11.00
Elveszett világ 12.00 Ki vagy, doki? 13.15 Óz
boszorkányai 14.55 10 dolog, amit utálok ben-
ned 17.00 Charlie angyalai 19.00 Sherlock –
brit krimi 20.45 Zoom 21.00 Ébredések – am.
dráma 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20 A ha-
talom hálójában  2.15 Sherlock 

6.30 Hajnali gondolatok 6.34 Magyar gazda
7.00 Anno 7.25 Angi jelenti 7.55 Opera Café
10.00 A karácsonyfa dala 10.50 Mondák a
magyar történelemből 11.05 János vitéz – ma-
gyar rajzfilm 12.30 Most a Buday! 13.00 Déli
harangszó 13.01 Hírek 13.05 A magyar parla-
ment karácsonya 14.00 Mennyből az Angyal
15.25 Milliomos Mikulás 17.00 Beethoven –
am. vígj. 18.25 Gasztroangyal 19.20 Matula
kalandpark 20.30 Híradó este 20.55 Időjárás-
jelentés 21.00 Sissi I. – osztrák-német film
22.40 A varázsfuvola – fr.-angol operafilm
1.00 Karácsonyi éjféli mise 3.03 Műsorszünet

7.00 Figyelő 10.00 József – koprod. fimdráma
11.00 Táncos visszatér – am.-ka. családi film
13.00 Figyelő 14.00 Menyasszonyt a fiamnak
16.00 Figyelő 17.00 Menyasszonyt a fiamnak
19.00 Figyelő 20.20 X-faktor 22.15 Palima-
dár – am. akcióvígj. 0.30 Táncos visszatér
(ism.) 2.15 Figyelő (ism.) 3.00 Palimadár
(ism.) 5.00 József (ism.)

7.00 Disney Klub 8.10 Az idő és az ember
10.10 55 év 55 percben 11.15 Az Aranyszarvas
és az Eurovíziós Dalfesztivál története 14.00
Híradó 14.30 Replay 15.30 Replay 80 16.30
Találkozunk a TVR-nél 17.30 Találkozunk a
TVR-nél 18.40 55 év zenéje 55 percben 19.45
Sport 20.00 Híradó 21.00 Ahogy repülnek az
évek 23.10 August Rush – am. dráma 1.15 Is-
métlések

5.45 Igaz történetek (ism.) 6.45 Bűnös ölelések
(ism.) 7.45 Teleshop 8.30 A ház asszonya 9.30
Teleshop 10.00 Együtt mindörökké 11.00 Te-
leshop 11.30 Együtt mindörökké 12.30 Teles-
hop 12.45 Golden Christmas (ism.) 14.30
Esmeralda 15.30 Bűnös ölelések 16.30 Igaz
történetek 17.30 Az örökösök 19.30 A ház asz-
szonya 20.30 Rabold el a Télapót! – am. csa-
ládi vígj. 22.30 A csábítás játszmája 23.30
Szerelmi könnyek 0.30 Igaz történetek (ism.)
1.30 Esmeralda 2.15 Az örökösök (ism.) 4.00
Meséljünk! (ism.) 5.00 Szerelmi könnyek
(ism.)

6.39 Anyanyelvi szószóló 7.00 Főtér 7.55
Opera Café 10.00 A Biblia gyermekeknek
10.25 Mézga Aladár különös kalandjai 10.50
Hogy volt!? 12.50 Van öt perce? Csipkerózsika
13.00 Déli harangszó 13.01 Századfordító ma-
gyarok 13.55 Nekem ne lenne hazám? 14.10
Karácsonyi napló 14.35 Egy zenész Liszt nyo-
mában 15.30 Anno 16.00 Szekeres Adrien
koncert 16.45 A lator 18.30 Karácsonyi rock –
am. film 18.55 Mi micsoda 19.20 Csendes éj
19.45 Esti mese 20.10 Szerelem a Hohenstein-
kastélyban 21.00 Híradó este 21.25 Időjárás-
jelentés 21.30 Il Divo koncert 22.30 Milliomos
Mikulás – am. családi film 24.00 Ady Endre:
Karácsonyi vers 24.05 Baráti Kristóf koncertje
24.55 Éjszakai műsorok

7.00 Híradó; Mi történik, doki? 10.00 Mo-
solypasztillák 10.45 Karácsony a Chestnut
Streeten (ism.) 13.00 Híradó 13.05 Akik meg-
mentik a karácsonyt 2 – am. vígj. 15.00 Kará-
csony Csodaországban – am. vígj. (ism.) 19.00
Híradó 20.30 Fogadás az életre 23.00 Stefan
Banica koncertje 1.00 Ismétlések

8.00 Architextúrák 8.30 Szentek és mestersé-
gek (ism.) 9.10 Kezdetek kezdetén (ism.) 10.45
Egészségpasztillák 10.55 Ha ne tudná… 11.10
Misi, a víziszörny – brit-német kalandf. 14.00
A Boyzone manchesteri koncertje 15.10 Mer-
lin, a varázslóinas – am. kalandf. 18.00 Román
útlevél 19.00 Circo Massimo fesztivál 20.10
Razushow 21.00 CSI 22.00 Híradó 22.40 Via
Sacra 1.10 Ismétlések

6.00 A prédikátor lánya – am. dráma 7.50 Fil-
mek és sztárok 8.20 A hit ereje – am. dráma
10.00 Reszkessetek, betörők! – am. vígj. 11.45
Toy Story 3 – am. animáció 13.25 Fogtündér –
am. vígj. 15.05 Karácsonyi lidércnyomás – am.
animáció 16.20 Ilyen a formám – am. vígj.
18.05 Bőrfejek – am. dráma 20.00 Hung
20.30 Író és kamuhős 21.00 Zöld darázs –
am. akcióf. 23.00 Camelot 23.50 Camelot
0.35 Camelot 1.25 Camelot 2.20 Camelot
3.10 MacGruber – am. akcióvígj. 4.40 Az el-
veszett fiúk – koprod. akcióf.

7.00 Látlelet a Földről 7.25 Tv2 matiné
11.15 Őslények országa 7. 12.40 A kék ele-
fánt 14.05 Barbie csodás karácsonya – am.
animáció 15.25 Enyveskezű Mikulás – am.
vígj. 17.05 A kétszáz éves ember – am. film
19.30 Tények 20.00 Shrekből az angyal –
am. animáció 20.30 Shrek – am. animáció
22.15 Csillagpor – angol-am. kalandf.
24.45 Segítség, karácsony! – am. vígj. 2.25
Karácsony a Riviérán 4.05 Teleshop 4.35
Animációs filmek

7.30 Top Shop 8.00 Kölyökklub 11.10
Winx Klub 11.40 Karácsonyi történet
13.30 A medvementő 15.20 Ki a Télapó? –
am. vígj. 17.10 Egy éjszaka a királlyal 19.30
RTL Klub Híradó 20.00 Jégkorszak – am.
animáció 22.00 ValóVilág 22.35 Micsoda
nő! – am. vígj. 1.00 Mária, egy anya törté-
nete

7.00 Nyakunkon a világ (ism.) 7.30 Teles-
hop 8.00 Út a szabadság felé – am. dráma
(ism.) 10.00 Teleshop 10.30 Autófórum
11.00 Stílustitkok 11.30 Sport, diéta, sztár
12.00 Mondén fókusz (ism.) 12.30 Mon-
dénok (ism.) 13.00 Apám, a hős – am. vígj.
(ism.) 15.00 Horia akadémiája (ism.)
16.30 Anyacsavar (ism.) 18.00 Fókusz
19.00 Sportfókusz 19.30 Cseresznye a tor-
tán 20.30 L’ecsó – am. animáció 23.00
Szerelem a végzeten – am. vígj. 1.00 Crusoe
2.00 Fókusz (ism.) 3.00 Horia akadémiája
(ism.) 5.00 Teo (ism.) 6.00 Ismerj, álmodj,
szeress! (ism.)

8.30 A szerkesztőség (ism.) 9.30 San’t An-
gelo (ism.) 10.45 Pro Motor 11.15 Fedezd
fel Romániát! 11.45 Otthon a konyhában
(ism.) 13.15 Táncoló talpak (ism.) 15.45 A
tömbben (ism.) 17.00 Segítség, karácsony!
– am. vígj. 19.00 Christine kalandjai
20.00 Túlélni a karácsonyt – am. vígj.
22.00 Jack Frost – am. dráma 0.15 Túlélni
a karácsonyt (ism.) 2.00 Pro Cinema-világ
(ism.)

MAGYAR ATV
7.00 Műsorajánlók 7.05 Világhíradó 7.15
Egyenes beszéd 8.00 ATV START 10.35 Laci
bácsi konyhája 11.05 PénzTV 11.30 Televíziós
vásárlási műsorablak 12.30 Új mezőgazdasági
magazin 13.05 Hazai turizmus 14.05 Televí-
ziós vásárlási műsorablak 16.05 Karácsonyi
Tesz-Vesz 18.05 Hazai turizmus 18.55 Híradó
19.30 A születés 21.10 Jézus élete János evan-
géliuma alapján 0.15 Ünnepi koncert 2.15
Jézus élete János evangéliuma alapján 3.45
Műsorszünet
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8.00 Híradó 8.30 Soroló 2 9.05 A világ ka-
rácsonyai 9.30 Európai híradó 10.05 Pén-
tek 8 11.05 Célpont 11.30 Napról napra
12.05 Civil kaszinó 13.00 Déli híradó
13.40 Közvetlen ajánlat 14.05 Sportré
14.30 Ősök tere 15.05 10 perc 15.30 Ün-
nepi interjú 16.00 Híradó 16.30 Befutó
17.05 Garázs 17.30 GyógyHír 18.00 Hír-
adó 18.30 Hírvilág 19.05 Bruttó 19.30 Ke-
resztmetszet 20.00 Híradó 20.30 Ünnepi
interjú 21.05 Kontraszt 22.00 Híradó 21
22.30 Dosszié: Magyar elnökség és külpo-
litika 23.05 Vetítő 23.06 Karácsonyi kon-
cert 23.30 A mártír püspök 0.05 Kontraszt
1.00 Műsorszünet

6.55 Egy kórház magánélete 7.50 Egy kór-
ház magánélete 8.45 A szépség és a szörny
9.45 Topmodell leszek! 10.35 Szex és New
York light 10.45 Édes kísértések 11.10 Szex
és New York light 11.45 EgészségŐr 12.15
MaxxMotion Autós Magazin 12.45 A nagy
házalakítás 13.35 A nagy házalakítás 14.25
Mi a manó 16.15 Négy Esküvő 2. 17.15 Álo-
mÉpítők 2. 18.15 Babe 20.00 Oltári vőle-
gény 21.05 CSI 22.00 Szerelem a végzeten
1.40 A veszély közelében 3.30 EgészségŐr
4.00 Oltári vőlegény

9.30 Műkorcsolya 11.00 Csupa sport 12.00
Crashed Ice 13.00 Síugrás 14.00 Síugrás
15.00 Biatlon 15.30 Biatlon 16.00 Síugrás
17.00 Síugrás 18.00 Labdarúgás 19.00 Lab-
darúgás 20.00 Csupa sport 21.00 Cirkusz
22.00 Cirkusz 23.00 Boksz 1.00 Műkorcsolya 

6.15 Gazdakör (ism.) 7.05 A nagy ho-ho-hor-
gász 7.15 Télapó pirossapkás koboldjai 7.45
Kolumbusz Kristóf 8.10 Szimba, az oroszlán-
király 8.35 A mesemondó 9.05 Daktari 10.00
Szent Miklós 10.30 Élő egyház 10.55 Univer-
zum 11.45 Tízperces mesék 12.00 Világ-nézet
13.00 Urbi et Orbi 13.35 Híradó 13.40 Vers
13.50 Élő népzene 14.20 Hazajáró 14.50
Rosszcsont kalandjai 15.45 Csellengők 16.20
Utókor 16.50 Múltidéző 17.25 A kölcsönkért
kastély – magyar film 19.00 Híradó 19.30
Mese 20.00 Önök kérték! 21.00 Mága Show
22.35 Klubszoba 23.35 Jane Eyre – koprod.
dráma 1.30 Koncertek az A38 hajón 2.25 Vers
2.30 Himnusz 2.35 Ismétlések

6.05 Michael 8.05 Televíziós vásárlás 11.10
Kleopátra 13.45 Tengerre, tata! 15.45 Ikrek
17.50 ...és megint dühbe jövünk 20.05 Kémek
mint mi 22.00 Terminátor 2 – Az ítélet napja
0.45 A texasi láncfűrészes mészárlás 2.25 Sin
City 4.45 Leszámolás Torontóban

6.00 McLeod lányai 7.00 Egy családnál jobb
a – am. családi film 9.00 Kedves Mikulás! –
am. családi film 11.00 Karácsonyi angyal – am.
vígj. 13.00 Az első karácsonyunk – am. családi
film 15.00 Karácsony a Chestnut Streeten –
am. vígj. 17.00 Karácsonyi parti – am. dráma
18.00 Katonafeleségek 19.00 Nagybetűs KA-
RÁCSONY – am. családi film 21.00 Nyakun-
kon az élet – am. vígj. 23.00 Az eastwicki
boszorkányok – am. vígj. 1.10 A nő kétszer –
angol-am. film 3.00 Priscilla – A sivatag király-
nőjének kalandjai – ausztrál vígj. 5.00 McLeod
lányai 

7.00 10 dolog, amit utálok benned 9.05 Star
Trek 11.05 Az elveszett világ 12.05 Ki vagy,
doki? 13.20 Óz boszorkányai 15.00 10 dolog,
amit utálok benned 15.30 10 dolog, amit utálok
benned 16.00 Charlie angyalai 19.00 Sherlock
– brit krimi 20.45 Zoom 21.00 A boldogság
nyomában – am. dráma 23.15 Szellemekkel
suttogó 0.10 Zoom 0.25 A hatalom hálójában
2.15 Sherlock 

6.30 Hajnali gondolatok 6.34 Magyar gazda
7.00 Esély 7.25 KorTárs 7.55 Opera Café
10.00 Vízipók-csodapók 11.15 Mondák a ma-
gyar történelemből 11.30 Csillagszemű Gála
12.00 Karácsonyi református istentisztelet
13.00 Kapcsoljuk Rómát! 13.35 Hírek 13.40
Mondák a magyar történelemből 13.55
Mennyből az Angyal 15.30 Szegény gazdagok
– magyar film 17.00 Rex, a kölyökfelügyelő –
német-osztrák kalandf. 18.35 A Szövetség
19.35 SzerencseVasárnap 20.30 Híradó este
20.55 Időjárás-jelentés 21.00 Sissi II. – oszt-
rák-NSZK dráma 22.45 Égi madár – magyar
film 24.00 Biblias – koprod. dráma 1.35
Szenthelyi Miklós hangversenye 60. születés-
napján

7.00 Figyelő 9.00 Bambi (ism.) 10.30 Mr.
Bean (ism.) 11.00 Jó reggelt! 13.00 Figyelő
14.00 X-faktor (ism.) 16.00 Figyelő 16.30 Su-
perBingo Metropolis 19.00 Figyelő 20.20 A
mindenit! 21.45 X-faktor 23.00 Kiskarácsony
mindenáron – am. vígj. 1.00 A mindenit!
(ism.) 2.15 Figyelő (ism.) 3.00 Sport 3.15 Mr.
Bean (ism.) 3.45 Kiskarácsony mindenáron
(ism.)

7.05 Disney-klub 8.10 Hitvilág 10.10 Szent
helyek 11.30 55 év folklór 13.00 Nyiss ajtót,
keresztény! 14.00 Híradó 14.30 Toma előtt és
után 17.45 Danutz Kft 19.00 Joker-, Lottó
5/40-, Lottó 6/49- és Noroc-sorsolás 20.00
Híradó 21.00 Distractis Show 21.35 A román
dal ünnepe 1.10 Szerelmes karácsony – ol. vígj.
3.00 Zoom 3.05 Ismétlések

5.45 Igaz történetek 6.45 Bűnös ölelések 7.45
Teleshop 8.30 A ház asszonya 9.30 Teleshop
10.00 Mindörökké együtt 11.00 Teleshop
11.30 Az eskü 12.30 Teleshop 12.45 Rabold el
a Télapót! – am. családi film (ism.) 14.30 Es-
meralda 15.30 Bűnös ölelések 17.30 Az örökö-
sök 19.30 A ház asszonya 20.30 Elvarázsolt
Ella – koprod. családi film 22.30 A csábítás
játszmája 0.30 Szerelmi könnyek 1.30 Esme-
ralda 2.15 Az örökösök (ism.) 4.00 Éjszakai
történetek 5.00 Szerelmi könnyek (ism.)

6.39 Anyanyelvi szószóló 7.00 Főtér 7.55
Opera Café 9.55 Szót kér a természet 10.00
Egyházi műsorok 13.35 A varázsfuvola
15.50 Beethoven – am. vígj. 17.10 Sissi I.
18.50 Natúra 19.20 Mi micsoda 19.45 Esti
mese 20.05 Szerelem a Hohenstein-kas-
télyban 21.00 Híradó este 21.23 Időjárás-
jelentés 21.25 Giuseppe Moscati – ol.
életrajzi film 23.10 Átok 2. 23.35 Szegény
gazdagok – magyar játékfilm 1.10 Menny-
ből az Angyal 2.40 Hogy volt!? 4.40 Me-
sélő cégtáblák 5.15 Pecatúra 5.40 Elrejtett
tájak

7.15 Aki megmenti a karácsonyt 2. (ism.) 9.00
Dennis, a komisz karácsonya – ka.-am. vígj.
10.45 Fogadás az életre (ism.) 13.15 Mada-
gaszkár 2 – am. animáció 15.15 Arany iránytű
– am.-brit kalandf. 17.45 Happy Hour 19.00
Híradó 20.30 A feláldozhatók – am. akcióf.
22.45 Benjamin Button története – am. dráma
2.15 Ismétlések

7.00 Egészségpasztillák 7.10 Topping (ism.)
8.00 Gitárok ideje (ism.) 9.00 Román útlevél
10.00 Britannia High 11.10 Merlin, a varázs-
lótanonc (ism.) 12.45 Egészségpasztillák (ism.)
12.50 Ha nem tudná… 13.00 Via Sacra 14.00
A The Corrs a Royal Albert Hallban – brit kon-
certfilm 15.10 Merlin, a varázslótanonc – am.
fantasy 17.00 Mitica esetei 18.00 Rhytm of the
dance 20.10 Rózsaszín Párduc – am. vígj.
22.00 Híradó 22.40 Nyalóka 23.40 Kaland
Bt. 0.35 Ismétlések

6.00 Álmaim Afrikája – am. dráma 7.55 A hi-
hetetlen család – am. animáció 9.50 Reszkes-
setek, betörők! 2 – am. vígj. 11.50 Shrek a vége,
fuss el véle – am. animáció 13.25 Kelekótya ka-
rácsony – am. vígj. 15.05 Alvin és a mókusok 2
– am. vígj. 16.35 Egek ura – am. romantikus
dráma 18.25 Megaagy – am. animáció 20.00
Utódomra ütök – am. vígj. 21.35 Kézi számláló
– ro. rövidfilm 22.00 True Blood 23.00 Ca-
melot 23.50 Camelot 0.40 Camelot 1.30 Ca-
melot 2.20 Camelot 3.15 Vámpíros film – am.
vígj. 4.35 A tökéletes barátnő – svéd vígj.

6.45 Reggeli gondolatok 7.15 Egzotikus Ázsia
7.45 Tv2 matiné 11.35 Őslények országa 8.
13.05 A 3 nindzsa visszarúg – am. vígj. 14.50
Barbie mesés karácsonya – am. animáció 16.10
Apát kérek karácsonyra – am. film 17.50 A pót
télapó – am. vígj. 19.30 Tények 20.00 Mada-
gaszKarácsony – am. animáció 20.30 Shrek 2
– am. animáció 22.15 Mr. Magorium mese-
boltja – am. vígj. 24.10 Amerika kedvencei –
am. vígj. 2.00 Havasi Balázs Symphonis Con-
cert Show 3.30 Animációs filmek

7.30 Top Shop 8.00 Kölyökklub 11.20 Mici-
mackó és a Zelefánt – am. animáció 12.25
Huncut karácsony – am. vígj. 14.05 Arthur és
a villangók – am. vígj. 15.50 Egy jávorszarvas
kalandjai 17.35 Télapu 2. – am. vígj. 19.30
RTL Klub Híradó 20.00 Harry Potter – am.
kalandf. 22.25 ValóVilág 23.00 Ház a tónál –
am. dráma 24.45 Férjhez mész, mert azt
mondtam – am. vígj. 

7.00 Flavours 7.30 Kandi kamera (ism.) 8.00
Mondén fókusz (ism.) 8.30 Bádogember – am.
sci-fi 10.30 Nyakunkon a világ 11.00 Levintza
bemutatja 11.30 Ismerj, álmodj, szeress! 12.30
Kilenc kutya karácsonya – am. animáció 13.30
Szerelem a végzeten (ism.) 15.30 Kötekedők
krónikája 18.00 Fókusz 19.00 Sport fókusz
19.30 Cseresznye a tortán (ism.) 20.30 Anya-
csavar 22.00 A vasmacska kölykei – am. vígj.
24.00 Titkos szrelmek (ism.) 1.00 Kilenc
kutya karácsonya (ism.) 3.00 Szerelem és áru-
lás (ism.) 6.00 Cseresznye a tortán (ism.)

8.30 Rejtélyes manhattani haláleset – am. vígj.
10.45 Otthon a konyhában (ism.) 11.45 Holly-
wood kulisszatikai (ism.) 12.15 Shaggy és Sco-
oby 12.45 Chirstine kalandjai 13.45 Pro Motor
(ism.) 14.15 Zoom in 10 14.30 Pro Cinema
világ 15.00 Segítség, karácsony! (ism.) 17.00
Jack Frost (ism.) 19.00 Christine kalandjai
20.00 Karácsonyi vakáció – am. vígj. 22.00
Süthetjük – am. vígj. 23.45 Rejtélyes manhat-
tani haláleset (ism.) 1.45 Süthetjük (ism.) 3.15
Pro Cinema-világ 3.45 Apropo TV

MAGYAR ATV
6.50 Műsorajánlók 6.55 Televíziós vásár-
lási műsorablak 7.25 Új mezőgazdasági ma-
gazin 8.00 ATV START 9.10 A születés
10.45 Laci bácsi konyhája 11.10 700-as
klub 12.00 Vidám vasárnap 14.40 Hazai
turizmus 15.45 Televíziós vásárlási műsor-
ablak 16.30 Kaschmir Gold 17.15 A legki-
sebbek Bibliája 18.05 Hazai turizmus
18.55 Híradó 19.30 Karácsonyi csoda
21.10 Családi űrutazás 23.05 Tűzszekerek
1.10 Családi űrutazás 3.00 Műsorszünet
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7.00 Dosszié 7.30 Soroló 2 8.00 Híradó
9.05 Kontraszt 10.05 Napról napra 10.30
BBC Hard Talk 11.00 Híradó 11.30 Euró-
pai híradó 12.05 Zöld övezet 12.30 Bruttó
13.00 Déli híradó 13.35 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat 14.05 Ázsia 14.30 Garázs
15.05 Civil kaszinó 16.00 Híradó 16.30
Keresztmetszet 17.05 Célpont 17.30 Pa-
letta 18.00 Híradó 18.30 Hírvilág 19.20
Stopper 20.00 Híradó 21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21 22.35 Dosszié 23.00 Hír-
adó 23.30 BBC Reporters 0.05 Rájátszás
1.00 Műsorszünet

6.35 Vészhelyzet (ism.) 7.20 Joey (ism.) 7.45
Joey 8.10 Vészhelyzet 9.00 Monk – Flúgos
nyomozó (ism.) 9.50 Monk (ism.) 10.40 Be-
hálózva 12.30 A nagy házalakítás 13.20 Hes-
ton lakomái 14.15 Dave 16.10 Karácsony
apuka 16.55 Babe 19.35 Babe 2 21.15 Két pasi
meg egy kicsi 21.45 Két pasi meg egy kicsi
22.15 Igazából szerelem 0.40 Karácsony Con-
necticutban 2.20 Behálózva 4.10 A veszély kö-
zelében

9.30 Labdarúgás 10.30 Snooker 12.00 Síug-
rás 13.00 Síugrás 14.00 Biatlon 15.00 Biatlon
16.00 Síugrás 17.00 Síugrás 18.00 Csupa
sport 19.00 Labdarúgás 20.00 Labdarúgás
21.00 Legerősebb ember 21.45 Csupa sport
21.55 Csupa sport 22.00 Pankráció 22.30
Pankráció 23.25 Pankráció 0.25 Pankráció
1.25 Csupa sport 1.30 Csupa sport 

6.15 Gazdakör 6.40 Magyar cirkusztörté-
net 7.10 Kisváros (ism.) 7.50 MacGyver
(ism.) 8.35 Végjáték (ism.) 9.25 A Kará-
csony története 10.40 Tízperces mesék
11.00 Család-barát 11.50 Egészség+ 12.20
Sebaj Tóbiás 12.30 Ferenc, Assisi lovagja
13.00 Déli harangszó 13.02 Híradó 13.10
Vers 13.20 Kívánságkosár 15.15 Csendes éj
16.00 Egy gyermek, akit Jézusnak hívnak
17.40 Éj-mélyből fölzengő 18.15 Kisváros
19.00 Híradó 19.30 Cranford 20.30
MacGyver 21.30 A férfi a legjobb orvosság
22.15 Hírek 22.30 Fiú a Marsról – am.
dráma 24.20 Sportaréna 1.10 Fanny és
Alexander 2.55 Vers 3.00 Himnusz 3.05
Balogh Rudolf 3.25 Család-barát (ism.)
4.20 Kívánságkosár (ism.) 

6.25 Leszámolás Torontóban: Az arc 8.05 Te-
levíziós vásárlás 11.15 Ikrek 13.20 Kémek mint
mi 15.20 Sólyomasszony 17.40 Nyomás
utána! 19.50 Az istenek a fejükre estek 22.00
Tökéletes katona 24.00 Sweeney Todd 2.10
Balhé 4.05 Gyagyák a gatyában, avagy tudom,
kit fűztél tavaly nyáron

6.00 McLeod lányai 7.00 Karácsonyi angyal –
am. vígj. 9.00 Az első karácsonyunk – am. csa-
ládi film 11.00 Egy családnál jobb a kettő – am.
családi film 13.00 Karácsony a Chestnut Stre-
eten – am. vígj. 15.00 Karácsonyi parti – am.
dráma 17.00 Nagybetűs KARÁCSONY – am.
családi film 19.00 Kétséges karácsony – ka.
családi film 21.00 Angyali szemek – am.
dráma 23.00 A nő kétszer – angol-am. film
1.00 Kisvárosi gyilkosságok 3.00 Bűbájos bo-
szorkák 4.00 Bűbájos boszorkák 5.00 Bűbájos
boszorkák 

7.00 10 dolog, amit utálok benned 9.00 De-
rült égből család 10.00 Derült égből család
12.00 El Barco 15.00 10 dolog, amit utálok
benned 16.00 Charlie angyalai 19.00 Sherlock
20.50 Zoom 21.05 Philadelphia – am. dráma
23.25 Szellemekkel suttogó 0.25 A hatalom
hálójában 1.25 A hatalom hálójában 2.15 Sher-
lock

6.55 Hajnali gondolatok 6.59 Roma Maga-
zin 7.25 Domovina 7.55 Ma Reggel 9.55
Holle anyó 11.00 Fekete Villám – ka. Ka-
landfilm 13.00 Déli harangszó 13.01 Hírek
13.05 Mondák a magyar történelemből
13.15 Mendika 14.30 Mici néni két élete –
magyar film 16.00 Az igazi Télapó 17.35
Kaliforniai karácsony – am. film 19.10
Csingiling – am. animáció 20.30 Híradó
este 21.00 Időjárás-jelentés 21.05 Sissi –
osztrák-NSZK dráma 22.50 Utolsó rapszó-
dia – magyar-fr. film 24.05 Biblia – kop-
rod. dráma 1.40 Szenthelyi Miklós
születésnapi koncertje

6.00 Figyelő 8.00 Jó reggelt! 10.00 Sajtófi-
gyelő (ism.) 10.50 Menyasszony a fiamnak
11.10 Családi karácsony 13.00 Figyelő 14.00
Menyasszony a fiamnak 16.00 Figyelő 17.00
Közvetlen kapcsolat 19.00 Figyelő 20.20 Ka-
rácsony Naéval és Vasilével 22.15 Ovizsaru –
am. akcióvígj. 0.30 Szerelem tengere – am.
thriller 2.45 Figyelő (ism.) 3.30 Ovizsaru
(ism.)

7.00 Reggeli híradó 8.10 Karácsony együtt –
am. film 10.10 Gyermekvilág 11.05 Folklór-
kincs 13.00 Folklórkincs 14.00 Híradó 14.45
Román Sportgála 19.50 Sport 20.00 Híradó
21.10 A színház és tévéfilmek ünnepi gálája
1.10 Szerelmesdalok – fr. dráma 2.45 Sport
3.05 Híradó (ism.) 3.55 Folkórkincs (ism.)
6.15 Teleshop

5.45 Bűnös ölelések 7.45 Teleshop 8.30 A ház
asszonya 9.30 Teleshop 10.00 Mindörökké
együtt 11.00 Teleshop 11.30 Mindörökké
együtt 12.30 Teleshop 12.45 Elvarázsolt Ella
(ism.) 14.30 Esmeralda 15.30 Bűnös ölelések
17.30 Lola 18.30 Lángoló égbolt 19.30 A ház
asszonya 20.30 Csapnivaló menyegző – am.
vígj. 22.30 A csábítás játszmája 23.30 Sze-
relmi könnyek 0.30 Meséljünk! (ism.) 1.30 Es-
meralda 2.15 Lola (ism.) 3.00 Lángoló égbolt
(ism.) 4.00 Szerelmi könnyek (ism.) 5.00 Ott-
hon a konyhában

6.10 Jelképtár 6.15 A galgóci betlehem 6.30
Sírjaik hol domborulnak... 7.00 Hajnali gon-
dolatok 7.04 Hogy volt!? 7.55 Ma Reggel 9.55
Rex, a kölyökfelügyelő 11.30 Natúra 11.55
Társbérletben a tárgyakkal 12.20 Jelfák 12.30
Most a Buday! 13.00 Déli harangszó 13.01
Hírek 13.05 Honfoglalás werkfilm 13.30 Ma-
riazell és Magyarország vallási kapcsolatai
13.55 Biblia 15.20 A Gyűrűk ura – am. rajzf.
17.30 Sissi 19.10 Família Kft. 19.35 Esti mese
20.00 Mrs. Bradley titokzatos esetei 20.50
Üzenetek 21.00 Híradó este 21.30 Giuseppe
Moscati – ol. film 23.10 Aviátor – am. dráma
1.55 Éjszakai műsorok

7.00 Tom és Jerry 8.15 Ismétlések 13.30
Harry Potter ls a Főnix Rendje – am.-brit ka-
landf. 16.30 Télbratyó – am. vígj. 19.00 Hír-
adó 20.30 Románia hangja 24.00 Télbratyó
(ism.) 2.15 Testőr – thaiföldi akcióf. 4.00 Ér-
telem és érzelem – am.-brit dráma 

7.00 Ismétlések 10.40 Komédiaklub 11.10 A
mikulástanonc – am. vígj. 12.45 Taxi-koncert
13.30 Jamie 14.00 Bortestvérek (ism.) 14.35
Reménygála 15.30 Karácsony a nagyvilágban
16.00 A budapesti 100 tagú cigányzenekar bu-
karesti koncertje 17.00 Az amerikai nyugat le-
gendája 17.30 Komédiaklub 18.00 Engelbert
Humperdick-koncert 18.50 Ha nem tudná…
(ism.) 19.00 Az utolsó oltsa le a villanyt 20.10
A tizedik királyság – am.-brit film 21.45 Engel-
bert Humperdick-koncert 22.40 A Rózsaszín
Párduc 2 – am. vígj. 0.30 Éjszakai műsorok

6.00 Nagy hal – am. dráma 8.05 Megaagy –
am. animáció 9.40 Reszkessetek, betörők! 3 –
am. vígj. 11.20 Minden kút Rómába vezet –
am. vígj. 12.50 Utódomra ütök – am. vígj.
14.25 Coraline és a titkos ajtó – am. animáció
16.05 Alice Csodaországban – am. kalandf.
17.55 Vásott szülők – am. vígj. 20.00 Félig
üres 20.30 Félig üres 21.00 Sherlock Holmes
– am. akcióf. 23.10 Hung 23.40 Író és kamu-
hős 0.15 Red – am. akcióf. 2.05 Éjszakai mű-
sorok

7.00 Tv2 matiné 11.00 Hercules és Xena –
am. animáció 12.20 Őslények országa 13.35
Furcsa hétköznapok 14.05 Babe – am. életrajzi
film 16.05 A Mikulás karácsonya – am. animá-
ció 17.35 Kelekótya karácsony – am. vígj.
19.30 Tények 20.05 Harmadik Shrek – am.
animáció 21.55 Végre karácsony! – am. vígj.
23.55 Hepiendek – am. vígj. (ism.) 2.20 Mi-
chael Bublé

7.30 Top Shop 8.00 Kölyökklub 11.40
Trendmánia (ism.) 12.05 Havazin (ism.)
12.35 A szálloda kedvence – am. vígj. 14.10
Asterix Amerikában – fr. kalandfil 15.35
Reszkessetek, repülők! – am. vígj. 17.10
Apád-anyád idejöjjön! – am. film 19.30
RTL Klub Híradó 19.55 Neveletlen her-
cegnő – am. vígj. 22.00 ValóVilág 22.30
Hull a pelyhes – am. vígj. 24.00 Egy nejnél
jobb a kettő – ol. vígj. 1.45 Havas csodák

7.00 Szívek találkozása (ism.) 8.00 Kilenc
kutya karácsonya (ism.) 9.30 Bádogember
– am. sci-fi 10.30 Ismerj, álmodj, szeress!
(ism.) 11.30 Vadrózsák 13.30 Öregek és tü-
relmetlenek (ism.) 14.00 A vasmacska
kölykei (ism.) 16.00 Cseresznye a tortán
17.00 Lököttek (ism.) 18.00 Fókusz 19.00
Sportfókusz 19.30 Tiltott szerelmek 20.30
Terminátor 3 – am. akcióf. 22.15 Lököttek
23.15 Mondénok 23.45 Öt nap, és meg-
halsz 1.00 Fagyos kukac – am. sci-fi 3.00
Fókusz (ism.) 4.00 Terminátor 3 (ism.)
6.00 Cseresznye a tortán (ism.)

8.45 Shaggy és Scooby (ism.) 9.15 Pro Cinema
világ (ism.) 9.45 Teleshop 10.00 Happy Hour
(ism.) 11.15 Teleshop 11.30 Christine kalandjai
(ism.) 12.30 Otthon a konyhában 13.40 Teles-
hop 14.00 Két akkord 15.00 Otthon a kony-
hában 16.00 Christine kalandjai 17.00
Felejthetetlen karácsony (ism.) 19.00 A tömb-
ben (ism.) 20.00 Terminátor 21.00 Seinfeld
22.00 Mortal Kombat 2 – am. akcióf. 24.00
Kés/alatt 1.00 Terminátor (ism.) 1.45 Mortal
Kombat 2 (ism.) 3.15 Pro Cinema világ (ism.)
3.45 Apropo TV

MAGYAR ATV
7.05 Karácsonyi ATV START 11.00 Szent-
földi körutazás 1. rész 12.10 Televíziós vá-
sárlási műsorablak 12.30 Laci bácsi
konyhája 12.55 A legkisebbek Bibliája
13.10 Televíziós vásárlási műsorablak
13.25 A legkisebbek Bibliája 13.55 Televí-
ziós vásárlási műsorablak 16.25 A legkiseb-
bek Bibliája 17.00 Királyi esküvő 18.05
Hazai turizmus 18.55 Híradó 19.35 Robin
Hood 21.35 Viszlát, Bajnok! 23.35 Szent-
földi körutazás 2. rész 0.20 Mindannyian
együtt Jeruzsálemért 1.30 Viszlát, Bajnok!
3.20 Műsorszünet
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7.00 Paletta 7.30 Dosszié 8.00 Híradó 9.05
Rájátszás 10.00 Garázs 10.30 Soroló 2 11.00
Híradó 11.30 Hírvilág 12.05 Sportré 12.30
Retrográd 13.00 Déli híradó 13.35 Hungaro-
rama, Közvetlen ajánlat 14.05 Dosszié 14.30
Paletta 15.05 Keresztmetszet 15.30 Ikon
16.00 Híradó 16.30 Globál 17.05 Stopper
17.30 Paletta 18.00 Híradó 18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv 20.00 Híradó 21.05 Rá-
játszás 22.00 Híradó 21 22.35 Dosszié 23.00
Híradó 23.30 Riasztás 0.05 Rájátszás 1.00
Műsorszünet

7.00 Vészhelyzet 7.45 Heston lakomái 8.40
Két pasi meg egy kicsi 9.05 Joey 9.30 Vész-
helyzet 10.20 Monk 11.10 Monk 12.00 Babe
2 13.40 Heston lakomái 14.40 Igazából szere-
lem 17.00 Római vakáció 19.10 Sabrina 21.15
Két pasi meg egy kicsi 21.45 Két pasi meg egy
kicsi 22.15 Édes november 0.25 Tapló Télapó
2.10 Karácsony Connecticutban 3.50 Kará-
csony apuka

9.30 Csupa sport 10.30 Műkorcsolya 12.00
Síugrás 13.00 Síugrás 14.00 Labdarúgás
15.00 Labdarúgás 16.00 Síugrás 17.00 Síug-
rás 18.00 Csupa sport 19.00 Labdarúgás
20.00 Labdarúgás 21.00 Legerősebb ember
22.00 Boksz 24.00 Motorsportok 0.15 Rali
0.45 Rali 1.15 Csupa sport 1.30 Csupa sport 

6.15 Gazdakör 6.40 Magyar cirkusztörténet
7.10 Kisváros (ism.) 7.45 MacGyver (ism.)
8.35 A férfi a legjobb orvosság (ism.) 9.25 Cso-
dakutyák 10.45 Tízperces mesék 11.00 Család-
barát 11.50 Sebaj Tóbiás 12.00 Zénó 12.05
Télapó pirossapkás koboldjai 12.30 Az ötödik
szó 13.00 Déli harangszó 13.02 Híradó 13.10
Vers 13.20 Kívánságkosár 15.15 Univerzum
16.20 Egy gyermek, akit Jézusnak hívnak
17.50 Tízperces mesék 18.00 Tízperces mesék
18.15 Kisváros 19.00 Híradó 19.30 Cranford
20.30 MacGyver 21.30 Mad Men 22.15 Hírek
22.30 Afrikai szeretők – német dráma 24.40
Fanny és Alexander – koprod. dráma 2.00
Vers 2.05 Himnusz 2.10 Miért éppen Magyar-
ország? 2.40 Bogányi Gergely Chopin-műveket
zongorázik 2.55 Utókor (ism.) 3.20 Család-
barát (ism.) 4.20 Kívánságkosár (ism.) 

5.45 Hamlet 8.05 Televíziós vásárlás 11.10 Só-
lyomasszony 13.25 Csavargó kutya 2. 15.10
Sajttársak 16.40 Az istenek a fejükre estek
18.45 Gyilkos fullánk 20.20 Gyilkos cápa vs.
óriáspolip 22.00 Tiszta vér 23.40 Mint a tűz
1.25 Tökéletes teremtmény 3.00 Szellemhar-
cosok 4.45 Gyilkos csönd

6.00 Kisvárosi gyilkosságok 7.00 Nagybetűs
KARÁCSONY – am. családi film 9.00 Kétséges
karácsony – ka. családi film 11.00 Shadow Is-
land rejtélyei: Az utolsó karácsony – ka. krimi
13.00 Karácsonyi parti – am. dráma 15.00
Kedves Mikulás! – am. családi film 17.00 Ka-
rácsony a Chestnut Streeten – am. vígj. 19.00
Karácsonyi angyal – am. vígj. 21.00 Betty
nővér – am. vígj. 23.10 Az agyfürkész totál kész
– am. vígj. 1.00 Kisvárosi gyilkosságok 3.00
Bűbájos boszorkák 4.00 Bűbájos boszorkák
5.00 Bűbájos boszorkák 

7.00 10 dolog, amit utálok benned 8.00 De-
rült égből család 12.00 El Barco 15.00 10
dolog, amit utálok benned 16.00 Boldog vég
17.00 NCIS 18.00 NCIS 19.00 NCIS: LA
20.00 NCIS: LA 21.00 Felejthetetlen 22.00
Felejthetetlen 22.55 Zoom 23.10 Gyónás 0.25
Született szinglik 0.55 Született szinglik 2.20
A hatalom hálójában 3.15 Felejthetetlen 

6.25 Hajnali gondolatok 6.30 Kárpát Exp-
ressz 6.55 Srpski Ekran 7.25 Unser Bilds-
chirm 7.55 Ma Reggel 10.00 Bigyó felügyelő
karácsonyi mentőakciója 10.25 Mondák a
magyar történelemből 10.40 Mindenből egy
van 11.35 OTP Világkupa 13.00 Déli harang-
szó 13.01 Híradó délben 13.25 Kárpát Exp-
ressz 13.55 Nehéz kesztyűk – magyar film
15.35 Angyali érintés 16.20 Mondák a ma-
gyar történelemből 16.35 DTK Extra 17.30
Sport 18.25 Honfoglalás 20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek 21.05 Időjárás-jelentés
21.10 Elcserélt lányok 22.00 Igazából szere-
lem – angol vígj. 24.10 A rejtélyes XX. század
24.40 Sporthírek

6.00 Figyelő 8.00 Jó reggelt! 10.00 Menyasz-
szony a fiamnak 11.30 Családi karácsony
13.00 Figyelő 14.00 Menyasszony a fiamnak
16.00 Figyelő 17.00 Közvetlen kapcsolat
19.00 Figyelő 20.15 Csillagzsák 22.00 Figyelő
23.00 Végső menedék – am. thriller 1.30
Carol karácsonya – am. vígj. 3.15 Sport (ism.)
3.30 Végső menedék (ism.)

7.00 Reggeli híradó 8.00 Kaliforniai kará-
csony – am. családi film 9.45 Toma előtt és
után (ism.) 12.10 A románok hozománya
(ism.) 12.40 A palota legendái (ism.) 14.00
Híradó 14.45 Bébivarázs (ism.) 15.15 Teleshop
15.30 Európai roma 16.00 Magyar nyelvű
műsor 17.00 Híradó 17.30 Erdőkön, hegyeken
át 18.25 A palota legendái 19.45 Sport 20.00
Híradó 21.00 A Grace-klinika 22.45 Szabad-
ságnapló 23.10 Csak egy seta – koprod. thriller
1.20 Mad Men 2.10 Toma előtt és után (ism.)
3.00 Híradó 4.05 Ismétlések

5.45 Bűnös ölelések 7.45 Teleshop 8.30 A ház
asszonya 9.30 Teleshop 10.00 Együtt mind-
örökké 11.00 Teleshop 11.30 Együtt mind-
örökké 12.30 Teleshop 12.45 Karácsonyi
esküvő (ism.) 14.30 Esmeralda 15.30 Bűnös
ölelések 17.30 Lola 18.30 Lángoló égbolt
19.30 A ház asszonya 20.30 Másféle kará-
csony – am. film 22.30 A csábítás játszmája
23.30 Szerelmi könnyek 0.30 Ismétlések

6.30 Hajnali gondolatok 6.35 Kárpát Expressz
7.00 Hogy volt!? 7.55 Ma Reggel 10.00 Giotto
és Assisi Szent Ferenc 11.00 Magyar pop 11.55
Nemzeti értékeink 12.05 A magyar kutya
12.30 Szabadlábon Somogyban 13.00 Déli ha-
rangszó 13.01 Híradó délben 13.25 Kárpát
Expressz 13.55 Zenelánc 12.58 Biblia 15.25
Csingiling (ism.) 16.40 Sissi 18.25 Família Kft.
18.50 Angyali érintés 19.35 Esti mese 20.00
Mrs. Bradley titokzatos esetei 20.50 Üzenetek
21.00 Híradó este 21.35 Mici néni két élete –
magyar vígj. 23.00 24 23.45 Ami örökre meg-
marad 1.20 A nyomozónő 2.20 Bűvölet 3.10
El Cid 4.25 Família Kft. 4.50 Magyar pop 5.45
Éjszakai műsorok

7.00 Hírek; Mi történik, doki?; A könyvhozó
10.00 Harry Potter (ism.) 13.00 Hírek 13.45
Románia hangja (ism.) 17.00 Gimnzisták – ro.
vígj. 19.00 Hírek 20.30 Távkapcs – am. vígj.
22.45 Rémült rohanás – am. akcióthriller 1.15
Testőr 2.  – thaiföldi akcióf. 3.15 Ismétlések

7.00 Teleshop 8.00 Fraser és a farkas 9.10 A
tizedik királyság (ism.) 10.45 Ha nem tudná
(ism.) 11.00 Komédiaklub 11.30 Szélességi
fokok 12.00 Nagylábon (ism.) 12.35 Vallomá-
sok (ism.) 13.30 Jamie 14.00 Komédiabaj-
nokság 14.35 Együtt Európába 15.30 Teleshop
16.00 Fraser és a farkas (ism.) 17.00 Az ame-
rikai nyugat legendái 17.30 Komédiaklub
18.00 Hírek 18.30 Bébiplanéta 19.00 Az
utolsó oltsa le a villanyt 19.35 Izland 20.10 A
tizedik királyság – brit-am. film 22.00 Híradó
23.00 25. Garana Jazz Fesztivál 24.00 Autó-
Ismétlések

6.00 Coraline és a titkos ajtó – am. animáció
7.40 Rock and Roll 10.00 Alice Csodaország-
ban – am. kalandf. 11.50 Alkonyat – am.
dráma 14.00 Beszélő 15.05 Különleges kap-
csolat – angol-am. dráma 16.35 Aranyhaj és a
nagy gubanc – am. animáció 18.15 Ramona és
Beezus – am. kalandf. 20.00 A szólista – am.-
angol dráma 22.00 Az árva – koprod. horror
24.00 Becstelen brigantik – am.-német dráma
2.30 A harcosok – hongk. akcióf. 4.20 Pimasz-
ság hercege – am. vígj.

7.00 TotalCar (ism.) 7.25 Tv2 matiné 10.30
Breki világot lát – am. animáció 12.50 Őslé-
nyek országa 13.20 Furcsa hétköznapok 13.50
Szórd a pénzt és fuss! – am. vígj. 15.40 Matilda,
a kiskorú boszorkány – am. vígj. 17.30 Sky
Kids – am. kalandf. 19.30 Tények 20.05 Kung
Fu Panda – am. animáció 20.35 Mézengúz –
am. animáció 22.10 Mission: Impossible – am.
akcióthriller 24.40 Propaganda 1.40 Tények
Este 2.10 EZO.TV 2.45 Klubvilág 

7.30 Top Shop 8.00 Állati dumák 8.45 Tini ti-
tánok 9.05 Star Wars 9.30 Asztro Show 10.35
Békavári uraság – am. vígj. 12.25 A dzsungel
könyve 2. – am. kalandf. 13.55 Barátság min-
denáron – am. film 15.30 Az agyoncsapat –
am. vígj. 17.20 Bűnvadászok – am.-ol. Kaland-
film 19.30 RTL Klub Híradó 20.00 Fókusz
20.30 Fedőneve: Takarító – am. akcióf. 22.05
ValóVilág 23.00 Buliszerviz 2 – am. vígj.
24.40 Az orosz kapcsolat – orosz akcióf. 2.40
Légimentők 

7.00 Titkos szerelmek (ism.) 8.00 Öt nap, és
meghalsz (ism.) 9.00 Teleshop 9.30 Bádog-
ember – am. sci-fi 11.30 Vadrózsák 12.30 Te-
leshop 13.00 Kandi kamera 13.30 Teleshop
14.00 Szívek találkozása 15.00 Családi körben
16.00 Cseresznye a tortán 17.00 Lököttek
18.00 Fókusz 19.00 Sportfókusz 19.30 Titkos
szerelmek 20.30 A 13. harcos – am. háborús
film 22.15 Lököttek 23.15 Mondén fókusz
23.45 Öt nap, míg meghalsz 1.00 Fókusz
(ism.) 2.00 Vadrózsák (ism.) 3.00 A 13. harcos
(ism.) 5.00 Lököttek (ism.) 6.00 Cseresznye a
tortán (ism.)

8.45 Két akkord (ism.) 9.45 Teleshop 10.00
Happy Hour 11.15 Teleshop 11.30 Otthon a
konyhában (ism.) 12.30 Christine kalandjai
13.40 Teleshop 14.00 Fedezd fel Romániát!
14.45 Két akkord (ism.) 15.45 Otthon a kony-
hában (ism.) 16.45 A tömbben (ism.) 18.00
Seinfeld (ism.) 19.00 A tömbben 20.00 Ter-
minátor 21.00 Seinfeld 22.00 Cloverfield –
am. akcióf. 24.00 Kés/alatt 1.00 Terminátor
(ism.) 1.45 Cloverfield (ism.) 3.00 Pro Cinema
világ (ism.) 3.30 Apropo TV

MAGYAR ATV
6.40 Műsorajánló 6.45 Világhíradó 6.55 ATV
START 9.05 Start plusz 9.35 A legkisebbek
Bibliája 10.20 A Mindentudás Egyeteme 2.0
12.10 Televíziós vásárlási műsorablak 12.30
Laci bácsi konyhája 12.55 Világhíradó 13.10
Televíziós vásárlási műsorablak 13.25 Fórum
13.55 Televíziós vásárlási műsorablak 16.30
ATV START 17.15 START + 17.35 Tempó
18.05 Hazai turizmus 18.55 Híradó 19.15
Sporthíradó 19.25 Fórum 19.55 ATV Híradó
20.15 Időjárás-jelentés 20.25 Egyenes beszéd
21.40 No comment 21.45 Civil a pályán 22.55
Híradó 23.15 Világhíradó 23.30 700-as klub
0.10 Hazai turizmus 0.55 Híradó 1.15 No
comment 1.20 Világhíradó 1.30 Vidám vasár-
nap 4.10 Műsorszünet
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7.00 Paletta 7.30 Dosszié 8.00 Híradó 9.05
Rájátszás 10.05 Az iskola rendőre 10.30 Glo-
bál 11.00 Híradó 11.30 Zöld övezet 12.05
Stopper 12.30 GyógyHír 13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat 14.05
Dosszié 14.30 Paletta 15.05 Vetítő 15.06 Ka-
rácsonyi koncert 15.30 A mártír püspök 16.00
Híradó 16.30 Panaszkönyv 17.05 Ősök tere
17.30 Paletta 18.00 Híradó 18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd 20.00 Híradó 21.05 Ráját-
szás 22.00 Híradó 21 22.35 Dosszié 23.00
Híradó 23.30 Ikon 0.05 Rájátszás 1.00 Mű-
sorszünet

6.30 Vészhelyzet 7.15 Heston lakomái 8.05
Segítség, szülő vagyok! 8.55 Vészhelyzet 9.45
Monk 10.35 Monk 11.25 Római vakáció 13.35
Heston lakomái 14.30 Sabrina 16.35 Kisasszo-
nyok 18.45 Értelem és érzelem 21.15 Két pasi
meg egy kicsi 21.45 Két pasi meg egy kicsi
22.15 Veszedelmes viszonyok 0.25 Képeslapok
a szakadékból 2.15 Édes november 4.20 Ké-
peslapok a szakadékból

9.30 Motorsportok 9.45 Csupa sport 10.45
Rali 11.15 Alpesi síelés 12.15 Labdarúgás 13.15
Rali 13.45 Rali 14.15 Alpesi síelés 15.15 Csupa
sport 16.00 Síugrás 17.00 Síugrás 18.00
Csupa sport 19.00 Labdarúgás 20.00 Labda-
rúgás 21.00 Műkorcsolya 22.30 Tánc 23.30
Tánc 0.30 Alpesi síelés 1.30 Csupa sport 

6.15 Gazdakör 6.40 Magyar cirkusztörténet
7.10 Kisváros (ism.) 7.45 MacGyver (ism.)
8.35 Mad Men (ism.) 9.25 A kéményseprőinas
és a cukrász lánya 10.30 Afrika gyöngyszeme:
Namíbia 11.00 Család-barát 11.50 Sebaj Tó-
biás 12.00 Télapó pirossapkás koboldjai 15.
12.25 Szent Bernadette 13.00 Déli harangszó
13.02 Híradó 13.10 Vers 13.20 Kívánságkosár
15.15 Arcélek (ism.) 15.40 Talpalatnyi zöld
16.05 Ablak a természetre 16.20 Svejk, a derék
katona 18.15 Kisváros 19.00 Híradó 19.30
Cranford 20.30 MacGyver 21.30 Arisztokra-
ták 22.20 Hírek 22.30 Az elszánt diplomata –
német-angol dráma 24.35 A divat mint művé-
szet 1.30 Harcsa Veronika Quartet 2.00 Vers
2.05 Himnusz 2.10 Úticél: Korea 2.35 Karosi
Bálint orgonál 2.50 Miért éppen Magyaror-
szág? 3.20 Család-barát (ism.) 4.20 Kívánság-
kosár (ism.) 

6.20 Csavargó kutya 2. 8.05 Televíziós vásár-
lás 11.10 Csalók klubja 12.50 Houdini, a halál
mágusa 14.35 Beugratás 16.40 A halál hul-
lámhosszán 18.25 Szerelmi bájital 20.20 Sár-
kánygyík 22.00 Ásó, kapa, vadkaland 23.45
Tökéletlen idők 1.30 Kickboxer 2 3.10 Tiszta
vér 4.45 Sajttársak

6.00 McLeod lányai 7.00 Egy családnál jobb
a kettő – am. film 9.00 Shadow Island rejtélyei
– ka. krimi 15.00 Kétséges karácsony – ka. csa-
ládi film 17.00 Karácsonyi parti – am. dráma
19.00 Az első karácsonyunk – am. film 21.00
Az eastwicki boszorkányok – am. vígj. 23.10
Balett-társulat – am.-német zenés dráma 1.20
Kisvárosi gyilkosságok 3.00 Bűbájos boszor-
kák 4.00 Bűbájos boszorkák 5.00 Bűbájos bo-
szorkák 

7.00 10 dolog, amit utálok benned 8.00 De-
rült égből család 12.00 El Barco 14.55 10
dolog, amit utálok benned 15.55 Boldog vég
17.00 NCIS 18.00 NCIS 19.00 NCIS: LA
21.00 Felejthetetlen 22.00 Toy Story – am.
kalandf. 23.25 Született szinglik 0.05 Született
szinglik 1.35 A hatalom hálójában 2.25 Felejt-
hetetlen

6.25 Hajnali gondolatok 6.30 Kárpát Expressz
6.55 Hrvatska kronika 7.25 Ecranul nostru
7.55 Ma Reggel 10.00 A 12 ajándék 10.25
Mondák a magyar történelemből 10.40 Elcse-
rélt lányok (ism.) 11.25 David anyja – am.
dráma 13.00 Déli harangszó 13.01 Híradó dél-
ben 13.25 Kárpát Expressz 13.55 Mit csinált
felséged 3-tól 5-ig? – magyar film 15.20 An-
gyali érintés 16.10 Mondák a magyar történe-
lemből 16.25 Gasztroangyal 17.25 Flash 1.
17.55 Sport 18.45 Kutyába se veszlek – am.
vígj. 20.30 Híradó este 21.00 Sporthírek
21.05 Időjárás-jelentés 21.10 Hóbarát – am.
vígj. 22.55 Ki-be tawaret – magyar játékfilm
24.30 A tánc legendája 1.20 Sporthírek 

6.00 Figyelő 8.00 Jó reggelt! 10.00 Meny -
asszony a fiamnak 11.30 Karácsony Naéval és
Vasiléval (ism.) 13.00 Figyelő 14.00 Menyasz-
szony a fiamnak 16.00 Figyelő 17.00 Barátok
között 19.00 Figyelő 20.20 Game Show 60
másodperc alatt 22.00 Figyelő 23.00 Az aján-
lat – am. akcióf. 1.00 Élet a rácsok mögött –
am. vígj. 3.00 Figyelő 3.45 Az ajánlat (ism.)

7.00 Híradó 8.10 Karácsonyi történet – am.
animáció 9.40 55 év sportja 55 percben (ism.)
10.45 55 év zenéje 55 percben (ism.) 11.50 Sza-
badságnapló (ism.) 12.10 A románok hozomá-
nya (ism.) 12.40 A palota legendái (ism.)
14.00 Híradó 14.45 Közelebb 15.15 Teleshop
15.30 Emberek, mint mi (ism.) 16.00 Együt-
télés 17.00 Híradó 17.30 Erdőkön, hegyeken
át 18.25 A palota legendái 19.45 Sport 20.00
Híradó 21.00 Sport 22.10 Sellők – am. vígj.
24.00 Moulin Rouge forever! 1.00 Mad Men
2.40 Ismétlések

5.45 Bűnös ölelések 7.45 Teleshop 8.30 A ház
asszonya 9.30 Teleshop 10.00 Mindörökké
együtt 11.00 Teleshop 11.30 Mindörökké
együtt 12.30 Teleshop 12.45 Másféle kará-
csony (ism.) 14.30 Esmeralda 15.30 Bűnös
ölelések 16.30 Igaz történetek 17.30 Lola
18.30 Lángoló égbolt 19.30 A ház asszonya
20.30 A szerelem diadala 22.30 A csábítás
játszmája 23.30 Szerelmi könnyek 0.30 Iss-
métlések

6.30 Hajnali gondolatok 6.35 Kárpát Expressz
7.00 Hogy volt!? 7.55 Ma Reggel 10.00 Mu-
landóság 11.00 Arborétumok, gyűjteményes
kertek 11.05 Magyar válogatott 12.00 Szabad-
lábon Somogyban 12.30 TED 13.00 Déli ha-
rangszó 13.01 Híradó délben 13.25 Kárpát
Expressz 13.55 Mindentudás Egyeteme 14.45
Magyar elsők 15.00 Tükreim 16.50 Nehéz
kesztyűk – magyar film 18.25 Família Kft.
18.50 Angyali érintés 19.35 Esti mese 20.00
Mrs. Bradley titokzatos esetei 20.50 Üzenetek
21.00 Híradó este 21.35 Tim – auszt. dráma
23.25 24 24.10 Ami örökre megmarad 1.45 A
nyomozónő 2.40 Bűvölet 3.35 El Cid 2. 4.55
Família Kft. 5.20 Retrock: Katona Klári

7.00 Hírek; Mi történik, doki?; A könyvhozó
10.00 Ismétlések 13.00 Hírek 14.00 Dadus
karácsonyra – am. vígj. 16.00 Fiatal és nyug-
hatatlan 16.45 Távkapcs (ism.) 19.00 Hírek
20.30 Botcsinálta ügynök – am. akcióvígj.
22.15 Zaklatás – am. dráma 1.00 Harcra szü-
letett – thaiföldi akcióf. 3.00 Ismétlések

8.00 Fraser és a farkas 9.10 Ismétlések 13.30
Jamie: Karácsony a családban 14.00 Komédi-
aklub 14.35 Együtt Európába 15.30 Teleshop
16.00 Fraser és a farkas (ism.) 17.00 Az ame-
rikai nyugat legendái 17.30 Komédiaklub
18.00 Híradó 18.30 Bébiplanéta 19.00 Az
utolsó oltsa le a villanyt 19.35 Izland 20.10 A
tizedik királyság – brit-am. film 22.00 Híradó
23.00 25. Garana Jazz fesztivál 24.00 Ismét-
lések

6.00 Ramona és Beezus – am. kalandf. 7.45
Scooby-Doo – am. film 9.00 Álmaim Afrikája
– am. dráma 10.55 Kétszemélyes lakosztály –
am. vígj. 12.30 Ebek közt a legszemtelenebb –
am. animáció 13.45 Vágyivászat 15.05 Inkog-
nitó – fr. dráma 16.40 Rémségek kicsiny boltja
– am. vígj. 18.15 Toy Story 3 – am. animáció
20.00 Utódomra ütök – am. vígj. 21.40 Félig
üres 22.10 Félig üres 22.45 A katona – hongk.-
kí. akcióf. 0.20 Lake Placid 3 – am. horror 1.50
Hantahíradó – am. vígj. 3.20 A Pierre Wood-
man-sztrori 4.25 Újabb parajelenségek – am.
horror

7.00 Babavilág (ism.) 7.25 Tv2 matiné 10.35
Múmia 11.40 Őslények országa 11. 13.05 Fur-
csa hétköznapok 13.35 The Blues Brothers –
am. dráma 15.45 A Sherwoodi erdő titka – am.
kalandf. 17.45 Cápasrác és Lávalány kalandjai
– am. animáció 19.30 Tények 20.05 Pata-
csata – am. kalandf. 22.05 A Skorpiókirály –
am.-német akcióf. 23.55 Hiába futsz – am. ak-
cióf. 1.40 DAKAR 2.10 Tények Este 2.40
EZO.TV 3.15 Tigris és sárkány 5.15 Babavilág
(ism.) 

7.30 Top Shop 8.00 Állati dumák 8.45 Tini ti-
tánok 9.30 Star Wars 10.15 Asztro Show 11.25
Mary Poppins – am. film 13.55 Ütős játék
16.05 Álom.net – magyar vígj. 18.00 Drágám,
add az életed! – am. vígj. 19.30 RTL Klub
 Híradó 20.00 Fókusz 20.25 Nincs kettő négy
nélkül – am. vígj. 22.15 ValóVilág 24.00 Gyil-
kosság a bázison – am. krimi 1.35 Túlvilági
kapcsolat – am. dráma

7.00 Titkos szerelmek (ism.) 8.00 Családi kör-
ben 9.00 Teleshop 9.30 Szívek találkozása
(ism.) 10.30 Öt nap, míg meghalsz (ism.)
11.30 Vadrózsák 12.30 Teleshop 13.00 Kandi
kamera 13.30 Teleshop 14.00 Szívek találko-
zása 15.00 Családi körben 16.00 Cseresznye a
tortán 17.00 Lököttek 18.00 Fókusz 19.00
Sportfókusz 19.30 Titkos szerelmek 20.30
Kötekedők krónikája 22.15 Lököttek 23.15 Öt
nap, míg meghalsz – am. minisorozat 0.30 Fó-
kusz (ism.) 1.30 Vadrózsák (ism.) 2.30 Le-
vintza bemutatja (ism.) 3.00 Autófórum (ism.)
3.30 Teo (ism.) 5.00 Lököttek (ism.) 6.00
Cseresznye a tortán (ism.)

7.30 A szerkesztőség (ism.) 8.30 San’t Angelo
(ism.) 9.45 Teleshop 10.00 Happy Hour 11.15
Teleshop 11.30 Otthon a konyhában (ism.)
12.30 Két akkord 13.40 Teleshop 14.00 Zoom
in 10 14.15 Pro Cinema-világ 14.45 Két akkord
15.45 Otthon a konyhában 16.45 A tömbben
(ism.) 18.00 Seinfeld (ism.) 19.00 A tömbben
20.00 Teminátor 21.00 Seinfeld 22.00 Ken-
dőzetlenül – am. vígj. 24.00 Kés/alatt 1.00 Te-
minátor (ism.) 1.45 Kendőzetlenül (ism.) 3.15
Pro Cinema világ (ism.) 3.45 Apropo TV

MAGYAR ATV
6.40 Műsorajánlók 6.45 Világhíradó 6.55
ATV START 9.05 Start plusz 9.35 Egyenes be-
széd 10.50 Civil a pályán 12.10 Televíziós vá-
sárlási műsorablak 12.30 Laci bácsi konyhája
12.55 Világhíradó 13.10 Televíziós vásárlási
műsorablak 13.25 Fórum 13.55 Televíziós vá-
sárlási műsorablak 15.55 OtthonTV 16.30
ATV START 17.15 START+ 17.30 Kaschmir
Gold 18.05 Hazai turizmus 18.55 Híradó
19.15 Sporthíradó 19.25 Fórum 19.55 ATV
Híradó 20.15 Időjárás-jelentés 20.25 Egyenes
beszéd 21.40 No comment 21.45 A tét 22.55
Híradó 23.15 Világhíradó 23.30 700-as klub
0.10 Hazai turizmus 0.55 Híradó 1.15 No
comment 1.20 Világhíradó 1.30 Egyenes be-
széd 2.40 A tét 3.40 Műsorszünet
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7.00 Paletta 7.30 Dosszié 8.00 Híradó 9.05
Rájátszás 10.05 Keresztmetszet 10.30 Retrog-
rád 11.00 Híradó 11.30 Iskolapélda 12.05 Be-
futó 12.30 Ősök tere 13.00 Déli híradó 13.35
Hungarorama, Közvetlen ajánlat 14.05 Dosszié
14.30 Paletta 15.05 Az iskola rendőre 15.30
Sportré 16.00 Híradó 16.30 Ázsia 17.05 BBC
Click 17.30 Paletta 18.00 Híradó 18.30 Soroló
1 19.20 Globál 19.45 10 perc 20.00 Híradó
21.05 Rájátszás 22.00 Híradó 21 22.35 Dosz-
szié: Jobbik, LMP 23.00 Híradó 23.30 Globál
0.05 Rájátszás 1.00 Műsorszünet

7.10 Vészhelyzet 7.55 Heston lakomái 8.50
Segítség, szülő vagyok! 9.40 Vészhelyzet 10.30
Monk 11.20 Monk 12.10 Kisasszonyok 14.15
Heston lakomái 15.10 Értelem és érzelem
17.40 Kazaam, a szellem 19.20 Isten nem ver
Bobbal 21.15 Két pasi meg egy kicsi 21.45 Két
pasi meg egy kicsi 22.15 CSI: NY 23.05 Leta-
szítva 1.20 Édeshármas 3.00 CSI: NY 3.45
Fennsíkok csavargója

9.30 Csupa sport 9.45 Csupa sport 10.30 Al-
pesi síelés 11.15 Alpesi síelés 12.15 Rali 12.45
Alpesi síelés 14.15 Alpesi síelés 15.15 Sífutás
14.45 Alpesi síelés 16.15 Sífutás 17.15 Síugrás
19.00 Labdarúgás 20.00 Labdarúgás 21.00
Küzdősportok 22.00 Küzdősportok 23.00
Legerősebb ember 24.00 Póker 1.00 Tánc
2.00 Csupa sport 

6.15 Gazdakör 6.40 Magyar cirkusztörté-
net 7.10 Kisváros (ism.) 7.45 Arisztokraták
(ism.) 8.40 Az állatok világa 9.10 Fiatalok
Dél-Afrikában 9.20 A medvementő 11.00
Család-barát 11.50 Varjúdombi melegho-
zók 12.00 Télapó pirossapkás koboldjai
12.30 Szimba, az oroszlánkirály 13.00 Déli
harangszó 13.02 Híradó 13.10 Vers 13.20
Kívánságkosár 15.15 Herend, az más 16.15
Svejk, a derék katona 17.45 Virágzó Ma-
gyarország 18.15 Kisváros 19.00 Híradó
19.30 Cranford 20.30 MacGyver 21.30
Angyalbőrben 22.25 Hírek 22.30 Csárdás-
királynő – operettfilm 24.20 Enrique és
Judita 1.10 Pengető 2.05 Vers 2.10 Him-
nusz 2.15 Úticél: Korea 2.40 Tálentum
3.25 Család-barát (ism.) 4.20 Kívánságko-
sár (ism.) 

6.05 Beugratás 8.05 Televíziós vásárlás 11.10
Szerelmi bájital 13.05 Öregdiák nem véndiák
14.40 A rivális 16.20 Több, mint sport 18.45
Fedőneve 20.20 Gyilkos kígyó 22.00 Terror a
tenger alatt 23.45 Különös kegyetlenséggel
1.45 Kickboxer 3 3.35 Spangli 

6.00 McLeod lányai 7.00 Kedves Mikulás! –
am. családi film 9.00 Egy családnál jobb a kettő
– am. családi film 11.00 Az első karácsonyunk
– am. családi film 13.00 Nagybetűs KARÁ-
CSONY – am. családi film 15.00 Karácsonyi
parti – am. dráma 17.00 Karácsonyi angyal –
am. romantikus vígj. 19.00 Kedves Mikulás! –
am. családi film 21.00 Az agyfürkész totál kész
– am. vígj. 23.00 Angyali szemek – am. dráma
1.00 Kisvárosi gyilkosságok 3.00 Bűbájos bo-
szorkák 4.00 Bűbájos boszorkák 

7.00 10 dolog, amit utálok benned 8.00 De-
rült égből család 12.00 El Barco 15.05 10
dolog, amit utálok benned 16.05 Boldog végek
17.05 NCIS 19.05 NCIS: LA 20.00 NCIS: LA
21.00 Felejthetetlen 21.55 Zoom 22.10 Jó
reggelt, Vietnam! – am. vígj. 0.25 Született
szinglik 1.25 Született szinglik 1.25 Született
szinglik 2.20 A hatalom hálójában 3.05 Felejt-
hetetlen

6.25 Hajnali gondolatok 6.30 Kárpát Exp-
ressz 7.00 Rondó 7.55 Ma Reggel 10.00
Rigócsőr király 11.05 Kakaókoncert 12.00
Van képünk hozzá 13.00 Déli harangszó
13.01 Híradó délben 13.25 Kárpát Exp-
ressz 13.55 Illatos út a semmibe – magyar
film 15.30 Angyali érintés 16.15 Mindenből
sok van 17.15 Flash 2. 17.40 Sport 18.45 A
testőrök visszatérnek – fr. kalandf. 20.30
Híradó este 21.00 Sporthírek 21.05 Időjá-
rás-jelentés 21.10 Apák napja – am. vígj.
22.50 Nyár utca, nem megy tovább – ma-
gyar film 24.05 Európai Filmakadémia díj
24.35 Angi jelenti Telki álom 

6.00 Figyelő 8.00 Jó reggelt! 10.00 Menyasz-
szony a fiamnak 11.30 Csillagzsák (ism.) 13.00
Figyelő 14.00 Menyasszony a fiamnak 16.00
Figyelő 17.00 Barátok között 19.00 Figyelő
20.15 Las Bandidas – koprod. akcióvígj. 22.00
Figyelő 23.00 Bordertown – am. thriller 1.15
Las Bandidas (ism.) 3.00 Figyelő (ism.) 3.45
Bordertown (ism.)

7.00 Híradó 8.10 Csizmás Kandúr – japán
rajzfilm 9.35 Gyermekvilág 10.40 Minus –
holland mesefilm 12.10 Románok hozománya
12.40 A palota legendái (ism.) 14.00 Híradó
14.45 Közérdek 15.15 Teleshop 15.30 Akzente
– német nyelvű műsor 17.00 Híradó 17.30 Er-
dőkön 18.25 A palota titkai 19.45 Sport 20.00
Híradó 21.00 Belpolitikai visszatekintő 22.00
Exkluzív 23.20 Hegylakó 5 – am. sci-fi-akcióf.
1.00 Mad Men 2.40 Európai roma (ism.) 3.20
Híradó (ism.) 4.10 Belpolitikai visszatekintő
5.00 Ismétlések

5.45 Bűnös ölelések 7.45 Teleshop 8.30 A ház
asszonya 9.30 Teleshop 9.45 Mindörökké
együtt 11.00 Teleshop 11.30 Mindörökké
együtt 12.30 Teleshop 12.45 Lagzi-randi (ism.)
14.30 Esmeralda 15.30 Bűnös ölelések 16.30
Igaz történetek 17.30 Lola 18.30 Lángoló ég-
bolt 19.30 A ház asszonya 20.30 Pasik, Lon-
don, szerelem – koprod. vígj. 22.30 A csábítás
játszmája 23.30 Szerelmi könnyek 0.30 Házi
recept (ism.) 0.30 Igaz történetek (ism.) 1.30
Esmeralda 2.15 Ismétlések

6.15 Magyar elsők 6.30 Hajnali gondolatok
6.35 Kárpát Expressz 7.00 Hogy volt!?... 7.55
Ma Reggel 10.00 Giotto evangéliuma 11.05
Magyar retro 12.00 Natúra 12.25 Szép magyar
tánc 12.30 Szabadlábon Somogyban 13.00
Déli harangszó 13.01 Híradó délben 13.23 Idő-
járás-jelentés 13.25 Kárpát Expressz 13.55
Esély 14.20 Mindentudás Egyeteme 15.10
Tükreim 17.00 Kutyába se veszlek 18.35 Fa-
mília Kft. 19.00 Angyali érintés 19.50 Esti
mese 20.50 Üzenetek 21.00 Híradó este
21.35 Illatos út a semmibe – magyar filmsza-
tíra 23.10 24 23.50 Ami örökre megmarad
1.30 A nyomozónő 2.25 Bűvölet 3.20 Família
Kft. 3.45 Éjszakai műsorok

7.00 Hírek; Mi történik, doki?; A könyvhozó
10.00 Ismétlések 13.00 Hírek 14.00 Hóból is
megárt a sok – am. vígj. 16.00 Fiatal és nyug-
hatatlan 17.00 Földre szállt boszorkány – am.
vígj. 19.00 Hírek 20.30 Hipervándor – am.-
kanadai akcióf. 22.30 Álomférfi – hongk.-kí.
akcióf. 0.30 Boa – thai akcióf. 2.30 Ismétlések

8.00 Fraser és a farkas 9.10 A tizedik királyság
(ism.) 10.55 Komédiaklub (ism.) 11.30 Széles-
ségek (ism.) 12.00 Nagylábon (ism.) 12.35
Vallomások (ism.) 13.30 Jamie 14.00 Komé-
diabajnokság 14.35 Együtt Európába 15.30
Teleshop 16.00 Fraser és a farkas 17.00 Az
amerikai nyugat legendái 17.30 Komédiaklub
18.00 Híradó 18.30 Bébiplanéta 19.00 Az
utolsó eloltja a villanyt 19.30 Izland 20.10 A
tizedik királyság – brit-am. film 22.00 Híradó
23.00 25. Garana Jazz Fesztivál 24.00 Légy
formában! 0.30 Ismétlések

6.00 Toy Story 3 – am. animáció 7.45 A Mars-
mentőakció – am. sci-fi 9.35 Utódomra ütök –
am. vígj. 11.15 Amélia – am.-ka. dráma 13.05
Jesse Stone – am. krimi 14.30 Válás francia
módra – am.-fr. dráma 16.30 Mumbai meséje
– indiai vígj. 18.10 Step Up 3D – am. zenés film
20.00 Az öböl 21.30 Micmacs – fr. vígj. 23.15
True Blood 0.15 Aurora – román dráma 3.15
Halálfutam – am. akcióf. 5.05 A fehér szépség-
mítosz

7.00 Segíts magadon! 7.25 Tv2 matiné 10.50
Menekülés Atlantiszról 12.20 Beethoven 3 –
am. vígj. 13.55 Furcsa hétköznapok 14.25 Sár-
kányszív 2 – am. kalandf. 16.00 A tűzsárkány
birodalma – am. kalandf. 17.40 9 és 1/2 randi
– magyar vígj. 19.30 Tények 20.05 Rém rom
– am. animáció 22.00 A Skorpiókirály 2. kop-
rod. kalandf. 24.10 Tökéletes célpont – am. ak-
cióf. 1.55 EZO.TV 2.30 Tények Este 3.00 A
Sárkány – am. akcióf. 4.55 Segíts magadon!
(ism.) 

7.30 Top Shop 8.00 Állati dumák 8.45 Tini ti-
tánok 9.35 Star Wars 10.20 Asztro Show
11.30 Rádió – am. vígj. 13.30 Enyém a vár
15.25 Plasztik szerelem – am. kalandf. 17.25
Oscar – am. vígj. 19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz 20.30 Dínó – am. animáció
22.00 ValóVilág 22.55 Két túsz között – am.
vígj. 1.00 Egy életem, két halálom – am. akcióf.
2.35 Börtönpszichó

7.00 Titkos szerelmek (ism.) 8.00 Családi kör-
ben (ism.) 9.00 Teleshop 9.30 Szívek találko-
zása (ism.) 10.30 Öt nap, míg meghalsz (ism.)
11.30 Vadrózsák 12.30 Teleshop 13.00 Kandi
kamera 13.30 Teleshop 14.00 Szívek találko-
zása 15.00 Családi körben 16.00 Cseresznye a
tortán 17.00 Lököttek 18.00 Fókusz 19.00
Sportfókusz 19.30 Cseresznye a tortán 20.30
Úton hazafelé – am. családi vígj. 22.15 Lököt-
tek 23.15 Mondén fókusz 23.45 Öt nap, míg
meghalsz 1.00 Fókusz (ism.) 2.00 Vadrózsák
(ism.) 3.00 Nyakunkon a világ (ism.) 3.30 Teo
(ism.) 5.00 Lököttek (ism.) 6.00 Cseresznye a
tortán (ism.)

8.30 Két akkord (ism.) 9.45 Teleshop 10.00
Happy Hour 11.15 Teleshop 11.30 Merlin
(ism.) 12.30 Két akkord 13.40 Teleshop 14.00
Otthon a konyhában 15.00 A tömbben (ism.)
16.00 Seinfeld (ism.) 17.00 Egy őrült nyár –
am. dráma 19.00 A tömbben 20.00 Terminá-
tor 21.00 Seinfeld 22.00 A nagy dobás – am.
dráma 0.30 Kés/alatt 1.15 Terminátor (ism.)
2.00 A nagy dobás (ism.) 4.00 Pro Cinema-
világ 4.30 Apropo TV (ism.)

MAGYAR ATV
6.40 Műsorajánlók 6.45 Világhíradó 6.55
ATV START 9.05 Start plusz 9.35 Egyenes be-
széd 10.50 A tét 12.10 Televíziós vásárlási mű-
sorablak 12.30 Laci bácsi konyhája 12.55
Világhíradó 13.10 Televíziós vásárlási műsor-
ablak 13.25 Fórum 13.55 Televíziós vásárlási
műsorablak 16.30 ATV START 17.15 START+
17.35 Doktor úr 18.05 Hazai turizmus 18.55
Híradó 19.15 Sporthírdó 19.25 Fórum 19.55
ATV Híradó 20.15 Időjárás-jelentés 20.25
Egyenes beszéd 21.40 No comment 21.45
Húzós 22.55 Híradó 23.15 Világhíradó 23.30
700-as klub 0.10 Hazai turizmus 0.55 Híradó
1.15 No comment 1.20 Világhíradó 1.30 Egye-
nes beszéd 2.40 Húzós 3.30 Műsorszünet
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7.00 Paletta 7.30 Dosszié 8.00 Híradó 9.05
Rájátszás 10.05 Ikon 10.30 Ázsia 11.00 Hír-
adó 11.30 Soroló 1 12.05 Panaszkönyv 12.30
Sportré 13.00 Déli híradó 13.35 Hungaro-
rama, Közvetlen ajánlat 14.05 Dosszié 14.30
Paletta 15.05 Zöld övezet 15.30 Iskolapélda
16.00 Híradó 16.30 Felfedező 17.05 BBC Re-
porters 17.30 BBC Hard Talk 18.00 Híradó
18.30 Európai híradó 19.20 Bruttó 19.45 10
perc 20.00 Híradó 20.30 Dosszié 21.05 Pén-
tek 8 22.00 Híradó 21 22.30 Célpont 23.00
Híradó 23.30 Riasztás 0.05 Péntek 8 

6.35 Vészhelyzet 7.20 Heston lakomái 8.10
Segítség, szülő vagyok! 9.00 Vészhelyzet 9.50
Monk 10.40 Monk 11.30 Az év embere 13.30
Heston lakomái 14.25 Kazaam, a szellem
16.05 Joe és a vulkán 17.50 Túl az Óperencián
20.20 Két pasi meg egy kicsi 20.50 Vérmes
négyes 21.15 Vérmes négyes 21.45 Mike és
Molly 22.15 Csak egy kis pánik 0.05 Bomba-
biztos 1.40 Veszedelmes viszonyok 3.45
Mamut

9.30 Csupa sport 10.30 Síugrás 11.30 Műkor-
csolya 12.45 Sífutás 13.15 Sífutás 14.15 Síugrás
15.15 Sífutás 16.15 Sífutás 17.15 Síugrás 19.15
Labdarúgás 20.15 Labdarúgás 21.15 Csupa
sport 21.30 Műkorcsolya 24.00 Síugrás 1.00
Motorsportok 1.15 Jégkorong

6.15 Gazdakör 6.40 Magyar cirkusztörté-
net 7.10 Kisváros (ism.) 7.45 Angyalbőrben
(ism.) 8.45 Valóságos kincsesbánya 9.20
Elátkozott Ella – am. vígj. 11.00 Család-
barát 11.55 Varjúdombi meleghozók 12.05
Télapó pirossapkás koboldjai 12.30
Szimba, az oroszlánkirály 13.00 Déli ha-
rangszó 13.02 Híradó 13.10 Vers 13.20 Kí-
vánságkosár 15.15 Jávorszarvas a verandán
16.05 A három királyok 17.45 Virágzó Ma-
gyarország 18.15 Kisváros 19.00 Híradó
19.30 Cranford 20.30 MacGyver 21.30
Végjáték 22.15 Hírek 22.30 Lidérces órák
– am. vígj. 24.05 A malegaon-i Superman
1.00 Stéphane Grappelli-emlékkoncert
2.00 Vers 2.05 Himnusz 2.10 Örökség
3.20 Család-barát (ism.) 4.20 Kívánságko-
sár (ism.)

5.45 Több, mint sport 8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A kristálykő legendája 13.05 Kutyako-
média 14.50 Mama Jack 16.50 Mindent bele,
fiúk! 18.35 Perzselő vihar 20.20 A pokoli szi-
get rabjai 22.00 Szükségállapot 0.10 A 23-as
szám 2.00 A titokzatos faj 3.55 Szükségállapot

6.00 McLeod lányai 7.00 Shadow Island rej-
télyei – ka. krimi 9.00 Nagybetűs KARÁ-
CSONY – am. családi film 11.00 Karácsonyi
angyal – am. családi film 13.00 Kedves Miku-
lás! – am. film 15.00 Egy családnál jobb a kettő
– am. családi film 17.00 Kedves Mikulás! – am.
film 19.00 Nagybetűs KARÁCSONY – am.
családi film 21.00 A nő kétszer – angol-am.
film 23.00 Egy kis szívesség – am. vígj. 1.00
Kisvárosi gyilkosságok 3.00 Bűbájos boszor-
kák 4.00 Erica világa 5.00 Erica világa 

7.00 10 dolog, amit utálok benned 8.00 De-
rült égből család 11.55 El Barco 15.05 10 dolog,
amit utálok benned 16.05 Boldog vég 17.05
NCIS 18.05 NCIS 19.05 NCIS: LA 20.00
NCIS: LA 21.00 Felejthetetlen 22.00 Only
You – am. vígj. 0.05 Született szinglik 0.35
Született szinglik 1.05 Született szinglik 1.35
Született szinglik 2.05 A hatalom hálójában
2.50 Felejthetetlen

6.25 Hajnali gondolatok 6.28 Kárpát Expressz
7.00 Angi jelenti (ism.) 7.25 P’amende 7.55
Ma Reggel 10.00 Öcsi és Nővérke 11.00 Ma-
gyar népmesék 11.15 A majmok kastélya 12.30
Magyar népmesék 12.40 Útravaló 13.00 Déli
harangszó 13.01 Híradó délben 13.25 Kárpát
Expressz 13.55 HungarIQ 14.25 Özvegy
menyasszonyok – magyar film 15.40 Angyali
érintés 16.30 Poén Péntek Válogatás 17.25
Flash 3 17.55 Sport 18.50 Alfonzó szenvedélyei
19.30 Vad Magyarország 20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek 21.05 Időjárás-jelentés
21.10 Poén Péntek Van képünk hozzá 22.10
Mindenből egy van 23.05 Négy szellem 24.00
Családom és egyéb mberfajták 24.25 A hivatal
24.55 Billy Idol koncert 2.10 Sporthírek

6.00 Figyelő 8.00 Jó reggelt! 10.00 Sajtófi-
gyelő (ism.) 10.50 Reality-show (ism.) 11.30
Reality-show (ism.) 13.00 Figyelő 14.00
Menyasszony a fiamnak 16.00 Figyelő 17.00
Közvetlen kapcsolat 19.00 Figyelő 20.20 Film
22.30 Film 1.00 Film 3.00 Ismétlések

(A pontos műsor lapzártánkig 
nem érkezett meg.)

7.00 Híradó 8.00 No bárkája – arg.-ol. rajz-
film 10.10 Caragiale úr öröksége (ism.) 12.40
A palota legendái (ism.) 14.00 Híradó 14.45
Rajzfilm 15.15 Teleshop 15.30 Közelebb 16.00
A legendás orosz balett 17.00 Híradó 17.30 La
vie en rose 18.25 A palota legendái 19.45 Sport
20.00 Híradó 21.00 A nagy lottósorsolás
22.00 Külpolitikai visszatekintő 23.10 Árulás
– am. thriller 0.50 Moulin Rouge, a színfalak
mögött 1.50 A legenás orosz balett (ism.) 3.20
Híradó 4.10 Éjszakai műsorok

5.45 Bűnös ölelések 7.45 Teleshop 8.30 A ház
asszonya 9.30 Teleshop 9.30 Mindörökké
együtt 11.00 Teleshop 11.30 Mindörökké
együtt 12.30 Teleshop 12.45 Pasik, London,
szerelem (ism.) 14.30 Esmeralda 15.30 Bűnös
ölelések 17.30 Lola 18.30 Lángoló égbolt
19.30 A ház asszonya 20.30 Az utolsó csók –
am. vígj. 22.30 A csábítás játszmája 23.30
Szerelmi könnyek 0.30 Igaz történetek 1.30 Is-
métlések

6.30 Hajnali gondolatok 6.35 Kárpát Expressz
7.00 Hogy volt!?... 7.55 Ma Reggel 10.00 Vá-
logatás az Országos Természetfilm-fesztivál
filmjeiből 10.25 Tudástár 2011 Napforduló
10.50 Magyar bulizene 11.45 Néprajzi értéke-
ink 11.55 Natúra 12.20 Homokzene mesék
12.30 Kő, papír, olló 13.00 Déli harangszó
13.01 Híradó délben 13.25 Kárpát Expressz
13.55 Magyarországi néptáncok 14.05 Sza-
badlábon Zalában 14.30 Valaki 14.55 Sírjaik
hol domborulnak... 15.25 Innováció az ember-
ért 15.50 Mindentudás Egyeteme 16.40 Apák
napja 18.15 Família Kft. 18.40 Angyali érintés
19.30 Esti mese 19.50 Hogy lesz? 20.50 Üze-
netek 21.00 Híradó este 21.35 Mrs. Bradley ti-
tokzatos esetei 23.10 24 23.50 Mi, ha nem
magyar? 24.45 Éjszakai műsorok

7.00 Hírek; Mi történik, doki?; A könyvhozó
10.00 Hóból is megárt a sok (ism.) 12.00 Fia-
tal és nyughatatlan (ism.) 13.00 Híradó 14.00
D’Artagnan lánya – fr. kalandf. 16.15 Fiatal és
nyughatatlan 17.15 Egy pandamaci hihetetlen
kalandjai – am. kalandf. 19.00 Híradó 20.30
A spártai – am.-német akcióf. 22.45 Csillagok
háborúja 4. 1.15 Éjszakai műsorok

7.00 Teleshop 8.00 Fraser és a farkas 9.10 Is-
métlések 13.30 Jamie 14.00 Komédiabajnok-
ság 14.35 Ismétlések 17.00 Az amerikai nyugat
legendái 18.00 Híradó 18.30 Bébiplanéta
19.00 Az utolsó leoltja a villanyt 19.30 Izland
20.10 A tizedik királyság – brit-am. film 22.00
Híradó 23.0025. Garana Jazz Fesztivál 24.00
Csavargó pecás (ism.) 0.30 Bébiplanéta 1.00
Az utolsó leoltja a villanyt 1.30 Ismétlések

6.00 Step Up 3D – am. zenés film 7.45 Derült
égből Polly – am. vígj. 9.15 A tökéletes mozgás
– am. vígj. 10.55 Kelekótya karácsony – am.
vígj. 12.35 Byron-koncert 13.35 Ízek, imák,
szerelmek – am. dráma 15.55 Az informátor!
– am. vígj. 17.45 A titánok harca – angol-am.
kalandf. 19.30 Filmek és sztárok 20.00 Jonah
Hex – am. akcióf. 21.25 Szex és New York 2 –
am. vígj. 23.50 Brüno – am. vígj. 1.10 Lepat-
tintva – am. vígj. 3.00 A túlvilág szülötte – am.
vígj. 4.30 A titkos rend – am. thriller

7.00 Alexandra Pódium (ism.) 7.25 Tv2 ma-
tiné 10.35 Egérmese (ism.) 11.50 Beethoven 4
– am. vígj. 13.20 Furcsa hétköznapok 13.50
Fletch – am. vígj. 15.40 Szellemirtók – am. vígj.
17.35 Hajrá csajok – am. vígj. 19.30 Tények
20.05 Állj, vagy lő a mamám! – am. akcióvígj.
21.55 A szuper exnőm – am. vígj. 23.55 Lökött
örökösök – angol vígj. (ism.) 1.35 ALL IN 2.35
EZO.TV 3.35 Tények Este 4.05 Alexandra Pó-
dium (ism.) 

7.00 Top Shop 8.00 Állati dumák 8.20
Tini titánok 9.00 Star Wars 9.45 Asztro
Show 10.45 Dawn Anna – am. dráma 12.15
Fiúk a parton – am. kalandfim 14.05 Han-
gya boy 15.35 Az angyalok is babot esznek
– am. vígj. 17.50 Az őserdő hőse – am. vígj.
19.30 RTL Klub Híradó 20.00 Fókusz
20.30 Elvarázsolt kastély – am. vígj. 22.00
ValóVilág 23.00 Anakonda – am. akcióf.
24.35 Végzetes bankrablás – ka. akcióf.
2.05 Erőszakos múlt

7.00 Ház, építészet és design (ism.) 7.30 Le-
vintza bemutatja (ism.) 8.00 Családi körben
(ism.) 9.00 Teleshop 9.30 Szívek találkozása
(ism.) 10.30 Öt nap, míg meghalsz (ism.)
11.30 Vadrózsák 12.30 Teleshop 13.00 Sport,
diéta, sztár 14.00 Úton hazafelé (ism.) 16.00
Hercegnővédelmi Program – am. vígj. 18.00
Fókusz 19.00 Sportfókusz 19.30 Cseresznye a
tortán 20.30 Úton hazafelé 2. – am. kalandf.
22.30 Bombajárat – am. thriller 0.30 Öt nap,
míg meghalsz (ism.) 2.00 Vadrózsák (ism.)
3.00 Sport, diéta, sztár (ism.) 3.30 Bombajárat
(ism.) 6.00 Cseresznye a tortán (ism.)

8.45 Két akkord (ism.) 9.45 Teleshop 10.00
Happy Hour 11.15 Teleshop 11.30 Merlin
12.30 Két akkord 13.40 Teleshop 14.00 Ott-
hon a konyhában 15.00 Egy őrült nyár (ism.)
17.00 A tömbben 18.00 Seinfeld (ism.) 19.00
A tömbben 20.00 Revans – ro. krimi 22.15
Szerelem a csillagok állása szerint – am. vígj.
24.00 Kés/alatt 1.00 Tenacious Day – am.
vígj. 2.30 Szerelem a csillagok állása szerint
(ism.) 4.00 Pro Cinema világ (ism.)

MAGYAR ATV
6.45 Világhíradó 6.55 ATV START 9.05 Start
plusz 9.35 Egyenes beszéd 10.50 Húzós 12.10
Televíziós vásárlási műsorablak 12.30 Laci
bácsi konyhája 12.55 Világhíradó 13.10 Tele-
víziós vásárlási műsorablak 13.30 Fórum
13.55 Televíziós vásárlási műsorablak 16.30
ATV START 17.15 START+ 17.35 Együtt a biz-
tonságért 18.05 Hazai turizmus 18.55 Híradó
19.15 Sporthíradó 19.25 Fórum 19.55 ATV
Híradó 20.15 Időjárás-jelentés 20.25 Egyenes
beszéd 21.40 No comment 21.45 Mindentu-
dás egyeteme  22.55 Híradó 23.15 Világhíradó
23.30 700-as klub 0.10 Hazai turizmus 0.55
Híradó 1.15 No comment 1.20 Világhíradó
1.30 Egyenes beszéd 2.35 Mindentudás egye-
teme 2.0 – Hogy vagy, amikor jól vagy? 

Műsormelléklet
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Marosvásárhely ötszörös kempo világbaj -
noka, a 2009-es és 2010-es év legjobb Maros
megyei sportolója, az idén, Szentpéterváron
megrendezett kempo világbajnokságon
megszerzett két arany- és egy ezüstérmével
harmadszor is kiérdemelte Maros megye
legjobb sportolója titulust. Eddig ő az
egyetlen sportoló megyénkben, aki egymás
után háromszor nyerte el ezt az elismerést. A
Központnak készségesen válaszolt néhány
kérdésre.

Zsinórban harmadszor

– Gratulálok a kiváló ered-
ményednek, gondoltad, hogy az
idén triplázni fogsz?

– Őszintén bevallom, hogy
nem hittem volna, habár titok-
ban réméltem, hogy a pódium
közelébe kerülök. Annál fonto-
sabb és értékesebb számomra
ez az elismerés, mivel eddig
egyetlen Maros megyei spor-
toló vagyok, aki az első helyen
végzett. Nem utolsó sorban,
azért nem hittem, hogy az első
három sportoló közt leszek,
mivel a szentpétervári világ-
bajnokság után, egy edzésen
megsérült a térdem, ami miatt
huzamosabb ideig sok ver-
senyből kimaradtam.

– Mivel Marosvásárhelyen (il-
letve a megyében) olimpiai szaká-
gakban felnőtt világbajnoki cím
hosszú idő óta nem született (a
megyei sportigazgatóság kritéri-
umrendszere alapján ennek lenne
elsőbbsége a nem olimpiai ágak-
kal szemben), ezért is volt na-
gyobb esélyed, mint más sportot
űző honfitársadnak, nem?

–Valóban, de épp ezért is,
mivel nem olimpiai sportág,

csak 50%-os pontozással vol-
tam értékelve, de így is fölé-
nyesen nyertem.

– Ez a harmadik egymás
után következő év, amikor világ-
bajnoki címet szerzel, a 2009-es
bukaresti arany, a 2010-es tö-
rökországi két arany és egy
bronz után. Hogyan értékeled az
eddigi sporttevékenységed?

– Valóban a sikerek mellém
szegődtek az utóbbi években,
amire büszke vagyok, sőt sze-
rencse is társult hozzám, hogy
ötödik világbajnoki aranyér-
mem szereztem meg az ezüst
meg a bronz mellett. Rendkívül
sok munka van az eredményeim
mögött. De nekem a sport csak
hobbi. 

Az edzésekre délután, a
munkaidőm után kerül sor, de
hétvégeken is edzéseket tar-
tok. Úgy a munkahelyem (egy
helyi ismert őrző-védő cég) ve-
zetői, mint a családom, szpon-
zorok és barátaim részéről
megkapom a kellő támogatást
és segítséget, amire nagy szük-
ségem van a felkészülésben, a
sikerek elérésében.

– Milyen fontosabb nemzetközi
versenyeken szeretnél részt venni
2012-ben?

– A wushu EB-n, meg a
kempo vb-n szeretnék részt
venni, persze előtte újabb or-
szágos bajnoki címeket is sze-
retnék begyűjteni. A román

kempo-válogatottban szeren-
csére bebetonozódott a he-
lyem, viszont a wushu terén
még van egy kis bizonyítani
valóm országos szinten, ahol
nyernem kell.

– Ha minden kötél szakad,

akarom mondani, hasonló sike-
res jövő évben lesz részed, akkor
majd újra gratulálhatunk a ne-
gyedik, Maros megye legjobb
sportolója elismerésért?

– Azért annyira még ne
ugorjunk előre az időben, lé-

pésenként szeretnék bizonyí-
tani a soron következő hazai
és nemzetközi versenyeken,
majd az eredményesség
alapján értékelhetnek
engem. De addig még, hosz-
szú és nehéz az út!

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Mátyus Ervin Maros megye legjobb sportolója

A román kempo-válogatottban szerencsére bebetonozódott a
helyem, viszont a wushu terén még van egy kis bizonyítani valóm
országos szinten, ahol nyernem kell.

A megye tíz legjobb sportolója:

1. Mátyus Ervin (Mureşul) – keleti harcművészetek
2. Cosmin Cuciurean (Mureşul) – evezés
3. Traian Rus (Mureşul) – keleti harcművészetek
4. Székely Adina (Mureşul) – evezés
5. Doina Baciu (Romgaz-Elektromaros) – teke
6. Fodor László (Sakura) – karate
7. Mădălina Florea (ISK Segesvár) – atlétika
8. Piringer Beáta (Mureşul) – kerékpározás
9. Gyurka Zsuzsanna (Robike) – kerékpározás
10. Oltean Daniela (Mureşul) – gyorskorcsolyázás

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

A világhálón is

Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.
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Hogyha tél, akkor hideg,
ha hideg, akkor
megfázás. A
hőmérséklet-csökkenést
mi nem tudjuk befolyá-
solni, de ha e szelvénnyel
betér a B&B 
Gyógyszertárba, egy
doboz C-Vitaminnal
segítünk önnek legyőzni
a náthát.

Cím: Rózsák tere 16.,
Marosvásárhely.

Ha kellemes környeze-
tre, gyors kiszolgálásra
és finom kávéra vágyik,
térjen be hozzánk, a B&B
Caffeba barátaival, pár-
jával, és e szelvény fel-
mutatásával két kávét
fogyaszthatnak a ház
részéről.

Cím: Rózsák tere 16.,
Marosvásárhely.


