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

Vélemény

Huligánia

Ha történelmi távlatokból tekintünk a
körülöttünk zajló eseményekre, rá kell
jönnünk, hogy nincs semmi meglepő
abban, hogy egy kormánytag menesz-
tése kapcsán utcai zavargások, tünteté-
sek, kormányellenes megmozdulások
következnek be. 

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

>>> 4. oldal Hír és hírháttér

Marosvásárhelyen 
is utcára vonultak

Múlt hét csütörtökétől kezdődően, minden
este tiltakoztak a város lakói, kezdetben a
SMURD ellehetetlenítése ellen, illetve Raed
Arafat támogatása érdekében. Rendbontás
és erőszakos cselekedetek nem történtek, viszont egyik akcióra sem kértek engedélyt a szer-
vezők. Így hozzávetőlegesen 3000 ember, tizenhat pénzbírság (melynek összértéke eléri a 8000
lejt), öt figyelmeztetés a csütörtök óta tartó marosvásárhelyi tiltakozáshullám „egyenlege”. 

Vélemény

Barlang(fu)turizmus

Két barlangot tenne használhatóvá turis-
ták számára a megyei önkormányzat a me-
gyében található közel 200 geológiai
képződmény közül; a szükséges munkála-
tok költségeit uniós pénzalapokból fedez-
nék. Lokodi Edit Emőke, a Maros Megyei
Tanács elnöke úgy nyilatkozott, a barlan-
gok turisták előtt való megnyitása eléggé
hosszas folyamat lesz.

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

S p o r t
,,Ötven éve vártam 
egy ilyen létesítményre”

Interjú Petelei Attila úszóedzővel. Az elis-
mert sportemberrel, oktatóval a Víkendte-
lepen nemrég megnyitott, olimpiai méretű,
sátortetővel befedett uszodában az ISK
múltjáról, jelenéről és az új létesítmény
által nyújtott lehetőségekről beszélgettünk.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

HUMOR >>> 7. oldal

VÉLEMÉNY

Doktorok

Az elmúlt hét zaklatott eseményeit, történé-
seit számba véve, azt kell mondanunk: ezúttal
nem a politikusoké, hanem az orvosoké volt
a főszerep. Kezdődött a Rohammentő-szol-
gálat (SMURD) felállítójának, dr. Raed Ara-
fatnak a közvitára bocsátott egészségügyi
kerettörvény elleni karakán kiállásával.

>>> 3. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 4. oldal

>>> 3. oldal

Román állampolgárok előtt zárva az EU munkaerőpiaca

Avagy te is átkozod a gólyát?

A menjünk vagy maradjunk kérdés általában kétféle reakciót vált ki a (z erdélyi) román állampolgárból. És mint
sarkított kérdés, a hozzá fűződő vélemények is egymással ellentétesek. Aki maradna, az a statisztikák szerint a
családja és barátai miatt tenné – tekintsünk el most a „hazaszeretet” fogalmától –, aki meg menne, az általában
a jobb élet reményében, és jobb anyagi körülmények megteremtésének esélyében bízik. De általában a két tábor
tagjai körömszakadtáig és teljes meggyőződéssel ragaszkodnak álláspontjukhoz.

fotó: Bota Raym
ond



A mi esküvőnk
Ezzel a címmel szervezik meg
immár ötödik alkalommal Ma-
rosvásárhelyen, a Nemzeti Szín-
ház előcsarnokában az esküvői
kellékek szemléjét. A január 27-
29. között sorra kerülő kiállítá-
son az érdeklődők egy helyen
mindent megtalálhatnak, ami
egy esküvőhöz szükséges:
menyasszonyi ruhák, vőlegé-
nyöltönyök, csokrok, jegygyű-
rűk, virágköltemények, meghí-
vók, esküvői menük, torták
gazdag választéka várja a nagy
lépés előtt állókat. A rendez-
vény keretében ugyanakkor di-
vatbemutatót tartanak a leg-
divatosabb menyasszonyi
ruhákkal, a szépségszalonok
szakemberei pedig bemutatják,
melyek a legújabb sminkek és
frizurák erre az alkalomra.

Játékos képzés 
pedagógusoknak
Az Outward Bound Románia
pályázatot hirdet olyan peda-
gógusok számára, akik az él-
ménypedagógia terén szeret-

nék képezni magukat. A hét-
végi foglalkozás keretében az
OB szovátai Nemzetközi Iúsági
Központjában az ismerkedési
játékoktól a csoportépítő fel-
adatokig, a tapasztalati tanulás
hatékonyságának módszereit
sajátíthatják el az érintettek.
Jelentkezni lehet az OB maros-
vásárhelyi székhelyén (Dózsa
György utca 9. szám). A prog-
ram 2012. január 27–29-e kö-
zött zajlik.

Börtönnapló
Január 21-én, szombaton, este
17 órától tekinthetik meg Far-
kas Ibolya rendezésében és fő-
szereplésével a Börtönnapló-
Fedák Sári emlékiratai című
színdarabot. A műkedvelőket a
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Kistermébe várják.

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.

Csendes csodák
Ezzel a címmel tart előadói estet
Reményik Sándor verseiből Hű-
vösvölgyi Ildikó január 21-én,
szombaton 18 órától a maros-
vásárhelyi református Vártemp-
lomban. Az esten közreműködik

Csáki András klasszikusgitár-
művész. Jegyek kaphatók a Ko-
bak könyvesboltban.

Szomorú vasárnap
Müller Péter és Seress Rezső
Szomorú vasárnap című 
kamaramusicaljét tekinthetik
meg az érdeklődők. Az előadás
helyszíne: a Nemzeti Színház
Kisterme, időpontja pedig ja-
nuár 26-a, csütörtök, este 7 óra.

2. oldal >> Naptár január 20–26.

Névnapok
Január 20. Fábián, Sebestyén, Tímea, Özséb, Sebő
Január 21. Ágnes, Inez
Január 22. Vince, Artúr, Cintia, Anasztáz
Január 23. Zelma, Rajmund, János, Emese, Mária, 
Január 24. Timót, Veronika, Ferenc, Erik, Xénia, Erika
Január 25. Pál, Henrietta, Péter, Henrik
Január 26. Vanda, Paula, Titusz, Timót, Viktorina

Ajánló

Kos: Ezen a héten minden kedvezhet a döntések meghozata-
lának, vonatkozzanak azok akár az otthoni vagy éppen a karri-
erjével kapcsolatos dolgokra. Ha folyamatban lévő jogi ügyei
vannak, akkor azokat nem érdemes halogatnia. 

Bika: Ezen a héten érdemes lenne meglátogatnia a rég nem
látott barátait, mert kissé hiányolhatják már önt. A beszélgetések
optimizmussal, és jókedvvel segíthetik a hetét, de ne lepődjön
meg azon sem, ha remek tanácsokat kap tőlük. 

Ikrek: Ezen a héten az otthoni ügyek foglalhatják le önt. Talán
egy utazásra készül, és mindent aprólékosan csomagol, vagy
csak éppen alapos rendet rak a háza táján. Az elmúlt időben
azonban sok lehetett a félreértés, ezeket pedig érdemes még
ezen a héten tisztázni. 

Rák: Érdemes lenne ezen a héten óvatosan és megfontoltan
megalkotnia a véleményét, mert ha nem figyel oda a monda-
nivalójára, akkor komoly félreértések is lehetnek belőle. Ha va-
lamit nem támogat, akkor se keljen ki magából, próbáljon meg
higgadt maradni.

Oroszlán: Ezen a héten többféle pletyka is keringhet a leve-
gőben, de jobban teszi, ha nem igazán foglalkozik azokkal. A
jövőjét illetően csupa jó és hasznos dolgot tervezhet, de azért
érdemes megmaradnia a realitások határain belül. 

Szűz: Ha ezen a héten ruhákat vásárol, akkor rátalálhat néhány
különleges darabra is. Most ne sajnálja rájuk a pénzt, hiszen
szerencsére megengedheti magának az efféle, nem túl meg-
terhelő kiadásokat. A kötelező feladatokról azonban ne feled-
kezzen meg!

Mérleg: Egy új barátja, nem biztos, hogy megteszi önnek azokat
a szívességeket, amelyekre megkéri őt. Ezen a héten több embert
is bevonhat egy olyan folyamatban lévő ügybe, ami csak önre
tartozna, ezért ne csodálkozzon azon, ha nem túl szép szavakkal
illetik önt. 

Skorpió: Ezen a héten egészen furcsán viselkedhet az ember-
ekkel, egyik pillanatban még kenyérre lehet önt kenni, a másik
pillanatban pedig maga a rendíthetetlen jéghegy. Néha már
önmagán is meglepődik, ezért az aktuális problémáira minél
hamarabb megoldást kéne találnia. 

Nyilas: A karrierjének kedvezhet ez a hét, ezért javasolt minden
energiáját ebbe fektetnie. Ha van rá lehetősége, akkor próbáljon
meg begyűjteni minél több és hasznosabb információt, hiszen
néhány tény tudtában sokkal könnyebb dolga lehet. 

Bak: Ezen a héten az ellentétes nem képviselőivel ne nagyon
foglalkozzon, hiszen most sokkal fontosabb feladatai vannak.
A pénzügyeit illetően érdemes lenne céltudatosabbnak lennie,
és jó lenne lefektetnie néhány szabályt is, csak hogy megköny-
nyítse a saját dolgát. 

Vízöntő: Valaki iránt eléggé szélsőségesek lehetnek a meg-
nyilvánulásai, de a hét közepén egy nagyon pozitív csalódásban
lehet része az illetővel kapcsolatban. Nem biztos, hogy sok ér-
telme van a versengésnek, talán többet érne, ha megpróbál-
nának együtt dolgozni. 

Halak: Ha egy kicsit gyengének érzi magad, akkor jobban teszi,
ha minden programot azonnal lemond, és otthon marad a
héten. Egyébként sem ártana némi pihenés önnek, ráadásul
több időt tölthet a szeretteivel is. 

Horoszkóp

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

Az elmúlt hét zaklatott eseményeit, történéseit
számba véve, azt kell mondanunk: ezúttal nem a
politikusoké, hanem az orvosoké volt a főszerep.
Kezdődött a Rohammentő-szolgálat (SMURD) fel-
állítójának, dr. Raed Arafatnak a közvitára bocsátott
egészségügyi kerettörvény elleni karakán kiállásá-
val. A jogszabály kidolgozóival, különösen az azt
támogató Traian Basescu államelnökkel vitába szálló
Arafat végül lemondott a kormányban betöltött
tisztségéről – azóta az államfő állítólagos személyes
kérésére visszatért (szerk. megj.) –, de az utca nyo-
mására a kormány végül kénytelen volt visszavonni
a komoly indulatokat kiváltó törvénytervezetet. Az
említett lemondást, majd a hatalom meghátrálását
követő napok történései már nem Arafatról és nem
a SMURD-ról szólnak. Annál inkább a válsággal kéz
a kézben járó megszorító intézkedések által kiváltott
általános elégedetlenség, a felhalmozott társadalmi
feszültségek és indulatok sok esetben szándékosan
kiprovokált agresszív tettlegességbe hajló leveze-
téséről.   
Ha Arafat játszta a pozitív szerepet, akkor a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem plá-
giummal vádolt rektora, Constantin Copotoiu és
rektorhelyettese, Brânzaniuc (Antal) Klára a nega-
tívat. Az esetet a jelenleg Svájcban dolgozó tudo-
mányos kutató, Hantz Péter tárta fel, s állítása sze-
rint a plágium gyanúját a tanulmányok eredeti
szerzői levélben is megerősítették. A lopással vádolt
Copotoiu magyarázkodásba kezdett: állítása szerint
a kifogásolt dolgozat szerzője úgy tüntette fel az ő
és a rektorhelyettes nevét, hogy előzetesen nem
egyeztetett velük. Ők csak a megjelenés után sze-
reztek tudomást a dolgozatról. Tavaly augusztusban
az egyetem etikai bizottságához fordultak, amely
az eset kivizsgálása után megállapította a plágiu-
mot, az elkövető pedig nyilatkozatban ismerte el,
hogy nem egyeztetett a társszerzőségről a rektorral
és a rektorhelyettessel. Hát valami nagyon sántít a
magyarázatban, különös tekintettel, hogy a plági-
ummal vádoltak tudomása, beleegyezése nélkül
egyetlen írás sem jelenhet meg a MOGYE szóban
forgó kiadványában. Ezek után szinte kötelező ki-
mondanom: ha egy egyetemi oktatóval kapcsola-
tosan, főleg, ha vezető tisztséget is betölt az illető,
egyáltalán felmerülhetnek hasonló feltételezések,
akkor nagy baj van. Innen már csak egyetlen lépés,
és kimondható: fejétől bűzlik a hal. 
A másik orvos, akinek kapcsán szintén felborzolód-
tak a kedélyek, nem más, mint Vass Levente. Igen,
az RMDSZ és a Tőkés-párt közös polgármester-je-
löltje. Egy, a vásárhelyi szerkesztőségekbe eljuttatott
levélben megfogalmazottak szerint Vass doktor hi-
vatali összeférhetetlenség állapotában leledzik, hisz
egyidőben tölti be az egészségügyi miniszter ta-
nácsosi, illetve a Maros Megyei Kórház vezetőta-
nácsának elnöki tisztségét, mindkét helyről teljes
fizetést vesz, illetve vett fel. A levélíró azt is kifogá-
solja, hogy Vass doktor nem volt jogosult a főorvosi
titulusra, hisz annak ellenére, hogy 2006-ban vég-
zett, mindössze öt hónapot dolgozott urológus szak-
orvosként. Mindemellett Vass az egyetemen is tanít.
Magyarán: egy fenékkel három lovat is megül, mit
megül, vágtat rajtuk a vásárhelyi polgármesteri
szék felé. Vagy legalábbis úgy hiszi. 

Szentgyörgyi László Román állampolgárok előtt zárva az EU munkaerőpiaca

Viszont tudni kell azt, hogy továbbra is fenn-
tartja a munkaerőpiaci korlátozásokat a romániai
és bulgáriai állampolgárokkal szemben kilenc
Európai Uniós tagország, Nagy-Britannia, Íror-
szág, Németország, Belgium, Franciaország, Lu-
xemburg, Málta, Hollandia, valamint Ausztria
jelezték az Európai Bizottságnak, hogy 2014-ig
meghosszabbítják a két ország polgáraival szem-
beni megszorításokat. Ugyanakkor Olaszország
és Csehország jelezte az EB-nek, hogy 2012. ja-
nuár 1-jétől alkalmazzák az EU szabad munka-
erő-áramlásra vonatkozó szabályzatát. Szeretnek
minket nagyon a svájciak is, hisz csak akkor ad-
nak munkavállalási engedélyt a román állam-
polgároknak, ha a munkaadó be tudja bizonyí-
tani, hogy nem talált más uniós állampolgárt,
aki elvállalná a munkát. 

Törvényes keret

Hivatalosan a munkaerőpiaci szabad mozgás
alapjog, amelynek mentén az EU-tagállamok
polgárai munkát vállalhatnak más Európai Uniós
országokban, és számukra ugyanolyan körül-
ményeket kell biztosítani, mint a hazai munka-
erőnek. „Az ilyen szigorítások támadják az Unió
egyik alapértékét, vagyis azt, hogy a személyek
szabadon mozoghatnak, sőt letelepedhetnek,
vagy dolgozhatnak, az Unió 27 tagállama közül,
bármelyikben, és itt diszkrimináció nélkül 
élhetnek jogaikkal” - mondta el Simion Costea,
a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem EU-szak-
értője.

Viszont az újonnan csatlakozott országok ese-
tében alkalmazható korlátozás, ami akár hét
évig is eltarthat. Románia és Bulgária ilyen kö-
rülmények között akár 2014. január elsejéig is
várhat a teljes körű munkaerőpiaci nyitásra. A
megszorításokat elítélő, azokat diszkriminatívnak
tartó Európai Parlament már múlt év októberé-
ben felszólította a szigort alkalmazó tagorszá-
gokat, hogy mielőbb szüntessék be a korláto-
zásokat, és nyissák meg munkaerő-piacukat a
romániai és bulgáriai állampolgárok előtt. „Nem
tudok nem utalni a személyek szabad helyvál-
toztatási jogára, és nem feltenni a kérdést, hogy
jogosan korlátozza-e továbbra is a román és a
bolgár állampolgárok munkavállalási jogát ez a
kilenc tagállam, ezért az EB-hez fordulunk” –
fogalmazott a román munkaügyi tárca vezetője.
Egyelőre azonban semmiféle előrelépés nem
történt a román állampolgárokra vonatkozóan.  

Hova is mennénk?

Míg az EU-s csatlakozásunk kezdetén a román
vendégmunkások legfőbb úti célja Spanyolor-
szág volt, ez a szám óriásit csökkent: míg 2007-
ben körülbelül 200 ezren dolgoztak ott, 2009-
ben számuk 50 ezerre csökkent. Ezzel szemben
Németországban számuk fokozatosan nő, míg
2000-ben megközelítőleg 25 ezer román állam-
polgár tartózkodott ott, 2009-ben már több mint
50 ezren kerestek az országban jobb megélhe-

tést. A HotNews hírportál információi szerint az
elmúlt években Németországban 57 ezer, Spa-
nyolországban 53 ezer, Ausztriában kilencezer,
Portugáliában nyolcezer, Magyarországon hé-
tezer, Belgiumban hatezer, Franciaországban és
Hollandiában két és fél- két és fél ezer román
állampolgár vállalt munkát. Az Országos Mun-
kaerő Ügynökség 2009-ben a kétoldalú megál-
lapodásoknak köszönhetően 111 ezer munka-
közvetítést jegyzett, kétszer annyit, mint egy
évvel korábban, tehát a románok külföldre ván-
dorlása mindenképp növekvő tendenciát mutat.
A Carreerjet munkatársai szerint 2011-ben a ro-
mán állampolgárok által leginkább keresett or-
szágok: Olaszország, Szlovákia, Svédország, Fran-
ciaország, Norvégia és az Egyesült Királyság
voltak.

Személyes tapasztalatok

Megkerestük a 24 éves Csoma Emőkét, aki
román állampolgárként Írországban próbált
munkát keresni, és negatív tapasztalatait osz-
totta meg velünk. „Romániai magyarként Íror-
szágban, pontosabban Dublinban akartam sze-
rencsét próbálni. Felsőfokú végzettségem van,
valamint mesteri fokozatom is, ennek ellenére
tudtam, hogy idegenként úgysem vennének fel
egy komoly szakképesítést igénylő munkára.
Azt mondanom sem kell, hogy az angolommal
egyáltalán nem voltak problémák. A legaljánál
kezdtem a keresést, de gyakorlatilag sehonnan
nem jeleztek vissza (mentségükre legyen, hogy
éppen az ünnepek táján volt). Aztán az inter-
netezgetés helyett, úgy gondoltam, hogy meg-
próbálkozom személyesen is a munkakereséssel,
hisz egy mosolygós arc mégiscsak többet ér,
mint egy e-mail. Besétáltam egy igen neves ru-
haboltba, és megkérdeztem, nem vennének-e
fel? Válaszuk egyértelműen igenlő volt, sőt azt
mondták, hogy másnap kezdhetek is. Gyanús
volt, hogy nem kezdtek akadékoskodni a „ro-
mánságom” miatt, pedig látták az útlevelem is.
Eltelt két nap, már a buszon voltam, indultam
az első munkanapomra, amikor érkezett a hívás,
hogy elnézésemet kérik, de mégsem alkalmaz-
hatnak, mert román útlevelem van. Én próbál-

tam nekik magyarázni, hogy magyar vagyok,
már útban az állampolgárság, ideiglenesen sem
dolgozhatom náluk? A válasz kategorikus nem
volt.

A legrosszabb az egészben, az, hogy gyakran
az alkalmazók sem tudják, hogy mi a helyzet
ezzel a törvénnyel, olyanról is hallottam, aki le-
dolgozott két hetet, utána bocsátották el amiatt,
hogy román. És hogy ki a felelős ezért? Leginkább
azokat a román állampolgárokat hibáztatom
ezért a helyzetért, akik a „jó hírükkel” megala-
pozták az egész ország és az állampolgárok stá-
tuszát és megítélését. Tudni kell azt, hogy Dub-
linban rengeteg román van, lehet hallani őket
kiabálni az utcán, ugyanúgy viselkednek, mint
otthon - borzasztóan és hangosan. Legtöbbjük
spanyol és litván hamis papírokkal indul kül-
földre, hogy semmiképp ne tudjanak rajtuk ki-
fogni. Sajnos nagyon negatív tapasztalataim
voltak, és már eljöttem az országból. Úgy gon-
dolom, ha valahol nem látnak szívesen, akkor
nem kell ott maradni.”

A Marosvásárhelyen született Bartha Sándor
már 5 éve az Egyesült Királyságban él, és la-
punknak elmesélte tapasztalatait. „Én jelen pil-
lanatban magyar állampolgárként dolgozom
Londonban, és személyes negatív tapasztalataim
szerencsére nem voltak, azon kívül, hogy a re-
pülőtereken (Brüsszelben és Ausztriában) sokkal
alaposabban átkutattak, és kikérdeztek, csupán
azért, mert akkor még román útlevelem volt. A
cégnél, ahol most technikusként dolgozom, több
román kollégám is van, akik becsülettel végzik
a munkájukat és korrekt emberek, de konkrétan
mindenki tudja, hogy teljesen más esélyekkel
indulsz a munkakeresésben román állampol-
gárként, mint Magyarország vagy bármilyen
más EU-tagország szülöttjeként”. 

Az nyilvánvaló, hogy a kivándorlók, a külföldön
szerencsét próbálók nagy része azért dönt így, mert
a Romániában (nem) működő rendszer, és a ha-
talmon lévő kormány miatt tele lett a hócipőjük.
A sors fura fintora pedig abban rejlik, hogy amíg
az emigrálók a hazájukban való esélyük ellehetet-
lenítése miatt vesznek vándorbotot, külföldön is
épp emiatt „kenik meg keresetlen bottal”.

Pál Piroska

A menjünk vagy maradjunk kérdés általában kétféle reakciót vált ki a (z erdélyi) román állampolgárból.
És mint sarkított kérdés, a hozzá fűződő vélemények is egymással ellentétesek. Aki maradna, az a sta-
tisztikák szerint a családja és barátai miatt tenné – tekintsünk el most a „hazaszeretet” fogalmától –,
aki meg menne, az általában a jobb élet reményében, és jobb anyagi körülmények megteremtésének
esélyében bízik. De gyakran két tábor tagjai körömszakadtáig és teljes meggyőződéssel ragaszkodnak
álláspontjukhoz.

Avagy te is átkozod a gólyát?



Az RMDSZ 
a belpolitikai helyzetről 

„A hét végén lezajlott tiltakozó akciókat nagyon alapo-
san elemezni kell, majd levonni a megfelelő következ-
tetéseket. A kiindulópontot egyértelműen az
egészségügyi rendszerben készülő változások jelentet-
ték a tüntetések kirobbanásakor, ám ezek nagyon gyor-
san egy általános, az egész állami rendszer ellen forduló
tiltakozássá alakultak át. Romániában az elmúlt két
évben számos megszorító intézkedésre került sor, és
minden állampolgár közös erőfeszítésének köszönhető,
hogy az ország megőrizte gazdasági egyensúlyát, hogy
nincsen veszélyben senkinek a nyugdíja és a fizetése.
Traian Basescu államelnök múlt heti bejelentését, mely
szerint az egészségügyi törvénytervezet visszavonását
kérte a kormányfőtől, az RMDSZ üdvözölte és helyes lé-
pésnek tartotta. „Ám továbbra is azon a véleményen va-
gyunk, hogy ez a tény nem oldja meg az egészségügyi
ellátás kérdését. Reformra szükség van, ezért a mai ko-
alíciós egyeztetésen Ritli László minisztert egy alapos
elemzésre kértük fel" – nyilatkozta Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök. 
Nos, kíváncsian várjuk, mire jutnak az RMDSZ vezérka-
rában? Egyvalami biztosnak mondható: történjék
bármi, maradnak a kormányban. 

Smaranda Enache kitart 

Független polgármesterjelölt marad Smaranda Enache.
„Nem mondok le polgármesteri jelöltségemről” –jelen-
tette ki a Pro Europa Liga társelnöke, aki elmondta, már
többen is nagy nyomást gyakoroltak rá, hogy lépjen visz-
sza. Smaranda Enache novemberben jelentette be, hogy
indulni kíván, mégpedig a polgármesteri tisztségért
szállna versenybe.  „Amikor eldöntöttem, hogy indulok,
nem azért határoztam így, mert egy vezető pozícióra vá-
gyom, hanem azért, mert szeretném érvényesíteni azokat
az értékeket, amelyeket a Pro Europa Liga is propagál” –
mondta.  Smaranda Enache kifejezte meggyőződését,
hogy a választóknak szükségük van egy alternatívára,
amelyet egy olyan polgármester jelenthet, aki nem első-
sorban politikailag elkötelezett, hanem inkább a város és
lakóinak érdekeit szolgálná. „Néhány párt felkeresett, és
felajánlották, hogy induljak a színeikben, amit ugyan
megköszöntem, de nem fogadhattam el, hiszen egyetlen
párthoz sem kötődöm, függetlenként szeretnék részt
venni a választásokon” – mondta Smaranda Enache. 

Útjavítás Vásárhelyen 

Az utóbbi időben számos utca állapota látványosan ja-
vult, de van még bőven tennivaló. A január 15-én zárult
projekt révén a következő hét vásárhelyi utcát (összesen
13 kilométer utat) korszerűsítették: Baneasa, Bodoni,
Jeddi, Meggyesfalvi, Szabadi, Hídvég és Szabadság ut-
cákat. A munkálatok összértéke 62 millió lej, ebből 42
millió lej vissza nem térítendő uniós támogatás, több
mint 5 millió az országos költségvetésből származó visz-
sza nem térítendő támogatás, 1 millió lej pedig a helyi
önkormányzatra háruló önrész. Az említett utcákban
korszerűsítették az aszfaltburkolatot, kijavítottak a jár-
dákat, a vízlefolyókat, szintre emelték a tisztítóaknákat
és a lefolyónyílásokat, jelzőtáblákat szereltek, valamint
kerékpársávokat alakítottak ki. A munkálatok jótállási
ideje öt év.  Idén a tervek szerint  52 utca kerül sorra,
egy 2011-2012 futamidejű és 15 millió euró értékű pro-
jekt keretében. Az 52-ből 20 utcára már megkötötték a
kivitelezére a szerződést, néhol már el is kezdték a mun-
kálatokat. Szó van itt többek között a Páring, Remete-
szeg, Constantin Romanu Vivu, Dimitrie Cantemir,
Gyöngyvirág, valamint a Dózsa György utca Március 8.
út és vegyipari kombinát közötti szakaszáról. A fennma-
radó 30 utca esetében a versenytárgyalásra hamarosan
sor kerül. 
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Hírfolyam

Ha történelmi távlatokból
tekintünk a körülöttünk
zajló eseményekre, rá kell
jönnünk, hogy nincs semmi
meglepő abban, hogy egy
kormánytag menesztése
kapcsán utcai zavargások,
tüntetések, kormányelle-
nes megmozdulások követ-
keznek be. 
Annak ellenére, hogy az eredeti-
leg megfogalmazott felháboro-
dás okafogyottá vált, a lakosság
egy bizonyos csoportja tovább
folytatta a hatalomellenes tevé-
kenységét. Nem jelent újdonságot
az a tény, hogy még nem találták
fel ama ideális államformát,
amelyik a lakosság teljes egészé-
nek a megelégedést, a maximális
jólétet, vagyis a paradicsomi álla-
potokat tudná nyújtani. Voltak
különböző próbálkozások az em-
beriség fejlődése során. A rabszol-
gatartó társadalmi rendszerből a
feudalizmuson át, a királyság és

a kommunizmus bukása nyo-
mán, valamint háborúk és forra-
dalmak következtében a
parlamenti demokrácia periódu-
sába érkeztünk. Senki nem állí-
totta, hogy ez lenne a legjobb
társadalmi-gazdasági szervező-
dés, de a – szinte egybehangzó –
szakértői vélemények szerint
egyelőre nem fedeztek fel ennél
jobbat.
Véletlenek nincsenek, és az sem
rendkívüli, hogy éppen most rob-
bant ki ez a botrány. A labdarúgás
Romániában folyamatosan ha-
nyatlott, a mérkőzések egyre
unalmasabbak, ráadásul pedig
most a téli szünet időszakában
voltunk. A munkanélküliség fo-
lyamatosan növekedett, a lakos-
ságot terhelő anyagi nehézségek
egyre nyomasztóbbakká váltak.
A szegényebb sorsú, rendezetlen
körülmények között nevelkedett
fiatalok „ki voltak éhezve” egy jó
kis balhéra, a nyugdíjasoknak

pedig szintén kapóra jött ez az al-
kalom, hogy utcára vonulhassa-
nak. A színfalak mögött az
ellenzék mozgósító hadjáratot in-
dított, hiszen „kötelességének”
érezte az előrehozott választások
kártyáját kijátszani. A számtalan
favorizáló tényező közrejátszása
nyomán teljesen természetes,
hogy bekövetkeztek a zavargá-
sok.
A tüntetés egy demokratikus ál-
lamban természetesnek mond-
ható, és minden bizonnyal jogos
a lakosság felháborodása. A van-
dalizmus azonban bűncselek-
mény, még akkor is, ha azt
ismeretlen tettesek, csoportosan
követik el. Azon túlmenően, hogy
elhatárolódunk ezektől az egyé-
nektől (bár szerencsére Erdélyben
ez a magatartásforma nem jel-
lemző), bíznunk kell a hatalmi
erők hatékony és eredményes fel-
lépésében. Fontos, hogy ne esse-
nek túlzásba, ne éljenek vissza a

hatalommal, de ugyanilyen fon-
tos a jogállamiság garantálása is.
Az utóbbi évek talán túlzottan is
békésen zajlottak, és tudomásul
kell vennünk, hogy a zavargások,
a konfliktusok, a forradalmak,
vagy ne adj’ Isten a háborúk is az
életünk velejárói lehetnek. Annál
inkább értékelnünk kellene, ami-
kor sikerül békésen megegyezni
valamiben, amikor szűkösen
ugyan, de biztosított a megélhe-
tésünk, amikor nem kell aggód-
nunk a közbiztonság miatt, és
bizalommal vagyunk a körülöt-
tünk élőkkel szemben. A közbiz-
tonság, a szabadság és a
társadalmi jólét nagy érték, mint
az emberi szervezet egészsége,
egyensúlya és harmóniája,
amelynek leginkább a hiánya a
feltűnő, amikor például utcai za-
vargásoktól rettegünk, vagy akár
a rohammentőktől várjuk életünk
megmentését.

Ferencz Zsombor

Huligánia

Múlt hét csütörtökétől kezdődően, minden este tiltakoztak a város lakói, kezdetben a SMURD elle-
hetetlenítése ellen, illetve Raed Arafat támogatása érdekében. Rendbontás és erőszakos cse-
lekedetek nem történtek, viszont egyik akcióra sem kértek engedélyt a szervezők. Így
hozzávetőlegesen 3000 ember, tizenhat pénzbírság (melynek összértéke eléri a 8000 lejt), öt fi-
gyelmeztetés a csütörtök óta tartó marosvásárhelyi tiltakozáshullám „egyenlege”. 

Tüntetéshullám söpör végig az országon 

„Ez minden, csak nem spontán meg-
mozdulás. A tüntetők között ott vannak
az ellenzéki pártok Maros megyei vezetői,
illetve a szakszervezeti vezetők is, akikben
lehetne annyi bátorság és büszkeség, hogy
felvállalják: ők szervezik a megmozdulá-
sokat, és engedélyt kérhetnének úgy, aho-
gyan a törvény előírja” – fogalmazott a
héten sajtótájékoztatóján Marius Paşcan.

Az első napokban pár tíz ember jelent
meg a központi Virágóránál, de pénteken
már 1000 lakos is az utcára vonult, mind-
amellett, hogy a felháborodás okát kiváltó
egészségügyi törvénytervezetet vissza-
vonták. Hétfőn este már 2000 személyt
számlált a megmozdulás, és a Mentsük
meg a SMURD-ot táblák helyett, a kor-
mányt és az államelnököt szidó jelmon-
datok röpködtek a levegőben. Aznap a tö-
meg nem csak a központban tiltakozott,
hanem – a Városháza felé indulván, onnan
a Győzelem téri Vértanúk emlékművéhez,
majd vissza a virágórához – a Kövesdomb
és a Tudor lakónegyed felé vették útjukat.
Azok számára is volt szavuk, akik a me-
netet az erkélyről vagy az ablakokból fi-
gyelték: „Ne az erkélyen álljatok, mert úgy
éhen haltok!” A hatóságok több tíz csen-
dőrt mozgósítottak a rend fenntartásának
érdekében, de a közbiztonságiaknak nem
akadt más dolguk, minthogy a tömeget
kísérjék az útvonalon.
Fantáziadús szlogenek

A felvonulás során rájöhettünk, hogy
van fantáziájuk a vásárhelyi lakosoknak,
mert a rendszert szidalmazó mondatok
változatosak voltak: „Băsescu, ne feledd,

Románia nem a tied!” vagy „A kicsi és a
vak átverte a népet!”. A táblákon pedig,
amelyekkel a tüntetők helyszínre érkeztek,
a „Légy több, mint egy juh a nyájban!”, „Le
Băsescuval!”, „A diktátorok télen mennek

el!”  vagy„Románia, ébredj!” feliratok voltak
olvashatók. És bár a felvonuló tömeg han-
gos volt és bőbeszédű, az államelnök mély-
séges csendbe burkolózott egész héten.

Pál Piroska

Marosvásárhelyen is utcára vonultak

Traian Băsescu elnöksége alatt folyamatosan pengeélen táncol, vagy az idegeinken. De nem
biztos, hogy jó ötlet tesztelni a román alattvalók tűrőképességét, mert nem lehet tudni, mikor
szakad el a cérna, s kezdődnek az ellenőrizhetetlen események.
E hét alatt bizonyítást nyertt az a szociológiai tan, miszerint minden látens társadalmi feszültség,
ha elér egy kritikus küszöböt, akkor már csak egy „szikra” kell ahhoz, hogy az kirobbanjon. És bár a
SMURD megmentéséért kezdődtek a zavargások, péntek óta a tüntetések oka egyértelműen
spontán érzelmi kitörések, a kormány, a válság és a válságellenes intézkedések mellékhatásai
nyomán kiterjedt (morális) válság miatt megjelent bizonytalanság, frusztráció és düh
kifejeződései. Ez esetben érvényes az államfőnkre az a mondás, miszerint annak adja az Isten a
sarkantyús csizmát, aki nem tud benne táncolni. (P. P.)

fotó: Bota Raym
ond



Barlang(fu)turizmus
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Plagiumvád 
a MOGYE vezetői ellen

Hantz Péter, a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) tagja
szerint plagizáltak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) vezetői, név szerint Constantin Co-
potoiu rektor és Klara Brânzaniuc rektorhelyettes. Hantz
szerint a plágium tényét az eredeti szerzők is megerősítették.
Az Acta Medica Marisiensis szaklapban tavaly közzétett „dol-
gozat” egy hollandiai szerző 2008-ban publikált doktori disz-
szertációjának egyik teljes fejezetének szó szerinti másolata.
Ugyanabban a kiadványban jelent meg az a munka, amely
javarészt 2006-ban és 2010-ben külföldön publikált tudo-
mányos munkákból vesz át hasonló módon, anélkül, hogy
utalna arra, kik a forrásként használt dolgozatok szerzői, s
amelyet Brânzaniuc jegyez – legalábbis ezt állítja Hantz. A
BKB tagja szerint „a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem szabályzata szerint a tanulmányok tudomá-
nyos vezetői – jelen esetben Copotoiu és Brânzaniuc
professzorok a felelősek az irányításuk alatt publikált cikkek
minőségéért.” Hantz szerint az egyetem említett vezetőinek
a történtek miatt távozniuk kell az intézmény éléről.

Továbbra is visszautasítják 
a magyar karok létrehozását

Kiatart eredeti álláspontja mellett a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem román többségű szenátusa, a
múlt pénteken megtartott ülésen továbbra sem hozott dön-
tést a magyar tagozatok (departamentumok) felállításáról.
Tette ezt annak ellenére, hogy épp emiatt az intézménynek
hónapok óta nincs érvényes egyetemi chartája. A szenátusi
ülésen még napirendre sem tűzték a magyar intézetek/fő-
tanszékek kérdését. Copotoiu rektor azzal érvelt, hogy ko-
rábban már válaszoltak a minisztériumnak a magyar
intézetek létrehozását sürgető két átiratára, most pedig vár-
ják, hogy a szaktárca elfogadja-e vagy sem az egyetemi char-
tát. A rektor érvelése szerint álláspontot, magyar tagozat
azért nem létrehozható, mert a magyar nyelvű oktatás nincs
külön akkreditálva, és hiányoznak a szükséges képzettségű
magyar anyanyelvű egyetemi oktatók is. 
Az oktatási minisztérium múlt év októberében és decembe-
rében két ízben is átiratban kérte az intézményt, tartsa tisz-
teletben az új felsőoktatási törvény multikulturális
egyetemekre vonatkozó előírásait.

Kulturális 
központ a Várban

Teljes gőzzel zajlik a marosvásárhelyi Vár felújítása, pillanat-
nyilag a bástyák belterének korszerűsítésén dolgoznak.
Amint az időjárás megengedi, folytatják majd a külső mun-
kálatokat is. A legjelentősebb, látványos eredménnyel járó
mozzanat az lesz, amikor elkészülnek a lovarda épületének
felújításával. Lebontják majd a ’40-es években felhúzott épü-
letet, amelyet a katonaság korábban raktárnak használt, he-
lyébe pedig egy multifunkcionális kristályépületet emelnek.
A tervek szerint színházi előadásokra, kiállításokra, konfe-
renciák és más művelődési rendezvényekre alkalmas modern
kulturális központot alakítanak ki a Várban. 
A tervek szerint két év alatt kel elkészülniük a munkálatokkal,
az átadásra 2013 végén, 2014 elején kerülhet sor. 

HIRFOLYAM 

Két barlangot tenne használhatóvá
turisták számára a megyei önkor-
mányzat a megyében található közel
200 geológiai képződmény közül; a
szükséges munkálatok költségeit
uniós pénzalapokból fedeznék. Lokodi
Edit Emőke, a Maros Megyei Tanács el-
nöke úgy nyilatkozott, a barlangok tu-
risták előtt való megnyitása eléggé
hosszas folyamat lesz, de egy elkövet-
kező projektet testesít meg, a megye
turizmusának fejlesztése érdekében.
De nem ám holmi közönséges odúkról va-
gyon szó: ezek a barlangok a vulkanikus kő-
zetrétegben keletkeztek, és a Keleti Kárpátok
vulkánjainak működésére vezethetők vissza
– a láva belepte az akkori erdőségeket, idő-
vel pedig a víz kimosta a lávával beburkolt
fák törzseit, teret hagyva a barlangoknak.
Mert a láva mind vagánykodhat, azért a víz
az úr!
Nos, egy profi barlangász vagy grottaszaki
számára bizonyára evidens, mit jelent „turis-
ták számára használhatóvá tenni” egy bar-
langot, laikus fejjel viszont elképzelni is bajos.
Fotocellás ajtóval és mozgójárdával látják el
a barlangfolyosót, és kicsempézik a falait?
Légkondit szerelnek bele, esetleg – büdös-
barlang esetében – beültetik illatos rózsa-

és rezedabokrokkal? Hangulatvilágítás, pad-
lófűtés, szellemvasút meg ilyenek? Szerződ-
tetnek a Himalájából néhány leszázalékolt
jetit, hogy ingergazdagabbá tegyék a fílinget
az elpuhult kocaturisták számára? Netán fel-
turbózzák egy cseppet a környezetet is, pél-
dául ébenfa tölgyek odúiba rejtett, 5.1-es
hangminőségű madárcsicsergést és térha-
tású szarvasbőgést sugárzó hangszórókkal?
Hozatnak Svájcból néhány vízisízésre alkal-
mas lejtős tavat? Miért is ne, ha úgyis az EU
csengeti ki a rávalót? Kerekeken gördülő ös-
vényhálózat, forgó tisztás, művulkán, mes-
terséges vízesés, üveghegy, sziklalift – ezeket
sem ártana beleírni a pályázatba.
De miért ne fókuszáljunk első körben in-
kább a városra? Emlékeznek még az alpol-
gármester zseniális ötletére, mely szerint
Víkend 2 épülne a tudálékos törpéről elne-
vezett lakónegyedben? Vagy a polgármes-
terére, aki libegőt (drótkötélpályás felvonót)
álmodott a Somi és a Víkendtelep közé?
Mert, ha azokat sikerülne tető, illetve So-
mostető alá hozni, úgy özönlene ide, Flek-
kenfalvára a turisták és unatkozó
milliomosok siserehada a világ minden ré-
széről, hogy még a legfelkapottabb üdülő-
helyeket is hetek alatt leköröznénk, Ibizát
és a Kanári-szigeteket akár be is ültethetnék

pityókával az ott lakók. Aztán a befolyt pén-
zeket ügyesen reinvesztálnánk, és egyre-
másra jelennének meg városunkban az
aquaparkok, vidámparkok, multiplexek,
wellness központok, luxushotelek, kacsalá-
bon forgó paloták, kamatlábon forgó ban-
kok… Forma 1-es pálya épülne a
Vácmányon, Disney World Jedden, és a Pok-
los-patakot nem betonlapokkal fednék be,
hanem márványtömbökkel. Akkora lenne a
jólét, hogy taxival járnánk autósmoziba,
nektár és méz folyna a csapból, a homokkő
járdapiskótákat aranytéglákra cserélnék, és
a kölköket limuzinnal hordanánk oviba. Ar-
mani öltönyös tanárok pezsgőznének dél-
utánonként a főtéri teraszokon, mahagóni
padokon ücsörgő, elhízott nyugdíjasok ele-
fántcsont-fejű sétapálcáikkal fegyelmeznék
a virágóra körüli narancs- és pálmafákon ri-
csajozó nimfapapagájokat és kakadukat, és a
hidegvölgyi Máriskók golfütővel kergetnék a
purdékat a zongora körül, ha nem akarnák
megenni a szarvasgombát és a kaviárt.
Addig is, amíg ezek megvalósulnak, lenne
egy javaslatom: dobjunk össze egy kis lóvét,
mondjuk fejenként két eurót, és nyissunk
még egy állatkertet – mert, hogy lenne kik-
kel benépesíteni, az már tuti!

Molnár Tibor

(Egyszerű vagy, mint egy barlangrajz.)

Tisztelt kollégák!

Tekintettel egyetemünk helyzetének
túlzott átpolitizáltságára, mediatizáltsá-
gára szükségesnek tartjuk, hogy ismételten
leszögezzük a MOGYE magyar szekciójának
felállításával kapcsolatos álláspontunkat. 

Emlékeztetnénk: követelésünk a 2011.
év 1-es számú tanügyi törvény 363-as cik-
kelyére alapul, amely előírja, hogy mind-
azon felsőoktatási intézmények,
amelyekben a törvény életbelépésekor a ki-
sebbségek nyelvén is folyt oktatás, multi-
kulturális egyetemi státust nyernek, így a
MOGYE is.

A nemzeti kisebbségekre vonatkozó
135-ös cikkely szerint a multikulturális
egyetemeken szakok, tanítási vonalak ala-
kulnak a kisebbségek nyelvén folyó oktatás
céljából. A tanítási vonal a többnyelvű mul-
tikulturális egyetemeken főtanszékekbe
szerveződik. Az említett cikkely szerint a ta-
gozat olyan kisebbségi nyelven működő ok-
tatási forma, amely mind az egyetem, mind
pedig egy fakultás keretén belül önálló in-
tézményt alkothat az adott szak főtanszé-
kére alapozva, amely önálló tantervet és
szervezési kereteket dolgoz ki. A szakokon
folyó oktatási tevékenységet az egyetemi
autonómia szellemében kell megszervez-
zék.

A törvény 4. bekezdése szerint a kisebb-
ségek nyelvén történő oktatást minden
szinten biztosítani kell: az első ciklusban, a

mesteri, a doktori képzésben és az egyetem
utáni oktatásban is.

A felsoroltak alapján kérjük a törvény
által előírt departamentumok létrehozását,
véleményük szerint ezt a jogot a törvény
biztosítja, és nem a rosszul értelmezett
egyetemi autonómia függvénye, ahogy azt
a MOGYE román többségű szenátusa állítja. 

Kérjük továbbá a magyar nyelv beveze-
tését a gyakorlati oktatásba, anélkül, hogy
az a román nyelvű szakmai felkészítés el-
hanyagolását jelentené. A klinikai munká-
ban a román páciensekkel román nyelven
történik a párbeszéd, román nyelven íród-
nak a hivatalos dokumentumok és román
nyelven folyik a párbeszéd is a román kol-
légákkal. A román szaknyelv elsajátítása
kötelező marad, ahogy azt a tanügyi tör-
vény megfogalmazza.

Határozottan visszautasítjuk egyes po-
litikusok vagy a MOGYE Diákligája által a

sajtóban közzétett vádakat. Pontosítjuk,
hogy nem akarunk külön kórházakat, külön
laboratóriumokat, külön kutatóközpontot,
nem akarjuk, hogy a magyar diákok kizá-
rólag csak magyar nyelven tanulják az or-
vostudományt, nem akarjuk, hogy román
nyelvismeret hiányában képtelenek legye-
nek Romániában gyakorolni a mesterségü-
ket. Visszautasítunk az egyetemi életre
gyakorolt bármilyen politikai befolyást. Azt
kérjük csupán, hogy a tanügyi törvény elő-
írásait tartsák be. A törvény 121-es cikkelye
alapján az Oktatási, Kutatási, Iúsági és
Sportminisztérium az egyetlen felhatalma-
zott szerv, hogy a felsőoktatásban a vonat-
kozó törvényes előírások gyakorlatba
ültetését és betartását, illetve az egyetemi
autonómiának a felsőoktatási intézmények
általi gyakorlását ellenőrizze. Kérjük a mi-
nisztériumot, hogy teljesítse ezt a felada-
tát.

Egyetemünk chartáját a szaktárca arra
hivatkozva utasította el, hogy az nem tesz
eleget a törvény előírásainak. A magyar ta-
gozat főtanszékei a mai napig sem alakul-
tak meg, holott az egyetem szerkezete a
charta szerves részét képezi, tehát nem te-
kinthetjük törvényesnek a jelenlegi szerke-
zetet. Emiatt nem veszünk részt az egyetem
vezetőségének megválasztásában addig,
amíg a MOGYE nem az érvényes törvény
alapján működik. 

Marosvásárhely, 2012. január 13. 

A MOGYE magyar oktatóinak
nyílt levele a román kollégáikhoz



Jó, hogy megtörtént a fordulat a kor-
mány eddig vitt stratégiájában, s a fejjel a
falnak menés helyett az elkerülhetetlen tár-
gyalás, egyezkedés eszközeit vette elő.
Szükség is volt erre, ugyanis egy világ kelt
fel ellenünk, hogy megvédje tőlünk modern
kori szakrális isteneiket, a bankokat és a ve-
zető pénzügyi köröket – s persze megvédje
a vezető nagyhatalmak pozícióit, mert tit-
kon már ezt is féltette. 

Mint ahogy Jézus mondta – s erre egy
korábbi cikkemben már utaltam –, „legye-
tek ravaszok, mint a kígyók, s szelídek, mint
a galambok”. Most a szent ravaszság ideje
jött el; a velünk szembe jövő jéghegyeknek
nem neki kell menni, hanem kikerülni azo-
kat, és lavírozni köztük. És ami nagyon fon-
tos: ez nem a céljaink feladását jelenti,
hanem a célok eléréséhez legmegfelelőbb
eszközök és módszerek megtalálását! Mi-
ként a háborúban: ha túlerőben, méghozzá
borzasztó nagy túlerőben van az ellen,
akkor mit is tesz a bölcs tábornok? Nem
indul öngyilkos harcba, hanem visszavonu-
lót fúj, a hátországban összegyűjti az erőket,
a potenciális szövetségeseket, és stratégiát
vált. (Például megtanul visszafelé nyi-
lazni… Ezt tudták valaha valakik, ugye em-
lékszünk rájuk?) De mindez azért van, hogy
céljait elérje, szívósan, ravaszul, okosan, böl-
csen, ha kell, szelíden, ám ha kell, és főleg
eljön a pillanat, akkor keményen és rette-
netes haraggal. 

De az utóbbinak most nincs itt az ideje.
Most még lehet, hogy a jegybanktörvény
ügyében is engedni kell, esetleg más törvé-
nyek esetében is; ám ez nem azt jelenti,
hogyha eljön a megfelelő világpolitikai pil-
lanat, akkor ne kellene visszatérni alapkér-
désekre és tabutémákra, mint például a
jegybanki függetlenség neoliberális mant-
rájára. De a dolgok ritmusát meg kell érezni,
a helyes arányokat át kell látni.

Annál is inkább, mert úgy vélem, fordu-
lat előtt állunk!

Minden változik, csak a változás nem –

mondják az angolok. S különösen így van ez
az immáron húsz éve egymásba kapaszko-
dott világban, ahol napok alatt dől el orszá-
gok sorsa a számítógépes spekulációk
sűrűjében. 

Két dologra utalnék. 
Az egyik Ausztria példája. Emlékszünk,

hogyan reagált az Európai Unió, amikor
1999 végén, 2000 elején a jobbközép Nép-
párt kormánykoalícióra lépett a Jörg Haider
vezette nemzeti radikális Szabadságpárttal?
Irtózatos haragra gerjedt, s azzal kürtölte
tele a világot, hogy Ausztria letért a demok-
rácia útjáról, és fasizálódik, sőt náciasodik –
s tette mindezt akkor, amikor még el sem
kezdte a munkáját a jobboldali kormányko-
alíció! Tehát előre megmondta, hogy mi fog
történni, azaz rendelkezett a jövőbe látás
képességével. S ráadásul e prejudikáció
alapján gazdasági szankciókat vezettek be
Ausztria ellen, emellett pedig olyan hangu-
latot gerjesztettek a világban, hogy az or-
szág egyszerűen elviselhetetlen és
szalonképtelen. Mindebben élen járt a szá-
munkra is oly szimpatikus Martin Schulz, az
Európai Parlament szociáldemokrata frakci-
ójának vezetője, aki akkor kijelentette:
Ausztriába ma már nem illik síelni menni… 

Azt hitték sokan akkor, hogy Ausztriának
vége, jó néhányan gondolták ezt szervilisen
Magyarországon is. Ám mi történt? Schüssel
kancellár megőrizte nyugalmát, sőt, a kül-
ügyminiszteri posztra a Szabadságpárt po-
litikusát helyezte, s Ausztria folytatta
szokásos kiegyensúlyozott bel- és külpoliti-
káját. (Hogy most milyen átkokat szórnak
ránk, az már egy külön történet.) Az EU
pedig, szégyenszemre, szép csendesen visz-
szavonta a szankciókat, és néhány hónap
alatt helyreállt Ausztria tekintélye.

Nagyon fontos példa ez: ha ma azt hisz-
szük és érezzük, hogy minket tönkretett a
világ, a pénzügyi körök, az EU, az USA és a
többiek, akkor tudnunk kell, hogy ebben a
világban immáron minden gyökeresen
megváltozhat, rövid idő alatt fordulhat meg

országok, nemzetek sorsa – de jó irányba is.
S ez a másik dolog, amit kiemelek: a

hatás–ellenhatás törvénye. Vegyük észre –
amit az európai és globális támadóink nem
érzékelnek –, hogy igaz, most legyaláztak
bennünket, de már kezdenek felszínre törni
azok a hangok, amelyek felismerik, itt igaz-
ságtalan pellengérre állítás zajlik. Magyar-
ország példája másokat is figyelmeztethet
a világban: legközelebb mi következhetünk.
Magyarországból lényegében mártírt csi-
náltak néhány hónap alatt, akárcsak 1956-
ban. Ám az ’56-os, a világ csodálatát
kiváltott ellenállásunk az akkori elnyomó
hatalommal szemben kivívta a világ elisme-
rését. És példát adott.

A világ nemcsak pénzügyi és politikai
gurukból áll, hanem a velük szemben álló
erők sokaságából is, s a mi kitartásunkból
sokan meríthetnek. A hatás ellenhatást szül;
most kell igazán kitartanunk, s néhány
hónap, és megváltozik a rólunk alkotott kép,
ebben szinte biztos vagyok. Sőt, most már
felelősséggel tartozunk azoknak, akik titkon
bíznak bennünk a világban, és szurkolnak
nekünk. 

Viszont most már tényleg eljött annak
az ideje, hogy a Fidesz–KDNP és a kormány
észrevegye igazi szövetségesét, a nemzeti
civil társadalmat, és ne csak akkor használja,
amikor éppen kedve szottyan rá. 

Nagyon sokan segítenének, de ahhoz
végre ki kell nyújtani azt a bizonyos kart,
mégpedig őszintén. Ha a nemzeti civil és
polgári tábor megmutatja erejét, annak is
híre megy majd szerte a világban, s Obamá-
tól Sarkozyig és a pénzügyi gurukig, min-
denki látni fogja, hogy ez az ország
komolyan gondolja, amit csinál.

„Látjátok ezt a táncot? Halljátok e
zenét?” 

Fricz Tamás 

Magyarok
Ugyanazon társaság két különböző taxisával volt sze-
rencsém az elmúlt napokban utazni. A sofőrök, mint
kiderült, nagyjából hasonló egzisztenciális helyzet-
ben lévő, középkorú férfiak, kb. ugyanolyan, valaha
jobb napokat látott autójukkal űzik vállalkozásukat
évek óta. Az állandó éjszakázástól hasonlóan megvi-
selt arcok, ugyanazok a problémák: lakás, kocsi, gye-
rek… S mégis két külön világ.

Az első megrögzött Fidesz-hívő. Számára minden, amit
Orbán Viktor tett, szent és sérthetetlen. Minden bajok okozója
az IMF, a nemzetközi pénzvilág, a hazai álbaloldali ellenzék,
a kommunista sajtó, na és persze Bajnai, de leginkább Gyur-
csány. Megingathatatlan hittel és lelkesedéssel várja a kor-
mánypárti tüntetéseket, s azt reméli, méltó választ adnak
majd ezek az utóbbi hetek elképesztő nemzetközi támadá-
sára Orbánék ellen. Igen, megszenvedi ő is a magas üzem-
anyagárakat, a felemelt törlesztőrészleteket és mindent, ami
egy átlagember sújt ma Magyarországon, de eszébe sem jut,
hogy mindezekért a jelenlegi kormányt hibáztassa.

A másik taxis viszont felmondta az összes vádat, ami csak
elhangzott az Orbán-kormány ellen mind ez ideig. A sajtótör-
vényt emlegette, meg hogy viktátor, és hogy már a világon
mindenki minket utál, vagy éppen rajtunk röhög. A szabad-
ságharcunkon. Nem beszélve arról, hogy a benzinár az egek-
ben, egy-egy híváskor már azon gondolkodik, érdemes-e
egyáltalán elindulni a fuvarért. Hisz úgysem keres rajta szinte
semmit. De mielőtt félreértettem volna, közölte, hogy nem
ám a Fidesz ellen van ő, elege van neki az összes létező pártból,
az MSZP-ből éppúgy, mint a Jobbikból. Egyikre sem szavazna,
igaz, mióta „gengszterváltás” volt, nem volt ő még egyszer
sem választani, de most már nem is megy, mert volt neki egy
fuvarja a minap, egy bírónő, aki elmagyarázta neki, hogy most
már olyan a választási rendszer, hogy csak a Fidesz győzhet.
Meg ez a bírónő azt is elmagyarázta még, hogy azért van most
Orbán hatalmon, merthogy 2010-ben csak a fideszesek men-
tek el szavazni, úgy csinálták „ezek”, s a legközelebbi válasz-
táson is ez lesz a helyzet, úgyhogy minek is fáradjon…

Az ember ilyenkor megmarkolja erősen a kapaszkodót,
kinéz óvatosan a szélvédőn, megvan-e még a világ… (S per-
sze mellékesen azon is elgondolkodik, vajon milyen ítéleteket
hozhat egy bírónő, aki ennyi ostobaságot beszél egy törvény-
ről…)

A világ megvan, s benne Magyarország is. Itt élünk, ezek-
kel az emberekkel, a hívőkkel, a hitetlenekkel, a gyűlölettel
és a szeretettel, a hamis illúziókkal és az ostobasággal, a be-
csapottakkal és a rajongókkal együtt. Mindannyian mi va-
gyunk, magyarok. Idebent alig tízmillióan, odakint meg még
egy kevés, az is fogyóban.

S miközben a két taxist hallgattam, arra gondoltam, talán
nincs is olyan nagy különbség kettejük közt. Nincs is olyan
nagy különbség a 15 millió magyar közt, mint azt hisszük,
vagy ahogy elhitetni akarják velünk. Hiszen mindannyian
ugyanazt akarják, ugyanazt akarjuk. Normális, emberhez
méltó életet, biztonságban felnevelni a gyerekeinket, hogy
ne kelljen szívszorongva várni hónap végén a fizetést, hogy
ne kelljen rettegni a holnaptól.

Másfél éves a második Orbán-kormány. Ha megszületik
a megállapodás az IMF-fel, talán lezárul a kormányzás sok-
szor vállalt, sokszor váratlan konfliktusokkal teli, legnehezebb
időszaka. A taxis bírónőjével szemben a kormány jól tudja,
hogy a választási rendszer nem nekik, hanem a leendő győz-
tes(ek)nek kedvez. Ahhoz, hogy ezek a mostani kormánypár-
tok legyenek, meg kell tartani a hívőket a hitükben, a
hitetleneket pedig meg kell győzni, hogy húszéves ígérgetés
után végre tényleg jobb lesz Magyarországon élni. Nem a be
sem látható jövőben, hanem itt és most.

Néző László

6. oldal január 20–26.>> Figyelő

Orbán Viktor és a kormány néhány nappal ezelőtt kimondta a kulcsszót: az ország érdeke min-
dennél előbbre való. Előbbre való – s ezt már én teszem hozzá – egy párt, egy kormány érdekénél,
előbbre való, mint egy vagy több személy önérzete, büszkesége. 

Most kell kitartani! 
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

A dolgok a feltételezettnél magasabb arányban hiúsulnak 
meg váratlanul közbejött, mégis törvényszerűen
bekövetkező akadályokon. Népi változat: „Mari is fogta
már a baka farkát, mikor megszólalt a takarodó.”

Kis cigaretta, valódi, finom.
A romániai lakosok jövedelmük
40,8%-át élelmiszerre, 32,8%-
át pedig cigarettára fordítják.
Tavaly még pénzük 43%-át köl-
tötték élelmiszerre, 29,8%-át
pedig dohányárura – a Nielsen
Romania felmérése szerint (azaz
kevesebbet eszünk és többet ci-
gizünk, mint egy évvel ezelőtt).
Magyarázat lehet erre, hogy a
cigaretta ára a többi termékhez
képest jelentősen nőtt az elmúlt
évben. De tőlünk aztán mind
nőhet, azért is megvesszük!
Alkoholos italokra a lakosság
költségvetésének 10,7%-a
megy el, ez az arány nem vál-
tozott 2010-hez viszonyítva. Te-
hát ugyanannyit iszunk, mint
egy éve, de tartok tőle, hogy
nem ugyanolyan keveset, ha-
nem ugyanolyan sokat. Nem
élelmiszerjellegű javakra pén-
zünk 15,8%-át fordítjuk, szem-
ben a tavalyi 16,5%-kal. Ebben
csak az a szomorú, hogy benne
van minden…

Szilikonbalhé. Több száz ro-
mániai nőt is érint a múlt héten
kirobbant franciaországi mű-
mell-botrány. Az elmúlt héten
30.000 francia nőt szólítottak fel
arra, hogy távolítsák (nem in-
kább távolíttassák?) el a veszé-
lyes mellimplantátumukat, mert
az olyan szilikongélt tartalmaz,
amely nem való orvosi célokra.
A Poly Implant Prothese-ben
(PIP) lévő, nem vizsgált szilikon-
gél ugyanis könnyen szakad, és
annak a gyanúja is felmerült,
hogy az anyag rákkeltő. Ezt az
egészségre veszélyes implantá-
tumot használták Romániában
is, több száz mellműtéten át-
esett romániai nő mellében le-
het ilyen veszélyes szilikongél.
A PIP az egyik legolcsóbb imp-
lantátum, a franciák több mint
60 országba exportálták. Csak
Nagy-Britanniában 40 ezer nő
testébe került belőle. Szép. De
vajon milyen rákot okozhat?
Mert ha mellrákot, akkor az nem
kicsit ironikus!

Hiába menekülsz, degeaba
futsz. 1937-ben, a második vi-
lágháború kitörése előtt egy
zsidó származású francia házas-
pár, látva a közeledő veszedel-
met, elhatározta, hogy elhagyja
Párizst, és áttelepül egy bizton-
ságosabb helyre. Hosszas kuta-

tás és gondos mérlegelés után
a Midway-szigeteket választot-
ták: 1850 kilométerre fekszik a
legközelebbi szárazföldtől egy
kör alakú zátony ölelésében,
csak egy távírókábel kötötte ösz-
sze a civilizált világgal.
Öt évvel később, 1942-ben a
Midway-szigetek körzetében
zajlott le a világtörténelem leg-
véresebb tengeri ütközete a ja-
pán és az amerikai haderő kö-
zött. A szigetek minden
négyzetméterére több tonnányi
bomba és gránát hullott, még a
puszta kövek is lángot fogtak.
Egy afrikai közmondás szerint:
akármilyen korán is kelsz, a sor-
sod egy félórával előtted ébred.

Ikrek. Az egyik nagy-britanniai
televízió-társasággal kötött egy-
millió dolláros szerződést Kris-
tina és Karissa Shannon, a világ
két legvonzóbb ikre (habár mi
nem láttuk az összes ikercsajt,
de ezek tényleg dögösek). A tét
nem akármi: az ikrek vállalták,
hogy élőben szeretkeznek a né-
zők szórakoztatására. Két éven
át egy ágyban hemperegtek a
híres Playboy-guruval, Hugh
Hefnerrel, most egy valóság
show-ban mutatják meg a tutit.
A "Hírességek Big Brother-ja"
elnevezésű műsort Londonban
forgatják, és minden idők egyik
legszexibb show-jaként reklá-
mozzák.
A 22 éves rosszaságok azt is vál-
lalták, hogy egymás testét is szí-
vesen kényeztetik, ha a Big 
Brother házban a partnerek nem
elégítenék ki őket. A háznak egy
homoszexuális énekes, Boy Ge-
orge is a lakója lesz, így nem is
olyan elképzelhetetlen, hogy
tisztességes leszbishow-ra éb-
redhetnek majd a műsor nézői.
Az már döfi! Kár, hogy itt nem
lesz nézhető. Mert az RTL Klubos
Való Világ villában abban merül
ki az eksön, hogy a játékosok
b*szogatják egymást.

Tiltakozás. Kétségbeesett lé-
pésre szánta el magát egy
egyiptomi pacák a napokban:
levágta a péniszét, majd elte-
mette egy temetőben (vajon fel
is ravatalozta előtte?). A luxori
35 éves férfi, aki turizmusban
utazott, így tiltakozott a gazda-
sági válság és az egyiptomi tün-
tetések ellen, melyek pénzügyi
csődbe, majd depresszióba ta-

szították.
A férfinak családja van, mégsem
tudott örülni neki. Karácsony
környékén, amikor látta, hogy
messziről elkerülik vállalkozását,
megszabadult nemi szervétől,
majd eltemette. Az egyiptomit
végül kórházba szállították, ahol
pszichésen is kezelik. Arról, hogy
exhumálták-e a lenyesett és el-
ásott sudrimankót, vagy egy
másikat varrtak fel neki he-
lyette, nincs tudomásunk.

Good bye, Csita! 80 éves ko-
rában, veseelégtelenségben el-
hunyt Hollywood legismertebb
csimpánz filmsztárja, Csita, aki
1934-től volt a Johnny Weiss-
müller-féle Tarzan-filmekben az
ágyékkötős dzsungelharcos
társa. A sztárként ünnepelt fő-
emlős egy ideje már a CHEETA
(Creative Habitats and Enrich-
ment for Endangered and Thre-
atened Apes) majommenhelyen
élt, imádott tévézni, focizni és
zongorázni, és cukorbetegsége
miatt csak diétás kólát ihatott,
szerencsére most már ezt is tud-
juk. Az ujjaival festett portrékat
árveréseken adták el, a neki nem
szimpatikus embereket viszont
rendszeresen megdobálta ürü-
lékkel (de jó lenne néha csim-
pánznak lenni!). Eddig négy si-
kertelen kísérlet történt arra,
hogy Csita csillagot kapjon a
hollywoodi Hírességek Sétá-
nyán. Pedig már annyi majom
kapott, ő is megérdemelné.

Palack. Ha drága a szexuális se-
gédeszköz, hát improvizálj – ezt
az elvet követhette egy 25 éves
férfi Dorohoi városában, aki mi-
után megitta a palackból az
energiaitalt, önkielégítésként
belenyomta a péniszét. A várva
várt gyönyör azonban elmaradt,
a duzzadó szerszám ugyanis be-
ledagadt a palackba, ami elzárta
a vérereket. Gazdája megpró-
bálta kirángatni, de próbálko-
zásai sikertelenek voltak; hiába
vágta le a palack szájáról a többi
részt, annak csavaros része tö-
kéletes péniszgyűrűként funk-
cionált. Az elviselhetetlen fáj-
dalom végül arra késztette, hogy
orvoshoz forduljon. A sürgőssé-
gire saját felesége vitte be, aki
feltűnően zavartan viselkedett
az orvosok előtt. (A férje nem?!)
A dokik viszont hamar megol-
dották a problémát, az egyik se-

bész gondos odafigyeléssel le-
vágta a hancúrlécről a palack
száját.
Habár nem is biztos, hogy önki-
elégítési szándék vezérelte a
mukit; lehet, hogy csak egysze-
rűen nem ízlett neki az energia-
ital. Az emberek többsége vala-
milyen bosszúságra,
kellemetlen vagy nem tetsző
dologra az „ó, hogy raknám
bele!” felkiáltással szokott rea-
gálni. Nos, ez bele is rakta.

A pedagógia diszkrét bája.
„Ha a fiam meg akarta volna
ölni az elnököt, megmondta
volna. Úgy neveltük.” Na, vajon
ki mondta ezt? Nem más, mint
Kennedy (feltételezett) gyilko-
sának, Lee Harvey Oswaldnak
az anyja, a merénylet után.
Szinte látjuk magunk előtt,
ahogy fegyelmezi a kis négyéves
Harveykát: „fiacskám, evés előtt
és vécézés után mindig mossál
kezet, a szomszédoknak, isme-
rősöknek illedelmesen köszönj,
a nálad gyengébbeket ne
bántsd, és, ha majd egyszer meg
akarod ölni az elnök bácsit, ak-
kor szóljál!”
Van még egy ehhez kapcsolódó
poénos idézet: „Igazán nem
mondhatja, elnök úr, hogy önt
nem szeretik Texasban” – bókolt
a texasi kormányzó Kennedy-
nek, egy perccel azelőtt, hogy a
gyilkos golyó végzett az elnök-
kel.

Első a család! Hihetetlen ügy-
gyel kellett szembenézniük a
rendőröknek az észak-karolinai
Charlestone-ban. Múlt héten
megállítottak a forgalomban
egy autót, melyben két testvér,
a 23 éves DeAngelo Mitchell és
a 20 éves Wayne Mitchell tar-
tózkodott; a gyanús személyeket
megbilincselték, majd egy rend-
őrautóba ültették. Az autóban
elhelyezett kamera rögzítette,
amint DeAngelo, attól való fé-
lelmében, hogy hosszú börtön-
büntetést kap a fenekébe rejtett
kokain miatt, megkérte testvé-
rét, hogy egye meg a kiporció-
zott adagokat. Wayne eleget is
tett a kérésnek, és megbilincselt
kézzel ugyan, de sorra kipisz-
kálta és lenyelte a csomagocs-
kákat. Rövid időre rá, túladago-
lásban meghalt. Por a békéjére,
izé, béke poraira!

BLŐDLIK
l Egyik barátnőmmel egy halottak napi világításkor vesztünk

össze végérvényesen. Sírig tartó szerelem volt a miénk.
l Miért nem döglenek meg a halak, amikor a villám belecsap

a tengerbe?
l Előfordulhat, hogy egy hepehupás úton egymás után legyen

két hepe vagy két hupa?
l Kaphatok jeget a vodkámba? – kérdezte a városi utazó egy

vidéki állomás kocsmájában. - Jeget, bazeg, jeget? – felelt a
kocsmáros. – Eredj, és nyald meg a sínt!

l Kedves Sándor, elhasználta mindhárom segítségét, dönteni
kell. Tehát: A – Szabadság vagy B – Szerelem?

l A kacsacsőrű emlős az egyik bizonyíték arra, hogy Istennek
van humorérzéke.

l Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Ez most vagy nem
igaz, vagy a sorrend rossz.

l Hogy becézték Ben-Hurt gyerekkorában? Ben-Hurka.
l Valós magyarországi könyvreklám az ötvenes évekből: „Le-

hangoltsága óráit időnként derítse föl Schopenhauer olva-
sásával!”

l Ugyancsak valós magyarországi tévés reklám a hatvanas
évekből (Erika porszívó): „Ne verje ki, ne rázza ki, Erikával szí-
vassa ki!”

l Anya csak egy van, de nagyanya kettő.
l Azt a kevés műveltségedet is a filmekből szedted, ezért sze-

rinted Beethoven egy bernáthegyi, Nemo egy hal, és Hannibal
egy pszichopata, kannibál sorozatgyilkos;

l Az őssejteket ősemberekből veszik ki?
l Amíg rendszeresen ittam, mindenre vissza tudtam emlékezni,

akár megtörtént, akár nem.
l Optikai csalódás – amikor pénzt adsz kölcsön egy látszerész-

nek, és nem adja vissza.
l Tekerek, tekerek, tekerek, tekerek… - Mi a fenét csinálsz,

Pistike? – Szóba’ biciklizek.
l Hirdetés: Vegyen földet! Már nem gyártják.
l Mariska a folyóparton ült és a tehenet fejte. A víz tükrében

mindez fordítva látszott.
l Nagy kő esett le a szívemről. Sajnos egyenesen a vesémbe.
l Dédnagyapám annyi pálinkát megivott, hogy hamvasztáskor

három napig égett.
l Ady Endre 1919 januárjában jutott el a the endre.
l (W. Smith repülős a légiirányítónak, mielőtt beleütközött az

Empire State Buildingbe): „Olyan sűrű köd van, hogy még az
Empire State Building tetejét se látom.”

l Jézus (állítólag) tudott vízen járni, de ez semmi ahhoz képest,
hogy Chuck Norris úszik a földben.

l Svéd szólásmondás: valakinek a Malmöre hajtja a vizet.
l A mákos csirkepaprikás úgy készül, hogy véletlenül kettőt

lapozunk a szakácskönyvben.
l Egy ivászattal töltött éjszaka után nem lehet rosszabbat el-

képzelni annál, mint arra ébredni, hogy fekszik melletted va-
laki, akinek nem emlékszel sem a nevére, sem arra, hogy hol
találkoztatok, és arról sincs fogalmad, hogy mitől halt meg.

l Életedben egyszer voltál könyvtárban, még 1990-ben, és
akkor is a hodáki parasztok elől bújtál oda.

l Szerencsétlen állatok: tériszonyos gólya, zárlatos rája, 
pollenallergiás méh, asztmás gepárd, hemofób kullancs, reci-
próka, fosómedve, kiégett szentjánosbogár, szénanáthás tehén.

l Magyar alpolgármesterünk olyan, mint vaknak a láthatatlan
ember: nem oszt, nem szoroz.
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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

Nyilvános árverés 

Marosvásárhely municípium, adószám: 4322823, Győ-
zelem tér 3. szám, nyílt árverést hirdet, egy a Marosvá-
sárhely municípium köz- és  magánterületéhez tartozó
632 négyzetméter nagyságú terület 49 éves időszakra
szóló bérbevételére vonatkozóan, amely a következő-
képpen lesz berendezve:  

- A Bartók Béla 2. szám alatti terület kiterjesztése, zőldövezetek kialakítása, 268 négy-
zetméteres felületen és 

- egyes parkolóhelyek kialakítása, 364 négyzetméteres felületen (28 parkolóhely X
13négyzetméter/parkolóhely).

Az árverés Feladatfüzete Marosvásárhely municípium székhelyén, Győzelem tér 3. szám,
85-ös szoba szerezhető be, 2012.01.10-től kezdődően.

A fizikai és jogi személyek minőségére és képességeire vonatkozó bizonyító iratok név-
sora, a Feladatfüzet második részébe - Utasítások az ajánlattevők számára - van belefog-
lalva. 

Az ajánlatokat Marosvásárhely Municípium székhelyén, Győzelem tér 3. szám, 13-as
szoba lehet benyújtani, 2012.02.14., 10 óráig. 

Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap, az ajánlatok benyújtási határidejétől számítva,
amely időszakban az ajánlatnak szilárd  ára van. 

Az ajánlatok felnyitása Marosvásárhely Municípium székhelyén, Győzelem tér 3. szám,
45-ös szoba történik, 2012.02.14-én, 12 órától.

Dr. Dorin Florea
Polgármester

A fiataloknak szánt lakások
igénylőinek figyelmébe (ANL) 

Marosvásárhely municípium a fiataloknak szánt lakások (ANL)
igénylőinek tudomására hozza, hogy 2012. 01. 16-án kifüg-
gesztették a 2012-es évre vonatkozó ideiglenes listát. Az óvási
időszak 7 nap az ideiglenes lista kifüggesztésétől számítva, a
2001/962. kormányhatározatnak megfelelően, az utólagos modósításokkal.

DASCP igazgató
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Dr. Dorin Florea az egészségügyi 
reform folytatása mellett foglal állást

„Fenntartom továbbra is a romániai egészségügyi rendszer
reformjának szükségességét, és állítom, hogy ebben jórészt a
fiatal orvosoknak is komoly szavuk, véleményük, jövőképük
lehet. Várjuk őket, legyenek mellettünk, hogy megbeszélhessük
mind az ők, mind pedig a román orvostudomány jövőjét”- nyilatkozta Dr. Dorin Florea, a város
polgármestere.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

„ROMÁNIA AZ EGYESÜLÉS”

A Román Fejedelemségek Egyesülésének évfordulója alkalmából,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 2012. január 24-én,
18.00 órai kezdettel meghívja Önöket  a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermében tartandó művészeti-kulturális eseményre,
amelynek címe: „ROMÁNIA AZ EGYESÜLÉS.”
Részt vesznek Nicu Mihoc,  Dan Rădulescu és Iulian Praja színművészek.A szólóest (szavalóest)
szereplői: Ionuţ Fulea és Dinu Iancu Sălăjan.A belépés díjtalan (természetesen a helyek függ-
vényében)
Meghívjuk önöket, vegyenek részt az Egyesülés Hórájában, a marosvásárhelyi Színház-téren,
19.15 órával kezdődően.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szeretettel várja Önöket!

Dr. Dorin Florea
Polgármester

Nyílt, nyilvános árverés 
faanyag értékesítésére

Marosvásárhely municípium, a Győzelem tér 3. szám
alatti székhellyel (adószám: 4322823), nyilvános árverést
hirdet egy 12,5 négyzetméternyi terület 10 évre való ha-
szonbérbe adására, egy csomagolóanyag-lerakat létre-
hozása céljából (a Mihai Viteazul utca 31. szám alatt)

Az árverés feladatfüzetét Marosvásárhely municípium székhelyén, a Győzelem tér 3. szám
alatt, a 85-ös szobában lehet beszerezni, 2012. január 10-ével kezdődően.

A fizikai és jogi személyek szakmai képességei iránti elvárásokat igazoló iratok listája a Fel-
adatfüzet második részében található – Utasítások az ajánlattevők részére.
Az ajánlatokat Marosvásárhely municípium székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, a 13-as
szobában kell benyújtani, legkésőbb 2012. február 9-ig, délelőtt 10 óráig. 

Az ajánlattétel érvényességi ideje 60 nap az ajánlatok benyújtási határidejétől kezdődően,
ebben az időszakban az ár nem változik.

Az árverést 2012. február 9-én, déli 12 órakor nyitják meg a Győzelem tér 3. szám alatt, a 45-
ös teremben.

Dr. 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 Tapasztalattal rendelkező,
megbízható, középkorú hölgy
gyerekgondozást vállal. Tele-
fonszám 0752527119

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 Tíz éves tapasztalattal ren-
delkező nő háztartási munkát
vállalna családoknál. Csak ko-
moly ajánlatokat várok. Tele-
fonszám o744165597
l Eladó négy égős új aragáz,
tűzhelypalackkal együtt.
Ugyanott német oldaltöltős
mosógép kitűnő állapotban.
Telefonszám 0742454275
l Keresek fiatal férfi munkae-
rőt, kőfaragó-sírkőkészítőt. Biz-
tosítunk: betanítást, szállást,
étkezést, jó kereseti lehetősé-
get (500-800 euró). Érdek-
lődni: 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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06:55 Ma Reggel
10:05 Afrika

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

filmklasszikusok (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 Veszélyes

szerelem (s.) 
17:45 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon!

(magyar műv. vet.) 
20:30 Híradó
21:05 Férfi kézilabda

Eb.  (élő) 
Magyarország – Franciaország. 
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
00:35 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

Péntek – Január 20.

21:05
Férfi kézilabda Eb.  (élő) 

m2

10:00 Natúra
10:25 Kő, papír, olló
10:50 Magyar elsők (s.)
11:05 Válaszd a

tudást! - Junior
12:05 Magyar bulizene
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:25 Fazonok
14:50 Arborétumok
15:05 Vigyázz! Kész!

Jazz!
15:40 A tánc

legendájaű
16:05 Pecatúra
16:35 Sírjaik hol

domborulnak... 
17:00 Mindentudás

Egyeteme 2.0
17:50 English 4U
18:15 Família Kft. (s.)
18:40 Angyali érintés (s.)
19:25 Rajzfilm
19:55 Vízilabda Eb.

(élő)
21:08 Híradó
21:37 Veszélyes

szerelem (s.)
22:20 Maradj talpon!
23:10 Stingers (s.)

18:15
Família Kft.

RTL Klub

08:35 Reflektor
Reggel

08:45 Reggeli - 
Csak csajok

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 Séta a múltba

(am. rom.
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 CSI: Miami

helyszínelők (s.) 
00:15 Ments meg! (s.) 
01:15 Reflektor
01:30 Utazási

magazin
01:55 Odaát (s.) 
02:45 Autómánia

(ism.)

15:20S
Séta a múltba

TV2

08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
12:05 Az élet 

iskolája (s.)
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 Aeon Flux (am.

akcióf., 2005)
23:50 Aktív (ism.)
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV
02:25 Alexandra

Pódium (ism.)
02:50 Animációs

filmek

22:05
Aeon Flux

Viasat 3

06:55 Topmodell
leszek!

08:35 Vészhelyzet (s.)
09:30 Gyilkos sorok

(s.)
10:25 Miami Vice (s.)
11:25 Rémület minden

szinten (s.)
13:00 A pokol

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.) 
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 A pokol

konyhája (s.)
20:20 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
20:50 Vérmes 

négyes (s.)
21:45 Mike 

és Molly (s.)
22:10 Alpha Dog (am.

krimi, 2006)
00:20 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:10 Esküdt

ellenségek (s.)
02:05 Alpha Dog 

(am. krimi, 2006)

22:10
Alpha Dog

Duna 

08:40 MacGyver (s.)
09:35 Térkép (ism.)
10:05 Ázsia szerelmese 
11:00 Család-barát
12:00 Utrinki
12:30 Alpok-

Duna -Adria
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Lyukasóra (ism.)
15:40 Pannonia 3

keréken
16:15 Hogy volt!?
17:05 Ízőrzők
17:40 Magyarország

kincsei
17:45 Fejezetek

Magyarország
közlekedéstörté
netéből

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 Az országúti

járőr (mex.-am.-
japán filmdráma)

22:30
Az országúti járőr
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m1

10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés 
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Hangverseny

egy japán
koncertteremért

13:35 Zöld Tea
14:05 Útravaló
14:20 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

14:40 Melissa és Joey (s.) 
15:05 A fagy

birodalma (s.) 
16:00 A csodaszer (am.

filmdráma, 1995) 
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal 
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:15 Vicky Cristina

Barcelona (am.-
sp. rom. film, 2008) 

22:50 Határtalan zene
01:00 Osso Bucco 

(am. rom. vígj., 2008)
02:25 Sporthírek

Szombat – Január  21.

21:15
Vicky Cristina Barcelona

m2

06:29 Főtér
07:55 Ma Reggel
09:59 Gyerekműsor
13:25 Kántor (s.)
14:15 Elrejtett tájak (s.)
14:25 A nap, mikor a

terror lesújtott
Norvégiára
(norvég
dokumentumf., 2011) 

15:15 Tizenkét hónap
az erdőn (s.)

15:40 Kormorán
16:10 Magyarország

története
16:35 Emberek

Koncert
17:25 Európa

pályaudvarai
17:55 Mi micsoda
18:20 Esti mese
19:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
19:55 Vízilabda Eb.
21:15 Híradó
21:50 A calabriai fiú

(olasz-francia
filmdráma, 1987) 

23:35 Gasztroangyal
00:30 Montalbano

felügyelő (s.)

14:25
A nap, mikor a terror lesújtott Norvégiára

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Boci és Pipi 
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül

(ism.)
13:00 Autómánia
13:40 FTC-Érd női

kézilabda-
mérkőzés (élő)

15:20 A-Ha 
15:25 Eltűntnek

nyilvánítva (s.) 
16:25 Őslények

kalandorai (s.) 
17:25 Szitakötő (am.-

német thriller,
2002) 

19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Tarzan (am.

anim. f., 1999) 
22:15 ValóVilág 
23:20 Kísérleti

gyilkosság (am.
thriller, 2002) 

01:45 A sötétség leple
(am.-auszt.
horror, 2003)

03:10 Fókusz Plusz
(ism.)

23:20
Kísérleti  gyilkosság 

TV2

07:00 Látlelet a
Földről 

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

naplója (s.)
13:30 Gyilkos 

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

(magazinműsor) 
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 Nanny McPhee -

A varázsdada
(angol családi
vígj., 2005)

22:30 Atomtámadás
(am. akcióf.,
2005) 

00:20 Nem vénnek
való vidék (am.
thriller, 2007)

20:35
Nanny McPhee

Viasat 3

07:00 Egy kórház
magánélete (s.)

08:50 A szépség és a
szörny (s.)

09:45 Por-irtók (s.)
10:15 Zsírégetők (s.)
11:05 Halottnak a

csók (s.)
11:55 Dawson és a

haverok (s.)
13:35 Szívek

szállodája (s.)
14:25 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
14:50 Vérmes négyes (s.)
15:40 Mike és Molly (s.)
16:05 Merlin (am.-

angol kalandf.,
1998) 

17:50 Jöttem, láttam,
beköltöztem
(am. vígj., 1992) 

19:45 Ha eljön Joe
Black (am. rom.
dráma, 1998)

23:00 Hellraiser:
Halálos (am.-
román horror,
2005)

00:40 Ha eljön Joe
Black (ism.)

19:45
Ha eljön Joe Black

Duna 

08:40 Rajzfilmek
09:35 Daktari (s.)
10:25 Őszi harangok

(orosz filmdráma, 1978) 
11:45 A hűség (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 Talpalatnyi zöld
16:15 Törzsasztal
17:10 Férfivadászat

(ff., francia-olasz
vígj., 1964) 

18:40 Magyar
történelmi
arcképcsarnok

19:00 Híradó
19:30 Pannonia 3

keréken
20:00 Szigligeti Ede:

Liliomfi (magyar
színházi felv.,
1974)

22:00 A tánckar (am.
zenés dráma)

17:10
Férfivadászat 

m1

10:00 Vallási műsorok
12:15 Balatonfelvidéki

református
templomok 

12:30 Az utódok
reménysége

13:01 Hírek
13:05 Zegzugos

történetek
13:35 Anno
14:05 Halál sekély

vízben (magyar
politikai dráma, 1994) 

15:50 Euro 2012
16:20 Olimpiai

magazin
16:50 Telesport
17:25 Beethoven

nagy áttörése
(am. családi film,
2008) 

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

szeretlek!
22:30 Az a szép fényes

nap (magyar
tévéf., 1981) 

00:25 Magyar Teátrum
Díj 2011

Vasárnap  – Január 22.

17:25
Beethoven 

m2

07:55 Ma Reggel
09:59 Gyerekműsor
12:50 Hagyományok

őrzői
13:05 Vallási műsor
16:00 Tizenkét hónap

az erdőn (s.)
16:25 Zöld 7-es
16:26 Indonéziai

utazások (s.)
17:00 Magyarország

története
17:25 Európa

pályaudvarai
17:55 Mi micsoda
18:25 Vízilabda Eb.
19:35 Süsü, a sárkány

kalandjai (s.)
20:05 Szerelmem,

Afrika (s.) 
21:00 Híradó
21:35 A Lényeg
22:05 Kormorán
00:05 A tett helyszíne (s.)
00:55 Halál sekély

vízben(magyar
politikai dráma, 1994) 

02:35 Unokáink is
látni fogják

03:05 Háttértudomány 
03:35 "Gyáva földön „

00:55
Halál sekély vízben

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas (2011) 
12:55 Havazin
13:25 Jéglovagok (s.)
14:25 Mélytengeri

élővilág 
15:10 A-Ha 
15:20 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:15 Döglött 

akták (s.)
17:20 Az oroszlán

(francia kalandf.,
2003) 

19:30 Híradó
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 ValóVilág 
23:25 A nagy

mentőakció
(szín.-ff., am.-
auszt. akcióf.,
2005) 

00:45 Portré
02:20 Hihetetlen, 

de halálos (s.)

23:25
A nagy mentőakció

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
10:45 Ability
11:15 Nagy Vagy! 
12:10 Stahl konyhája
12:40 Kalandjárat

(ism.)
13:10 Borkultusz 
13:40 Több mint

TestŐr 
14:10 Simlis Jack, 

a karibi
szuperkém (s.)

14:40 A kiválasztott (s.)
15:40 Monk (s.)
16:40 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:40 Nanny McPhee -

A varázsdada
(angol családi
vígj., 2005) (ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Én, a kém (am.

akció-vígj., 2002) 
22:55 Frizbi Hajdú

Péterrel
23:55 Célkeresztben (s.)
00:55 A Ravasz, az Agy
és két füstölgő puskacső
(angol akció-vígj., 1998)

21:05
Én, a kém

Viasat 3

07:30 Halottnak a
csók (s.)

08:20 Egy kórház
magánélete (s.)

09:15 A szépség és a
szörny (s.)

10:10 Topmodell
leszek! (s.)

11:00 Smallville (s.)
11:50 EgészségŐr (s.)
12:20 Szex és New

York light (s.)
13:25 A nagy

házalakítás 
15:05 Extralarge:

Ágyúgolyó (s.)
16:50 Ámbár tanár úr

(magyar vígj.,
1998)

18:25 Alex és Emma -
Regény az
életünk (am.
rom. vígj., 2003) 

20:10 Harmadik
műszak (s.)

21:05 CSI: A
helyszínelők (s.)

21:55 Nikita (s.)
22:45 Tekerd vissza,

haver! (am. vígj.,
2008)

22:45
Tekerd vissza, haver!

Duna 

08:10 Rajzfilmek
09:05 Daktari (s.)
10:00 Isten kezében 
13:10 Vers
13:15 Élő népzene
13:45 Nyelvőrző
14:20 Rosszcsont

kalandjai (s.)
15:15 Csellengők
15:45 Szerelmes

földrajz 
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidéző 
17:20 Felfelé a lejtőn

(ff., magyar vígj.,
1958) 

18:40 Magyar
történelmi
arcképcsarnok

19:00 Híradó
19:35 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 Eszter

hagyatéka
(magyar
filmdráma,
2008)

22:35 Klubszoba
23:30 Dunasport
23:45 Porrá leszünk (s.)
00:40 Luther (s.)

21:05
Eszter hagyatéka
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m1

06:20 Hajnali
gondolatok

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

gyöngyszeme (s.) 
11:10 Rex Rómában (s.)
12:00 Olimpiai

magazin
12:30 Agrárpercek
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:25 Domovina
14:55 Múlt-kor
15:25 Vízilabda Eb. (élő)
Magyarország - Törökország
16:50 Veszélyes

szerelem (s.)
17:35 A megoldások

magazinja
18:40 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon!

(magyar műv. vet.) 
20:30 Híradó
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (s.)
23:05 Az Este
23:35 Aranymetszés
00:35 Múlt-kor

Hétfő – Január  23.

15:25
Vízilabda Eb. (élő)

m2

10:00 Budapest
természeti
értékei

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Nemzeti
értékeink

11:00 Válaszd a
tudást!

12:00 Magyar rock
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld 
14:30 Az osztrák

sztárépítész
15:15 Beethoven

nagy áttörése
(am. családi film, 2008)

16:50 Főtér
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon!
23:20 Stingers (s.)
00:05 Drága doktor úr (s.)
00:55 Az Este

18:20
English 4U

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Plusz

(ism.)
07:45 Fókusz Reggel
08:35 Reflektor

Reggel
08:45 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:20 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 A szív útjai (s.)
15:15 Trükkös halál (s.)
16:15 Sue Thomas -

FBI (s.)
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.)
00:15 Reflektor
00:35 Kőkemény

Minnesota (am.
filmdráma,
2005)

16:15
Sue Thomas - FBI

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

(ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:15 Stahl konyhája

(ism.)
10:20 Babapercek
10:25 Teleshop
11:55 Kísértés két

szólamban (am.
zenés vígj., 2003) 

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 (ism.)
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 Életfogytig

zsaru (s.)
04:00 Aktív Extra

(ism.)

18:20
Update Konyha

Viasat 3

08:30 Vészhelyzet (s.) 
09:20 Gyilkos sorok

(s.)
10:15 Miami Vice (s.)
11:15 Alex és Emma -

Regény az
életünk (am.
rom. vígj., 2003) 

13:00 A pokol
konyhája (s.)

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 A pokol

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

egy kicsi (s.) 
22:10 Jégtörők (am.

vígj., 1977)
00:30 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:20 Esküdt

ellenségek (s.)
02:15 Jégtörők (am.

vígj., 1977) 
04:25 A nagy

házalakítás (s.)

22:10
Jégtörők

Duna 

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

galamb (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Élő egyház

(ism.)
12:30 Hazajáró 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Heti Hírmondó 
15:45 Csellengők 
16:15 Klubszoba 
17:10 Közelebb

Kínához
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.)
22:20 Híradó
22:30 Szkafander és

pillangó (francia-
am. életr. drám.,
2007)

22:30
Szkafander és pillangó 

m1

10:10 Afrika
gyöngyszeme (s.)

11:05 A Szövetség
12:00 Kékfény (ism.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát 

Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser

Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Hacktion (s.)
16:20 Angyali érintés (s.) 
17:05 Veszélyes

szerelem (s.) 
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

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

(magyar műv.
vet.) 

20:30 Híradó
21:15 Maxwell (angol

életr. drám., 2007) 
22:45 Az Este
23:20 Tudorok (s.)
00:15 A rejtélyes XX.

század
00:45 Esély
01:15 Sporthírek

Kedd – Január 24.

21:15
Maxwell 

m2

10:00 Válogatás az
Országos
Természetfilm-
fesztivál
filmjeiből

10:25 Álmok mai
álmodói

10:50 Jelfák (s.) 
11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld (s.) 
14:25 Zobor-vidéki

lakodalom
14:55 Főtér 
16:25 Hogy volt!?
17:45 Delta
18:10 English 4U
18:40 Família Kft.  (s.) 
19:05 Angyali  érintés (s.) 
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.) 
22:25 Maradj talpon!

(magyar műv. vet.) 
23:20 Stingers (s.) 
01:00 Az Este

21:35
Rocca parancsnok

RTL Klub

07:10 Trendmánia
(ism.)

07:45 Fókusz Reggel
08:35 Reflektor

Reggel
08:45 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:20 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 A szív útjai (s.)
15:15 Trükkös halál (s.)
16:15 Sue Thomas -

FBI (s.)
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
23:40 XXI. század 

- a legendák
velünk élnek

00:20 Reflektor
00:35 A Grace 

klinika (s.)

22:00
ValóVilág

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:55 Stahl konyhája

(ism.)
11:05 Babapercek
11:15 Teleshop
12:50 Nyúl Testvér

kalandjai (am.
anim. f., 2006) 

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 
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (s.)
22:05 Deep Impact

(am. katasztrófa
f., 1998)

00:20 Propaganda
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:30 Glamour

(magyar
filmdráma, 2000) 

04:25 TotalCar (ism.)
04:50 Animációk

22:05
Deep Impact 

Viasat 3

06:55 Topmodell
leszek! 

07:40 A kifutó 
08:35 Vészhelyzet (s.)
09:15 Gyilkos 

sorok (s.)
10:20 Miami Vice (s.)
11:15 Extralarge (s.)
12:55 A pokol

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 A pokol

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

egy kicsi (s.)
22:10 Doktor House (s.)
23:55 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:50 Esküdt

ellenségek (s.)
01:40 Doktor House (s.)
03:25 A nagy

házalakítás 
04:15 Esküdt

ellenségek (s.)

11:05
Extralarge

Duna 

08:35 MacGyver (s.)
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 - Déli
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Napok, évek,

századok 
15:45 Határtalanul

magyar
16:15 Sportaréna
17:10 Az autózás

legendái 
17:40 Fejezetek

Magyarország
közlekedéstörténetéből

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
22:30 Bonneville (am.

vígj., 2006) 

22:30
Bonneville
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10:05 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 -

A nyúlon túl
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!

(magyar műv. vet.) 
20:30 Híradó
21:15 Párizsi

helyszínelők (s.)
22:00 On The Spot:

Egyiptom (magyar
dokumentumf.)

22:55 Az Este
23:30 KorTárs

Szerda – Január  25.

22:00
On The Spot: Egyiptom

m2

10:00 Pann-unikum 
10:25 Tudástár 2011
10:50 Homokzene 
11:00 Válaszd a

tudást! 
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld 
14:25 Háttértudomány 
14:50 Magyar

évszázadok 
15:05 Mesélő

cégtáblák
15:35 Valaki
16:00 A rejtélyes XX.

század
16:25 Múlt-kor
16:55 Zegzugos

történetek
17:20 Mindentudás

Egyeteme 2.0 
18:10 English 4U
18:40 Família Kft. (s.) 
19:05 Angyali érintés (s.) 
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.) 

15:05
Mesélő cégtáblák

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Autómánia

(ism.)
07:45 Fókusz 

Reggel
08:35 Reflektor

Reggel
08:45 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második esély (s.)
11:20 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 A szív útjai (s.)
15:15 Trükkös halál (s.)
16:15 Sue Thomas - FBI (s.)
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 
00:05 Gyilkos elmék (s.)
01:00 Reflektor
01:15 Figyel a tenger

(japán rom.
dráma, 2002)

01:15
Figyel a tenger 

TV2

07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:15 Stahl konyhája
10:20 Babapercek
10:25 Teleshop
12:00 Régi jó

cimborák 2.
(am. kalandf.,
1988) 

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 Ki nevel a

végén? (am.
vígj., 2003)

23:55 Doktor House (s.)
00:55 Aktív (ism.)
01:55 Tények Este
02:30 EZO.TV
03:05 Babavilág

(magazinműsor)
(ism.)

03:30 Animációs
filmek

22:05
Ki nevel a végén?

Viasat 3

07:00 Topmodell
leszek! 

07:45 A kifutó (s.)
08:40 Vészhelyzet (s.)
09:30 Gyilkos 

sorok (s.)
10:25 Miami Vice (s.)
11:20 Ámbár tanár úr

(magyar vígj.,
1998)  

12:55 A pokol
konyhája (s.)

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 A pokol

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

egy kicsi (s.)
22:10 Mindhalálig

(am. akcióf.,
1996) 

00:00 CSI: Miami
helyszínelők 

00:55 Esküdt
ellenségek (s.) 

01:50 Mindhalálig
(am. akcióf.)

22:10
Mindhalálig

Duna 

07:30 Híradó
07:40 Kisváros (s.)
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 Mad Men -

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

Bildschirm
12:30 Srpski Ekran
13:02 Híradó - Déli
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Munka-Társ 
15:45 Önök kérték! 
16:40 Bábel tornya (s.)
17:35 Ízőrzők
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 Hello Goodbye

(francia-olasz-
izr. vígj., 2008) 

00:05 Dunasport

22:30
Hello Goodbye

m1

10:55 Vilmos herceg
és Catherine -
Királyi esküvő
(szín.-ff., am.
dokumentumf., 2011) 

12:10 Párizsi
helyszínelők(s.)

13:01 Híradó
13:25 Kárpát 

Expressz
13:55 Rondó
14:50 Angi jelenti 
15:20 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (s.)
17:05 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

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

(magyar műv. vet.) 
20:30 Híradó
21:15 Elcserélt lányok (s.)
22:00 DTK (talk show) 
22:55 Az Este
23:30 Az elszánt

diplomata
(német-angol
filmdráma, 2005)

01:35 Sporthírek

Csütörtök – Január  26.

10:55
Vilmos herceg és Catherine

m2

10:00 Természetfilmesek
10:25 TED - Beau Lotto
10:50 Magyar

Népzene
11:00 Tudásakadémia

- Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld (s.) 
14:25 A lisszaboni

villamos
15:00 Magyarország 
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:20 Mindentudás

Egyeteme 2.0 
18:10 English 4U
18:35 Família Kft. (s.) 
19:00 Angyali érintés (s.) 
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem 
21:00 Híradó
21:35 Műkorcsolya Eb.
23:10 Maradj talpon! 
00:05 Stingers  (s.)
00:55 Drága   doktor úr (s.) 
01:45 Az Este
02:15 A megmentő 

(szovjet rom. film, 1980)

21:35
Műkorcsolya Eb

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Törzsutas 
07:45 Fókusz Reggel
08:35 Reflektor

Reggel
08:45 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:20 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:15 A szív útjai  (s.) 
15:15 Trükkös halál (s.)
16:15 Sue Thomas -

FBI (s.)
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 (s.) 
23:10 Dr. Csont (s.)
00:15 Tudorok (s.)
01:30 Reflektor
01:45 Infománia

21:20
Barátok közt  

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon!
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
12:15 Titkok szigete

(dán-svéd-
német fantasy,
2007)

14:10 Eva Luna 
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 Bumeráng (am.

vígj., 1992) 
00:20 Aktív (ism.)
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:30 Segíts

magadon! (ism.)
02:55 Animációs

filmek

22:05
Bumeráng

Viasat 3

07:40 A kifutó 
08:30 Vészhelyzet (s.) 
09:20 Gyilkos 

sorok (s.)
10:15 Miami Vice (s.)
11:10 Harlequin:

Áruló szépség
(kan. thriller,
1994) 

12:55 A pokol
konyhája

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Miami Vice (s.)
19:25 A pokol

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

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

helyszínelők (s.)
23:05 Esküdt

ellenségek (s.)
23:55 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:50 Esküdt

ellenségek (s.)
01:40 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)

21:15
Két pasi - meg egy kicsi

Duna 

08:40 MacGyver (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 Emma (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Horvát krónika
12:30 Ecranul nostru
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Élő népzene 
15:40 Szerelmes

földrajz 
16:15 Törzsasztal 
17:10 Veszélyben
17:40 Az autózás

legendái 
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
22:40 Te rongyos élet

(magyar
filmdráma, 1983)

00:30 Dunasport
00:35 Pengető -

Barbaro

22:40
Te rongyos élet



Visszapillantó – 2011

– Hogyan értékeli a 2011-
es esztendőt, már ami az ISK
úszó szakosztályát illeti?

–Az ISK-ban tevékenykedő
úszók az évek során számtalan
jó eredményt értek el mind ha-
zai, mind nemzetközi szinten.
Bár a 2011-es esztendőben
visszaesést észleltünk, hiszen
mindössze egy II. helyet és há-
rom III. helyet szereztek úszóink
az országos versenyeken. A
visszaesés főleg a Mircea Birau
uszoda edzésprogramja miatt
volt, mert a déli órákban a gye-
rekek nem tudtak kellőképpen
edzeni, mivel az iskolából ro-
hantak az edzésre. Ott meg a
program miatt, hamar abba
kellett hagyniuk a felkészülést.
Itt, az új fedett uszodában min-
den szempontból jobbak, sőt
kiválóak a feltételek, az edzések
minősége is javult, a gyerekek
iskola után edzhetnek itt.

– Ön 2006 augusztusában
nyilvánosan is segítséget kért a
helyi tanácstól és a polgármes-
teri hivataltól, kérte a Mircea Bi-
rau uszoda felújítását, az uszoda
sávjainak növelését, jobb felké-
szülési körülményeket a sporto-
lók számára. Most, néhány év
után, felépült Románia eddig
egyetlen (!) fedett, tízsávos uszo-
dája, ami alkalmas országos
szintű versenyek megszervezé-
sére is. Rég várta ezt a létesít-
ményt ön?

–Higgye el, több mint 50 éve
várok már egy ilyen létesít-
ményre! Sokszor elgondolom,
hogy milyen kár, hogy az én
időmben, amikor még aktív
sportoló voltam nem volt ilyen
méretű és felszerelt fedett
uszoda. Biztos vagyok benne,
hogy mind az én, mind az egy-
kori úszótársaim, s a vízilabdá-
zók akkori eredményei is jobbak

lettek volna. Ide igazán boldo-
gan és büszkén jövök naponta
dolgozni, mivel sokkal jobbak a
körülmények is. Megemlítem,
hogy a fedett uszoda létrejötté-
ért igen sokat tett Claudiu Maior
alpolgármester, Józsa Tibor mér-
nök és nem utolsósorban Dr. Be-
nedek István, az RMDSZ városi
szervezetének elnöke. 

– Milyen szempontból segít
egy ilyen létesítmény a sportolók
teljesítményén?

–Gondoljuk csak el, hogy
28 Celsius fokos a víz hőmér-
séklete, a levegő a teremben
29-30 Celsius fokos, ami igazán
kellemes. Emellett, a tízsávos
uszodában tiszta a víz, melyben
a gyerekek könnyebben, job-
ban összpontosítanak, a felké-
szülési, edzési lehetőségek is
kiválóak. Mivel tízsávos, több
gyerek edzhet, így nagyobb a

lehetőség, hogy felbukkanja-
nak új tehetségek.

– Ez azt jelenti, hogy Maros-
vásárhelyen szárnyait bontogat-
hatja egy újabb, tehetséggel
megáldott gyerek, mint amilyen
a Melbourne-olimpiát is meg-
járt Both Marika volt, vagy a
hosszútávok császára, Nagy Dé-
nes, vagy az iúsági Eb-győztes,
pekingi olimpikon és a sencseni
Universiade ezüstérmese, Tran-
dafir Norbert?

– Persze, reménykednünk
kell, és kutatnunk kell utánuk,
hiszen városunkban mindig is
sok úszótehetség bukkant fel

az évek során, sőt a nagy ha-
gyományokkal rendelkező ma-
rosvásárhelyi vízilabda két év-
tized után kezd ismét feléledni.
Szerintem, ha 100 gyerekből
egy igazi tehetség kikerül, már
nyereség a klub számára. Nem
beszélve arról, hogy aki úszni
tud, annak két élete van. Ez
már sokszor bebizonyosodott,
hogy aki nem tudott úszni, saj-
nos az életével fizetett.

– Melyik lesz az első hivata-
los úszóverseny, amelyet az új,
fedett uszodában rendeznek
meg?

– Már kérvényeztem is a

helyi tanácsnál, hogy május
elején meg szeretnénk ren-
dezni a Maros-kupát és a Tóth
Páll József emlékversenyt,
amelyet már 18 éve rendsze-
resen megtartunk. Igaz, hogy
az utóbbi két évben – a Mircea
Birau fedett uszoda tetőszer-
kezetének gyenge minőségére
hivatkozva –, nem került erre
sor, mindamellett, hogy min-
den alkalommal 200-300 ha-
zai, meg magyarországi gyerek
vett részt. Biztosan zavart va-
lakit… Reméljük, hogy ezután
sikeresen és gondmentesen
rendezhetjük meg évente eze-
ket a versenyeket.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Teremfoci – A marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgói is sikeres évet
zártak, hisz 2011-ben is, akár egy év-
vel korábban, a román bajnoki cím,
kupa- és szuperkupa-győzelem után,
újra eljutottak az UEFA-kupa elitkö-
rébe, ahol középszerűen szerepeltek,
harmadikok lettek csoportjukban (3-
5 a Sporting Lisszabon, 3-7 az Iberia
Star Tbiliszi és 8-3 a győri ETO-ellen).
A hazai bajnokság gyenge színvona-
lához képest, ha nehezen is, de sike-
rült felvenniük a versenyt Európa is-
mertebb, jobb játékerőt képviselő
együtteseivel (Sporting,  Iberia Star),
mely csapatok játékosai, kiskorúk óta
teremfociznak, sőt 10-15 ezer eurós
havi fizetésekért kergetik a labdát
klubcsapataiknál. 
Ha beigazolódik a felröppent hír, mi-
szerint a román meg a magyar szö-
vetségek azt fontolgatják, hogy a jég-
korong MOL-liga mintájára közös
román-magyar teremlabdarúgó baj-
nokságot hozzanak létre, akkor Kacsó
Endre együttesének lenne még 2-3

komolyabb ellenfele a bajnoki pont-
vadászatban, hisz jelenleg kissé sab-
lonossá vált a bajnokságunk. Igaz, a
legtöbb akadályt a nagy távolságok
jelentenék, több lenne a kiadás, ezért
csak támogatók bevonásával lehetne
megvalósítani a tervet.

Női labdarúgás – A FCM női együt-
tese második lett a hazai pontvadá-
szatban, a bajnok kolozsvári Olimpia
mögött, így nem tudta megismételni
a 2010-es évi sikereit, amikor a baj-
noki cím elnyerése után a Champions
League csoportkörében is érdekelt
volt. Az együttes a tavaly nyáron el-
vesztette két legjobb játékosát, Sinka
Mónikát meg Sinka Zsuzsannát, aki-
ket kölcsönadott a lengyel első ligás
Pogon Szcecin Women együttesének.
Az őszi idényben csatlakozott ugyan
néhány fiatal tehetséges játékos az
együtteshez, akikkel a csapat maxi-
mális pontszámmal (27) zárta az őszi
idényt, a Keleti csoportban, a második
helyezett, 22 pontos CS Brazi előtt.

Így több mint valószínű, hogy Székes
Károly lányai, a Nyugati csoport éllo-
vasával, a jelenlegi bajnok kolozsvári
Olimpiával fognak harcba szállni a
bajnoki címért, sőt a Románia-kupa
elődöntőjében is a gyengébb képes-
ségű, szentegyházai Metalul ellen ját-
szanak majd május elején, így reális
esélyük van a döntőbe jutásra.

Teke – Seres Sándor és Orosz István
együttese, a többszörös román bajnok
Romgaz Elektromaros az elmúlt évben
újabb bajnoki címet gyűjtött be, a ta-
vaszi, Celjében megrendezett Világ-
kupán a 3., míg az őszi, Augsburgban
sorra került, hasonló méretű rendez-
vényen mindössze a 6. helyen végzett.
Románia bajnoka elsősorban önma-
gához képest teljesített halványan, így
a csapat nem jutott a négyes döntőbe.
Jelenleg is az első helyről várják a foly-
tatást a hazai bajnokságban.

Röplabda – A Luka Valerián által ed-
zett marosvásárhelyi női A osztályos

együttes, a CSU Medicina a bajnoki
tabella 5. helyén zárta a 2011-es évet,
sőt a Challange-kupában is érdekelt.
A spanyol bajnok Valeriano Alles Me-
norca elleni továbbjutás után, a ma-
rosvásárhelyi klub számára a Chal-
lenge-kupa tizenhatod döntője
keretében a belgrádi Radnicski elleni
dupla következik.
Ezek voltak az A-osztályban érdekelt
együtteseink fontosabb eredményei
2011-ben, de sok olyan sportág van
még, melyek képviselői kiváló sikereket
értek el az elmúlt évben, hazai és nem-
zetközi szinten egyaránt.
Ide sorolhatjuk a Muresul evezőseit,
harcművészeit, kerékpárosait, gyors-
korcsolyázóit, birkózóit (említést érde-
melnek még a segesvári Spartacus, a
marosvásárhelyi és szászrégeni ISK, az
erdőszentgyörgyi Küküllő SK versenyzői
is), a Sakura karate klub sportolóit és
nem utolsó sorban a Tornado taek-
wondo egyesület edzője, Máthé Sándor
által felkészített iú versenyzőket, akik
tavaly több száz érmet szereztek kü-

lönböző megmérettetéseken.
Vannak olyan marosvásárhelyi illető-
ségű sportolók is, akik az elmúlt év-
ben hazai, illetve nemzetközi szinten
sikeres, sőt világra szóló eredménye-
ket is elértek, de sajnos anyagi okok
miatt nem marosvásárhelyi klub szí-
neiben sportolnak. 
Ezek közül a legismertebb Szőcs Ber-
nadett asztaliteniszező, aki egy ideje
a besztercei Olimpiai Központ leiga-
zolt sportolója. A népszerű és roppant
tehetséges Berni, egy nagyon értékes
bronzéremmel tért haza a Bahrein-
iúsági világbajnokságról, amit pá-
rosban, Irina Ciobanu mellett szerzett.
Ez volt Szőcs Bernadette legfontosabb
nemzetközi eredménye, mindamel-
lett, hogy több tíz aranyérmet szerzett
nemzetközi versenyeken.
Trandafir Norbert a másik, ismert ma-
rosvásárhelyi sportoló, aki úszásban
többszörös országos bajnok 2010-ben
is, több országos rekord birtokosa, s
aki nemzetközi szinten is jó eredmé-
nyeket ér el évről-évre. 

,,Ötven éve vártam egy ilyen
létesítményre”
Interjú Petelei Attila úszóedzővel

Az elismert sportemberrel, oktatóval a Víkendtelepen nemrég megnyi-
tott, olimpiai méretű, sátortetővel befedett uszodában az ISK múltjáról,
jelenéről és az új létesítmény által nyújtott lehetőségekről beszélgettünk.
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Elszenvedélyteleníthetetlenek c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Itt végre senki sem mondja már: ilyen káros, meg olyan káros, így árt, meg úgy árt!


