
Rövid villámlátogatás erejéig itthon járt
Bölöni László, a görög PAOK Szaloniki
vezetőedzője, ahol családi környezetben
töltött néhány órát. Vásárhelyi jelen-
létének célja: beteg anyósának megláto-

gatása, akit az egykori futballsztár
felesége, Klára asszony ápol, s akinek
születésnapját is megünnepelték.
Ugyanakkor találkozott egykori ASA-s
csapattársaival is, sőt az esti órákban
szakított időt arra is, hogy exkluzív 
interjút adjon lapunknak. 
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>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

Vélemény

SMURD, mentő, temető?

Romániában számtalan rosszul működő
rendszer létezik. Ilyen például a közleke-
dés és az egészségügy. Ahhoz, hogy biz-
tonságosan és gyorsan közlekedjünk az
ország útjain, óriási beruházásokra lenne
szükség. Hasonlóan, ha megbízható or-
vosi ellátást igényelnénk, az egész rend-
szert új alapokra kellene helyezni...

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

>>> 3. oldal Társadalom

Vásárhelyi Koldusopera

A koldulás Romániában feltehetőleg
a legősibb foglalkozások körébe tar-
tozik, régiségben és gyakoriságban
csak a prostitúció és a tolvajlás veszi
fel vele a versenyt. S mostanában a
korrupció, de ez más téma. A kérdés
úgy tevődik fel, hogy vajon bűn-
ténynek minősíthető-e a koldulás?

Hír és hírháttér

4-1 az előválasztást 
támogatók javára

Szükségesnek tartja-e, hogy előválasztást
rendezzenek arról, ki legyen a vásárhelyi
magyar polgármester-jelölt? – tettük fel a
kérdést olvasóiknak a lap internetes olda-
lán még november elején. Eredeti szándé-
kunk szerint egy hét után más kérdéssel
cseréltük volna fel a szóban forgót...

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

S p o r t
Testépítő verseny 
Békéscsabán, focigála Győrött

Testépítésben, fekve nyomásban és guggo-
lásban mérték össze erejüket az újév előtt,
amolyan évzáró akkordként, a Marosvásár-
helyről Békéscsabára elszármazott testépítő
legenda, Dénes József tanítványai, az általa
vezetett Fanatic fitnesz klubban.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

HUMOR

LÜKEPÉDIA, avagy ami 
a Wikipédiaból kimaradt

>>> 7. oldal

VÉLEMÉNY

Korunk hőse

A személy, akinek bemutatására a követke-
zőkben törekedni fogok, amolyan korunk
hőse, azaz inkább antihőse. Vállalkozó, vagy
legalábbis annak tartja magát az istenadta.
A személy, akinek bemutatására a követke-
zőkben törekedni fogok, amolyan korunk
hőse, azaz inkább antihőse. Vállalkozó, vagy
legalábbis annak tartja magát az istenadta. 

>>> 4. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 3. oldal

>>>15. oldal

Interjú Bölöni Lászlóval
„Vásárhely hiányzik!”



Shakespeare: A makrancos
hölgy, avagy a hárpia meg-
zabolázása
Január 13-án, pénteken, 19
órától, Shakespeare A makran-
cos hölgy, avagy a hárpia meg-
zabolázása című művét tekint-
hetik meg az érdeklődők a
színház Nagytermében.

Bolha a fülbe
Január 15-én, vasárnap 19 órá-
tól Georges Feydeau Bolha a
fülbe című bohózatát játsszák
a marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében.

Székely János: Hugenották
Január 14-én, szombaton Szé-
kely János Hugenották drámá-
ját nézhetik meg a színjátszás
kedvelői. Az előadás 19: 30-kor
kezdődik, és a Karácsony Benő
bérlet érvényes rá.

Két lengyelül beszélő sze-
gény román 
Január 19-én, este 9 órától Do-
rota Masłowska a Két lengyelül
beszélő szegény román című

színművét tekinthetik meg a
Nemzeti Színház Kistermében.
A többszörös fesztiváldíjas elő-
adást román nyelvű felirat kíséri. 

Játékos képzés 
pedagógusoknak
Az Outward Bound Románia pá-
lyázatot hirdet olyan pedagó-
gusok számára, akik az élmény-
pedagógia terén szeretnék
képezni magukat. A hétvégi fog-
lalkozás keretében az OB szová-
tai Nemzetközi Iúsági Központ-
jában az ismerkedési játékoktól
a csoportépítő feladatokig, a ta-
pasztalati tanulás hatékonysá-
gának módszereit sajátíthatják
el az érintettek. Jelentkezni lehet
az OB marosvásárhelyi székhe-
lyén (Dózsa György utca 9.
szám). A program 2012. január
27–29-e között zajlik.

Hahota-kabaré 
Nyakig pácban című zenés ka-
baréműsorával lép színpadra a
Hahota színtársulat  Marosvá-
sárhelyen január 14- én, szom-
baton és 15-én, vasárnap este

7 órától a Maros Művészegyüttes
termében. Jegyek elővételben a
marosvásárhelyi Kultúrpalota és
a Maros Művészegyüttes jegy-
pénztárainál kaphatók.  Interne-
tes helyfoglalásukat a www.ha-
hota.com honlapon tehetik meg.

Mini jazz – fotókiállítás
Új névvel ismerkedhet a ma-
rosvásárhelyi fotókedvelő kö-
zönség. Ruszuly Ervin mutat-
kozik be egyéni kiállításon
felvételeivel. A helybeli Művé-
szeti Egyetem I. éves hallgatója
a Mini dzsesszfesztiválon ké-
szült fotóanyagából állít ki vá-
logatást. A tárlatot a Kaldi Caffé
(Színház tér 10. szám) látja
vendégül.

Sízés a Bucsinon
Kezdő síelők számára szervez
háromnapos tábort az Outward
Bound Románia. Indulás január
19-én, csütörtökön délután 4
órakor Marosvásárhelyről, ha-
zaérkezés vasárnap este 7 óra-
kor, a szállítást a szervezők biz-
tosítják. A szállás és teljes
ellátás az Outward Bound
Nemzetközi Iúsági Központ-
ban, Szovátán lesz, síelés és sí-
oktatás a havas bucsini sípá-
lyán, szakképzett síoktatókkal.
Jelentkezhetnek gyerekek
és/vagy felnőttek a 0265-250-
939-es telefonszámon, vagy az
info@outwardbound.ro e-mail
címen.

2. oldal >> Naptár január 13–19.

Névnapok
Január 13. Veronika, Csongor, Ivett, Judit, Hiláriusz
Január 14. Bódog, Félix, Hiláriusz, Gotfrid, Malakiás
Január 15. Lóránt, Lóránd, Pál, Alfréd, Sándor, Aurél
Január 16. Gusztáv, Marcell, Fanni, Izidor, Henrik 
Január 17. Antal, Antónia, Roxána, Aszter
Január 18. Piroska, Pál, Beatrix, Özséb, Margit 
Január 19. Sára, Márió, Veronika, Sarolta, Absa

Ajánló

Kos: Az elmúlt hetekben igazán megdolgozott azért, hogy végre
megengedjen magának némi pihenést, testi és lelki felfrissülést.
A héten kerítsen alkalmat arra, hogy elmenjen egy hivatásos masz-
szőrhöz, aki kezelésbe veszi önt, és kimasszírozza a feszültségeket.
Meglátja, utána sokkal gördülékenyebben mennek majd a dolgai.

Bika: Nagyon fontos szem előtt tartania, hogy másoknak is lehet
véleményük. Ezen a héten érdemes meghallgatnia őket, hiszen le-
het, hogy ön kissé elfogult az adott dologgal kapcsolatban, és a
többiek talán fel tudják nyitni a szemét. Higgye el, hogy jobban
jár, ha kivételesen nem a saját feje után megy.

Ikrek: Mostanában sok mindent kritizál, csak éppen önmagával
szemben nem kritikus. Eljött az ideje annak, hogy végre változtasson
azokon a rossz szokásain, amelyekről tudja, hogy nem az ön javát
szolgálják. Ha máshogy nem megy, akkor vonja be a családját is,
mert sok mindenben a segítségére lehetnek.

Rák: Ezen a héten szerencsére sem a munkája, sem a magánélete
nem igényel túl nagy energiákat, minden megy a jól megszokott
és bevált úton. Arra azonban vigyázzon, nehogy kicsússzon a kezéből
az irányítás, mert akkor csak nehezen szerezheti vissza a gyeplőt.
Még a leglényegtelenebb dolgokon is tartsa rajta a fél szemét!

Oroszlán: Csak önön múlik, hogy ezen a héten hogyan viszonyulnak
önhöz az emberek. Mivel a kedve igen befolyásolható, ezért hajlamos
lehet a mogorva arcát mutatni a külvilágnak, pedig csak elhatározás
kérdése, hogy vidámabb legyen. Ha így tesz, akkor a környezete is
viszonozhatja ezt.

Szűz: Ezen a héten fontos feladatok várnak önre a munkahelyén,
de figyeljen oda arra, hogy önmagára is jusson kellő energiája.
Nem ártana többet foglalkoznia a lelki egészségével, és a családja
tagjaival is gyakrabban leülhetne beszélgetni. Remek ötletei le-
hetnek most, ezért kár lenne azokat magában tartania.

Mérleg: Ezen a héten komoly feladatokat bízhatnak önre a mun-
kahelyén, ami nagyon sokban befolyásolja a továbbiakat. Kénytelen
lesz megfelelni a magas követelményeknek, de ha ez megvan,
akkor remek előrelépési lehetőségek nyílhatnak meg ön előtt. Ha
túl sok önön a felelősség, akkor kérjen segítséget, és dolgozzanak
együtt az ügyön.

Skorpió: Ha az utóbbi időben elhanyagolta a családját, akkor ér-
demes erőt vennie magán, és legalább a hétvégéjét arra áldozni,
hogy újra felélesszék a rokoni kötelékeket. Most sokkal alázato-
sabban kell viselkednie, hiszen nem engedheti meg magának, hogy
félreérthető mondatokkal megbántsa azokat, akik önt nagyon sze-
retik.

Nyilas: Szereti a biztonságot, éppen ezért változtat olyan nehezen
a jól bevált szokásain. Ezen a héten azonban minden lehetőség
adott lesz ahhoz, hogy végre kimozduljon otthonról egy kicsit, új
ismeretségeket kössön, és végre igazán jól érezze magát. Legyen
nyitott az emberekre és mutasson folyamatos érdeklődést a dolgaik
iránt.

Bak: Ha úgy érzi, szüksége volna némi önállóságra a kapcsolatán
belül, nyugodtan közölje ezt kedvesével. Ez még mindig jobb meg-
oldás, mintha állandóan kifogásokat keresne arra, miért nem tudnak
több időt együtt tölteni. Elképzelhető, hogy jelen esetben nem ön-
magában kell keresnie a hibát.

Vízöntő: Ezen a héten jól gondolja át, hogy mit mond, mert több
embert is megbánthat, és csak hosszas bocsánatkérések után en-
gesztelheti ki őket. Ha mostanában gondjai vannak az alvással,
akkor érdemes egy kicsit a lelke mélyébe ásnia, hátha rájön, mi
okozza ezt a furcsa érzést.

Halak: Nagyon kellemes meglepetéseket tartogat számára ez a
hét, főleg akkor, ha nyitott szemmel jár, és észre is veszi a kínálkozó
lehetőségeket. Ossza meg ezt az örömöt a barátaival és kedvesével
is, hiszen őket is felvidíthatja a sikere, ráadásul tiszta lesz, kik azok,
akik örülnek az ön örömének.

Horoszkóp

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

Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, Csendőrség, Mentőállomás) 112
Rendőrség 955, 0265-202.305
Rendőrség: (megyei) ügyeletes rendőr 0265-202.300
Rendőrség: (városi) ügyeletes rendőr 0265-202.312
Rendőrség: útlevélosztály 0265-218.366
Rendőrség: személyazonossági iratok osztálya 0265-202.525
Rendőrség: közlekedés, járműbejegyzés 0265-202.597
Csendőrség 956
Tűzoltók 981
Mentők 961, 0265-215.131
SMURD (betegekkel kapcsolatos információk) 0265-210.110
Megyei kórház 0265-212.111
Sürgősségi szolgálat gyermekeknek 0265-210.177
Felnőtt sürgősségi szolgálat 0265-215.131
Carit-San 0265-266.249, 0265-269.172
Sürgősségi fogászat 0265-261.351
Családi erőszak áldozatai 983
Antidrog 934
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 0265-268.330
Prefektúra 0265-266.801
Maros Megyei Tanács 0265- 263.211
Maros Megyei Tanfelügyelőség 0265-213.779
RCS–RDS 0365-400.401, 0365-400.404
Romtelecom 921
Felvonó (hibaelhárítás) 0265-269.887
Katasztrófavédelem 982
Áramszolgáltató vállalat 929

Hasznos telefonszámok
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SMURD, 

mentő, temető?

Romániában számtalan rosszul működő rendszer
létezik. Ilyen például a közlekedés és az egészség-
ügy. Ahhoz, hogy biztonságosan és gyorsan közle-
kedjünk az ország útjain, óriási beruházásokra lenne
szükség. Hasonlóan, ha megbízható orvosi ellátást
igényelnénk, az egész rendszert új alapokra kellene
helyezni, nagy anyagi áldozatokkal. Az ország ál-
talános gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a
reformok és a befektetések végrehajtását. Ezeknek
a rosszul működő rendszereknek a káros és tragikus
hatásait hivatott enyhíteni a találóan elnevezett
„rohammentő-szolgálat”. Sokkal jobb lett volna, ha
nem következnek be olyan „rohamok”, amelyekre
nem tudtak „mentő” megoldást kínálni az addig lé-
tező rendszerek (a mentőszolgálat, az orvosi sür-
gősségi ellátás vagy a tűzoltóság), illetve ezeknek
az összehangolt együttese. 
Szerencsére került egy palesztin származású orvos,
aki a sajnálkozó és tétlen magatartás helyett létre-
hozta, és működésben tartotta a SMURD csapatait.
Ehhez szükség volt önkéntesekre, adományokra,
segélyekre és végül állami támogatásra is. Ha nem
jött volna létre ez a sürgősségi-szolgálat, nagy va-
lószínűséggel, minden maradt volna a régiben, és
sokkal nagyobb arányú lett volna az elhalálozás az
elmúlt évtizedekben. Így viszont sikerült enyhíteni
az elszenvedett károkat, számtalanszor megmenteni
azt, ami mindenki számára a legfontosabb: az életet.
Ezzel párhuzamosan nagyon fontos lett volna azokat
az okokat kizárni, amelyek ennyire szükségessé tet-
ték a rohammentő-szolgálat tevékenységét, de saj-
nos még nagyon messze állunk egy ilyen idilli álla-
pottól. Az utóbbi időben komoly állami támogatást
kapott ez az intézmény, új mentőket, helikoptereket,
sürgősségi korházakat vettek birtokba. Addig, amíg
az Egészségügyi Minisztérium kórházakat számolt
fel, a SMURD egyre jobb országos lefedettségre tett
szert, és ennek köszönhetően még jobb eredmé-
nyeket mutathat fel. Más lehetőség hiányában a
„rohamok mentésére” szakosodott az egészségügy,
és sokkal jobb ez így, mint sehogy.
Az egészségügyi ellátás már régóta nem ingyenes,
csak a járulékok kötelező befizetése maradt a régi.
Kitalálták a részarányos megtérítést, amikor a
gyógyszerek árából csak az alapanyagot téríti meg
a biztosító, de a tartozékok (mint például az adalé-
kok, a kellékek, a járulékos költségek, stb.) a beteg
számlájára mennek. A laboratóriumi kivizsgálásokat
is csak részben téríti meg az állam, a műtéti bea-
vatkozásoknál pedig szintén terheket rónak a be-
tegre. A legtöbb esetben ugyanazért a szolgálta-
tásért többszörösen fizet az állam vagy a biztosító,
a beteg hivatalosan, illetve „borítékkal”. A rendszer
korrupt, és egyelőre semmilyen jelét nem mutatja
annak, hogy valamikor majd jobb lesz. Annyit tu-
dunk csak, hogy egyre mélyebben nyúlkálnak a
zsebünkben azok, akik a gyógyításunkat vállalják
fel. Nekünk viszont nincs jogunk a pénzünkért ki-
alkudni a lehető legjobb szolgáltatást. Most a
SMURD-ot is megtorpedózzák, és tudatosítják ben-
nünk, hogy Romániában nem szabad léteznie
egyetlen jól működő állami szolgáltatásnak sem. S
ami a legfájdalmasabb, történik mindez RMDSZ-
es vezénylettel.

Ferencz ZsomborVásárhelyi Koldusopera
Úgy két hete Ştefan Pirpiliu a Demokrata-

Liberális Párt parlamenti képviselője  és a ro-
mániai romák parlamenti képviselője, Nicolae
Paun olyan törvénytervezetet nyújtott be, mely
szerint a kéregetés bűncselekménynek minő-
sülne, és a koldusok hat hónaptól két évig terjedő
szabadságvesztéssel lennének sújthatók. Sőt, a
tervezet szerint a nekik adakozó személyekre is
300 és 600 lej közötti bírságot rónának. A ho-
natyák logikája több szinten is vitatható, de
annyi realitásérzetet tükröz a tervezet, hogy az
adakozó kedv megszűnésével a kunyerálás mér-
téke is csökkenhetne.

Disztingváljunk, 
kérem szépen!

Nem tudom, hogy a fent említett két képvi-
selő vizsgálta-e a koldulás kontextusait, de na-
gyon nem mindegy, hogy ki és hol koldul, és
főleg, hogy magáért teszi-e vagy másért. 

„Két oldalról lehet csak ezt a problémát meg-
közelíteni. Egyesek azért koldulnak, mert kul-
túrától és nemzeti hovatartozástól függetlenül
olyan helyzetbe jutottak, hogy nem kapnak se-
gítséget a társadalomtól, és bármelyikünk ebbe
a helyzetbe juthat. Mások efféle tevékenysége
viszont ténylegesen bűncselekménynek minő-
sülhet, hisz egy szervezett hálózat tagjai, akik
üzletszerűen koldulnak, és kiskorúakat használ-
nak ki. Az előbbi ellen büntetések alkalmazása
hiábavaló és megvalósíthatatlan, az utóbbi ellen
pedig vannak törvények, amelyekkel a jelensé-
get elengedhetetlenül fontos szankcionálni, és
kordában tartani” – vélekedett Smaranda Ena-
che, a Pro Európa Liga társelnöke.

Tudjuk, a köztér jogilag, közigazgatásilag min-
denkié: a társadalom  minden tagja ingyen,
egyenlő feltételekkel használhatja, és annak el-
lenére, hogy nem rendelhető egyértelmű cso-
port a köztérhez, természetesen vannak a hasz-
nálatára vonatkozóan bizonyos szabályok: ezek
egy része kimondott (jogrend), más része ki-
mondatlan (társadalmi normák és értékek). A
koldus a legtöbb emberből ellenérzéseket vált
ki, ezzel együtt viszont olyan társas normákat
is érint, mint az altruizmus és az egymáson való
segítés. Az  emberek nehezen viselik belső fe-
szültségeiket, ezért a személynek összhangot kell
teremtenie érzései, gondolatai és viselkedése kö-
zött. Sokáig nem lehet a koldus mellett úgy el-
menni, hogy tudjuk, segítségre van szüksége,
sajnáljuk őt, de nem teszünk érte semmit, ugye? 

Ugyanakkor a társadalom stigmával látja el
a kéregetőket, és ez nem más, mint kizárás a
közösségből. Ennek a kizárásnak a térhasználatra
vonatkozó következménye a szegregáció, amely
kétoldalú  jelenség. A koldus maga is szegre-
gálja magát. Ha a tevékenység színhelyeit néz-
zük, azt tapasztaljuk, hogy olyan helyeken tűn-
nek fel a koldusok, ahol sok ember halad el,
elsősorban a forgalmas köztereken. Bár ennek
tagadhatatlanul praktikus okai is vannak, érde-
mes a szimbolikus jelentőségét is kiemelni: a
koldus nem tart valahonnan valahová, ahol má-
sok áthaladnak, ő ott tartózkodik. Sok városban
a híd közepén foglal helyet a koldus, nem tar-
tozik sem az egyik, sem a másik parthoz: nem
tartozik a társadalomhoz. Másik oldalról a tár-
sadalom is tesz  lépéseket a koldus kizárására:

szabályozással  próbálja lehetőségeiket  korlá-
tozni, és ennek egyik oka lehet, hogy a koldus
jelenléte a társadalom állapotáról árulkodik.

Vásárhely-zet
Marosvásárhelyen a helyi rendőrség hatás-

köre alá tartozik a koldulás szabályozása. „A
rendőrség egyik kiemelt feladata, hogy a kol-
dulás jelenségét megfékezzék, és más városok-
hoz viszonyítva ez többé-kevésbé sikerül is nekik.
Igaz, hogy a kéregetés jogilag törvénytelen, és
létezik erre pénzbírság, de ezt értelmetlennek
tartom, hisz oximoron a pénzt kunyeráló em-
bertől ezen tevékenysége miatt pénzt elkérni”
– fogalmazott Csegzi Sándor, városunk alpol-
gármestere.

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társel-
nöke szerint sem megvalósítható a két képviselő
javaslata. „Meglátásom szerint ez a törvényter-
vezet egy propagandisztikus gesztus. A demok-
rata-liberális párt rájátszik arra, hogy a román
társadalomban létező romaellenes hangulatot
fokozza. Ugyanakkor a romák parlamenti kép-
viselője, Paun javaslata önvédelem volt részéről,
és ez azt bizonyítja, hogy olyan nagy a nyomás
a hatalmon lévők részéről, hogy kénytelen ő is
efféle bizonygató gesztusokat tenni.”

Adakozók büntetése
A tervezet ezen része jogosan tűnik nevet-

ségesnek. Egy személyazonossági igazolvánnyal
rendelkező személynek szíve és törvényes joga
oda adni a (megcsonkított) fizetésének egy ré-
szét, ahova éppen szeretné. „Nem lehet amiatt
megbüntetni egy felnőtt személyt, hogy a saját
tulajdonában levő pénzt önszántából a rászo-
rulóknak, vagy akárkinek másnak odaadja”- fo-
galmazott Enache asszony.

„Valóban, három tényezője van a problémá-
nak: a kolduló személy, a mögötte álló szerve-
zet/család/maffia, és az adakozók. Városunkban
is voltak ez ellen irányuló kampányok és plaká-
tok, amelyeken arra hívtuk fel a polgárok figyel-
mét, hogy egyrészt a néhány lejnyi adakozásban
megnyilvánuló beavatkozással nem lehet segí-
teni a rászorulókon, másrészt pedig nem rajta
segítenek ezzel, hanem a mögötte álló szerve-
zetnek vagy embernek” – fogalmazott az al-
polgármester. „Én azt javasolom a jóhiszemű és
-szívű embereknek, hogy minden év elején, az
adóbevallás időszakában az adójuk 2%-át ajánl-
ják a nem kormányzati szervezeteknek, a rászo-

rulóknak, illetve fordítsák jótékonysági célokra.
Feléjük kell ezeket az adakozási vágyakat kinyil-
vánítani”- biztat Csegzi.

Megoldás(?)
Megkerülhetetlen kérdés, hogy ki is a koldus?

Kikre is vonatkozhat(na) ez a törvénytervezet?
Jogilag a kolduló az a személy, aki a közösség
anyagi támogatását kéri. De ebből kiindulva a
civil társadalom, a szervezetek is koldusok, ami-
kor „a közösség anyagi támogatását kérik” –
akár éppenséggel a város központjában – va-
lamilyen cél megvalósítása érdekében? Vajon a
görög katolikus képviselők szerint az ortodox
egyház is koldus kategóriába tartozik? 

„Ez a törvénytervezet tükrözi a jelenkori ro-
mániai vezetőség és kormány problémamegoldó
képességet. Úgy gondolom, hogy nem törvé-
nyekkel kell a koldulás ellen küzdeni, hanem
szankciók helyett elérhető és kiterjedt szociális
és oktatási programokat kell szervezni, nevelni
a polgárokat arra, hogy hozzájáruljanak a rá-
szorulók segítéséhez a civil szervezetek vagy
akár az egyház révén. Csak így lehetne reális,
hatékony és hosszú távú megoldást találni” –
összegzett az emberjogi harcos. 

A rabszolgatartás virágzik
Azt mondják, a koldusokról, koldulásról csak

irgalommal illik beszélni. Viszont annak senki
sem jár utána, legkevésbé az arra hivatott állami
intézmények, szervek, hogy mi is áll mögötte:
hogy a városunkban is milyen szépen burjánzik
a koldusmaffia. Hogy míg a központban a pe-
recesek és újságosbódék között szemet elbor-
zasztó csonka végtagok horror-kiállítása várja
a járókelőt, néhány lépéssel odébb a „futtatóik”,
a koldus-stricik vendéglőben esznek-isznak, po-
harazgatnak, és időnként előjönnek, hogy be-
szedjék a „keresetet”. Kegyetlenül kizsákmányol-
ják, és kényük-kedvük szerint sanyargatják
rabszolgáikat. Emelett régebben a koldusokat
névről ismerték a polgárok. Tudták, kinek hol a
megszokott helye, nem az utcai maffia törvényei
szerint történt a csapatfelállás. Akkor valahogy
emberibb módon nyilvánult meg a könyörüle-
tesség. Tudhatta az adakozó, hogy garasai nem
kapzsi futtatók markába kerülnek, a koldulási
engedélyt pedig nem akárki kaphatta meg. 

Ha köztünk élne most Ady Endre, a Bús kol-
dusok Romániáját versbe szedhetné.

Pál Piroska

A koldulás Romániában feltehetőleg a legősibb foglalkozások körébe tartozik, régiségben és gyako-
riságban csak a prostitúció és a tolvajlás veszi fel vele a versenyt. S mostanában a korrupció, de ez más
téma. A kérdés úgy tevődik fel, hogy vajon bűnténynek minősíthető-e a koldulás? 



A B-terv 
érvényesítését ígérte Markó 

A miniszterelnök-helyettes szerint kormányhatáro-
zattal kényszerítenék a MOGYE vezetőségét, hogy lét-
rehozzák az önálló magyar kart, amelyre az oktatási
törvény kötelezné az intézményt. Az egyetem rektora,
Constantin Copotoiu állítólag Bukarestbe készül, azzal
a céllal, hogy meggyőzze a szaktárca vezetőjét az egye-
tem alapszabályzatának, azaz a chartának a jogszerű-
ségéről. Emlékeztetünk: a jelenlegi chartát, amelyből
hiányzik az önálló magyar departamentumok felállítá-
sára vonatkozó rendelkezés, a Tanügyminisztérium két-
szer is elutasította, s felszólította a MOGYE szenátusát,
hogy tegye lehetővé az önálló magyar intézetek létre-
jöttét. Az ügy érdekessége, hogy három hónap múlva
lejár az egyetem jelenlegi vezetőségének mandátuma,
s érvényes charta hiányában maga a miniszter, Daniel
Funeriu nevezheti ki a következő rektort. Egyébként
egyre nyilvánvalóbb, az egyetem jelenlegi román nem-
zetiségű vezetői időhúzásra rendezkedtek be, azt re-
mélik, addig húzzák-nyúzzák az időt, halogatják a tör-
vény rendelkezésének betartását, amíg a választások
után új parlamenti többség alakulhat, valamint új kor-
mány, amely az általuk óhajtott irányba módosítja majd
az oktatási törvényt, azaz kigyomlálja a jogszabályból
a magyar kisebbségnek tett „engedményeket”. 

Könnyítik 
az inasképzést 

Az utóbbi években tapasztalt jelenség – különösen
a munkáltatók panaszkodnak emiatt –, hogy hiányoznak
a jól képzett szakemberek a termelésből. Mindez a szín-
vonalas szakiskolák felszámolása miatt. 

A szakmunkásképzés körüli gondok azonban nem
oldhatók meg egyik napról a másikra, hiszen az oktatás
teljes átgondolása és átszervezése nélkül ez elképzel-
hetetlen. Ehhez arra lenne szükség, hogy például a vál-
lalkozói szféra konkrét javaslatokkal álljon elő, olyanok-
kal, amelyek világosan szólnának arról, hogy néhány
éven belül hány szakmunkásra lesz szüksége és milyen
szakmákban. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a képzés
nagyon gyenge, mondhatni csak papíron működik, az
oklevél tulajdonosai pedig igen felületes képzésben ré-
szesülnek, jobbára használhatatlanok a komoly szak-
értelmet igénylő munkahelyeken. 

A 2011. december 6-i kormányhatározat december
28-án lépett hatályba, ennek értelmében az inast szer-
ződés alapján alkalmazó1-3 évig foglalkoztatja, ez idő
alatt a munkaadó elméleti és szakmai képzést biztosít.
A próbaidő maximum 30 nap. A képzés lejárta után a
munkaadó köteles az inast egy engedélyezett képesítés
felmérő központba küldeni, ahol sikeres vizsga esetén
egy tanúsítványt kap. A felmérés költségeit a munkaa-
dónak kell állnia. Az inasképzés ideje alatt a munkaadót
havi 300 lejjel támogatják.

Armandók és Esmeraldák 

A 2011-es évben 4005 újszülöttet anyakönyveztek,
akik közül hozzávetőlegesen 55% kisfiú, 45% pedig a
szebbik nem táborát növeli. 

Marosvásárhelyen a 2011-ben született csecsemők
leggyakrabban bibliai ihletésű keresztnevet kaptak, a
klasszikus Andrei (András), Ioan (János) és Maria (Mária)
nevek voltak az elmúlt év legnépszerűbb keresztnevei.

Ugyanakkor még mindig dívik a szappanopera-sztá-
rok neveinek majmolása. Kuriózumnak számító kereszt-
nevekkel is találkozhatunk, mint: Armando, Jonny, Joel,
Ronel, Giani, Ian, Sami, Abel, Zeno, Bobi, Alehandro,
Mitri, Marckocsi, Ziad, Ierotei, Mario, Sanela, Rahela,
Jim, Rut, Yara, Fanni, Dhara, Esmeralda.

4. oldal >> Hír és hírháttér január 13–19.

Hírfolyam

A személy, akinek bemuta-
tására a következőkben tö-
rekedni fogok, amolyan
korunk hőse, azaz inkább
antihőse. Vállalkozó, vagy
legalábbis annak tartja
magát az istenadta. 

A vállalkozókra jellemző találé-
konyság, ötletesség, a kínálkozó le-
hetőségek felismerése, a célok
konok követése azonban idegenek
tőle, s ha meg is vannak benne,
akkor igencsak eltorzult, a nevetsé-
gesség határát súroló formá-
ban… Ha jól belegondolok,
nem is a Lermontov-művet kel-
lett volna címként idéznem vele
kapcsolatban, hanem az örök
Moliére egyik komédiáját, A fös-
vényt. Mert tagadhatatlan: a
fösvény kórképe jellemzőbb rá,
mint bármi más. A haszonlesés,
a vagyonféltés, a gyanakvás, a
szorongás, s főleg mindezek el-
maradhatatlan következménye,
az elmagányosodás a karakter

legfőbb jellemzői. A meggazda-
godás vágya vezérli minden lép-
tét, a nagyravágyás, de ez csak
garasoskodásban, olcsó ravasz-
kodásban, önmaga sajnáltatá-
sában merül ki. Élete minden
napja a pénz körül forog. Pén-
zért mindenre képes. Az ilyen
alakra mondja a népi bölcses-
ség, hogy – finoman szólva –
kitolná a kecskét is a hegyre egy
garasért. 

Akkor, hadd lássuk magát a
medvét! Korunk hőse panziót
működtet, s első látásra nem is
olyan rosszat… Mondom, első
látásra. Csakhogy beteges fös-
vénysége igen negatívan befo-
lyásolja magát a szolgáltatás
minőségét. Mire is gondolok?
Például arra, hogy a spór ven-
dégfogadós, állítólag, többnyire
lejárt szavatosságú élelmisze-
rekkel traktálja lakóit. S még így
is, mondhatni, kinézi azok szá-
jából a falatot, amikor asztalhoz

ülnek. Azt beszélik, egy alka-
lommal a megkukacosodott
müzlit csomagoltatta volna fel
anyósának, aki – úgymond –
amúgy is olyan öreg, nem látja,
mit eszik… Hősünk eközben
előszeretettel hivatkozik vallá-
sos, poroszos neveltetésére…
Mindez nem gátolta meg
abban, hogy válogatlan szavak-
kal utasítsa ki az izraeli szállás-
keresőket, amikor azok
alkudozni próbáltak, miután
észlelték, hogy az egyik felkínált
szobában förtelmes bűz terjen-
gett, amit a nyitva felejtett ab-
lakon becsapódó nyári eső által
eláztatott, s rothadásnak indult
gyapjúszőnyeg gerjesztett. „Ti
feszítettétek meg Jézust!” – or-
dítozta emberszeretetével kér-
kedő hősünk, s eközben emberi
méltóságából kivetkőzve, a szó
szoros értelmében kikergette a
„betolakodókat” birodalmából.
Az eset eljutott a Diszkrimináció-

ellenes Tanácsig is, s állítólag
csak azért nem járt komolyabb
következményekkel, mert „ko-
runk hősének” sikerült a szoká-
sos módon „elintéznie” az ügyet. 

Emberünk azonban úgy gon-
dolhatta, többre képes, azaz töb-
bet is megengedhet magának. S
eme feltételezését, legalábbis a
kósza hírek szerint, tett is kö-
vette: építkezésbe kezdett, s az
építkezési anyagokat mind-
mind a panzió kiadásaként
könyvelte el, az áfát pedig annak
rendje és módja szerint vissza is
igényelte. Ami, ha igaz, kimeríti
az adócsalás fogalmát... Nos, ő
lenne „korunk hőse”.

Ha valaki netán hasonlósá-
got vélne felfedezni az általunk
megrajzolt vállalkozás és vállal-
kozó, illetve a Bajor Udvar nevű
panzió és tulajdonosa között, az
egyáltalán nem a véletlen
műve. 

Szentgyörgyi László 

Korunk hőse

Kisebbfajta szócsata alakult ki szerdán délután a marosvásárhelyi Iúsági Házban. A vitaindító
téma városunkban is az új egészségügyi kerettörvény volt. Összeültek a vásárhelyi családorvosok
a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elöljáróival, de a Maros Megyei Családorvosok Egyesületének
elnöke, dr. Ileana Mihaescu és az egyesület titkára dr. Kovács Beatrix is jelen volt.

Egészségügy: A 21-es csapdája

A januártól életben lévő egészségügyi
törvény tovább nehezíti a családorvosok és
a hozzájuk forduló páciensek helyzetét. A
szóban forgó jogszabálynak egyik legvita-
tottabb pontja az, amely a vizitdíj bevezeté-
séről rendelkezik, de emellett a háziorvosok
legfőbb kifogása – amely súlyosan érinti az
amúgyis bicegő rendszert –, hogy naponta
csak húsz beteg vizsgálatát finanszírozza az
egészségbiztosító pénztár. Ezen felül fizetni
kell a konzultációért, és a huszonegyedik pá-
ciensnek már nem írhatnak fel ingyenes, il-
letve ártámogatott orvosságot, és nem ál-
líthatnak ki küldőpapírt szakorvoshoz és
laboratóriumba, amely lehetővé tenné, hogy
a rendszer keretében további ingyenes szak-
orvosi vagy kórházi ellátásban részesüljön.
A gyógyszerfelírásnak nemcsak számszerű,
de összegszerű havi korlátja is lenne, ami a
családorvosok szerint összeegyeztethetetlen
letett esküjükkel. Miután tavaly az orvosok or-
szágszerte sztrájkoltak amiatt, hogy naponta
20-nál több beteget nem vizsgálhatnak meg
ingyen, az idéntől érvénybe lépő keretme-
gállapodás megoldás helyett még kellemet-
lenebb meglepetéssel rukkolt elő.

„Az új törvény a páciensek alapvető jogait
tiporja a sárba” – kommentálta a határozatot
egy, a közönség soraiban ülő családorvos.

„Mivel az intézkedések, nézetünk szerint
korlátozóak, és megfosztják a biztosítással
rendelkező lakosságot az alapellátáshoz tar-
tozó egészségügyi szolgáltatásoktól, szeret-
nénk  informálni erről az embereket, hogy
elkerüljük azt, hogy a rendelőben támadják
emiatt a családorvosokat” – fogalmazott dr.
Ileana Mihaescu.

Nem működik 
az arányosság elve

Ugyanakkor illogikusnak tűnik az is, hogy
a törvény egyáltalán nem alkalmazza az ará-
nyosság elvét, hisz egy laza matematikai szá-
mítással rájöhetünk arra, hogy egy hónap 22
munkanapja alatt az orvos maximálisan 440
receptet, küldőpapírt bocsáthat ki. Az a csa-
ládorvos, akinek 2200 betege van, és a tavalyi
évben átlagosan napi 38 receptet írt ki, és az
az orvos, aki egy kisebb faluban dolgozik, 300
betege van, és hozzávetőlegesen napi 2 re-
ceptet bocsát ki, ugyanannyi – azaz maximá-
lisan húsz – beteggel foglalkozhat ingyen, és
írhat ki receptet egy nap leforgása alatt. Nem
beszélve azokról a családorvosokról, akikhez
700 krónikus beteg tartozik, akiknek joguk
lenne arra, hogy havonta kapjanak ártámo-
gatott gyógyszerre receptet.

Persze, erre megoldás lehetne az, hogy a
krónikus betegeknek háromhavonta írják ki
az orvosok a gyógyszeradagjukat, de sajnos
sokan azzal a problémával találják szemben
magukat, hogy a háromhavi orvosság áráért
egyszerre nagyon mélyre kell nyúlnia – az ala-
csony nyugdíjjal rendelkező – öreg nénikének
a zsebébe. „Van olyan páciensem, akinek há-

rom hónapra írok receptet, és mellényzsebből
kifizeti az 1000 lejt, de van olyan is, akinek a
30 lejnyi orvosság megvásárlása is komoly
gondot okoz” – példázza dr. Kovács Beatrix.

„Nem lenne meglepő, 
ha a páciens ránk támadna”

A megyei pénztár vezetőinek legfőbb érve
az, hogy a múlt évi statisztikák alapján átlagosan
napi 18 receptírás jutott egy családorvosra, de a
hátam mögött helyet foglaló háziorvosok kórus-
ban tagadták ennek valóságértékét.

„Nem tudom, hogyan fogjuk mi azt meg-
magyarázni a 21-dik páciensünknek, hogy –
napirenden lévő egészségügyi biztosítása által
szerzett jogai mellett – sajnáljuk, de nem ír-
hatunk ki neki receptet vagy küldőcédulát, hisz
a törvény tiltja ezt” – méltatlankodott a kö-
zönség soraiban helyet foglaló családorvos.
„Nem lenne az sem meglepő, ha egy tempe-
ramentumosabb páciensünk emiatt erőszako-
san ránk támadna.”

A családorvosok egyáltalán nem bizako-
dóak, de úgy látszik, bele kell törődniük abba,
hogy ezentúl ilyen-olyan „cselekhez” folya-
modva kell megakadályozniuk, hogy az or-
szág egészségügyi rendszere szétessen, ami
a pácienseket sújtja majd a leginkább. 

Pál Piroska



2012. 12. 21. – ott a vége, fuss el véle?
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4%-kal emelkedtek 
az adók és illetékek Maros megyében

A Maros megyei önkormányzat elfogadta a helyi adók és
illetékek 4%-kal való emelését. 

Az épületekre és földterületekre megszabott összegek idén
is attól függenek, hogy milyen zónában helyezkednek el. 

- a garzonlakások kategóriájában, az A térségű lakásokért
79 lejes, a B zónásokért 70 lejes, míg a C zónásokért 66 lejes
ingatlanadó jár;

- a kétszobás apartmanok esetében, az A zónás lakásokért
126 lejt, a B térségűekért 122 lejt, míg a C zónásokért 118
lejt kell adóként fizetni;

- a háromszobás lakások kategóriájában, az adó 183 lej
az A zónában, 163 lej a B zónában, míg 175 lej a C zónában;

- a négyszobás lakrészekért végül 226 lejes adót kell
fizetni az A zónában, 191 lejest a B térségben, míg 183 lejt
a C zónában;

- egy 1300-as motorkapacitású Logan személygépkocsiért
63 lejes adó jár;

- 100 négyzetméternyi, épületekkel rendelkező beltelekért
pedig 73 lejes adót kell fizetni, ha az A zónában található,
51 lejt, ha a B-ben, 32 lejt, ha a C-ben, míg 17 lejt, ha a D
zónába tartozik.

Amennyiben az adófizető jogi és magánszemélyek egya-
ránt március 31-ig a teljes járandóságukat befizetik, 10%-
os árkedvezményben részesülnek – tájékoztatnak az illeté-
kesek.

A BOLYAI ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HÍRDET
marosvásárhelyi egyetemek, főiskolák

magyar hallgatói számára

A beadás végső határideje 2012 február 22, kedd 12.00.

1.A Pályázat célja:
A BOLYAI ALAPÍTVÁNY a Bolyaiak, a BOLYAI UNIVERSITAS
szellemiségének és az erdélyi magyar iskolák ősi hagyomá-
nyainak megfelelően ösztöndíjakat hoz létre marosvásárhelyi
egyetemeken, főiskolákon tanuló hallgatók számára, tanul-
mányaikra szakmai képzésükre, továbbképzésükre, az erdélyi
magyar felsőoktatás és értelmiség megújulásának elősegítése
céljából.
2. A pályázók köre:
A pályázati kiírásra olyan erdélyi magyar egyetemi, főiskolai
hallgatók, esetleg doktorandusok nyújthatnak be pályázatot,
akik tanulmányaikat marosvásárhelyi felsőoktatási intézmé-
nyekben folytatják és jövőjüket is szülőföldjükön, annak fej-
lesztése érdekében képzelik el.
3. A Pályázat tárgya:
A BOLYAI ALAPÍTVÁNY a 2012-dik évben 3 ösztöndíjat hirdet
meg. Egy felsőfokú oktatási tanévre havi 8.000 Ft/fő segít-
séget biztosít, 10 oktatási hónapra számítva 80.000 Ft/fő
évi támogatásként.Az ösztöndíj pályázatokat az Alapítvány
szándéka szerint minden évben meghirdeti (az ösztöndíjak
száma változhat).
4. A Pályázat feltételei:
• Jó képességű, jó eredményű és előmenetelű, megfelelő er-
kölcsi magatartással rendelkező hallgatók pályázhatnak,
előnyben részesülnek az anyagi gondokkal küszködők.• A
pályázóknak be kell mutatniuk tanintézményük sajátosságait,
eddig elért eredményeiket (tanulmányi, tudományos diákköri
stb.), esetleg a jövőre vonatkozó elképzeléseiket.• A pályá-
zathoz mellékelni kell egy önéletrajzot, valamint egy erdélyi
magyar szakmai-tudományos szervezet (pl. Bolyai Társaság,
Erdélyi Múzeum Egyesület stb.,) írásos támogatását, vagy
két egyetemi oktató (esetleg két ismert személyiség) támo-
gató aláírását.
5. A Pályázati határidő:
A beadás végső határideje 2012 február 22, kedd 12.00.
A pályázat leadható a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
székházában (str. Nicolae Grigorescu 15A/1 – 3as bentlakás)
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Bizonyára már a süketek is hallottak
róla: a maják a fenti dátumra boríté-
kolták a világvégét. Legalábbis a köz-
hülyedelem szerint; valójában csak
arról van szó, hogy ha az ősi naptáru-
kat átszámoljuk a Gergely-naptárra,
akkor az 2012. december 21-ével
véget ér. Ennek ellenére (főleg) az in-
terneten dübörög a végpusztulás-őrü-
let: óriási erejű napkitörésekkel,
hatalmas és globális földrengésekkel
meg cunamikkal (szökőárakkal), szu-
pervulkán-kitörésekkel, kisbolygó-be-
csapódással és más izgalmas
szabadidős programokkal, illetve Ar-
mageddon-szcenáriókkal riogatnak.

Ahogy minden összeesküvés-elméletnek,
ennek is az a lényege, hogy összemosnak
néhány homályos és zavaros teóriát, meg-
spékelik egy adag tényként prezentált fel-
tételezéssel, megtámogatják pár
húzónévvel (esetünkben a maja „prófécia”
mellett Nostradamus és Merlin koma
tűnik fel a leggyakrabban), majd bedob-
ják a köztudatba. Az már csak torta a hab
alatt, hogy számmisztikai szempontból
kapóra jön nekik az a tetszetős szám is,
amit a szóban forgó nap előtti dátum
nemzetközi rövid naptári formája ad: 20.
12. 2012. De még mielőtt bárkiben is a

közelgő apokalipszis fölötti aggódás
puszta ötlete elkezdene gondolkozni
azon: adjon-e esélyt önmagának arra,
hogy felbukkanjon a fejében, vizsgáljuk
meg alaposabban ama híres maja határ-
időnaplót.
A maja a kifejlett írásmódjáról, művésze-
téről, monumentális építészetéről, vala-
mint a matematikai és asztronómiai
ismereteiről híres, legjelentősebb ősi
amerikai civilizáció volt (gasztronómiai is-
mereteikről nem tudunk semmit, nem
maradt fenn egyetlen majakaja-recept
sem). Közép-Amerika más népeihez ha-
sonlóan a maják is hittek az idő ciklikus
jellegében. Rendszeresen megfigyelték a
folyton visszatérő folyamatokat, és külön-
féle kalendáriumokba jegyezték fel őket.
A maják jóslata szerint az ötödik (utolsó)
Nap ideje, amiben most élünk, 2012. dec-
ember 21-én egy globális csőtörés, azaz
egy mindent elnyelő árvíz következtében
fejeződik be, amit a világűr újjászületése
követ majd. Komoly tudósok – mint pél-
dául David Stuart, a legnagyobb élő maja-
kutató – azonban nevetségesnek tartják,
hogy a maják a világ végére gondoltak
volna. És még valami, ami amellett szól,
hogy még ne hajítsuk ki a karácsonyfatal-
pat: a maja naptár nem pontosabb a Ger-
gely-naptárnál, sőt, 52 éves

periódusokban jelentősen pontatlanabb
bármilyen más ismert naptárnál, még a
Kiszel Tündésnél is. Az időszámlálást kö-
rülbelül 5125 évente újból kezdik, és kor-
szakonként számolják; az új időszámítási
kezdet (új kor) 2012. december 22-én
kezdődik a majáknál. A közkeletű állítá-
sokkal szemben azonban nem az idő ér
véget, hanem csak az időszámítás aktuális
ciklusa, s ha jobban belegondolunk, ez
igaz lehet, mert az idő nincs hogy véget
érjen, az idő időtlen…
Mindezek dacára játsszunk el kicsit a gon-
dolattal – mit csinálnánk, ha kiderülne:
mégse kamu ez az egész, és decemberben
tényleg bezár a bolt? Készíthetnénk pél-
dául bakancslistát. Hogy az mi? Nos, ba-
kancslistát azok szoktak írni, akiknek már
nincs sok hátra (vagyis mielőtt feldobnák
a bakancsot, innen az elnevezés), és olyan
dolgokat tartalmaz, amikre pénz, idő
vagy bátorság híján sose kerítettünk sort:
elmenni nyaralni valami totál menő
helyre, meginni egy-két-öt üveg vörös-
bort kamaszkori szerelmünkkel a régi
kocsmában, belemondani kevésbé ked-
velt ismerőseink képébe, hogy valójában
mit gondolunk róluk satöbbi. Egész vidám
évünk lenne!

Molnár Tibor

(If tomorrow never comes…)

Szükségesnek tartja-e, hogy előválasztást tartsanak arról, ki legyen a vásárhelyi magyar pol-
gármester-jelölt? – tettük fel a kérdést olvasóiknak a lap internetes oldalán még november ele-
jén. Eredeti szándékunk szerint egy hét után más kérdéssel cseréltük volna fel a szóban forgót,
de tapasztalván az élénk érdeklődést, úgy gondoltuk, megadjuk a lehetőséget, hogy minél
többen jelezhessék álláspontjukat. 

4-1 az előválasztást
támogatók javára

Mostanra – közel két és fél hónappal a
kérdés megfogalmazása után – mintegy
1100-an fejezték ki opciójukat, ami pusztán
a számokat tekintve már elég lenne egy
közvélemény-kutatáshoz is. Nos, távol áll
tőlünk, hogy azt állítsuk, akciónk szakma-
ilag megfelel egy hasonló felmérés köve-
telményeinek, viszont azt bátran állíthat-
juk, hogy ez olvasóink véleménye. 

Akkor lássuk, hogyan is vélekednek
azok, akik vették a fáradságot, és feleltek
a feltett kérdésre: csütörtök reggelig, e cikk
írásának időpontjáig 1100 kattintást jelzett
a szavazógépünk, 880-an (80,2 százalék)
úgy tartják, hogy szükséges lenne az elő-
választás, 218-en (19,8 százalék) pedig el-
lenzik azt. Az igenek és nemek aránya 4 az
1-hez, azaz 5-ből négyen azt szeretnék,
hogy a magyar polgármester-jelölt szemé-
lyét illetően előválasztás eredményeként
kialakult rangsor szerint döntsenek. 

A jelzés, azt hiszem, világos, ha a poli-
tikum nem hajlandó tudomásul venni, el-
fogadni, akkor nagy hibát követ el, akkor
azt hiszi, figyelmen kívül hagyhatja a vá-

lasztók véleményét, akkor végeredmény-
ben önmaga ellen cselekszik, saját maga
alatt vágja a fát. 

Megpróbáljuk felsorolni az előválasztás
ellenzőinek érveit. Közülük is a legfonto-
sabb: nehéz olyan előválasztást szervezni,
amelyen elegendő számban vennének részt
ahhoz, hogy később ne lehessen egyetlen
jelöltet, jelölt mögött álló csoportosulást,
pártot azzal vádolni, hogy tisztázatlan esz-
közökkel befolyásolta az eredményt. Ma-
gyarán: egy párt ilyenkor leginkább akti-
vistáira számíthat, hisz ők azok, akik a
leginkább mozgósíthatók. Nos, azt kell
mondanunk, ha egy szervezet, párt nem
képes annyi embert megmozdítani,
amennyi egy előválasztáshoz szükséges,

akkor hogyan fogja mozgósítani a győze-
lemhez szükséges választókat? Sokan in-
kább a közvélemény-kutatást preferálnák,
amelynek eredményét a vetélytársak, elő-
zetes megegyezés alapján, magukra köte-
lezőnek tartanák. Ez szerintünk a legtöbb
kételyt maga után vonó megoldás lenne,
hisz az a tapasztalat, hogy nálunkfelé min-
dig a megrendelő szája íze szerint alakítják
a hasonló kutakodások eredményeit. 

Az előválasztás ellenzőivel szemben,
annak támogatói úgy vélik, ez a
legdemokr atikusabb megoldás. Ezen túl-
menően egy kellő körültekintéssel, és főleg
jól megszervezett előválasztás elejét veheti
a vesztes jelölteket állító pártokon belüli
későbbi elégedetlenkedéseknek, vádasko-
dásoknak, áskálódásoknak. Egy előválasztás
után a vesztes jelöltet támogatók hivatkoz-
hatnak arra, hogy ez volt „a nép akarata”.
Nem szólva arról, hogy – ellentétben min-
den kulisszák mögötti alkudozásnak, elv-
telen egyezkedésnek – maga az aktus de-
mokratikus volta is megkérdőjelezhetetlen.

Sz. L.
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Nem ismerős? Nem kristálytiszta hát
minden? Mi kell még, hogy világossá váljék
mindenki számára, mi is zajlik valójában?
Nézzük a Sátán másik nevét s másik meg-
határozását: „A diabolosz egészen pontosan
olyan személyt jelent, aki a kapcsolatokat
szétszakítja, a dolgokat összezavarja, s a
rendet felborítja (dia-balló = szét-dob /
szét-vet).

” Világos-e nekünk mindaz, ami a kora-
beli görögöknek világos volt? Világos-e,
miért és mivel van tele ismét a nyugati
sajtó? Emlékszik-e még valaki arra a pilla-
natra, amikor 1956-ban meglincseltek pár
ávóst Budapesten, és a New York Times
másnap jelentette, hogy a magyar főváros-
ban antiszemita pogromok zajlanak? Em-
lékszik-e még valaki arra a pillanatra,
amikor még el sem bontották a lakiteleki
sátor tartóoszlopait, s a New York Times
már jelentette, hogy az egy kis magyar te-
lepülésen erősen nacionalista és antisze-
mita jellegű találkozóra került sor, amelyre
nem hívták meg a polgári-radikális ellen-
zéket? Emlékeztek? S ha igen, akkor érti-
tek? 

Csoóri írja, még talán 1990-ben:„1974-
ben egy írószövetségi vitában Czine Mihály,
Fekete Gyula, Nagy László, Sánta Ferenc és
én hevesen összecsaptunk a hivatalos ha-
talmat képviselő Pándi Pálékkal. Véletlenül
úgy adódott, hogy a vitában egymás után
soroltam föl E. Fehér Pált, Pándit és Rényi
Pétert. Másnap már egész Budapest az »új-
népiek és az újnemzetiek« lázadásától
visszhangzott. Nem a butaság, nem a ha-
talom és nem is a nemzeti érzéketlenséget
támadó ellenzéket fedezték föl bennünk,
hanem a fajgyűlöletet. »Zászlót bontottak
az antiszemiták! Kimutatták végre a foguk
fehérét!«” Majd negyven év telt el azóta, s

a minap úgy lettem antiszemita, hogy egy-
más után leírtam: Cohen meg Cohn-Bendit
meg Schiff. Tényleg minden ugyanaz. Lép-
kedünk ugyanabba a folyóba, állandóan…
S közben azt mondja Rolf Mützenich, az
SPD valamilyen szóvivője, hogy az új alkot-
mány „botrányos, és szakítást jelent az eu-
rópai demokratikus hagyományokkal”.
Nem jelent szakítást, tisztelt Mützenich
pajtás. Maga hazudik. Vagy azért, mert fo-
galma sincs, miről beszél, vagy azért, mert
gazember. S ha éppen tudni akarja, mi je-
lent szakítást az európai demokratikus ha-
gyományokkal, hát elárulom magának: az,
amikor a németországi foci-világbajnokság
idején a maguk sajtója attól rettegett, hogy
a meccsekre járó németek túl sok nemzeti
zászlót visznek magukkal, és ebből még baj
lehet. Ahol ennyi a barom, Mützenich úr,
ott maga tényleg fel sem tűnik. És nincs
már messze a pillanat, amikor a németek
is felébrednek abból a hipnotikus álomból,
amibe a magukfélék varázsolták őket a má-
sodik világháború után…

A Times meg azt írja, hogy „egyetlen
centet sem szabadna folyósítani, amíg a
szégyenteljes alkotmány érvényben
marad”. Nohát, nohát…

Tényleg? Hát akkor ne folyósítsatok, ti
szerencsétlen, beteg idióták. Úgyis minden
újabb kölcsön egy adósság-átütemezés,
nem igaz? Az egész rendszer alapjaiban
rothadt széjjel, az egész rendszer az újabb
és újabb hitelek felvételétől függ, az egész
rendszer egy mocskos pilótajáték, csak ti,
szerencsétlen hülyék ott a Timesnál még
nem vettétek észre. Helyette áruljátok egy
fontért templomaitokat, mert elfogyott be-
lőle a nép, s a maradék „angol” középosz-
tály vidékre menekül, mert ott még angol
lehet. A brit birodalom maradéka vívja élet-

halál harcát a „pakik” tengerében, s lassan
rádöbben, hová is vezetett a „multikulti”.

Hogy is írta Csoóri? „Különös, de ezek a
lapok évtizedekig még csak le sem néztek
bennünket; valójában azt se tudták, hogy
létezünk, hogy vergődünk és hogy nem mi
lovagoljuk-e meg a szélmalmainkat. Újab-
ban viszont már a lelkünk legtitkosabb zu-
gaiba is neves tudósítókat küldenek. A New
York Times, a Washington Post, a Le Monde,
a Die Presse, a Die Zeit és a társaik lassan-
lassan már jobban ismerik gondolatainkat
és érzel meinket, mint jómagunk. Éppen
ezért minket már fölösleges is megkérdezni
magunkról, mert az árnyalt igazságok nem
mindenkinek kedveznének, és csak megza-
varhatnák az olvasókat.” Így bizony…Ide-
haza meg eközben a Nagy Operaházi
Tüntetésen azt mondja Majtényi, hogy
„sokkal jobb sors a bukott miniszterelnöké,
mint a népharag által eltávolított diktá-
toré”. Nagy igazság ez, Majtényi úr, s hálá-
ból adok én is egyet cserébe: sokkal jobb
tüntetéseken hazugságokat ordibálni a
mikrofonba, mint megdögleni egy polgár-
háborúban. Ez az én jó tanácsom maguk-
nak. Hüvelyezzék az értelmét, mi is azt
tesszük a maga igazságának rejtett üzene-
tével. S hogy könnyebb legyen, elárulom:
lassan itt az idő, hogy kivonulunk az utcára
száz- vagy sok százezren. A kormány mel-
lett. Nem mintha nem volna kritikánk, de
amit ezzel a kormánnyal művelnek idehaza
és külföldön a Sátán kutyái, az egészen
egyszerűen tűrhetetlen.

Bayer Zsolt 

A legszebb öröm
A káröröm, ahogy a mondás tartja. Amiből kijut az

Orbán-kormánynak. Hogy a nevenincs londoni elem-
zők mit írnak, az nem rendíti meg az olvasót. Érdeke-
sebb, hogy ez a világatlaszon pöttynyi ország milyen
viharos támadások kereszttüzébe került. 

Különös, hogy New Yorktól Spanyolországig, Párizstól
Frankfurtig mindenki a magyar alkotmánnyal, a médiatör-
vénnyel vagy Orbán Viktorral foglalkozik. A német sajtó szün-
telen ostorozza a demokrácia ádáz ellenségét, a
Fidesz-kormányt, és a ZDF televízió velünk ijesztgeti a német
gyermekeket. Honnan ez a militáns buzgalom? A mértéktartó
(Népszabadság) Le Monde Orbánra náci egyenruhát húzott,
a Times egy centet sem adna az alávaló diktátornak, a Guar-
dian sötét véget jósol, az incifinci Luxemburg külügyminisz-
tere uszítja az EU-t, csapjon ide. Honnan tud Mrs. Clinton a
Klubrádióról vagy Mark Palmer legbelsőbb ügyeinkről? Hon-
nan? Örökös aláíróink és azon liberális értelmiségünk jóvol-
tából, amely befolyását veszni látva sajátos információkkal
látja el a külföldi médiumokat. Mivel Vásárhelyi Mária szerint
a haladó Nyugat médiamunkásainak 90 százaléka liberális
elkötelezettségű, rejtély megoldva.A napokban tizenhárom
értelmiségi, köztük Orbán volt „harcostársai” petíciót küldtek
az unió intézményeinek a szokásos kormány elleni árulko-
dással. Aláírók között Rajk László, Konrád György, Demszky
Gábor. Az a Demszky, akit Budapest teljes lezüllesztése és a
városházi korrupciók miatt a közvélemény rég börtönben sze-
retne tudni. Nyilatkozott az AFP-nek Szanyi Tibor is, akit ré-
góta nem lehet komolyan venni. Gyurcsány Ferenc
mindenhová betolakodik, ahol Orbánt lehet ócsárolni, az
MSZP frakciója meg fülig érő szájjal vitézkedik Török Zsolttól
Burány Sándorig. Az MSZP holnap megpuccsolná Orbán Vik-
tort, ha tudná. Csakhogy a 2009-ben felvett 25 milliárdos
IMF-hitelt, amit már törlesztenünk kell, nehéz elfelejteni,
mint ahogy a 600 ezer devizaadós is rájött, milyen ügyesen
húzták csőbe a frankhitelekkel. Az Orbán-kormány bukását
Charles Gati, a Szabad Nép egykori munkatársa is üdvözölné,
de elismeri, kétharmados többséggel nagyon nehéz.Az
Orbán-kormány sokat hibázott. A legnagyobbak egyike, hogy
nem gyűjtött szövetségeseket. A másik megbocsáthatatlan
bűne, és az egész médiatörvény, alaptörvény körüli cirkusz
csak fedősztorija annak, hogy néhány országnak és intéz-
ménynek alaposan a lábára tiport. Ma a templomok helyett
az emberek a bankokba járnak imádkozni, mert a pénz vi-
lághatalom. A kormány megadóztatta a bankokat és a mul-
ticégeket, magára haragítva a pénzvilágot. Mentőövet
nyújtott a frankhiteleseknek, megelőzve ezzel családok teljes
elnyomorodását, abban bízva, a végtörlesztés után a fogyasz-
tás is meglódul. Ezt a pénzvilág nem szereti. Csakhogy a
nemzeti kormány nevében a nemzeti jelző nem lehet csak
egy piros-fehér-zöld cafrang. Mint ahogy rosszallják, hogy a
nők 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehetnek, és a gyed
visszaállítása sem arat sikert egy olyan közegben, ahol a jel-
szó a jóléti juttatások visszavágása. A népességfogyás viszont
nem kezelhető lózungokkal, a családi adókedvezmény élvezői
nem buktatnak kormányt. Az egykulcsos adó visszatartja a
középosztályt a lecsúszástól, mint a kormány legbiztosabb
bázisát. Érdeket sértett a rendvédelmiek korai nyugdíjazásá-
nak megszüntetése és az is, hogy a kormány leszorítja a se-
gélyeket, és rászorítja a segélyezetteket a munkára. Az
alkotmány magyar belügy, külföldi bírálói rendre el sem ol-
vasták. Mint ahogy 2009-ben az IMF-tárgyalásokon a jegy-
bank kezdeményezte a PSZÁF-fel való összevonását. A
médiatörvényt meg most gyomlálta ki az az Alkotmánybíró-
ság, amelyet naponta elsirat az ellenzék. A reménység éve
jönne? Többen szeretnénk, mit ahányan nem.

Seszták Ágnes

6. oldal január 13–19.>> Figyelő

„A Sátán alapvető célja az ember rabszolgaságból való szabadulásának megakadályozása. Emel-
lett persze örömet okoznak neki az apró bosszankodások éppúgy, mint a nagy ívű disznóságok.
Két módszert alkalmaz: a rendetlenségben békességre, belenyugvásra ösztönöz, a rendre való
törekvés ellen háborút szít. Mindkét módszerhez ugyanazokat az eszközöket használja: rágal-
mazás, hitelrontás, valósághamisítás.”

A Sátán kutyái
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

q PARADICSOM
A parapszichológiával ellentétben
a paradicsomban nincs semmi kü-
lönleges, mivelhogy dicsom nem is
létezik. A paradicsomot a XIV. szá-
zadban fedezte fel egy flamand
vándorremete Alsó-Mongóliában,
de utóbb kiderült, hogy nem is pa-
radicsom volt, hanem egy huncut
avokádó, amely paradicsomnak ál-
cázta magát.

A paradicsom szervezetünk számára
igen hasznos, mivel rengeteg olyan vi-
tamint és nyomelemet tartalmaz, ami-
lyet például a kakastöke-pörkölt nem.
Latin neve Tomato l. tomato rex, de ma
már nem használja. A zárvatermők csa-
ládjába tartozik, de ezzel nem megyünk
semmire. Állítólag zöldparadicsom is lé-
tezik, de várjuk ki, amíg megérik, mert
nem biztos.

Fő ellensége a paraszt, aki hónapo-
kig gondozza, locsolgatja, aztán egy
hajnalon, amikor a paradicsom még al-
szik, orvul leszedi, és jó drágán eladja
nekünk a piacon. 

Felhasználási területe igen szerteá-
gazó, főzhetünk belőle lecsót, mártást,
vagy megtölthetjük körözöttel. Ez utóbbi
esetben célszerű előzőleg kivájni. De una-
loműzésre is jó a paradicsom, például, ha
néhány órára berakjuk a mélyhűtőbe, s
aztán figyeljük, ahogy kifagy. Egyesek kel-
tetőgépbe szokták tenni, ebből lesz a pa-
radicsommadár. Cseppfolyós állapotában
vodkával keverve bloody mary-nek hív-
juk, de inkább igyuk meg.

q LEPRA
A lepra egy nagyon csúnya beteg-
ség, amely cseppfertőzés és száj-
hagyomány útján terjed. A
középkorban élte virágkorát, ak-
koriban tök trendi volt leprásnak
lenni, egyre-másra nyíltak a lep-
raklubok. 
Legkönnyebben úgy fertőződhetünk
meg, ha leprás ember manikűrkészletét
használjuk, közelről nézünk leprásakról
szóló dokumentumfilmet a Discoveryn,
vagy ha megharap egy leprás cápa.

A lepra hányingerrel és hőemelke-
déssel kezdődik, aztán másnap elkez-
dünk rohadni. De ne essünk pánikba, és
főleg ne feledkezzünk meg a higiéniáról:
a levált testrészeinket ássuk el a kertben,
gennyedző csonkjainkat pedig hintsük
be vastagon nullásliszttel.

Ha leprás nővel szeretkezünk, utána
mindig mossunk kezet szappannal.

q VARKMENIZMUS
A varkmenizmus egy hepesz-
szív filozófiai irányzat a múlt

század elejéről. Lényege,
hogy tagadja az akkortájt
uralkodó hemiteisztikus kro-
tobanciát, és a nontriviális
parszájzukkot nevezi meg
mint helikoidális zökked-
ményt. Ugyanakkor szembehe-
lyezkedik az elavultnak vélt
kratatoszi struktúrával, és fennen
hirdeti az egyén gnosztikus
transzpucizmusát. Bírálja a psze-
udonanizmust, de azér t átvesz
dolgokat a kandroidtrop Mokoc-
elméletből. Ami egyúttal a vég
kezdete: több ágra szakad, me-
lyek közül egyedül a hümerciz-
mus lenne említésre méltó, de
ilyen szó nincs is.

q KÍNA
A világ legnépesebb állama. Olyan
sokan vannak, hogy a Földön min-
den ötödik ember kínai, Kínában
viszont szinte mindenki. Hatalmas
ország, ez főleg földrajzórán jön
jól, mert könnyű megtalálni a vi-
lágtérképen.

A kínaiak zöme buddhista vallású.
Buddha egyfajta ázsiai Jézus, csak sok-
kal kövérebb. Négernek született, de
később egy fügefa alatt ülve, kereszt-
rejtvényfejtés közben megvilágoso-
dott. Épp az új Nirvana-albumot
hallgatta a kínai piacon vásárolt walk-
manjével, amikor hirtelen kifehéredett.

Kína államformája népköztársaság,

hivatalos nyelve a mandarin, egyben
ez az ország hivatalos gyümölcse is.
Szécsi Pál a Halak jegyében született,
de ez nem tartozik ide.

Rengeteg érdekes dolgot találtak
fel a kínaiak, ilyen például a puskapor,
a pudingpor, a papír és a selyem, bár
ez utóbbiról a selyemhernyónak más
a véleménye. Ők találták fel az iránytűt
és a körkötőtűt is. Ezzel szemben sok
más területen elmaradottak, elég azt
megemlíteni, hogy a mai napig ceru-
zákkal esznek evőeszközök helyett.

q ANAKONDA
Maga az anakonda szó tamil ere-
detű, akárcsak a damil, és elefánt-
gyilkost jelent, ennek fényében
már nem is tűnik annyira eredeti
ötletnek az a kis herceges rajz az
elefántot nyelt kígyóval. Az vi-
szont tény, hogy az áldozatát min-
dig egyben nyeli le, habár vannak
fogai; a herpetológusok szerint
egyszerűen lusta rágni.

A valaha elejtett legnagyobb ana-
konda 11,43 méter volt. Ennél na-
gyobb példányok már csak a
horrorfilmekben vannak.

Húsa gazdag proteinben és vitami-
nokban, viszont nehéz megfogni. Pró-
bálták háziasítani, ami nem sikerült
résmentesen, ugyanis a falánk óriás-
kígyók rendszerint megreggelizték az
anakondást, amikor hajtotta ki őket a
mezőre tapírt enni. Hobbiállatként
való tartása sem javallott, mert horkol,
és büdös a szája.

Az anakondák párzása leginkább
egy tál gigantikus spagettire hasonlít,
mert a nőstény anakonda egyszerre
vagy tíz hímmel fetreng, valójában ők
találták ki a gruppenszexet.

A kolumbiai parasztok egyik ked-
venc csemegéje a töltött anakonda
vagy más néven Wellington-kígyó,
amikor az anakondát pukkadásig ete-
tik disznóval és gombával, felfűzik egy
XXL-es nyársra, majd lassú és hosszú
tűzön ropogósra sütik.

q SPENÓT
Ismert nevei még: spinót, spenát,
spinát, spinác és paraj. Ilyen ala-
pon a karajt is hívhatnák skenót-
nak, de nem teszik.

Kelet-Európába a törökök hozták
be a XVI. században, de ők a mai napig
sem eszik, hanem a feneküket törlik ki
vele, ezért utálják annyira a gyerekek
a spenótot, főleg a török gyerekek.

Bornemissza Anna híres szakács-
könyvében rengeteg spenótos recept
van, íme, az egyik: „Pucováld meg az

spinácot alapos gonddal, oszt hány-
nyad bé fertályórára hideg tehényhús-
lébe, hadd mecseredjék kicsinyég.
Közben végy egy czifra fácányt, bőrit
vond le, belit rontsd ki kés fokával, s
főzzed eczetes vízben, míg megkéke-
dik, ekkor rogyasszad belé az kifacsart
spinácot meg egy gömbölyeg tehény-
faggyat. Vágjad le az ökörnek orrát,
dörzsöljed írósvajjal, gyömbérezd

meg, és csináljad bé azt is az spinácba
az fácány mellé. Metélj tárkonyt es
hezzá, sűríccsed jóféle göbösgaluská-
val. Teregessed lapas tángyérra, s tégy
fölibe levendulás tükörtikmonyt és
rántott pocokszügyet. Pudvás szömör-
csögkarikákkal vagy az berbécsnek
szemivel ornáljad.”

Bornemissza Anna gyerekei sem
szerették a spenótot.

Január 15 – a Wikipédia napja

LÜKEPÉDIA
– AVAGY AMI A WIKIPÉDIÁBÓL KIMARADT –

qHÁNYÁS

A szájon át történő tápanyag-exodust hányásnak vagy vomitusnak
nevezzük, maga a termék a hányadék vagy hányat, melynek állaga,
színe, szaga és textúrája elsősorban attól függ, hogy előzőleg miket
ettünk-ittunk.

A hányásnak különféle
kiváltó okai lehetnek, de a
leggyakoribb a túlzott alko-
holfogyasztás vagy a külön-
böző alkoholos italok nem
megfelelő keverése, mint
például húsvétkor a házi bor
– sör – tojáslikőr – diópá-
linka – sör – konyak – sör
egyveleg. Ezen kívül agyda-
ganat vagy sugárkezelés
miatt is lehet hányni, de
akkor már inkább a piától.

Terhesség alatt jelentke-
zik a reggeli hányás (vomi-
tus matinalis), valamint az
ehhez szorosan kapcsolódó ún. szimpátiahányás (vomitus sympathiae), ami-
kor a szerető férj szándékosan állatra issza magát korán reggel, hogy együtt
tudjon hányni a feleségével.

A szimpátiahányást kivéve a hányás magányos műfaj, lehetőleg mindig
vonuljunk el, ha nem szeretnénk utólag szemrehányást kapni, bár vannak,
aki arra is hánynak, fittyet.

Veszélyes is lehet a hányás, nagyon részeg emberek képesek az ágyban
fekve álmukban hányni, ez a vomitus deliriosa vagy köznapi nyelven hány-
kolódás.

qVAN GOGH

A híres holland piktor mindössze 37 évet élt, ráadásul valamennyi
képét élete utolsó öt évében festette. Nem volt az a kimondott me-
nedzseralkat, egyetlen festményt tudott csak eladni, de valójában
azt sem adta el, hanem elcserélte egy marék dohányért és három
kiló krumpliért.

A fiatal Vincent nem nagyon találta a helyét a világban, dolgozott kárpi-
tosként, felcserként, vízdíjbeszedőként, különféle kikötői lebujokban is fel-
lépett mint nőimitátor, aztán 32 éves korában véletlenül rájött, hogy tud
festeni. Ezt követően megszállottan dolgozott, akár napi két-három képet
is festett, sőt, rengeteg művét „túlfestette”, mert nem vette észre, hogy már
készen van.

A kor híres festői közül csak Gauguinnel haverkodott, amíg csúnyán össze
nem rúgták a port, ugyanis egy este pizzát rendeltek, és nem tudták eldön-
teni, hogy mennyi borravalót adjanak a futárnak. Van Gogh lesmucigozta a
barátját, és a papucsát is hozzávágta. Gauguin erre sértődötten elszaladt,
Van Gogh pedig mérgében kiharapott egy darabot a saját füléből. Csak fo-
kozta dühét, hogy normál kecsápot vittek a pizza mellé, pedig ő kihangsú-
lyozta a levelében, hogy csípőset kér.

Ekkortájt már kezdett elborulni az agya, reggelente gyakran arra a lát-
ványra ébredt, hogy az ablak előtt áll, és fest. Elmegyógyintézetbe vitték,
ahol állandóan összemázolta a folyosók falait, ezért inkább kizavarták dél-
utánonként a kertbe kerítést festeni, amikor nem esett az eső.

Aztán egy éjjel megszökött a vigyorgóból, hazament a régi szobájába,
és rövid tépelődés után mellbe lőtte magát. Nem halt meg egyből, hajnalig
az ágyán fekve pipázott; lenyűgözte a látvány, ahogy a mellkasán tátongó
lyukból száll fel a füst. Ma ez lenne a leghíresebb képe, de sajnos már nem
tudta megfesteni, mert napkeltekor kivette a szívét, és megette. Sátáni vi-
gyorba merevedett arccal találtak rá, a szája sarkában fityegő aortával.
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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

Utcák korszerűsítése
Marosvásárhely
területén

Marosvásárhely Municípium véglegesítette a „Utcák korszerűsítése
Marosvásárhely municípiumban” című projektet, amelyet a 2007-2013-as
Regionális Operációs Program (2-es prioritás)   által   finanszíroztak   - A
regionális és helyi szállítás infrastrukturális javítása – 2.1-es Fő Intervenciós
terület – A megyei úthálózat rehabilitációja és korszerűsítése, városi utcák –
beleértve a kerülő/elvezető utak megépítését/ rehabilitációját.

A projekt, amelynek tulajdonosa Marosvásárhely municípium, 2009. május 6- 2012.
január 16. közötti időszakban volt folyamatban. A projekt összértéke 62.349.899,54 lej,
amelyből a vissza nem térítendő támogatás értéke 49.041.773,98 lej, a tulajdonos saját
hozzájárulása pedig eléri a 1.000.852,53 lejt. A visszatérítendő költségek értéke
2.963.793,34 lej, ehhez hozzáadódik a   9.343.479,69 lej értékű áfa.A szóban forgó
projekt implementációjának fő célja Marosvásárhely municípium szállítási
infrastruktúrájának javítása volt, hogy megkönnyítse a lakosság mobilitását, valamint a
gazdasági tevékenységek hatékonyságát a hosszú távú gazdasági fejlődés érdekében. E
célt el is érték a következő specifikus tevékenységekkel:  korszerűsítették és jelzésekkel
látták el azon utcákat, amelyek átveszik a forgalom áramlását a funkcionális zónáktól és
azokat a Baneasa, a Bodoni, a Jeddi, a Meggyesfalvi, a Voinicenilor, a Hídvég és a
Szabadság utca felé irányítják. Ezen utcák esetén a következő munkálatokat végezték:
az aszfalt és a járdák korszerűsítése, a kanálistetők szintre emelése, forgalmi táblák
felszerelése, az útjelzések megjelölése. A projektben megnevezett utcák rehabilitációja
és korszerűsítése megkönnyíti majd a közlekedést az ország fontos városaiba, mint
Kolozsvár, Brassó, Beszterce és Gyulafehérvár, javítva a zóna gazdasági és turisztikai
kapcsolatait.
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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 infrastrukturális befektetéseket vesszük
figyelembe, valamint a „kisgyűrű” megvalósításához szükséges komponenseket, amelt érin-
kezni 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.

Program:

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

13:00-14:00 

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

A somostetői korcsolyapálya nyitvatartási ideje: 
Beléptidíjak:

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

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

Három éven aluli gyerekek számára ingyenes a belépés. 
Studcard birtokosainak 20%-os árkedvezményt nyújtunk. 
Sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató nem kormányzati
szervezetek, egyesületek tagjainak ingyenes a belépés. 
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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 E l a d ó  p e l e n k a m o s ó -
g é p,  zö l d  b u k l é s ző nye g,
ú j  p e r z s a s ző nye g,  h a n g -
l e m e ze k .  U g y a n a k ko r
e z ü s t ró k a  g a l l é r,  s a p k a ,
s a r k i ró k a - s ző r m e  g a l l é r,
e l e k t ro m o s  f ű t ő t e s t .  Te -
l e fo n s z á m  0 3 6 5 4 4 3 7 6 3 .
l Eladó négy égős új ara-
gáz, tűzhelypalackkal
együtt. Ugyanott német ol-
daltöltős mosógép kitűnő
állapotban. Telefonszám
0742454275

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.
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m1

06:55 Ma Reggel
10:10 Afrika

gyöngyszeme (s.)
11:05 DTK (talk show) 
11:55 Maupassant

történeteiből (s.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 P'amende
14:25 Esély
14:55 Valóságos

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

mentőalakulat (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak

egy van (s.)
19:30 Maradj talpon!

(magyar műv. vet.) 
20:30 Híradó 
21:15 Poén Péntek
22:10 Mindenből 

egy van
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
00:35 Családom és egyéb

emberfajták (s.)
01:00 A hivatal 

Péntek – Január 13.

19:30
Maradj talpon! 

m2

10:00 Natúra
10:25 Kő, papír, olló
10:50 Nyitott stúdió
11:00 Válaszd a tudást!
12:05 Magyar

bulizene
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:30 Fazonok
15:20 Vigyázz! Kész!

Jazz!
15:55 A tánc legendája 
16:25 Innováció az

emberért 
16:50 Sírjaik hol

domborulnak... 
17:15 Mindentudás

Egyeteme 2.0
18:05 English 4U
18:30 Família Kft. (s.)
19:00 Angyali érintés (s.)
19:45 Rajzfilmek
20:10 Különleges

mentőalakulat (s.)
20:55 Üzenetek
21:00 Híradó
21:35 McLeod lányai (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:10 Stingers (s.)
00:00 Bűvölet (s.)

21:35
McLeod lányai

RTL Klub

06:55 Top Shop
07:20 Havazin (ism.)
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:30 A szerelem

rabjai (s.)
10:30 Második 

esély (s.)
11:20 Míg a halál el

nem választ (s.)
11:45 Top Shop
13:40 Asztro Show
14:40 A szív útjai (s.)
15:35 Kő egy csapat

(am. vígj., 1994) 
17:15 Az éden 

titkai (s.)
18:20 Sarokba

szorítva (s.)
19:30 Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok 

közt (s.)
22:00 ValóVilág 
23:10 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:10 Ments meg! (s.)
01:05 Reflektor

15:35
Kő egy csapat 

TV2

07:00 Alexandra
Pódium

07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:30 Az alkusz nem

alkuszik (am.
vígj., 1992) 

14:10 Eva Luna (s.)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban 
22:05 Forrest Gump

(szín.-ff., am.
filmszat., 1994)

00:10 Póker-műsor
00:35 Aktív
01:35 DAKAR 2012
00:05 Tények 
00:40 EZO.TV
03:40 Alexandra

Pódium
04:05 Animációs

filmek

22:05
Forrest Gump 

Viasat 3

08:40 Vészhelyzet (s.)
09:30 Gyilkos sorok (s.)
10:30 Miami Vice (s.)
11:20 Anna álma (am.

rom. film, 2002) 
12:55 Amerikai

mesterszakács
(gasztro-reality,
2011) 

13:50 Monk (s.)
15:40 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 Gordon Ramsay

- A konyha
ördöge 

20:20 Két pasi - meg
egy kicsi (s.)

20:50 Vérmes négyes (s.)
21:45 Mike és Molly (s.)
22:10 Tortúra (am.

thriller, 1990) 
00:10 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:00 Esküdt

ellenségek (s.)
01:55 Ahol számít a

barátság
(osztrák-német
film, 2007)

22:10
Tortúra 

Duna 

08:30 Híradó
08:40 MacGyver (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 A világ

felfedezése (s.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Rondó
12:30 Kvartett
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Nyelvőrző 
15:40 Pannonia 3

keréken (s.)
16:10 Közlekedés

biztonságban 
16:40 Ízőrzők: Milota 
17:10 Az eltűnt fáraó

nyomában 
18:15 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (s.)
21:30 Sólyom és

galamb (s.)
22:20 Híradó
22:30 Vágyra vágyók

(belga-francia
vígj., 2008) 

22:30
Vágyra vágyók 
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Műsormelléklet 

m1

07:55 Ma Reggel
10:00 Delta 
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés 
11:55 Angi jelenti 
12:30 Most a Buday!
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Családom 

és egyéb
emberfajták (s.) 

14:30 Útinapló a 
Kis-Szunda
szigetekről 

15:10 A fagy
birodalma (s.)

16:00 A nagy bajnok
(am. családi
film) 

17:35 A Szövetség 
18:35 Gasztroangyal
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:15 Dan és a

szerelem (am.
rom. vígj., 2007)

22:50 Intim fejlövés 
(magyar játékf., 2008)

00:10 Karthago
koncert 2009

Szombat – Január 14.

22:50
Intim fejlövés

m2

09:55 Gyerekműsor
12:55 Hagyományok

őrzői
13:01 Vitéz László és a

többiek (magyar
bábf., 1972)

13:30 Palacsintás
király (s.)

14:30 Indul a
bakterház
(magyar vígj.,
1979)

15:35 Kántor (s.)
16:35 Tizenkét hónap

az erdőn
17:05 Édes sósvíz! (s.)
17:10 Magyarország

története
17:40 Neoton

Unplugged
18:30 Európa

pályaudvarai 
18:55 Mi micsoda 
19:50 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:35 A nagy bajnok

(am. családi film,
2002) 

23:10 Gasztroangyal

14:30
Indul a bakterház 

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Boci 

és Pipi (s.)
11:25 Asztro 

Show
12:20 Házon kívül
12:50 Autómánia
13:20 Jéglovagok (s.)
15:05 A-Ha (s.)
15:15 Robin Hood (s.)
16:05 Őslények

kalandorai (s.)
17:05 Felhők 

közül a nap 
(am. rom.
dráma, 1992) 

19:30 Híradó
20:00 Fókusz 

Plusz
20:30 Armageddon

(am. akcióf.,
1998)

23:15 ValóVilág 
00:25 Virtuális 

hajnal
(hongk. akcióf.,
2002)

00:30 Fókusz Plusz

20:30
Armageddon 

TV2

07:00 Látlelet a
Földről (s.)

07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág 
12:00 9 hónap

(magazinműsor) 
12:30 Egy tini 

naplója (s.)
13:30 Gyilkos 

számok (s.)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru 
15:30 Xena (s.)
16:30 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:30 13-as raktár (s.)
18:30 Hawaii 

Five-0 (s.)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 A stepfordi

feleségek (am.
Vígj., 2004)

22:20 Sasszem 
(am. filmdráma,
2008)

00:30 DAKAR 2012
01:00 Viharszív

(am. krimi,
1992) 

03:00 EZO.TV

20:35
A stepfordi feleségek

Viasat 3

09:35 A szépség és a
szörny (s.)

10:30 Por-irtók (s.)
11:00 Zsírégetők

(reality show)
11:50 Halottnak a

csók (s.)
12:40 Dawson és a

haverok (s.)
14:20 Szívek

szállodája (s.)
15:15 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
15:40 Vérmes négyes (s.)
16:30 Mike és Molly (s.)
16:55 Merlin 

(am.-angol
kalandf., 1998) 

18:40 Képtelen
képrablás (am.
akció-vígj.,
1996) 

20:25 Nyakiglove (am.
rom. vígj., 2001)

22:00 Ezt jól kifőztük!
(am. vígj., 2005) 

23:40 A megmentő
(am. akcióf.,
2004)

01:15 Tortúra (am.
thriller, 1990)

20:25
Nyakiglove

Duna 

07:35 Gyerekműsor
09:30 Daktari (s.)
10:20 Fülemüle

(családi film, 1979) 
11:45 Univerzum (s.)
12:40 Duna anzix (s.)
13:02 Híradó
13:15 Határtalanul

magyar
13:45 Vannak vidékek (s.)
14:15 Felfedező úton a

Robinson család (s.)
15:15 Munka-Társ 
15:45 Heuréka!

Megtaláltam! 
16:15 Hogy volt!? 
17:10 Erőszakos

cselekmény (ff.,
am. thriller, 1949) 

18:35 Magyar
történelmi
arcképcsarnok (s.)

19:00 Híradó
19:30 Pannonia 3

keréken
20:00 Gyurkovics

Tibor:
Fekvőtámasz 

22:05 Az utolsó légió
(angol-olasz-
francia akcióf.)

22:05
Az utolsó légió 

m1

07:25 Delta
07:55 Ma Reggel
10:00 Vallási műsor
12:30 Erdélyi

templomok
13:01 Hírek
13:05 Szellem a

palackból...
13:35 Anno - Mesél a

filmhíradó
14:05 Pecatúra
14:35 Barangolás

Bajorországban
15:10 Az alvilág

professzora (ff.,
magyar krimi, 1969) 

16:30 Olimpiai
magazin

17:00 Telesport
17:30 Beethoven 4(am.

családi vígj., 2001)
19:05 Rex Rómában (s.)
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó
21:15 Magyarország,

szeretlek!
22:30 Jesse James

meggyilkolása, a
tettes a gyáva
Robert Ford (am.
western, 2007)

Vasárnap  – Január 15.

17:30
Beethoven 4

m2

07:55 Gyerekműsor
12:50 Hagyományok

őrzői
13:01 Vallási műsorok
15:30 Erdélyi

templomok
16:00 Néprajzi

értékeink
16:05 Palacsintás

király
16:50 Tizenkét hónap

az erdőn
17:15 Magyarország

története
17:40 Esély a lángok

között
18:30 Európa

pályaudvarai
19:00 Mi micsoda
19:25 Esti mese
20:15 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:35 A Lényeg
22:00 Átok 2. (s.)
22:30 Az alvilág

professzora (ff.,
magyar krimi, 1969) 

23:50 A tett helyszíne (s.)
00:35 Beethoven 4
(am. családi vígj., 2001)

22:30
Az alvilág professzora 

RTL Klub

08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas 

(2011) 
13:00 Havazin
13:30 Robin 

Hood (s.)
14:25 A-Ha (s.)
14:35 Robin 

Hood (s.)
15:35 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16.00 Hatoslottó-

sorsolás
17:30 Csupasz

pisztoly a
(z)űrben
(am.-kan.-
német vígj.,
2000)

19:30 Híradó
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 ValóVilág
23:50 Az eltűntek 

(am. thriller,
2003) 

17:30
Csupasz pisztoly a (z)űrben

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia 
07:45 Tv2 matiné
10:50 Ability (s.)
11:20 Nagy Vagy! 
12:15 Stahl konyhája
12:45 Kalandjárat
13:15 Borkultusz 
13:45 Több mint

TestŐr
14:15 Simlis Jack, a

karibi
szuperkém (s.)

14:45 A kiválasztott -
Az amerikai
látnok (s.)

15:45 Monk (s.)
16:45 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:45 A stepfordi

feleségek (am.
vígj., 2004)
(ism.) 

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Kapj el, ha

tudsz! (am.
krimi, 2002) 

23:40 Kockázati
tényező
(am.-hongk.
akcióf., 1995)

21:05
Kapj el, ha tudsz!

Viasat 3

06:40 Egy kórház
magánélete (s.)

07:35 MaxxMotion
Autós Magazin 

08:25 A szépség és a
szörny (s.)

09:20 Topmodell
leszek! 

10:10 Smallville (s.)
11:00 EgészségŐr 
11:30 Szex és New

York light (s.)
12:40 A nagy

házalakítás 
14:25 Extralarge:

Fekete mágia
(német-olasz
akcióf., 1991)

16:15 Nyakiglove (am.
rom. vígj., 2001)

17:50 Állítsátok meg
Terézanyut!
(magyar vígj., 2004)

20:10 Harmadik
műszak (s.)

21:05 CSI: A
helyszínelők (s.)

22:00 Nikita (s.)
22:50 Micsoda srác ez

a lány! (am.-kan.
rom. vígj.)

17:50
Állítsátok meg Terézanyut! 

Duna 

07:00 Gyerekműsor
08:10 Szimba, az

oroszlánkirály (s.)
08:35 Zorro (s.)
09:05 Daktari (s.)
10:00 Vallási műsor 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:45 Lyukasóra 
14:15 Rosszcsont

kalandjai (s.)
15:15 Csellengők
15:45 Arcélek 
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidéző 
17:20 Két lány az

uccán (ff.,
magyar vígj.,
1939) 

18:35 Magyar
történelmi
arcképcsarnok

19:00 Híradó
19:30 Heti
20:00 Önök kérték! 
21:05 A Provence-i

fűszeres (francia
filmdráma, 2007) 

22:45 Klubszoba
23:40 Dunasport

17:20
Két lány az uccán



13. oldaljanuár 13–19.

Műsormelléklet

m1

10:20 Afrika
gyöngyszeme (s.)

11:10 Rex Rómában (s.)
12:00 Olimpiai

magazin
12:30 Agrárpercek 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:25 Domovina
14:55 Múlt-kor
15:25 A Szövetség
16:20 Maupassant

történeteiből (s.)
16:55 Angyali érintés (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 Család csak 

egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:05 Férfi kézilabda  Eb.

2012 (élő).
Magyarország-
Oroszország

22:55 Vízilabda Eb.
2012.
Magyarország-
Olaszország 

00:05 Aranymetszés
01:05 Múlt-kor
01:35 Zöld Tea

Hétfő – Január 16.

21:05
Férfi kézilabda  Eb.

m2

06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest

természeti
értékei

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Magyar elsők
11:05 Válaszd a

tudást!
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:25 A tajvani hegyek

legendái (tajvani
természetf., 2000)

14:55 Főtér
16:20 Hogy volt!? 
18:20 English 4U
18:45 Família Kft.(s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
20:00 Esti mese
20:25 Maupassant

történeteiből (s.)
21:00 Híradó
21:30 McLeod lányai (s.)
22:15 Maradj talpon!
23:05 Stingers (s.)
23:50 Bűvölet (s.)
00:45 On the Spot

14:25
A tajvani hegyek legendái

RTL Klub

07:45 Fókusz Reggel
08:35 Reflektor
08:45 Reggeli
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:20 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (s.)
15:20 Sohaország

(am. filmdráma,
2005)

17:15 Az éden 
titkai (s.)

18:20 Sarokba
szorítva (s.)

19:30 Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág
23:10 Nagyágyúk (s.)
00:10 Minden, amit

mindig is tudni
akartál a
Pókerről...

00:45 Reflektor
01:00 Mutánsok

szigete (am.
horror, 2010)

15:20
Sohaország 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra
07:25 Tények
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
12:20 Buli az élet

(am. vígj., 1998)
14:10 Eva Luna (s.)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban

Rosszban (s.)
22:05 NCIS (s.)
23:05 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:05 Aktív
01:05 Tények 
01:40 DAKAR 2012
00:10 EZO.TV
00:45 Életfogytig

zsaru (s.)
04:15 Aktív Extra
04:40 Animációs

filmek

00:45
Életfogytig zsaru

Viasat 3

08:35 Vészhelyzet 
09:25 Gyilkos sorok (s.)
10:20 Miami Vice (s.)
11:10 Képtelen

képrablás 
(am. akció-vígj.,
1996) 

12:55 Amerikai
mesterszakács 

13:50 Monk (s.)
15:40 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 Gordon Ramsay

- A konyha
ördöge

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

egy kicsi (s.)
22:10 Játsz/ma (am.

thriller, 1997) 
00:30 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:25 Esküdt

ellenségek (s.)
00:15 Játsz/ma (am.

thriller, 1997)
04:25 A nagy

házalakítás

19:25
A konyha ördöge

Duna 

08:15 Kisenciklopédia (s.)
08:30 Híradó
08:35 MacGyver (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 Sólyom és

galamb (s.)
11:00 Család-barát(6)
11:50 1 könyv
12:00 Isten kezében 
12:30 Hazajáró 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Heti Hírmondó 
15:45 Csellengők
16:15 Klubszoba 
17:10 Korea, Kína 

és Japán
kultúrájának
története

18:15 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (s.)
21:30 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
22:15 Híradó
22:30 Fekete bárány

(am. filmdráma, 2007)

22:30
Fekete bárány

m1

06:55 Ma Reggel
10:15 Afrika

gyöngyszeme (s.)
11:05 Mindenből egy

van
12:00 Európa

egészsége
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser

Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Egy frontkóros

naplója
16:20 Angyali érintés (s.)
17:10 A megoldások

magazinja
18:10 Család csak egy

van (s.)
18:55 Maradj talpon! 
19:55 Vízilabda Eb.
Magyarország-Hollandia 
21:15 Híradó
22:00 Jack és Jill (am.-

kan. filmdráma, 2008)
23:30 Az ESTE
00:00 Tudorok (s.)
01:00 Barangolások öt

kontinensen
01:30 Esély

Kedd – Január 17.

19:55
Vízilabda Eb.

m2

06:20 Hajnali
gondolatok

06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:25 Álmok mai

álmodói 
10:50 Jelfák 
11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld

(magyar ism. sor.)
14:25 Szép magyar

tánc
14:30 Főtér 
15:55 Hogy volt!? 
17:25 Delta
17:55 English 4U
18:20 Família Kft. 
18:45 Angyali érintés (s.)
19:30 Esti mese
19:55 Maupassant

filmklasszikusok (s.)
20:55 McLeod lányai (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Stingers (s.)
00:00 Bűvölet (s.)
00:55 Az Este
01:25 Jack és Jill (am.-

kan. filmdráma)

01:25
Jack és Jill

RTL Klub

08:35 Reflektor 
08:45 Reggeli 
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:20 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (s.)
15:25 Ara-para (am.

vígj., 2005) 
17:15 Az éden 

titkai (s.)
18:20 Sarokba

szorítva (s.)
19:30 Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok 

közt (s.)
22:00 ValóVilág 
23:10 Házon kívül
23:45 XXI. század - a

legendák
velünk élnek

00:20 Reflektor 
00:35 A Grace 

klinika (s.)

15:25
Ara-para

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények 
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
12:20 Mike kapitány

hadjárata 
14:10 Eva Luna (s.)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban 
22:05 Collateral - A

halál záloga
(am. thriller,
2004)

00:20 Propaganda
01:20 Tények
01:55 EZO.TV
00:30 Szemétdomb

(magyar kísérleti
f., 2001)

03:50 TotalCar
04:15 Animációs

filmek

22:05
Collateral - A halál záloga 

Viasat 3

06:45 Topmodell
leszek! (s.)

08:25 Vészhelyzet (s.)
09:15 Gyilkos 

sorok (s.)
10:10 Miami Vice (s.)
11:05 Extralarge:

Fekete mágia
(német-olasz
akcióf., 1991)

12:55 Amerikai
mesterszakács

13:50 Monk (s.)
15:40 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 Gordon Ramsay

- A konyha
ördöge 

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

egy kicsi (s.)
22:10 Doktor 

House (s.) 
23:05 Született

detektívek (s.)
23:55 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:45 Esküdt

ellenségek (s.)

11:05
Extralarge

Duna 

08:30 Híradó
08:35 MacGyver (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Roma Magazin
12:30 Domovina
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Napok, évek,

századok 
15:45 Határtalanul

magyar 
16:15 Sportaréna
17:10 Korea, Kína és

Japán
kultúrájának
története 

18:00 Kisenciklopédia 
18:15 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (s.)
21:30 Mad Men -

Reklámőrültek (s.)
22:15 Híradó

21:30
Mad Men



14. oldal január 13–19.

Műsormelléklet

m1

06:55 Ma Reggel
10:10 Afrika

gyöngyszeme (s.)
11:00 Magyarország,

szeretlek!
12:10 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Hrvatska

krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Most a Buday!
15:25 Gasztroangyal 
16:20 Angyali érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:55 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak 

egy van (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:05 Férfi kézilabda

Eb. (élő)
Magyarország-Spanyolország

23:05 Az Este
23:40 KorTárs
00:10 Viszlát,

elvtársak! (s.)

Szerda – Január 18.

21:05
Férfi kézilabda Eb.

m2

10:00 Pann-unikum 
10:25 Tudástár 2011
10:50 Nekem ne lenne

hazám? (s.)
11:05 Válaszd a tudást! 
12:00 Magyar válogatott
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld 
14:25 Fazonok
15:10 Egymillió fontos

hangjegy
(magyar tévéf., 1976)

15:30 Valaki (magyar
ism. műsor, 2011) 

16:00 Barangolások öt
kontinensen

16:25 Múlt-kor
16:50 Szellem a

palackból...
17:20 Mindentudás

Egyeteme 2.0
18:10 English 4U
18:35 Família Kft. (s.)
19:00 Angyali érintés (s.)
19:45 Esti mese
20:15 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:30 McLeod lányai (s.)
22:15 Maradj talpon!

15:10
Egymillió fontos hangjegy 

RTL Klub

07:10 Autómánia
(ism.)

07:45 Fókusz 
08:35 Reflektor
08:45 Reggeli
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:20 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (s.)
15:20 Hölgyem,

Isten áldja 
(am. vígj., 2004) 

17:15 Az éden
titkai (s.)

18:20 Sarokba
szorítva (s.)

19:30 Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok

közt (s.)
22:00 ValóVilág
23:30 Gyilkos 

elmék (s.)
00:35 Reflektor
00:50 Szégyenfolt

(am.-német-
francia thriller,
2003)

00:50
Szégyenfolt 

TV2

07:00 Babavilág
(magazinműsor) 

07:25 Tények
08:00 Mokka
10:15 Stahl konyhája
10:20 Babapercek
10:25 Teleshop
11:55 Komputerkémek

(am. thriller, 1992)
14:10 Eva Luna (s.)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban 
22:05 Houdini, a halál

mágusa (angol-
auszt. rom.
dráma, 2007)

23:55 Doktor House (s.)
00:55 Aktív
01:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
03:05 Babavilág

(magazinműsor) 
03:30 Animációs

filmek

22:0
Houdini, a halál mágusa

Viasat 3

06:55 Topmodell
leszek! 

07:50 Vészhelyzet (s.)
08:40 Gyilkos 

sorok (s.)
09:35 Miami Vice (s.)
10:30 Állítsátok meg

Terézanyut!
(magyar vígj.,
2004)

12:55 Amerikai
mesterszakács

13:50 Monk (s.)
15:40 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 Gordon Ramsay

- A konyha
ördöge

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

egy kicsi (s.)
22:10 Véres játék (am.

akcióf., 1988)
23:55 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:50 Esküdt

ellenségek (s.)
01:45 Véres játék 

(am. akcióf., 1988)

22:10
Véres játék

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Térkép 
10:00 Mad Men -

Reklámőrültek (s.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Unser

Bildschirm
12:30 Srpski Ekran
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Munka-Társ 
15:40 Heuréka!

Megtaláltam! 
16:10 Önök kérték! 
17:10 Ablak a

természetre (s.)
17:15 Bábel tornya (s.)
18:15 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (s.)
21:30 Emma (s.)
22:20 Híradó
22:30 A csendes

amerikai (am.-
német-auszt.
filmdráma, 2002)

00:10 Dunasport

22:30
A csendes amerikai

m1

06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:15 Afrika

gyöngyszeme (s.)
11:05 Poén Péntek
12:00 Európa

egészsége 
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Slovenski

Utrinki
14:25 Alpok-Duna-

Adria
14:55 Angi jelenti - Mit

eszik a pék?
15:25 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:55 A megoldások

magazinja
18:40 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:15 Elcserélt lányok (s.)
22:00 DTK (talk show) 
22:55 Az ESTE
23:30 Piás polák

bérgyilkos (am.
vígj., 2007)

Csütörtök – Január 19.

23:30
Piás polák bérgyilkos

m2

10:00 Természetfilmesek
10:25 TED
10:50 Világvédett

lehetne -
Pincefalu - Hajós

11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld (s.)
14:25 Fazonok
15:15 Retrock: Bikini

1992
15:35 Esély
16:00 KorTárs
16:30 Aranymetszés
17:20 Mindentudás

Egyeteme 2.0 
18:10 English 4U
18:40 Família Kft. (s.)
19:00 Angyali érintés (s.)
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes

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

lányai (s.)
22:20 Maradj 

talpon!
23:10 Stingers (s.)
23:55 Bűvölet (s.)

18:10
English 4U

RTL Klub

07:10 Autómánia
(ism.)

07:45 Fókusz
08:35 Reflektor
08:45 Reggeli 
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második

esély (s.)
11:20 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (s.)
15:25 Házról házra

(am. film
dráma, 2002) 

17:15 Az éden 
titkai (s.)

18:20 Sarokba
szorítva (s.)

19:30 Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok 

közt (s.)
22:00 ValóVilág
23:10 Dr. Csont (s.)
00:15 Tudorok (s.)
01:25 Reflektor
01:40 Infománia

15:25
Házról házra

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon!
07:25 Tények
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
12:20 Mondj igent!

(sp. vígj., 2004) 
14:10 Eva Luna (s.)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha 
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:05 Tök alsó 2. -

Európai turné
(am. vígj., 2005)

23:40 Aktív
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
01:50 Segíts

magadon! (ism.)
00:15 Animációs

filmek

22:05
Tök alsó 2

Viasat 3

08:10 Vészhelyzet (s.)
09:00 Gyilkos 

sorok (s.)
09:55 Miami Vice (s.)
10:50 Két öszvért Sara

nővérnek (am.
western-vígj.,
1969) 

12:55 Gordon Ramsay
- A pokol
konyhája

13:50 Monk (s.)
15:40 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 Gordon Ramsay

- A konyha
ördöge 

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

egy kicsi (s.)
22:10 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:05 Esküdt

ellenségek: Los
Angeles (s.)

23:55 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

00:45 Esküdt
ellenségek (s.)

21:15
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

09:35 Térkép
10:05 Emma (s.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Horvát krónika
12:30 Ecranul nostru
13:00 Déli harangszó
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Élő népzene
15:45 Arcélek 
16:15 Veszélyben  
16:40 Közlekedés

biztonságban 
17:10 Valóságos

kincsesbánya 
17:40 Az állatok 

világa (s.)
18:15 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (s.)
21:30 Nyolc évszak (s.)
22:30 Híradó
22:35 Az emigráns -

Minden
másképp van
(magyar-olasz
játékf., 2006)

22:35
Az emigráns
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

„Vásárhely hiányzik!”
Rövid villámlátogatás erejéig itthon járt Bölöni László, a görög PAOK Szaloniki vezetőedzője, ahol családi környezetben töltött néhány órát. Vásárhelyi
jelenlétének célja: beteg anyósának meglátogatása, akit az egykori futballsztár felesége, Klára-asszony ápol, s akinek születésnapját is megünne-
pelték. Ugyanakkor találkozott egykori ASA-s csapattársaival is, sőt az esti órákban szakított időt arra is, hogy exkluzív interjút adjon lapunknak. 

– Üdvözlöm önt újra itthon, Marosvá-
sárhelyen. Milyen alkalomból látogatott
haza?

– Mivel az anyósom egy ideje egészség-
ügyi problémákkal küszködik, a feleségem,
Klára ápolja itthon. Ugyanakkor nejemnek
most volt a születésnapja is, így megragad-
tam az alkalmat, haza utaztam, hogy felkö-
szöntsem. 

– 2011 nyarán Görögországba szerző-
dött, ahol jelenleg is edzőként dolgozik, a
marosvásárhelyi, egykori szurkolói nem kis
örömére. Klubcsapatával főleg nemzetközi
szinten ért el jó eredményeket, hiszen a lab-
darúgó Európa Liga
csoportküzdelmeinek ötödik fordulóján is
továbbjutott, bizakodva várva a tavaszi
folytatást. Hogyan értékeli az elmúlt eszten-
dőt szakmailag?

–Megmondom őszintén, nem szí-
vesen beszélek minderről, hiszen itt,
Romániában a valóság teljesen más-
képp látszik, mint Görögországban. Én
egy igazán profi klubcsapatot edzek,
ahol élvezet dolgozni, amelyet elköte-
lezett, profi vezetőség irányít, s ame-
lyet odaadó, győzelemre éhes, elszánt
szurkolók vesznek körül. Mindez erőt
is ad nekem. De mindemellett el kell

ismerni, hogy a klub anyagi gondokkal
is küszködik. A problémák megoldása
elsődleges feladatot jelent a vezető-
ség számára. Egy jól kidolgozott, táv-
lati célokat is követő tervet fog a
vezetőség megvalósítani, melyben én
is szerepet vállalok, hisz adnak a véle-
ményemre, számítanak a munkámra.
A legfontosabb feladatok közé tarto-
zik, hogy egyrészt érett játékosokat
tudjunk eladni, másrészt fiatal, tehet-
séges labdarúgókat fedezzünk fel, ne-
veljünk és olvasszunk be a keretbe,
akikkel jó eredményeket érhetünk el.

– Ez egy hosszabb távú terv lenne az ön
számára?

– Hosszabb távra ilyen szinten nem
érdemes tervezni, hiszen egy ma aktuális
dolog 2-3 nap múlva már aktuálitását ve-
szítheti, ha az eredmények nem pozití-
vak. Ebből kifolyólag fordulhat a kocka.
A labdarúgásban egy idő után mindenért
az edző viszi el a balhét, hisz könnyebb
megválni egy embertől, mint, mondjuk
tizenegytől, vagy húsztól. Amúgy, én már
túl vagyok azon, hogy ilyen álmokat sző-
jek. 

– Rövid itt tartózkodása alatt sikerült
időt szakítania arra, hogy fehér asztal

mellé üljön egykori csapattársaiva is. Mi-
lyen volt a találkozás?

– Mint mindig, szívet melengető, bol-
dog pillanatok, ahányszor bármelyikük-
kel együtt lehetek. Meghívtam őket egy
kávéra, egy italra, ahol kellemes három
órát tölthettünk együtt. Felelevenítettük
az egykori emlékeket, hajdani mérkőzé-
seket, sokat nevettünk, viccelődtünk,
heccelődtünk egymással, akár hajdanán.
Mondhatni, hogy remek délelőttben volt
részem.

– Mi az, ami a leginkább hiányzik Bö-
löninek, amit csak itt,  Marosvásárhelyen
talál meg,  ahova sportpályafutásának
kellemes emlékei fűzik?

– Röviden fogalmazva, nem valami
hiányzik számomra, hanem maga Vásár-
hely…

– Mit vár Bölöni László a 2012-es esz-
tendőtől?

– A legfontosabb, hogy családom,
szeretteim egészségesek legyenek, amit
szívből kívánok. Továbbá, ha egészség van,
akkor munkabírást, sikereket szeretnék
mind magamnak, mind másoknak, akik a
futballért élnek. 

– Hogy van a kedves édesanyja, Ilona
néni, aki egy ideje Magyarországon lakik,
akár csak a bátyja, István? Hát a leánya,
Eszter, akinek Nancyban van fogorvosi ren-
delője?

– Köszönöm kérdését, hála a Fennva-
lónak, jól van az édesanyám. A lányunk is
jól van, halad a munkában és a tanulmá-
nyaiban is a család nagy örömére.

– Befejezésül, mit üzen Bölöni
László a Központ olvasóinak,
szimpatizánsainak, egy-
kori és jelenlegi szur-
kolóinak?

– Szeretettel
üdvözlők minden
kedves olvasót,
szurkolót, akik-
nek, békés,
boldog és si-
kerekben
gazdag, új
esztendőt
kívánok!

Testépítő verseny Békéscsabán, focigála Győrött

Interjú Bölöni Lászlóval 

Testépítésben, fekve nyomásban és guggolásban mérték össze erejüket az újév előtt, amolyan
évzáró akkordként, a Marosvásárhelyről Békéscsabára elszármazott testépítő legenda, Dénes
József tanítványai, az általa vezetett Fanatic fitnesz klubban.

Akár csak az elmúlt évben, Jó-
zsi és neje, Bernadett asszony, csa-
ládias hangulatú, kellemes ver-
senyt rendeztek, amelyen a
különböző versenyszámokban kö-
zel húsz elszánt iú titán és ama-
zon nevezett. A szervezők olyan
nagy múltú sportembereket hív-
tak meg a rendezvényre, és leptek
meg külön díjjal sportpályafutásuk
elismeréseként, mint: Florin Teo-
dorescu, a Szabadság Kupa men-
tora és főszervezője, a többszörös
magyar és nemzetközi bajnok lo-
kálpatrióta Zimmermann Ferenc,
vagy Lakatos „Múmia” Mihály ve-
terán világbajnok. Ezt követően a
legendás múltú sportolók nosz-
talgiával meséltek érdekes törté-
neteket karrierjük gazdag reper-
toárjából, amelyeket a jelenlevő
fiatalok áhítattal hallgattak.

Az amúgy is frenetikus hangu-
latot csak fokozta a „Múmia Hárem”
triójának – Suba „Sába” Bea, Európa
Bajnokságon helyezett fitnesz mo-

dellversenyző, Hajdrik Marcsi, fit-
nesz modell Európa-bajnoki ezüst -
érmes, és a marosvásárhelyi illető-
ségű Palecián „Miss Boxing” Judit,
kétszeres profi ökölvívó világbajnok,
többszörös fitnesz és testépítő,
nemzeti és nemzetközi bajnok –
bemutatója, amellyel extázisba ker-
gették a többségében férfi néző-
közönséget.

Városunk testépítő legendája,
az immáron kétszer megrendezett
háziversenyből hagyományt sze-
retne teremteni, és nem titkolt
szándéka, hogy idővel olyan kvali-
tású iú versenyzőket neveljen, akik
nyomdokaiba lépve továbbviszik
mesterük sportmúltjának dicsősé-
ges hírnevét, ebben a társadalom
által számkivetett sportágban,
amely egyértelműen magán hordja
mestersége címerét. 

A Marosvásárhelyről elszárma-
zott Palecián Judit és párja, a ve-
terán világbajnok, Lakatos ,,Mú-
mia” Mihály az ünnepek alatt részt

vett azon a nagyszabású focigá-
lán, amelyet Győrben rendeztek
az „Egészséges Újszülöttekért Ala-
pítvány” égisze alatt december
28-án, a Magvassy Mihály Sp ort-
csarnokban.  Ezen a rendezvényen
emléket állítottak a néhai győri
labdarúgó csillag, Fehér Miklós-
nak, aki a nagynevű portugál
klubnál, a Benficánál fejezte be
tragikus pályafutását, ahol egy-
koron olyan nagy legendák is ker-
gették a labdát, mint Eusebio
vagy Torres. Egyébként a gálát is
róla nevezték el, így kapta hiva-
talosan a Fehér Miklós Emlékgála
nevet.

A meghívottak között a fiatalon
elhunyt játékos szülein kívül jelen
voltak még művészek, városatyák,
egyéb sportágat képviselő vendé-
gek. Városunk büszkesége, Palecian
Judit egy fergeteges bokszbemu-
tatóval rukkolt elő, és a fiatal tes-
tépítő Európa-bajnok, Obertol „Oby”
Dávid oldalán (aki Lakatos Mihály

tanítványa) egy remekbe szabott
testépítő bemutatóval kápráztatta
el a nagyérdeműt. A rendezvény fő-
szervezője Peczár László (aki koráb-
ban volt már a győri ETO technikai
igazgatója is), olyan nagynevű ma-
gyar labdarúgó klubokat hívott
meg, mint a Ferencváros, Újpest,
MTK és természetesen az ETO. Az
említett klubok 80-as, 90-es évek
nagy legendái között pályára lép-
tek: Détári Lajos, Lipcsei Péter (FTC),
Véber György, Szanyó Károly (Új-
pest), Hajszán Gyula, Korsós Attila
(ETO) vagy Illés Béla, Kuttor Attila
(MTK). A győri ETO kapuját a Maros
megyei Körtvélyfájáról elszárma-
zott Bíró Béla is védte, aki pályafu-
tásának az elején, az egykori ASA
iúsági csapatában szerepelt. 

Az öregfiúk ezúttal is megcsil-
logtatták erényeiket, és ámulatba
ejtették a lelkes publikumot. A
szinte zsúfolásig megtelt lelátókon
zúgott a taps minden pazar meg-
mozdulásnál, minden remekbe sza-

bott bemutatónál. Végül az Újpest
hódította el a tornát, amelynek iga-
zából nem volt vesztese, hiszen
minden résztvevő erkölcsi győztes-
ként távozott.

Egyetlen fájó pontja a rendez-

vénynek maga az „Emlék” fogalom
volt, amely talán épp a drámája ál-
tal szült új barátságokat, összetar-
tást, együttérzést, egyetértést,
amelyek manapság sajnos, óriási
hiányosságok az emberek lelkében. 
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.


