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

Vélemény

Vihar a biliben

Miután visszahelyezték pozíciójába a „ro-
hammentő doktort”, és a vásárhelyi tünte-
tések vérszegénnyé váltak, Bukarestben
viszont továbbra is kitartottak a tüntető
csoportok (nagy tömegekről azért túlzás
lenne beszélni), a mi kis provinciális, króni-
kus hatalomhiányban szenvedő ellenzéki
pártalakulataink tüntetői is új erőre kaptak. 

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

>>> 4. oldal Hír és hírháttér

Büntetett bűntelenség

A nagynevű vásárhelyi színésznő, Farkas Ibolya, a Tompa
Miklós Társulat örökös tagja immár huszadik alkalommal
közönség elé vitte a Börtönnaplót, a Fedák Sári élettörté-
netéből összeállított másfél órás színdarabot, amelyet a
művésznő rendezett, és adott elő. Az előadás címét tük-
rözve a színpad hangulatát a szét- és összehúzható rácsos
ablakú falak, a darab során multifunkcionális elemként
működő lépcsőfokok, néhány szék és mélyebben egy
egész falrészt betöltő rácsozat fokozták. 

Hír és hírháttér

Bizonytalanná vált, hogy
lesznek-e összevont
választások

A taláros testület szerdai döntése szerint al-
kotmányellenes a parlamenti és önkormány-
zati választások összevonására vonatkozó
törvény. A választások összevonását a kor-
mány erőszakolta át, az erről rendelkező tör-
vényt parlamenti vita mellőzésével.

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

S p o r t
Lăcătuş 
a FCM kispadján

Az elmúlt hét végén mutatták be a sajtó
képviselőinek Marius Lăcătuşt, a marosvá-
sárhelyi FCM új vezetőedzőjét, stábjával
együtt. A hajdani kiváló csatár Trombettát
váltotta, akivel anyagiak miatt szerződést
bontott a klub vezetősége. A Steaua csa-
patával 1986-ban BEK-győztes egykori lab-
darúgó, ötödik vezetőedzője a két éve újra
első ligás a vásárhelyi csapatnak. Falub, Sa-
bau, Selymes, Trombetta után Lăcătuşt
mentőangyalként fogadták Marosvásárhe-
lyen, tőle remélik, hogy megmenekíti a
csapatot a kieséstől.

>>> 15. oldal

>>> 4. oldal

HUMOR >>> 7. oldal

VÉLEMÉNY

Arbeit 
macht frei

A végletekig felfokozott fasiszta cinizmus
olyan változatos formákat öltött az egykori
náci haláltáborokban, hogy képtelenség
lenne akár elenyésző részét is felsorolni,
vagy egyfajta rangsort felállítani. 

>>> 3. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 5. oldal

>>> 3. oldal

Kolozs vs. Maros megye

Mint ismeretes, illojális versennyel vádolja a Maros megyei önkormányzatot Alin Tişe, a Kolozs megyei képviselő-
testület elnöke. A demokrata-liberális elöljáró szerint a Maros Megyei Tanács törvénytelenül nyújtott támogatást
a marosvásárhelyi Transilvania repülőtérnek, ezért a bíróságon megtámadják az önkormányzat határozatait,
valamint az Európai Bizottsághoz és az Országos Versenytanácshoz fordulnak az ügyben.

Reptér-ügy:



Lőrincz Gyula kiállítása

A Csendház Művészeti Alapít-
vány szervezésében kerül sor
vasárnap 17 órakor Lőrincz
Gyula egyéni kiállításának a
megnyitójára a marosvásárhe-
lyi várban lévő Museum Café-
ban. Nyitóbeszédet tart Szép
Gyula, a Kolozsvári Magyar
Opera igazgatója. A kiállítás
február 12-ig látogatható na-
ponta 8-22 óra között.

Belső gyógyulás

Szombaton, január 28-án dél-
után 6 órától a marosvásárhelyi
Szakszervezetek Háza első
emeletén, a 23-as teremben
igehirdetéssel egybekötött elő-
adásra kerül sor Belső gyógyu-
lás az emlékek gyógyulása által
címmel. Előadó Horváth Zsom-
bor keresztény pszichológus.

Jótékonysági koncert és bál

A marosvásárhelyi Rotary Club
Téka az idén is megszervezi ha-

gyományos jótékonysági bálját,
az eseményre február 11-én
18.30- tól kerül sor Marosvásár-
helyen a Grand Szálló vendég-
lőjében. Ezt megelőzően 17 órá-
tól a Kultúrpalotában Bogányi
Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas zongoraművész, a finnor-
szági Fehér Rózsa lovagrend
tagja jótékonysági hangverse-
nyére kerül sor. Minden érdek-
lődőt szeretettel vár a szervező
klub, amely az idei rendezvény
bevételét a Kibéd község refor-
mátus templomában őrzött, Bo-
dor Péter marosvásárhelyi ezer-
mester által tervezett és épített
műemlék orgona restaurálására
fordítja. Az eseményről a 0744-
511-617-es telefonszámon, a
0265/263-774-es faxszámon,
illetve a csifomiklosadel@ya-

hoo.com e-mail címen lehet ér-
deklődni.

Klubnap szépkorúaknak

A Romániai Nyugdíjasok Egye-
sületének Maros megyei fiókja
a Marosvásárhelyi Polgármes-

teri Hivatallal közösen február
21-én klubnapot szervez a pol-
gármesteri hivatal víkendtelepi
vendégházában. Az érdekeltek
az egyesület megyei fiókjának
székházában (Marosvásárhely,
Bolyai utca 36. szám) keddtől
péntekig 10 és 13 óra között
iratkozhatnak fel az eseményre.

Nyakig pácban 
Marosvásárhelyen

A Hahota színtársulat Nyakig pác-
ban című zenés kabaré-előadását
tekintheti meg január 28-án, szom-
baton és 29- én, vasárnap este 7
órakor Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes termében. Az elő-
adásokra a Maros Művészegyüttes
és a Kultúrpalota jegypénztárainál
foglalható hely, internetes helyfog-
lalás a www.hahota.com olda-
lon lehetséges. A kabarét feb-
ruár 4-én, szombaton este 7
órakor megismétlik.

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.

2. oldal >> Naptár január 27–február 2.

Névnapok
Január 27. Angelika, János, Angéla
Január 28. Károly, Ágnes, Tamás,  Péter, Amália, Margit
Január 29. Adél, Ferenc, Valér, Etelka, Jónás 
Január 30. Gerda, Martina, Gellért, Orgona, Jácinta
Január 31. Marcella, János, Lujza, Péter, Ludovika
Február 1. Ignác, Kincső, Brigitta
Február 2. Gergely, Johanna, Áron, Mária, Brúnó

Ajánló

Kos: A héten ne arra figyeljen, hogy mit diktál az esze, sokkal
inkább az ösztöneit figyelje, hogy legbelülről mi az, amit el sze-
retne érni. Ne aggódjon, most ez vezeti önt sikerre, legyen szó
akár a munkáról, akár a magánéletről. Ez természetesen azt
eredményezheti, hogy közel nem az ön által elképzelt módon
alakulnak az ügyei.

Bika: A munkában most ne vegye be senkinek a hízelgő szavait.
Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy ezzel ráveszi önt egy fel-
adatra, majd elfelejt szólni feletteseiknek, hogy ön volt a kivi-
telező, és ő aratja le a babérokat. Járjon nyitott szemmel, valaki
ugyanis önt akarja. Ebből még bármi lehet.

Ikrek: Nem kell folyton a kis váradba húzódnia, és onnan szem-
lélni az eseményeket szerelem ügyben. Végre mutassa meg,
hogy ki ön, és mit érez igazából. Olyan partnere van most, aki
ezt értékeli, és nem fogja kihasználni. A munkahelyi balhék
most elkerülhetetlenek, álljon a sarkára, ne hagyja magát!

Rák: Hagyja abba a párja állandó ellenőrizgetését, mert rossz
vége lesz. Jogosan felháborodik, ugyanis most olyan események
mögött is összeesküvést sejt, amik teljesen ártatlanok. Neki
szabadságra van szüksége, önnek pedig egy kis nyugalomra.
Engedje őt ön nélkül kikapcsolódni.

Oroszlán: Ha már önre tört a pánik, hogy valaki máshoz járkál
szabadidejében a párja, akkor legalább álljon eléje, és kérdezze
meg. Egyszer azért, mert simán kiderülhet, hogy képzelődik,
másodszor azért, mert párját azzal kergeti máshoz, ha titkolja
előle az érzelmeit, vagy a háta mögött machinál. 

Szűz: Nem kell minden apró hibából elefántot csinálni. Ha foly-
ton azzal van elfoglalva, hogy mit nem csinált meg a múltban
tökéletesen, akkor a jelenben megoldandó feladataival fog el-
maradni. A szerelemben érdekes emberrel találkozhat, aki felkelti
az érdeklődését még akkor is, ha ő foglalt. 

Mérleg: Most úgy érezheti, hogy kiegyensúlyozott életébe egy
kis adrenalinra van szüksége, ezért minden kalandba önként
besétál. Nem a legjobbkor történik mindez, hiszen így a már
meglévő kapcsolatait kockáztathatja egy másik személy miatt,
és a keservesen összekuporgatott pénzét is veszélybe sodorhatja. 

Skorpió: A héten ön lesz a társaság középpontja, de még az
idegenek is önnel akarnak ismerkedni. Nem kell visszafognia
magát, élvezheti a népszerűséget, de akkor se legyen szerény,
amikor olyan ember próbálkozik be, aki máskor fúj önre. Ne en-
gedje, hogy levegyen a lábáról. Munkájában most jött el a nyu-
galom, a rend ideje. 

Nyilas: Egy múlt heti utazáson sok új ismerőst szerzett, akik
közt van olyan, akihez nem bánná, ha szorosabb szálak fűznék.
Ő is nyitott egy kapcsolatra, szóval hajrá, a lényeg, hogy mutassa
ki neki, mit is érez. A munkahelyén most nincsenek nagy válto-
zások. Mindenki nyugodtan végzi a munkáját.

Bak: Az önérzetét már egy ideje piszkálja, hogy olyan munkát
kell csinálnia, aminél ön sokkal többre lenne képes. Ön szerint.
A főnökei azonban előszeretettel ruháznak önre olyan felada-
tokat, amikben nem érzi a kihívást, viszont tény és való, hogy
jól fizetnek. Ennek a dilemmájának a héten hamar vége sza-
kad.

Vízöntő: Kissé zárkózott, bizalmatlan természete miatt kevés
a barátja, sőt a kollégái közt sincsen olyan, aki igazán közel áll
önhöz. Ez megnehezíti a napokban a helyzetét a munkahelyén.
Tény, hogy olyan dolgok miatt osztja az észt, amik az ön mun-
káját hátráltatják.

Halak: Persze tudjuk, hogy mindenről megvan a véleménye,
és ezt szereti is kinyilatkoztatni, de a héten nem ennek van itt
az ideje. Ne legyen minden ön körül lévővel utálatos, hiszen
nem feltétlenül a kollégák tehetnek arról, hogy most nem ér-
tékelik az ötleteit.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Arbeit
macht frei 
A végletekig felfokozott fasiszta cinizmus olyan vál-
tozatos formákat öltött az egykori náci haláltábo-
rokban, hogy képtelenség lenne akár elenyésző ré-
szét is felsorolni, vagy egyfajta rangsort felállítani.
Mert ki tudná megmondani, melyik az elvetemül-
tebb: „Endlösung”-nak, azaz „végleges megoldás-
nak” nevezni egy nép teljes kiirtását, „Washraum”,
vagyis „fürdő” feliratot tenni a gázkamra ajtajára,
vagy „minden madár visszatér fészkére” feliratú táb-
lát biggyeszteni az elfogott szökevény nyakába, mi-
közben visszakísérik a táborba, hogy nyilvánosan
felakasszák? Barátságosan megpaskolni a kezét, és
gratulálni szervezete ellenálló-képességéhez annak,
akin valamilyen perverz orvosi kísérletet hajtottak
végre, hogy aztán néhány perc múlva szívbe adott
kloroforminjekcióval végezzenek vele? Vagy a bir-
kenau-auschwitzi haláltábor fennállásának első
éveiben nyugtató, szimfonikus zenével fogadni a
deportáltakat a halálrámpán, „hogy enyhítsük a
szortírozás légkörét”, ahogy az egyik náci gazember
fogalmazott a nürnbergi per során? De az, hogy a
legnagyobb koncentrációs tábor bejárata fölé ha-
talmas, kovácsoltvas betűkkel kiírták: Arbeit macht
frei – a munka szabaddá tesz, talán mégiscsak a
legaljasabb. Annak a lágernek a bejáratára, ahol
az érkezők kilencven százalékát egyenesen a kre-
matóriumokba küldték, ahol nem „gyártottak” mást,
mint hullákat, és ahol az egyedüli „munka” a gáz-
kamrák és égetőkemencék működtetése volt…
Meggyőződésem, hogy a több millió ártatlan ember
pusztulását követelő haláltáborokban történt bor-
zalmakhoz való viszonyulás nem olvasottság, mű-
veltség, filo- vagy antiszemitizmus kérdése, hanem
pusztán a jóérzésé, az emberiességé. Mert, ami ott
történt, az lényegében az egész emberiség, mind-
annyiunk szégyene. Azok a foglyok, ott a barak-
kokban, sarat ettek. Meg tetveket. Olyan kegyetlen
vadállati éhség gyötörte őket, hogy megették a ru-
hájuk korcaiban nyüzsgő, saját vérükön hízott tet-
veket. Vélhetően erről nem hallott mindenki, pél-
dául említett paraziták egyik kései leszármazottja
sem – nevezetesen Mircea Muntean, a Maros me-
gyei prefektus kancellária-igazgatója –, aki a na-
pokban ezt írta ki a Facebook oldalára (mintegy
üzenetként a vásárhelyi tüntetők számára): „ARBEIT
MACHT FREI – asta sa inteleaga protestatarii”. Az
általános megrökönyödést kiváltó mondatot aztán
gyorsan le is törölte, és riporteri kérdésre azt vála-
szolta, hogy semmi köze a prefektúrai státusához
annak, amit magánemberként tesz, gondol vagy
ír. Főnöke, Marius Pascan így nyilatkozott az ügyről:
„Az, hogy mit gondol hivatalon kívül, az ő dolga.
Ameddig a prefektúrai munka alapelveit nem sérti
meg, nincs amit kommentálnom.”
Micsoda?! Ez nem sérti a „prefektúrai munka alap-
elveit”?! Ha egy tisztségviselő náci szlogent ír ki
egy közösségi oldalra, az magánügy? Nem, az nem
magánügy. Magánügy az, ha „Arbeit macht frei”
feliratú falvédőt varrat magának az anyósával, és
kiteszi a nappalija falára; magánügy az, ha az ott-
honi számítógépe monitorján Hitler vagy dr. Men-
gele fotója a háttérkép; magánügy az, hogyha ho-
rogkeresztes ágyneműben alszik, vagy ha kocsmai
sörözés közben holokausztos vicceken derülnek a
barátaival satöbbi. Ez nem az. Ez gyalázat.

Molnár Tibor

Mint ismeretes, illojális versennyel vádolja a Maros megyei önkormányzatot Alin Tişe, a Kolozs megyei
képviselő-testület elnöke. A demokrata-liberális elöljáró szerint a Maros Megyei Tanács törvénytelenül
nyújtott támogatást a marosvásárhelyi Transilvania repülőtérnek, ezért a bíróságon megtámadják az
önkormányzat határozatait, valamint az Európai Bizottsághoz és az Országos Versenytanácshoz fordulnak
az ügyben.

Reptér-ügy: Kolozs vs. Maros megye

„A törvényi előírások tiltják,
hogy a megyei önkormányzatok
támogassák a tulajdonukban levő
társaságokat. Míg Kolozs megye
csak befektetésekre, fejlesztésre ad
pénzt a reptérnek, addig a Maros
megyei önkormányzat a légikikötő
fenntartását támogatja, tisztes-
ségtelen versenyelőnyhöz juttatva
a Transilvania repteret, amely ez-
által a lehető legolcsóbb szolgál-
tatásokat biztosítja a légitársasá-
goknak”– így hangzik Tişe vádja.
Ugyanakkor szerinte a marosvá-
sárhelyi légikikötő az önkormány-
zati támogatásnak köszönheti,
hogy utasforgalma elérte az évi
200 ezret, ami még így is csupán
ötöde a kolozsvári reptér egymilliós
forgalmának.

„Nem értem, miért van Kolozs-
váron ez a felháborodás, hisz egy-
részt egy adott pillanatban a ko-
lozsvári reptér igazgatósága együtt
szeretett volna dolgozni a vásár-
helyi reptérrel, és egyáltalán nem
merültek fel ilyen ellentétes kér-
dések. Másrészt, az tudott dolog,
hogy a Transilvania reptérhez ké-
pest, a kolozsvári légitársaság ren-
geteg pénzt és finanszírozást ka-
pott nemcsak a helyi
önkormányzattól, hanem a kor-
mánytól is” – mondta el lapunknak
Balogh József, RMDSZ-es megyei
önkormányzati képviselő.  

A helyzetért a reptér 
parancsnoka okolható

Mihai Poruţiu demokrata-libe-
rális megyei tanácsos viszont logi-
kusnak tartja Tişe hozzáállását.
Szerinte várható volt Kolozs megye
lépése azok után, hogy Maros me-
gye évi egymillió eurónak megfe-
lelő összeggel támogatja a Tran-
silvania légikikötő működését. S
bár nem tudja, hogy törvénytelen-
e a légikikötő támogatása, abban
biztos, hogy az efféle versengés
nem tisztességes. Poruţiu elsősor-
ban Ştefan Runcant, a vidrátszegi
reptér parancsnokát teszi felelőssé,
mivel szerinte képtelen verseny-
képesen vezetni a nemzetközi lé-
gikikötőt. „El kell ismernünk, hogy
a rossz menedzsmentnek köszön-
hetően tisztességtelen konkuren-
ciát folytatunk” – nyilatkozta Po-
ruţiu.

„Runcan folyton azzal dicsek-
szik, hogy milyen sok utas veszi
igénybe a repülőteret. Könnyű any-
nyi légitársaságot és járatot Ma-
rosvásárhelyre csábítania, ha a mi-

nimumra csökkenti az illetékeket,
hogy utólag a megyei tanács pén-
zéből tartsa fenn azt. Egy parancs-
noknak azzal kellene foglalkoznia,
miként növelje a bevételeket. Se-
hol a világon a repülőterek nem
lennének nye  reségesek, ha az uta-
ztatáson kívül nem folytatnának
egyéb tevékenységeket. De Vidrát-
szegen még egy üdítőt sem árul-
nak” – fejezte ki nemtetszését Po-
ruţiu.

„Elfogadhatatlan, hogy az ön-
kormányzat pénzelje a légikikötőt,
hiszen az kereskedelmi társaság,
és legalább a saját működési költ-
ségeit ki kellene tudnia gazdál-
kodni, ellenkező esetben veszte-
séges. Runcannak azt kell
megértenie, hogy a repülőtér nem
filharmónia vagy múzeum, nem
kulturális intézmény, hanem ke-
reskedelmi társaság, és nem nor-
mális dolog, hogy veszteségeit ál-
lami pénzből fedezzék” –
jelentette ki a PD-L-s képviselő.

Nincs törvénytelenség

Ştefan Runcan tevékenysége
nem csak Poruţiunak szúrt szemet,
hanem az önkormányzat is több
ízben lemondásra szólította fel a
parancsnokot, az azonban nem
volt hajlandó megválni székétől. A
Maros és Kolozs megye közötti vita
kapcsán Lokodi Edit Emőke mégis
úgy véli, hogy az általa vezetett
önkormányzat nem követett el
semmiféle törvénytelenséget. És
bár az elnökasszony szerkesztősé-
günk többszöri megkeresésére sem

volt hajlandó válaszolni, más saj-
tóorgánumoknak azt nyilatkozta,
hogy semmiféle törvénybe ütköző
cselekedetről nincs szó. „Bármilyen
határozatot hozhatunk, ha az nem
törvényes, a prefektúra rögtön
megtámadja. A Transilvania repü-
lőtér esetében azonban egyetlen
rendelkezésünket sem küldték
vissza, vagy pereltek be érte” –
szögezte le Lokodi.

Mint ismeretes 2010-ben ép-
pen a Kolozs megyeiek voltak azok,
akik együttműködést javasoltak a
két repülőtér között. „Mi annak ide-
jén megalakítottuk a munkacso-
portunkat, amely kidolgozta a ja-
vaslatait, de a Kolozs megyeiek ezt
még csak válaszra sem méltatták.
Azt hiszem, Tişe úr akkori ajánlata
nem volt sem őszinte, sem komoly”
– fejtette ki véleményét Lokodi.
Úgy tűnik, a kolozsváriak hamar
elfelejtették, hogy a Transilvania
repülőtér számos ízben kisegítette
őket. A kifutópálya korszerűsítése-
kor, valamint ködös napokon a ko-
lozsvári járatok Vidrátszegen lan-
doltak, sőt, az itteni alkalmazottak
túlórát is vállalták, kisegítve ezzel
a kolozsvári kollégáikat.

A Transilvania 
repülőtér jövője

„Jelen helyzetben, ha feltesz-
szük azt a kérdést, hogy melyik
reptér felújítására lenne érdeme-
sebb befektetni, a vásárhelyit kel-
lene megneveznünk. Mert amíg
városunkban 3000 méteres kifu-
tósávot lehetne építtetni, addig

Kolozsváron nagyon nagy erőfe-
szítéssel lehetne csak megoldani
ezt a helyzetet, amely többek közt
a Szamos elterelését is igényelné”
– hívja fel a figyelmünket az
RMDSZ-es képviselő. „Ugyanakkor
meg kell említenem, hogy a vá-
sárhelyi reptér egy nagyon jó pá-
lyázat elbírálási időszakában van,
amellyel 40 millió eurós támoga-
tást kapna, és úgy gondolom, ami-
kor egy ilyen helyzettel állunk
szemben, ezt a kolozsvári vezető-
ségnek is támogatnia kellene, nem
pedig vádaskodni, és akadályozni
az előrelépést” – vélekedett Ba-
logh.

Tudott dolog, hogy a vásárhelyi
repülőtér egy olyan optimális hely-
zetben van, amelyet, ha kihasznál-
nánk, kiszoríthatnánk az Erdély
többi városaiban működő légiki-
kötőket. Vidrátszegen lehet a leg-
nagyobb kifutósávot kialakítani,
ettől pedig a környék legjobb re-
pülőtere lenne a Transilvania.

„Nem tekintjük vetélytársnak
a kolozsvári repteret, sőt, együtt-
működést szeretnénk velük, hi-
szen, ha elkészül a kifutósáv, és a
nagy kapacitású gépek a mi repü-
lőterünkön szállnak le, és a kolozs-
várin a kisebbek, ez nem jelentene
versengést a két légikikötő között,
és ugyanúgy működhetne az egy-
máshoz relatív közel lévő repülőtér.
Viszont az tény, hogy emiatt a két
reptér „értéke” meg fog változni”
– összegzett lapunknak Balogh Jó-
zsef.

Pál Piroska

Alin Tişe Lokodi Edit



Szimpátiatüntetés 
a magyar kormány mellett 
Január 21-én, a budapesti Hősök terére szervezett meg-
mozdulással egy időben a Magyar Polgári Párt szimpá-
tiatüntetést tartott Erdély több városában. A Kolozsvá-
ron, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában,
Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Sepsi -
szentgyörgyön, Kovásznán és Baróton összegyűltek előtt
elmondták a Hősök terének üzenetét, amelyet Maros-
vásárhelyen Andrássy Árpád olvasott fel. A szimpátia-
tüntetés a Magyar Himnusszal indult, ezt követően
László György, az MPP Maros megyei elnöke mondott
beszédet. hangsúlyozta: „Növekvő aggodalommal fi-
gyeltük és figyeljük Erdélyből és Székelyföldről, hogy a
nemzetközi nyilvánosságban megjelenő hazug és elfo-
gult híradások miként teremtenek olyan hangulatot,
amely méltatlan és igazságtalan színben tünteti fel Ma-
gyarországot. Úgy gondoljuk, a Kárpát- medencében
minden, magát magyarnak valló ember számára fontos
a magyar nemzet függetlensége és fölemelkedése” –
mondta a szónok, majd így fejezte be: „Mi is üzenjük: El
a kezekkel Magyarországról, el a kezekkel Székelyföldről,
el a kezekkel a magyarokról! A haza nem eladó! Áldd
meg a magyart, és ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!” 

Egyetemes imahét 

Vasárnap este a Vártemplomban indult az egyetemes
imahét, amelynek mottója: Mindnyájan el fogunk vál-
tozni, amelyet Pál apostol Korintusiakhoz írt első leve-
léből merítettek. Vasárnap este  Hajlák Attila római ka-
tolikus lelkész hirdetett igét. Hétfőn este a Szent Kozma
és Damján római katolikus templomban Lőrincz István
református lelkészt hallgathatták a hívek, kedden az
alsóvárosi (Ludasi utcai) református templomban Oláh
Dénes római katolikus lelkipásztor szolgált, szerdán a
Szent Imre római katolikus templomban (Ady negyed)
Lakatos Péter református lelkipásztor, csütörtökön a Ge-
cse utcai református Kistemplomban Papp Noémi evan-
gélikus lelkipásztor hirdet igét. Ma, pénteken este pén-
teken a Vártemplomban Nagy László unitárius
lelkipásztor, szombaton a kövesdombi unitárius temp-
lomban Sebestyén Péter római katolikus lelkipásztor,
vasárnap a Keresztelő Szent János római katolikus temp-
lomban Kántor Attila református lelkipásztor igehirde-
tésével zárul az imahét Vásárhelyen. 

Ősztől kötelező az előkészítő osztály

4774 hatéves Maros megyei gyermeknek kell szeptem-
bertől előkészítő osztályokban kezdenie az iskolát.  A
szóban forgó osztályok az iskolákban fognak működni,
egyelőre ismeretlen tanterv szerint. 
A tanfelügyelőség szerint nem lesz hiány tanerőkben,
még akkor sem, ha az idén egyszerre 9.975 kisdiák (4774
hatéves és 5.600 hétéves) kezdi meg az iskolát. A leg-
kisebbeket oktató tanerőket a Pedagógusok Háza által
szervezett továbbképzőkön készítik fel az új feladatra. 
A beiratkozás március 5-én kezdődik, a tanintézeteknek
kötelező módon fel kell venniük az illető körzetben lakó
hatéveseket. A törvény tiltja, hogy az iskolák felmérést
szervezzenek a gyermekek kiválogatására. A megye-
központban működő középiskolák közül kettőnek – a
Bolyai Líceumnak egy magyar, az Egyesülés középisko-
lának egy román tannyelvűt – lesz joga előkészítő osz-
tályt indítani. 
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Hírfolyam

Miután visszahelyezték po-
zíciójába a „rohammentő
doktort”, és a vásárhelyi
tüntetések vérszegénnyé
váltak, Bukarestben vi-
szont továbbra is kitartot-
tak a tüntető csoportok
(nagy tömegekről azért túl-
zás lenne beszélni), a mi kis
provinciális, krónikus hata-
lomhiányban szenvedő el-
lenzéki pártalakulataink
tüntetői is új erőre kaptak. 

Amíg a fővárosi demonst-
rálók körében továbbra is az ál-
lamelnök maradt az első számú
közellenség, addig itt, Vásárhe-
lyen fontosabbnak találták a
polgármester ellen kiélezni a
felháborodott személyek ha-
ragját, mert ők is, akárcsak a
magyar politikusok, benne lát-
ják az igazi, legyőzhetetlen
„hétfejű sárkányt”. Így aztán a
polgármesteri vagy a prefektusi
székre pályázó, főleg a román
választókat megszólító pártve-
zérek és önjelöltek kiálltak a
térre a luxusszállodák közvetlen
közelében, a Virágóránál, és kó-
rusban szidták, és lemondásra

szólították fel azokat, akik még
néhány hónapig a város és a
megye vezetését kell ellátniuk. 

Ehhez a felerősödő offenzí-
vához szükség volt arra is, hogy
a prefektus sajtófelelőse egy
szerencsétlen kor még szeren-
csétlenebb szlogenjét írja ki egy
közösségi portálra, és ezáltal
egy könnyen kihasználható tá-
madási felületet nyújtson az
eddig tehetetlen lokális ellen-
zéknek. Jogos a felháborodás,
de ugyanakkor nevetséges is,
hogy mennyire „éberek” és két-
ségbeesettek egyesek, amikor
a politikai tőke kovácsolásáról
vagy rombolásáról van szó. Az
egyik felháborodott személy
éppen az, aki a kommunista
diktátorunk nemrég elhunyt
udvari költőjéről akar Maros-
vásárhelyen iskolát elnevezni.
Hol van itt a következetesség
és a szavahihetőség? Az Egye-
sülés Napja is mindössze egy
jó alkalom volt sokak számára
a román kormány és a helyi ve-
zetők ellen tüntetni. Az RMDSZ-
nek sem túl szerencsés a hely-
zete, mert ha el is határolódik

az államelnöktől, a kormány-
zati szerepvállalás miatt nem
szabadulhat meg a felelősség-
revonástól. Egyetlen szeren-
cséje: szavazóbázisának nem-
zetiségi alapon történő (és nem
eredményorientált) voksolói
magatartása, illetve a belső –
erdélyi magyarságon belüli –
ellenzékének a balkezessége le-
het.

Az utóbbi időben, bár az
anyaországban és az erdélyi po-
litikában a magyarság a meg-
osztás betegségével küzdött, és
folyamatosan önmaga ellen
harcolt, ám itt, furcsamód, „fel-
fedezték a spanyolviaszt”. Az ed-
dig csak acsarkodó felek egy-
más nyakába borultak, és
elkötelezték magukat egy közös
jelölt mellett. Maradt még egy
kis „határozatlansági tényező”,
de szinte biztosra vehető az
„összefogás jelöltjének” a sze-
mélye. A korábbi helyhatósági
választások során is voltak már
hasonló egységes jelöltek, de
amint tudjuk, az utóbbi alkal-
mak során egyikük sem járt si-
kerrel. Ehhez hozzájárult az el-

lenjelölt jó szereplése, és az et-
nikai arányok módosulása is. 

A mostani magyar jelölt sze-
mélyét esetlegesen illető kriti-
káktól eltekintve, felmerülhet
az a kérdés, hogy mit változtat
az új jelölt az előző elvesztett
választásokhoz képest? Mi az a
plusz, aminek köszönhetően
most jobb esélyekkel indulna a
megmérettetésre? Természete-
sen, nagyon örvendetes az érin-
tett személyek lelkes hozzáál-
lása, az alázatos és önmagukat
felvállaló magatartása, a nagy-
fokú bizakodás és optimizmus,
de mintha egy déja-vu érzéssel
lenne dolgunk, hiszen többnyire
ugyanilyen alapokra épültek a
korábbi jelölések is. Azóta szá-
munkra csak még előnytele-
nebbekké váltak az etnikai ará-
nyok, az RMDSZ hatalmi
„visszaélései” pedig csak tovább
erodálták az érintett választó-
közönséget. Mindent egybe-
vetve, egy még nehezebb vá-
lasztás előtt állunk. Mi lesz erre
a győztes stratégia?

Ferencz Zsombor

Vihar a biliben

A taláros testület szerdai döntése szerint alkotmányellenes a parlamenti és önkormányzati
választások összevonására vonatkozó törvény. 

A választások összevonását
a kormány erőszakolta át, az er-
ről rendelkező törvényt parla-
menti vita mellőzésével, azaz fe-
lelősségvállalással fogadták el.
Az ellenzéki pártok az alkot-
mánybírósághoz fordultak,
amely két halasztás után hozta
meg döntését. 

Amíg nem ismertetik a dön-
tés hivatalos indoklását, addig
nem világos, milyen következ-
ményeket von az maga után.
Szakértők és törvényhozók vé-
leménye szerint, ha az említett
dokumentumban kimondják: a

két választás egy időbeni meg-
tartása alkotmányellenes, akkor
júniusban lesznek a helyható-
sági választások. Ha viszont nin-
csenek lényegi, csupán formai

kifogások, akkor a jogszabályt
visszaküldik a törvényhozásnak,
ahol eszközölhetik a szükséges
módosításokat, s újra szavazhat-
nak róla. Tehát a bizonytalanság

az összevont választásokat ille-
tően még legalább két-három
hátig, az alkotmánybírósági
döntés indoklásának nyilvános-
ságra hozataláig tart.

Döntött az Alkotmánybíróság:

Bizonytalanná vált, hogy 
lesznek-e összevont választások

Megszólalt az államelnök:

Mialatt az Egyetem téren,
az időjárás viszontagságai-
val dacolva, már tizenhar-
madik napja tüntettek,
szerdán sajtótájékoztatón
próbálta magyarázni bizo-
nyítványát Traian Basescu. 

Semmi újat nem mondó be-
szédének talán legfontosabb
megállapítása, hogy vissza kell

állítani a bizalmat közötte és a
nép között. A hogyanról viszont
egyetlen szót sem ejtett. Az ál-
lamfő kemény bírálattal illetett
valamennyi pártot, amiért nem
képesek megújulni, nem tudnak
hiteles politikusokat felmutatni.
A kormánypártról, a PDL-ről
szólva azt mondta: ha ő lett volna
az élén, biztosan jobban állna

most a párt szénája. (A minisz-
terelnök teljesítményéről nem
szólt, bár az általa mondottak
alapján világos, hogyan véleke-
dik róla.) Kitért a munkahelyte-
remtés szükségességére, a
korrupció visszaszorításának je-
lentőségére, az európai források
lehívásának jelentőségére, az ál-
lamreform elé gördített akadá-

lyokra s egyéb hasonló, mindenki
által untig ismert általánossá-
gokra. A tüntetők követeléseihez
nem volt hozzáfűzni valója. “Ha-
jóskapitányként soha nem for-
dult elő, hogy útirányt tévesszek,
biztosíthatom önöket, hogy ez
alkalommal sem fog ez előfor-
dulni” – zárta semmitmondó be-
szédét Traian Basescu. 

Mindenki hibás, csak ő nem



Elhibázták
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Közüzemet szeretnének 
Erdőszentgyörgyön

A városi önkormányzat saját kezébe venné a közüzemi szol-
gáltatásokat. Az új vállalat az ivóvíz- és csatornahálózat kar-
bantartását, a hulladékbegyűjtést, a közterületek és zöld-
övezetek fenntartását, a ravatalozó működtetését és a
közintézmények karbantartását látná el. Az sem mellékes,
hogy a szolgáltatásokat az önkormányzat saját irányítása
alá vonná, ezáltal egyszerre olcsóbbá is tenné a lakosság
számára, ugyanakkor munkalehetőséget is biztosíthatna a
helyi munkaerő számára. 
Jelenleg az engedélyeztetési folyamat beindításának jogi
lehetőségeit, feltételeit tisztázzák.  

„Szabadságom az írás”
Magyar nyelvű esszéíró pályázat
középiskolás diákok számára

A „Gúzsba kötve táncolni” címmel immár három alkalommal
megrendezett sikeres fordítóverseny folytatásaként és ki-
egészítéseként, a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem Humántudományok Tanszéke „Szabadsá-
gom az írás” címmel magyar nyelvű esszéíró versenyt hirdet
középiskolák 11-12. osztályos tanulói számára a 2011/2012-
es tanévben. 
A verseny célja, hogy az irodalom iránt érdeklődő, az esszét,
mint kreatív írásgyakorlatot kihívásnak tekintő középiskolás
diákok számára megmutatkozási és megmérettetési lehe-
tőséget biztosítson. 
Amint azt a műfaj számos híres művelője tanúsítja – min-
denekelőtt az elődök, Marcus Aurelius, Szent Ágoston, to-
vábbá Michel Eyquem de Montaigne, a nagy alapító, illetőleg
a magyar, román és világirodalom nagyjai, köztük Babits
Mihály, Szerb Antal, Németh László, Márai Sándor, Cs. Szabó
László, Szilágyi Júlia, Jorge Luis Borges, Thomas Mann, Marcel
Proust, Albert Camus, Gabriel Liiceanu, Esterházy Péter és
hosszan sorolhatnánk –, esszé a szabadság műfaja, amelyben
a gondolat maga szüli a formát, a forma pedig ösztönzi a
gondolatot. Egyfajta utazás ismerős és ismeretlen tájakra,
amelyek az írás során tárulkoznak fel az utazó számára. A
szárnyaló gondolat helye, amelyet az írás törvényei mederbe
kényszerítenek. Vitára, állásfoglalásra ösztönző kaland, játék,
ugyanakkor szembesülés önmagunkkal, létünkkel, korláta-
inkkal. 
Lehet-e esszét tanítani? – teszi fel a kérdést könyvének cí-
mében a műfajra reflektáló Szilágyi Júlia. Lehet-e tanulni
az esszéírást? – fordíthatjuk meg a kérdést. A szerző válasz-
ként a következőt mondja: „Meg lehet kísérelni. Nem is kell
hozzá sok minden: néhány könyv, sok-sok idő az olvasásra,
meg hely, persze, és vitakedv.”
A 2011/2012-es tanévben meghirdetésre kerülő pályázatot
és vetélkedőt kétfordulósra tervezzük: 
1. A verseny első szakasza interneten keresztül zajlik: az
esszéket jelszóval ellátott dokumentumban juttatják el a
versenyzők a Humán Tanszék e-mail címére (siposkatalin@sa-
pientia.siculorum.ro). Külön dokumentumnak kell tartal-
maznia a jelszó feloldását (név, iskola, osztály, lakcím). E
szakasz értékelése előválogatásként szolgál a második for-
dulóhoz. 
2. A legjobbnak ítélt pályamunkák szerzői a Humán Tudo-
mányok Tanszékén vesznek részt a döntőn, amelynek kere-
tében a helyszínen kell bizonyítaniuk íráskészségüket. 
Jelentkezési feltétel: 
A vetélkedő egyéni jellegű, középiskolák 11.-12. osztályos
tanulói jelentkezhetnek a versenyre. Nevezési díj nincs. Be-
küldési határidő: 2012. február 17. 
A 2012-es verseny témáiról osztályonként, ajánlott olvas-
mányokról, formai követelményekről, értékelésről, ered-
ményhirdetésről a www.csik.sapientia.ro/ghkar/ honlapon. 

HIRFOLYAM 

Egy, az erdélyi magyar lakosság körében
végzett közvélemény-kutatás eredmé-
nyeit ismertették a múlt héten. A fel-
mérést, amelynek során Erdély 16 me-
gyéjében 1190 főt kérdeztek meg, a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végezte
múlt év decemberében. Sietek már a le-
gelején kijelenteni: kizárólag a belső
használatra rendelt, nem a nyilvános-
ságnak szánt felméréseknek vagyok haj-
landó hinni. A különböző médiákban
megszellőztetettek rendszerint manipu-
lációs szándékból készülnek, hamis ada-
taik, az azokból leszűrt következtetések
a megrendelő üzleti, illetve politikai ér-
dekeit szolgálják. 

Akkor lássuk, mire is jutottak a „kisebb-
ségkutatók”: Az egyik legfontosabb meg-
állapításuk szerint az erdélyi magyaroknak
a többsége, 83 százaléka pesszimista, úgy
gondolja, hogy Romániában rossz irányba
mennek a dolgok, s csupán 9 százaléka
szerint a jó irányba. Az erdélyi magyarok
mindennapjainak legfontosabb három
problémájaként a munkanélküliséget, az
alacsony fizetéseket és az egészségügyi
rendszer színvonalát nevezték meg. Ha az

első kettőhöz közvetlenül nem is köthető
a kormánykoalícióhoz tartozó RMDSZ, an-
nál inkább az egészségügyhöz, amelyet
miniszterei által irányít. Talán nem felej-
tették el: az országon végigsöprő tünte-
téshullámot éppen a közvitára bocsátott,
majd hirtelen visszavont egészségügyi ke-
rettörvény váltotta ki. Ennek ellenére a
megkérdezettek 51 százaléka elégedett
az RMDSZ kormányzati teljesítményével.
Amiből – ha hinni lehet a közvélemény-
kutatóknak – akár azt a következtetést is
levonhatnánk, hogy – sarkosan fogal-
mazva – 51 százalékuk elégedett azzal,
hogy az országban rossz irányba mennek
a dolgok. Így lenne? 
Az erdélyi magyarok voksolási szándékát
tudakoló kérdésre adott válaszok is fel-
vetnek némi aggályokat. Az, hogy a meg-
kérdezettek 57 százaléka elmenne sza-
vazni, nos, az azt bizonyítja, hogy nem
veszett ki teljesen a közélet iránti érdek-
lődés a lakosságból. A pártpreferenciák
tekintetében viszont már erős kételyek
merülnek fel. A felmérés szerint a vála-
szadók 72 százaléka az RMDSZ-re adná
szavazatát, s csak 5,1 az EMNP-re, illetve
3,2 az MPP-re. Foglaljuk össze: tízből nyol-

can úgy vélekednek, hogy rossz irányba
mennek, rossz irányba kormányozzák az
ország dolgait, viszont – a kutatás ada-
taiból ez derül ki – a kormányzásban részt
vevő RMDSZ-nek semmi felelőssége nincs
ebben, hisz tízből heten mégiscsak rájuk
szavaznának. Itt akkora ellentmondás lát-
szik, amit nehezen tudnának feloldani
azok a kisebbségkutatók. 
Könnyen elintézhetném az egészet azzal,
hogy Churchillt idézzem, aki azt találta
mondani, hogy „csak annak a statisztiká-
nak – esetünkben felmérésnek – hiszek,
amelynek adatait magam hamisítottam”,
de nem teszem. Viszont arra nyomatéko-
san felhívnám a figyelmet, hogy a felmé-
rés eredményei nyilvánosságra hozatalá-
nak időpontját rosszul választották meg
a megrendelők. Akkor bizonygatni az
RMDSZ népszerűségét, amikor az egész
ország a kormányzat ellen tüntet – még
egyszer: az egészségügyi kerettörvény
robbantotta ki a tiltakozást! –, azt hiszem,
nagyfokú elbizakodottságra, vagy a hely-
zet teljes félreértésére utal. Ez pedig több
mint bűn: ez hiba. 

Szentgyörgyi László 

A nagynevű vásárhelyi színésznő, Farkas Ibolya, a Tompa Miklós Társulat örökös tagja immár
huszadik alkalommal közönség elé vitte a Börtönnaplót, a Fedák Sári élettörténetéből összeállított
másfél órás színdarabot, amelyet a művésznő rendezett, és adott elő. 

Az előadás címét tükrözve a színpad
hangulatát a szét- és összehúzható rácsos
ablakú falak, a darab során multifunkcio-
nális elemként működő lépcsőfokok, né-
hány szék és mélyebben egy egész falrészt
betöltő rácsozat fokozták. A Szabó Anna-
mária által megálmodott és kivitelezett si-
vár börtönre utaló díszlet és jelmezek tö-
kéletes szimbiózist alkottak a mű témájával
és hangulatával, de a Farkas Ibolya által
megelevenített Fedák Sárival, a darab „pri-
madonnájával” is.

Amint a művésznő a színpadra lépett,
és a reflektorfények felkapcsolódtak, egy-
szerre élettel telivé, színessé, mozgalmassá,
érdekfeszítővé vált a szemünk elé táruló
látvány. Egy másodpercig sem unatkozha-
tott a néző: feszes ritmusú, magával ragadó,
„öntörvényű” darabot láthattunk, amelyben
legmegdöbbentőbb az volt, hogy csupán a
darab vége felé jutott el a tudatunkig, hogy
a 100 perces előadást egyetlen ember
játszta végig. Farkas Ibolya annyira tökéletes
beleéléssel személyesített meg minden –
a darabban – „szerepet kapó” személyt,
hogy amellett, hogy az színpadon mind-
végig egymaga volt csak jelen, lelki sze-
meink előtt láttunk mindenkit, aki „meg-
szólalt”. És nem is voltak kevesen. A művésznő
ugyanolyan hitelesen játszotta el a mély, szi-
gorú és ellentmondást nem tűrő hangú ki-
hallgató tiszteket, mint a szelíd hangú, türel-
mes és megfontolt, éppen kivégzésre készülő
cellatársát, valamint a tehetséges írót, nagy
szerelmét, Molnár Ferencet, és a háborús bű-
nösnek ítélt öreg takarítónőt is. 

És persze Fedák Sárit. 

Egész előadás alatt az volt az érzésem,
hogy ezt a szerepet Farkas Ibolyának szánta
a Mindenható is. És valószínűleg nem vé-
letlenül, hisz Fedák is korának egyik legis-
mertebb és legsikeresebb színésznője volt,
ellentmondásos, de ugyanakkor hihetetle-
nül érdekfeszítő és vonzó személyiséggel
megáldva, egy olyan művésznő, aki átélt
háborút, rendszerváltásokat és olyan meg-
aláztatásokat, amelyeket nem sok ember
visel el ép ésszel. Erről akaratlanul is Farkas
Ibolya rengeteg akadályba ütköző, a hata-
lom tiltásaival szembeszálló, az „elvtársi
inkvizíció” ellenkezésével is megküzdő Lovak

a Virágoskertben egyéni előadásának tör-
ténete jutott eszembe. Azt hiszem, elmond-
hatjuk, hogy nem véletlenül választotta
színrevitelre a színésznő éppen ezt a mű-
vet.

Nyilván, a darab nem Fedák sikereit és
színpadi tevékenységét magasztalja. Úgy
ismerhetjük meg a – történelem folyamán
hol „vörösnek”, hol nyilasnak titulált –  pri-
madonnát, mint embert. Becsületes, kara-
kán, őszinte, szókimondó, magabiztos, ha-
záját és a színpadot tisztelő és szerető, de
helyenként stílusosan humoros, ironikus
embert. Nőt, aki nem fél a börtöntől, aki
megőrzi a borzasztó körülmények között is
türelmét, és képzeletével kitágítja foghá-
zának falait. Nagy szavaknak tűnhetnek
ezek, az előadás azonban kerüli a patetiz-
must, nagyon jó érzékkel váltogatja a drá-
mai és derűsebb perceket, harmonikusan
kapcsolódik egymásba mosolygós és meg-
rendítő mozzanat. Amikor kicsordulna a
néző könnye, ellenszerként keserű humort
és iróniát adagol a művésznő.

Fedákra művészként jellemző volt, hogy
fellépései során kínosan ügyelt arra, hogy
ő legyen középpontban, és senki se takarja
a színpadon. Ezért is tökéletesen találó a
monodráma a témához és a megelevenített
főhőshöz. Farkas Ibolya be- és kitöltötte a
színpadot, bejátszva azt, úgy, hogy egy per-
cig sem támadt olyan érzésünk, hogy valaki
hiányozna a színről. 

Meg- és visszatapsoltuk. Többször is.

Pál Piroska

Büntetett bűntelenség



Nos, ez valóban tiszta be-
széd. A világ legtekintélyesebb
globális orgánumainak egyike
tehát világossá teszi, hogy –
ha még bárkinek kételyei lettek
volna ezzel kapcsolatban – a
globális hatalmi rendszer szá-
mára tökéletesen érdektelen,
hogy a magyar választó hogyan
vélekedik Orbán Viktor sorsát
illetően, mert az nem itt, ha-
nem a birodalmi központokban
dől el.

Minden rosszban van va-
lami jó, s ebben a most kavargó
„rosszban” az a jó, hogy 
legalább eloszlat minden illú-
ziót a nyugatias demokrácia
működési mechanizmusait il-
letően. Vagyis egyértelművé
teszi, hogy a „demokrácia” csak
addig „működik”, amíg az érin-
tettek ugyanazt gondolják és
akarják, amit a globális hatalmi
központok. Probléma akkor
van, ha véletlenül nem azt
akarják, akkor viszont először
figyelmeztetés van, aztán fe-
gyelmezés, aztán, ha ez sem
használ, akkor felszámolás. Or-
bán Viktor sorsa most éppen
ebbe az irányba látszik fordulni.

Tegyük fel a kérdést, hogy
miért! Válaszhoz úgy juthatunk,
ha kicsit szélesebb történelmi
horizonton próbáljuk megvizs-
gálni a kérdést. Orbán Viktor
már a választások másnapján
arról beszélt, hogy ami zajlik,
az forradalom és szabadság-
harc, így az 1848-cal és 1956-
tal való összevetés önként adó-
dik. Mindkét esetben először
azt hitte a magyarság, hogy
egy új és jobb kormány meg-
oldást hoz. Ám mindkét alka-
lommal kiderült, hogy a „rend-
szer” megváltoztatása nélkül
az új kormány is tehetetlen.
Amikor viszont nekiláttunk a
rendszer átalakításának, forra-
dalmunkat vérbe fojtotta és
mindkét forradalom miniszter-
elnökét kivégeztette a biroda-
lom. Annak ellenére, hogy
mindkét személy, Batthyányi
Lajos és Nagy Imre egyaránt a
birodalom leghűségesebb híve
és kiszolgálója volt egész addigi
élete során.

Van-e bátorságunk ezt a
történelmi analógiát a mai
helyzetre is alkalmazni? A po-
litikai pályáját kezdő Orbán Vik-
tor nemcsak egyszerűen a Nyu-
gat globális birodalmának híve
volt, de személyében a biroda-

lom a „rendszerváltás” nevű
pusztító konstrukciójának
„csúcsfegyverét” vélte felfe-
dezni. Globális véleményha-
talmi rendszerével, a médiával
az egekbe emelte, közép-eu-
rópai politikai szupersztárt épí-
tett belőle. Ám 1993 őszén
olyan drámai fordulat játszó-
dott le, amely valójában a ki-
indulópontja a birodalom és
Orbán Viktor közötti, ma már
egyre pusztítóbb konfliktusnak.
Hogy pontosan milyen lelki, er-
kölcsi és szellemi átalakulási
folyamatok nyomán, azt soha
nem fogjuk pontosan meg-
tudni, de Orbán Viktor ettől
kezdve újabb és újabb tanújelét
adja annak, hogy – elismerve
a birodalom létét és meghatá-
rozó szerepét – Magyarország
számára a fennállónál kedve-
zőbb alkufeltételeket terem-
tene.

A fordulat már akkor, 1993-
ban is kiváltotta a birodalom
megtorló dühét, és ennek kö-
vetkeztében az akkor még fö-
lényesen vezető Fidesz a nyolc
hónappal későbbi választáso-
kon a parlamentbe alig bejutni
képes politikai páriává vált. Or-
bán azonban anteuszi alkat,
akit a görög mitológia szerint
mindig legyőztek ugyan, de
amint a földdel érintkezett, ab-
ból újabb spirituális energiákat
nyerve felpattant, és folytatta
a küzdelmet.

A birodalom 1998-ban
ugyan nem akadályozta meg
kormányra kerülését, de első
kormányzásának tapasztalata-

iból okulva 2002-ben és 2006-
ban már igen. Egyelőre nehéz
pontosan meghatározni, hogy
miért nem akadályozta meg
2010-es kétharmados győzel-
mét, de a fejlemények lassan
kirajzolják ennek a körvonalait
is. Feltehetőleg úgy gondolta,
hogy a fényes győzelem való-
jában végzetes csapda Orbán
Viktor számára. A globális
pénzfegyverekkel vívott világ-
háború ugyanis kritikus szaka-
szához érkezett. Mesterségesen
keltett hisztériák segítségével
bármelyik ország néhány hó-
nap alatt romba dönthető. Úgy
vélték tehát, hogy a játszma
„csiki-csuki” jellegű lesz. Ha Or-
bán Viktor behódol, úgy az is
kiváló a birodalom számára,
mert anyagilag még inkább ki-
foszthatja az országot, és a be-
hódolás tényével erkölcsileg ki-
foszthatja magát Orbán Viktort.
Ha pedig hazáját védve ellenáll,
az azért jó a birodalomnak,
mert akkor végre megtorol-
hatja rajta minden eddigi sé-
relmét. És még egy táblát is
akaszthat a nyakába a felirattal,
így jár mindenki, aki a biroda-
lommal dacolni mer. És Orbán
az utóbbit választotta, ellenállt,
és a birodalom megtorló dühe
most megsemmisítéssel fenye-
geti.

1848 és 1956 példája jelzi,
hogy minden ilyen kísérlet va-
lójában az egész világhatalmi
status quo megbontását je-
lenti, így esélye csak akkor van,
ha egyfelől a nép teljes egysé-
get és eltökéltséget mutat,
másfelől sikerül olyan új szö-

vetségi rendszer létrejöttét elő-
segíteni, amely védelmet nyújt
a birodalmi megtorlással szem-
ben. Mindkét történelmi kísér-
letünk azért bukott el, mert
nem tudta egyszerre mindkét
feltételt teljesíteni. És most is
vesztésre állunk. A globális ha-
talmi rend azonban veszélye-
sen instabil állapotban van, a
helyzet rövid idő alatt is drá-
maian megváltozhat. És kide-
rülhet, hogy az óvatlan OVét-
lanítás kísérlete a birodalom
részéről „több mint bűn, hiba”
volt… 

Bogár László 

Sarkosan fogalmazva

Orbántól hangos
a nyugati sajtó
A külföldi sajtó szerint a magyar miniszterelnök min-
dent megtett a nézeteltérések elsimításáért. Több új-
ság megjegyzi: erre azért van szükség, hogy Magyar-
ország tárgyalhasson a Nemzetközi Valutaalappal. 

A magyar miniszterelnök mindent megtett azért, hogy
csökkentse a nézetkülönbségeket az Európai Unióval, amikor
azzal érvelt, hogy az uniós kifogások technikai jellegűek –
írja a kommentárjában a BBC.

A magyar miniszterelnök uniós parlamenti támogatást
sürgetett a magyar kormány reformjaihoz, és gyors komp-
romisszumot ígért a kifogásolt törvények esetében – írja a
Daily Telegraph. A brit konzervatív napilap megjegyzi, hogy
ha Magyarország nem tesz eleget az elvárásoknak, akkor a
vita az Európai Bíróság elé kerülhet, ez viszont meghiúsíthatja
a tárgyalásokat az IMF-fel.

Felértékelődés
A Frankfurter Allgemeine Zeitung című német konzervatív

lap kommentárjában azt emelte ki, hogy Orbán Viktor fel-
szólalása az EP-ben az intézmény felértékelődését jelenti,
hiszen „a nemzeti parlament iránti kormányzati felelősség”
a lépéssel átkerül az Európai Parlament elé, és ezzel a magyar
kérdés „közös európai felelősségé válik”.

A Der Tagesspiegel című liberális lap kommentárjában
megjegyzi, hogy a központi bank és az igazságszolgáltatás
függetlenségének a megnyirbálásával szakadt el a cérna a
bizottságnál.

Gyenge ellenzék
A Berliner Zeitung című baloldali lap ugyanakkor arról ír,

hogy a magyar parlamenti ellenzék „erőtlen, az utcákon
pedig még gyenge”, így csak az európai intézmények tudják
a miniszterelnököt „a szabályok és jogi normák betartására
kényszeríteni”. 

Jerzy Buzek, az Európai Parlament napokban távozott el-
nöke a Gazeta Wyborczának nyilatkozva kiemelte, hogy a
magyar kormány politikája csak az előzmények, egyebek
közt a elődöktől átvett, az ország súlyos gazdasági helyzeté-
nek figyelembevételével értékelhető.

LM
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Óvatlan OVétlanítás

Ez az a pillanat, amikor egyáltalán nem
érdekel, mit mond és ír Békemenetünk-
ről a hazug balliberális média itthon és
külföldön. 

Akik ott voltunk, csendesen és nyugodtan
erőt mutattunk. Magunk számára is tanúsítottuk,
hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni,
megalázni, elkergetni saját hazánkból. Megmu-
tattuk, milyen a nemzeti érzés és a sokat emle-
getett és hiányolt összefogás. Ez volt az a felvo-
nulás, ahol minden felirattal egyet lehetett érteni.
Nem gyűlöletet keltett, nem uszított egy sem,
csak rövid és tényszerű kérés, felszólítás, kijelentés
volt. A hullámzó tömegben ismeretlen emberek
elegyedtek szóba egymással barátságosan, régi
ismerősként. Nagyon sokan voltunk, mindegy is,
ki hány embert számolt, éppen elegen voltunk
ahhoz, hogy tudassuk a világgal és a hazai un-
dokokkal: nem leszünk gyarmat. Kicsit realistáb-
ban fogalmazva: maradék függetlenségünkről
nem mondunk le. Állami létünk kezdete óta ke-
rültünk már néhányszor gyarmati sorba, van

némi tapasztalatunk arról, hogyan kell ellenállni.
Ahogy éppen lehet. Iszonyatos túlerővel, hazug-
ságokkal, rágalmakkal, valódi és pénzügyi fegy-
verekkel szemben. Mindig, ahogy lehet. A nemzet
nem hagyja cserben azt a kormányt, amely hosz-
szú idő óta először vállalja a magyarság érdeke-
inek képviseletét. Ezt minden épeszű ember érzi,
akinek helyén van a szíve. De ezt érzik külföldön
is mindazok, akiket balliberális kormányuk elárult,
becsapott, kiárusított. Bármilyen nehéz helyzet-
ben van hazánk, ők tisztelettel és némi irigységgel
tekintenek ránk, mert ki merjük mondani, amit
ők otthon nem. Márai Sándor gyönyörű versében
(Mennyből az angyal) olvassuk: „És kérdik, egyre
többen kérdik, / Hebegve, mert végképp nem
értik – / Ők, akik örökségbe kapták – : / Ilyen
nagy dolog a Szabadság?…” Mert a gyarmat-
tartók örök hazugsága, hogy folyton fel akarnak
minket szabadítani… Önmagunktól. Mi pedig
nem szeretnénk ezt.

Szentmihályi Szabó Péter 

A Magyarország, a magyar kormány és legfőképpen az Orbán Viktor miniszterelnök elleni tá-
madássorozat kritikus pontjához érkezett. Ezt talán a legegyértelműbben az Economist egyik
írása fejezi ki, amely nemes egyszerűséggel így fogalmaz: Orbán Viktor a partvonalon kívülre
került, sorsa nem a magyar parlamentben, hanem Brüsszelben és Washingtonban fog eldőlni.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Sokan azt hiszik, hogy nagyon jó üzletet csináltak, mikor
eladták a lelküket, az ördög viszont nem győz csodálkozni,
hogy milyen olcsón jutott hozzá.

Vásárhelyi Hírlap – véle-
mény rovat, névtelen beíró:
„Elképesztő, hogy egyes ma-
gyarok mennyire kozmopoliták!
(Így, ilyen „semleges” magatar-
tással az autonómiát sosem
tudjuk kiharcolni!!) A szilvesz-
teri főtéri műsorral kapcsolat-
ban is ahelyett, hogy örvendtek
volna egyesek, hogy megtör-
tént a Nagy Csoda: többet da-
loltak magyarul, mint románul,
egyesek visszasírják az olyano-
kat, mint Király Viktor, aki a
múlt szilveszter meghívottja
volt és repertoárjából – amely
hat dalból állt – csak kettő volt
magyar! Ez a híres színvonal??!
Őt kellett volna visszahívni?
Vagy talán a lánytestvérét, Lin-
dát? Aki annyira „idegen lelkű”,
hogy egy gálaműsor alkalmá-
ból a budapesti Papp László
Sportcsarnokban belesült a Ma-
gyar Himnuszba. A mi „igaz
magyar szívünket” a kinti janu-
ári hidegben és vele a testün-
ket, lelkünket, csak a mi ízes
magyar nyelvünkön felcsen-
dülő dalok melegíthetik fel!!
Bármennyire is az angol nyelv
két világhatalom hivatalos
nyelve!”
Mit is tehetnénk hozzá? Talán
csak annyit, hogy Isten bizo-
nyára szereti a hülyéket, ha
ennyit teremtett belőlük.

Korbácsütéses matema-
tika. Rabszolgás számtanpél-
dák miatt támadt gondja kilenc
tanárnak az Egyesült Államok-
ban: afroamerikaiak egy szer-
vezete egyenesen elbocsátásu-
kat követeli. Harmadik
osztályosok egyebek közt a kö-
vetkező számtanpéldát kapták:
„Egy fán 56 narancs van. Ha
nyolc rabszolga mindegyike
ugyanannyit szüretel le, akkor
hány narancsot szednek fejen-
ként?” Vagy egy másik: „Ha Fre-
derick két korbácsütést kap na-
ponta, akkor hányat kap egy
hét alatt?” Az illetékes tanfel-
ügyelet közölte, hogy az érin-
tett iskola igazgatójával dol-
goznak a probléma
megoldásán, és biztosítani
akarják, hogy ilyesmi többé ne
forduljon elő. Hozzátette, hogy
a példákkal a tanárok csupán
megpróbálták összekapcsolni
a matematikát a társadalmi is-

meretekkel.
Na, kedves gyerekek: ha Gazsi
egy nap alatt tizenöt méter réz-
kábelt…

Hokibajnok. Közel tíz órát ké-
pes megállás nélkül masztur-
bálni egy japán férfi, ezzel baj-
nokká önkielégítette magát
Tokióban. Masanobu Sato na-
ponta két órát melegít a tele-
vízió előtt, miközben barátnője
ugyanabban a szobában dol-
gozik, ruhákat varr. Hát nem
idillikus? „A barátnőm nem na-
gyon érdeklődik a szex iránt,
úgyhogy ha meg akarok sza-
badulni a vágyaimtól, masztur-
bálnom kell. Reggel kezdem,
amikor ő főz, vagy nézi a tele-
víziót. Mivel kézzel csinálja ezt
az ember, a trófea is kézhez ha-
sonlít”, mondta a japán, miköz-
ben megmutatta a rekordhosz-
szúra nyújtott önkielégítéséért
járó díjat. Egyebet nem?

Öreg teknős nem vén tek-
nős. Jonathan, a 176 éves tek-
nősbéka, aki Szent Ilona szige-
tén lakik, a világ legöregebb
állata, miután felfedezték,
hogy rajta van egy 1900-ban
készült fényképen – írja a Te-
legraph. Élete során Nagy-Bri-
tanniában négy monarchia vál-
totta egymást, IV. Györgytől II.
Erzsébetig. A fényképet Szent
Ilona szigetén készítették. Jo-
nathan egyébként most is ott
él, öt másik társával együtt. A
világ előző legöregebb teknős-
békája Harriet volt, egy óriás
Galapagoszi teknős, aki 2005-
ben pusztult el Ausztráliában,
175 évesen. Nem volt beteg,
csak már annyira szenilis, hogy
elfelejtett enni.
Idős kora ellenére a helyiek úgy
tartják, Jonathan tele van ener-
giával, és rendszeresen párzik
három nőstény párjával, akikkel
a farmon él. Szent Ilona szige-
tén nem tilos a poligámia. Ő az
egyetlen túlélője annak a há-
rom teknősbékának, akiket
1882-ben szállítottak Szent
Ilona szigetére. Amikor a szi-
getre került, Jonathan már ki-
fejlett példány volt, valószínű-
leg 50 éves. A Jonathan nevet
Sir Spencer Davis kormánybiz-
tos adta neki 1930-ban, ha va-
lakit esetleg érdekel.

Szent Ilona szigetén 4200-an
laknak, és a történelemben ar-
ról híres, hogy ide száműzték
Napóleon császárt, 1815-ben.
A volt francia tábornokot itt tar-
tották fogva egészen haláláig,
1821-ig, és itt is temették el.
Akkoriban nem éltek még tek-
nősbékák a szigeten, akikkel el-
szórakozhatott volna, egész
nap csak állt a parton és bá-
multa a tengert. Kötőhártya-
gyulladásban halt meg, mind-
össze 51 évesen.

Lányanya. Egészséges fiút
szült év végén egy 13 éves kis-
lány Iași megyében; a gyerek
jó állapotban van, de az anya
intenzív ápolásra szorul. Lég-
zés-elégtelenséggel, szívelég-
telenséggel, több krónikus
szervi problémával is küzd a fi-
atal lány, akit vélhetően egy
hatvan éves férfi erőszakolt
meg.
Nem csak kora miatt, hanem
általános egészségi állapota
miatt sem vállalhatta volna a
terhességet. A baba egészsé-
ges, 3200 grammal, a 37. ter-
hességi héten született. No-
vemberben egyszer már
kórházba került a lány, mert a
terhesség során komplikációk
merültek fel, azonban nem vál-
lalta a hosszú távú internálást.
Ügyében a gyerekvédelmi szol-
gálat és a rendőrség is nyomo-
zást folytat, hogy egyértelművé
váljon, milyen körülmények kö-
zött történt a gyermekbántal-
mazás.
Globalizálódó tendencia, hogy
a szülési korhatár egyre jobban
kitolódik, mindkét irányba:
nemcsak tizenegynéhány éves
kislányok szülnek, hanem –
mesterséges megtermékenyí-
tés által – hatvanegynéhány
éves öreglányok is. Mindkettő-
nek megvan a maga varázsa:
előbbinek az, hogy szívesen és
gyakran játszanak a kicsijükkel,
hiszen valójában még ők is gye-
rekek, utóbbinak pedig az,
hogy egymást teszik tisztába.

Leopárd. Szörnyű jelenetnek
lehettek tanúi minap a váro-
sunk központjában tartózko-
dók: fényes nappal egy dühös
leopárd tévedt be az egyik
házba, és megtámadta a bent

lévő három személyt. Egy taxi-
sofőr a házban tartózkodók se-
gítségére sietett, hősiesen
védte magát és társait, bár csak
a két puszta kezére hagyatkoz-
hatott.
A leopárd valósággal megskal-
polta a férfit, a feje tetejéről te-
nyérnyi hajas bőrt tépett le. Az-
után a vadállat a taxis nyakát
kezdte harapdálni, de a férfi to-
vábbra is ököllel ütötte-verte a
leopárdot, aki továbbra sem
hagyta magát: össze-vissza
karmolta a férfi karjait és mell-
kasát. Végül a rendőrség men-
tette meg a helyzetet, nyugtató
injekciót lőttek az állatba, és a
somostetői állatkertbe szállí-
tották. A férfi kórházba került,
de túl van az életveszélyen.
Három apró pontosítás: nem
taxisofőrről van szó, hanem egy
riksahordóról, nem a somoste-
tői állatkertről, hanem egy má-
sikról, és nem Vásárhelyen tör-
tént az eset, hanem az indiai
Guwahati városában. Csak így
már kevésbé érdekes.

Fakutya…, izé, fakütyü.
Nemhogy „fapados”, hanem szó
szerint fa iPad-et vett egy ame-
rikai nő. A 22 éves vevő egy
gyorsétterem parkolójában ka-
pott a rendkívüli ajánlaton: két
férfi 300 dollárért kínálta neki
a vadonatúj táblagépet. Bár az
ár így is jóval alacsonyabb volt
a „nem gyanúsnál”, a nő leal-
kudott belőle 120 dollárt, így
még jobban örült zsákmányá-
nak. Otthon aztán ráfagyott a
vigyor a képére – kétszeresen
is meghökkent. Egyrészt, hogy
egy darab fát vett 180 dollárért,
másrészt, hogy milyen tökéle-
tesen „fest” a készülék – meg
a duó. A famasina ugyanis lát-
ványra egészen pontos hason-
mása az igazinak, „gyártói”
még a logót is leonardói tökély-
lyel festették rá. A történet vé-
gül happy enddel zárult: a fa-
pina meghirdette a faPad-et az
eBay-en, és Pinokkió meg is
vette.

Az év banki alkalmazottja.
Rablás közben zárt be egy bank
az Egyesült Államokban. A
rabló odacsúsztatott a pénztá-
rosnak egy cetlit azzal a szö-
veggel, hogy „rablás”, a pénz-

Az orvos is ember 

- Mondatok, amelyeket jó esetben nem nekünk mondanak,
illetve nem a mi jelenlétünkben hangzanak el -

– Megjöttek a laboreredmények; talán jobb lesz, ha leül.
– Nővér, kérem a leghosszabb tűt!
– Na, ugye! Pedig hányszor mondtam, hogy tessék rendszeresen

szűrővizsgálatra járni!
– A többit majd az onkológus elmagyarázza.
– Hihetetlen! Már három liter összegyűlt, és még mindig

szivárog!
– Kedves medikus kollégák, önök mázlisták! Ilyen májat a

legtöbben csak fényképen látnak!
– Ha nem hajlandó kitátani a száját, kénytelen leszek a fülén

keresztül kivenni a manduláját!
– Hoppá, mi ez itt az ágy mellett? Jé, hát nem kilökődött az éjjel a

frissen beültetett vese!
– Hogy fáj-e a hátgerinc-csapolás? Fáj.
– Nekünk se jött, hogy elhiggyük, háromszor is megcsináltuk a

tesztet, de ez bizony lepra!
– Kedves hölgyem, az ultrahangos vizsgálat szerint a magzata

egészséges, szépen fejlődik. Csak tudnám, mi lehet az a három
dudorszerűség a hátán…

– Az isten szerelmére, hónapok óta minden áldott nap
elmondom magának: azért nincs szauna és jacuzzi, mert ez
nem a Való Világ villa, hanem egy elmegyógyintézet!

– A vérnyomásával és az emésztésével nincs az égvilágon semmi
gond, az agydaganata miatt szédül és hányik.

– Nahát! Ilyesmiről még csak nem is olvastam, hogy valaki könny
helyett gennyet sírjon!

– Önnek sajnos annyiféle baja van, hogy biztosat majd csak a
kórboncnok fog tudni mondani.

– Látom, felébredt… Tessék? Nem-nem, a tükröt majd a
pszichológus hozza.

– Ez a pasas tizenhét éve fekszik ébrenkómában, egyszerűen
hihetetlen!

– Magának nincs kisebbrendűségi érzése. Maga kisebbrendű.
– Hallom, panaszkodott a nővéreknek, hogy itt naponta többen is

meghalnak, és miért nem fektetik a súlyos, gyógyíthatatlan,
agonizáló betegeket külön kórterembe. Nos, nevetni fog: ez az.

– Nem tiltom el se az alkoholtól, se a dohányzástól; magának már
tökmindegy.

– Uram, az angiográfiához használt kontrasztanyag káros a
szervezetre, ezért ha egy órán belül nem produkál vizeletet,
küldöm a nővért a katéterrel.

– Ez nem anyajegy; halvány fogalmam sincs, hogy mi ez.
– Nem a húsban gazdag étrendje miatt iszonyú büdös a széklete,

hanem szó szerint rothad a bele.
– Van egy rossz hírem: a tüdejéről készült felvételen egy

hatalmas, tumorszerű folt látható. De van egy jó hírem is:
photoshoppal kiretusáltuk!

És végül egy witz. Bemegy a csontváz a rendelőbe, az orvos
ránéz, és felháborodottan kérdi:
– Hát ilyenkor kell jönni???

táros azonban nemigen tojt be,
hanem este hét óra lévén, kö-
zölte, hogy zár, azzal lehúzta a
biztonsági rácsot, és részéről
befejezettnek nyilvánította a
rablást. Még csak azt sem
mondta a rablónak, hogy „más-
kor előbb tessék jönni”. No
comment.

Amikor a fagylalt vissza-
nyal… Vadászt lőtt egy róka
Fehéroroszországban, bár elő-
zőleg a vadász lőtte meg a ró-

kát; a lövöldözés végül 1:1-es
döntetlennel ért véget. A tűz-
harcot kezdeményező vadász
messziről lőtt, és csupán meg-
sebesítette a ravaszdit, aztán
puskája tusával próbálta 
agyonütni. Az állat védekezett,
és véletlenül elsütötte a puskát;
a vadászt a lábán érte a lövés.
A vadász az erdőbe futott, a
róka pedig kórházba jutott.
Vagy fordítva?
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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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Úthálózat-korszerűsítés
Marosvásárhely municípiumban
II. szakasz

A projekt címe: „Úthálózat-korszerűsítés Marosvásár-
hely municípiumban – II. szakasz” A projektet a Re-
gionális Operációs Program 2007–2013, 1-es
elsőbbségi tengely – A városok tartós fejlődésének
támogatása – növekedési városi pólusok, 1.1-es in-
tervenciós főterület – Integrált városfejlesztési ter-
vek révén finanszírozzák, Alterület: Városi fejlődési
pólusok. Projekt azonosítószám: COD SMIS 32222.

A projekt összértéke: 40.384.002,80 lej.
A projekt általános célkitűzése Marosvásárhelyen a szállítási infrastruktúra javítása, a
lakosság, a javak és a szolgáltatások mobilitásának elősegítése érdekében, a gazdasági
tevékenységek hatékonyságának növelése, energia- és időtakarékosság, feltételek biz-
tosítása a kereskedelmi cserék, s ezáltal a termelői beruházások bővítésére, a tartós
gazdasági fejlődés ösztönzése céljával. 
A projekt Marosvásárhelyen 32 utca felújítását foglalja magába: December 30, Enyed,
Apaductului, Éger, Bogáti, Domb, Cukorgyár, Fogarasi, Kút, Liszt Ferenc, Forrás, Igaz-
ságszolgáltatás, Mărăşti, Termés, Retyezát, Görbe, Dél, Torda, Kovászna sétány, Hátszeg
sétány, Bábolna, Bucsin, Bazsalikom, George Coşbuc, Milcov, Nárcisz, Tavirózsa, Béke,
Árvácska, Tisza, Ibolya, Szabadi.
A rehabilitálásnak alávetett utcák összhossza 10.530 km.
Az Integrált Városfejlesztési Tervbe foglalt „Monitorizálási rendszer a lakosság bizton-
ságáért” projekttel együtt, az „Úthálózat-korszerűsítés Marosvásárhely municípiumban
– II. szakasz” projekt, valamint a „Úthálózat-korszerűsítés Marosvásárhely municípi-
umban – I. szakasz” projekt mellett, hozzájárul a korszerű, civilizált városi környezet
kialakításához a: zökkenőmentes és monitorizált forgalom, a bűnözés visszaszorítása,
a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, a haszonélvezők életminőségének
javítása, a város központi övezetében a levegőszennyezés csökkentése révén.

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
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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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m1

10:05 Afrika
gyöngyszeme (s.)

11:00 DTK (talk show) 
11:55 Maupassant

filmklasszikusok 
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.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak 

egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó
21:15 Poén Péntek
22:10 Mindenből 

egy van
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
01:35 Családom 

és egyéb
emberfajták (s.)

01:00 Melissa és Joey (s.)
01:25 Sporthírek

Péntek 

21:15
Poén Péntek

m2

10:00 Natúra 
10:25 Kő, papír, olló 
10:50 Retrock
11:00 Válaszd a

tudást! 
12:00 Magyar

bulizene
13:01 Híradó 
13:55 Járóföld (s.)
14:25 Pódium (s.)
15:10 Szép otthonok,

remek 
15:35 Vigyázz! Kész!

Jazz!
16:10 A tánc

legendája
16:35 Innováció az

emberért
17:00 Sírjaik hol

domborulnak...
17:25 Mindentudás

Egyeteme 2.0
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:20 Veszélyes

szerelem (s.)
21:00 Híradó
21:35 Műkorcsolya -

és Jégtánc Eb.

21:35
Műkorcsolya - és Jégtánc Eb.

RTL Klub

07:10 Havazin (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 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:15 Ments meg! (s.)

16:15
Sue Thomas - FBI 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:30 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek 
10:40 Teleshop
12:20 Szavak és

érzések (am.
filmdráma,
2005)  

14:10 Eva Luna (s.)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban Rosszban (s.)
22:05 Kémjátszma

(német-am.-
japán krimi,
2001) (16) 

01:15 Aktív
01:15 Tények Este 
01:50 EZO.TV
02:50 Alexandra

Pódium

22:05
Kémjátszma

Viasat 3

06:55 Topmodell
leszek! 

07:45 A kifutó (s.)
08:35 Vészhelyzet (s.)
09:25 Gyilkos sorok (s.)
10:20 Miami Vice (s.)
11:15 Columbo (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 
20:20 Két pasi (s.)
20:50 Vérmes 

négyes (s.)
21:45 Mike 

és Molly (s.)
22:10 Törjön ki a frász!

(am. vígj., 1996) 
01:10 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:05 Esküdt

ellenségek (s.)
01:55 Törjön ki a frász!

(am. vígj., 1996) 
03:50 A nagy

házalakítás

22:10
Törjön ki a frász! 

Duna 

09:35 Térkép  (ism.)
10:00 A világ

felfedezése (s.)
11:00 Család-barát 
12:00 Rondó
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Nyelvőrző 
15:45 Pannonia 3

keréken
16:10 A nagy

tevefuttatás 
17:10 Ízőrzők 
17:40 Emlékezzünk
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 Nicky családja

(szlovák-cseh-angol
dokumentumf.,
2011)  

01:05 Dunasport
01:10 A félelmen túl

(olasz
dokumentumf.)

22:30
Nicky családja 
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Műsormelléklet 

m1

10:00 Delta(6)
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés

(ism.)
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek 
13:05 Múlt-kor 
13:35 Zöld Tea 
14:05 Családom 

és egyéb
emberfajták (s.)

14:30 Melissa 
és Joey (s.)

14:55 A fagy
birodalma (s.)

15:45 Corrina, Corrina
(am. film, 1994)  

17:40 A Szövetség 
18:35 Gasztroangyal 
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó
21:15 A Dal 
23:00 Fehér tenyér

(magyar
filmdráma,
2005)

01:45 Ketten (magyar
koncertf.)

01:40 Sporthírek

Szombat

23:00
Fehér tenyér 

m2

07:55 Ma Reggel
09:59 A Biblia

gyermekeknek (s.)
10:25 Gyerekműsor
12:55 Hagyományok

őrzői 
13:02 Hogy volt!?
14:00 Elrejtett tájak

(s.)
14:30 Tizenkét hónap

az erdőn (s.)
14:55 Kántor (s.)
16:00 Műkorcsolya- és

Jégtánc Eb.
18:00 Zöld 7-es (4.

rész)
18:01 Magyarország

története
18:25 Európa

pályaudvarai
18:55 Mi micsoda (s.)
19:25 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó
21:35 Műkorcsolya- és

Jégtánc Eb.
23:30 Corrina, 

Corrina (am.
film, 1994)  

01:25 Gasztroangyal 

23:30
Corrina, Corrina

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:00 Boci és Pipi (s.)
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül

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

kézilabda-
mérkőzés (élő)

15:20 A-Ha (s.)
15:25 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:25 Őslények

kalandorai (s.)
17:25 Michael (am.

vígj., 1996)  
19:30 Híradó  
20:00 Fókusz Plusz 
20:30 Taxi 2. (francia

akció-vígj.,
2000)  

22:20 ValóVilág
23:30 Végzetes kitérő

(am. akcióf.,
2006) 

01:25 Hallgatási
fogadalom
(francia thriller,
2003)

03:05 Fókusz Plusz

20:30
Taxi 2

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 
15:30 Xena (s.)
16:30 Bűbájos

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

Five-0 (s.)
19:30 Tények 
20:00 Aktív Extra 
20:35 A mag (am. sci-fi

akcióf., 2002) 
23:05 D-Tox 

(am.-német
akcióthriller,
2002)

01:00 A replikáns (am.
akcióf., 2001) (18)

02:50 EZO.TV
03:50 Kalandjárat
04:15 Teleshop
04:45 Animációs

filmek

23:05
D-Tox

Viasat 3

09:30 Por-irtók (s.)
09:55 Zsírégetők 
10:45 Halottnak a

csók (s.)
11:35 Dawson és a

haverok (s.)
13:15 Szívek

szállodája (s.)
14:05 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
14:30 Vérmes 

négyes (s.)
15:20 Mike 

és Molly (s.)
15:45 Tíz elveszett év

(am. filmdráma,
1999)  

17:45 Van, aki forrón
szereti (ff., am.
vígj., 1959) 

20:00 Reneszánsz
szerelem (am.
rom. vígj., 2009)  

22:00 Könnyed
erkölcsök
(angol vígj.,
2008)

23:50 Holtak hajnala
(am. akcióf.,
2004)

01:50 Columbo (s.)

22:00
Könnyed erkölcsök 

Duna 

07:30 Gyerekműsor
09:05 Daktari (s.)
10:00 A szeleniták

titka, avagy
utazás a Holdra
(francia anim. f.,
1983)

11:15 Egészség +
11:45 A hűség 
12:40 Duna anzix (s.)
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Határtalanul

magyar
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Vissza

Sherwoodba! (s.)
15:10 Munka-Társ 
15:40 Heuréka!
16:10 Hogy volt!? 
17:15 A pármai

kolostor (ff.,
francia-olasz
filmdráma, 1.
rész, 1948)  

19:00 Híradó
19:30 Pannonia 3

keréken
20:00 A tökfilkó

(magyar tévéf.,
1982) 

17:15
A pármai kolostor

m1

07:55 Ma Reggel
10:15 Így szól az Úr!
13:01 Hírek
13:05 Szellem a

palackból...
13:35 Anno 
14:05 Időkerék:

Binche városa
(francia
dokumentumf., 2001)

14:25 Olimpiai
magazin

14:55 Telesport
15:30 Műkorcsolya és

Jégtánc Eb.
18:10 Róza néni

elintézi 
19:05 Rex 

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

szeretlek! 
22:30 88 perc (német-

am. thriller,
2007)

01:20 A szibériai
borbély (francia-
orosz-olasz rom.
film, 1998)

03:15 Sporthírek

Vasárnap

22:30
88 perc

m2

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

őrzői
13:05 A Biblia 

üzenete
15:55 Van öt perce?
15:59 Tizenkét 

hónap az 
erdőn (s.)

16:20 Magyarország
története 

16:45 A Dal (1. rész)  
18:25 Európa

pályaudvarai 
18:55 Mi micsoda (s.)
19:25 Esti mese
20:15 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó 
21:35 A Lényeg 
22:05 Színésznők

bálja
(francia vígj.,
2009)  

23:50 Műkorcsolya -
és Jégtánc Eb.

02:25 88 perc 
(német-am.
thriller, 2007)

22:05
Színésznők bálja

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub 
11:00 Trendmánia 
11:30 Teleshop
12:25 Törzsutas 
12:50 Havazin 
13:20 Jéglovagok (s.)
15:25 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:25 Döglött 

akták (s.)
17:25 Csonthülye

(am.-dél-af. 
vígj., 2001)  

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

(francia 
akcióf., 2006)
(18)

02:20 Portré 
02:55 Hihetetlen, 

de halálos (s.)
04:50 Tigris brigád

(francia 
akcióf., 2006)
(18)

05:30 Top Shop

20:00
Cobra 11 

TV2

07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
10:10 Ability - a

képességek
próbája 

10:40 Nagy Vagy!
(szór. műsor)

11:35 Stahl konyhája 
12:05 Kalandjárat
12:35 Borkultusz 
13:05 Több mint

TestŐr 
13:35 Simlis Jack, a

karibi
szuperkém (s.)

14:05 Az amerikai
látnok (s.)

15:05 Monk (s.)
16:05 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:05 A mag (am. sci-fi

akcióf., 2002)
19:30 Tények 
20:00 Napló 
21:05 Álmomban már

láttalak (s.)
23:00 Frizbi Hajdú

Péterrel
01:00 Célkeresztben (s.)
01:00 Blueberry francia-

mex.-am. kalandf.)

17:05
A mag

Viasat 3

07:20 Egy kórház
magánélete (s.)

08:15 A szépség és a
szörny (s.)

09:10 Topmodell
leszek! 

10:00 Smallville (s.)
10:50 Szívek

szállodája (s.)
11:40 Szex és New

York light (s.)
12:45 A nagy

házalakítás 
14:30 Extralarge: Jo-Jo

(am.-német-olasz
akció-vígj., 1991) 

16:15 Reneszánsz
szerelem (am.
rom. vígj., 2009)  

18:15 Álom.net
(magyar vígj.,
2009) 

20:10 Harmadik
műszak (s.)

21:05 CSI: A
helyszínelők (s.)

22:00 Nikita (s.)
22:50 Egy szőkénél

jobb a kettő
(am.-kan. vígj.,
2007)

22:00
Nikita

Duna 

07:30 Gyerekműsor
09:05 Daktari (s.)
10:00 Isten kezében 
12:30 Beavatás 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Élő népzene 
13:45 Lyukasóra 
14:15 Rosszcsont

kalandjai (s.)
15:15 Csellengők 
15:45 Arcélek 
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidéző 
17:20 Gyalog a

mennyországba
(ff., magyar
játékf., 1959)

19:00 Híradó
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték! 
21:05 Mága Zoltán -

Budapesti újévi
koncert

22:00 Klubszoba
22:55 Dunasport
23:10 Porrá 

leszünk (s.)
01:05 Luther (s.)
01:00 Koncertek az

A38 hajón

17:20
Gyalog a mennyországba 
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m1

10:10 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 Biblia vetélkedő
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 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
01:35 Múlt-kor 
01:05 Zöld Tea
01:30 Sporthírek

Hétfő 

19:30
Maradj talpon! 

m2

10:00 Budapest
természeti
értékei

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Nemzeti
értékeink

11:00 Válaszd a
tudást!

12:05 Magyar rock
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld (s.)
14:25 Magyarországi

néptáncok
(1974)

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

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (s.)
01:05 Drága 

doktor úr (s.)

21:35
Rocca parancsnok

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Plusz
07:40 Fókusz Reggel 
08:35 Reflektor
08:50 Reggeli 
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:15 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 A szív útjai (s.)
15:10 Trükkös 

halál (s.)
16:10 Sue Thomas -

FBI (s.)
17:15 Az éden 

titkai (s.)
18:25 Sarokba

szorítva (s.)
19:30 Híradó 
20:15 Fókusz 
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 Való

Világ (s.)
23:10 Nagyágyúk (s.)
01:15 Reflektor 
01:35 Halálos

látomások 
(kan. thriller,
2007)

22:00
Való Világ

TV2

07:00 Aktív Extra
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek 
10:55 Teleshop
12:30 Jégtörők 3. 

- Az ifi
bajnokság (kan.
családi vígj.,
2008)

14:10 Marina (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.)
01:05 Aktív
01:05 Tények Este 
01:40 EZO.TV
02:15 Életfogytig

zsaru (s.)
04:00 Aktív Extra
04:25 Animációs

filmek 

18:20
Update Konyha

Viasat 3

06:45 Topmodell
leszek! (s.)

08:20 Vészhelyzet (s.)
09:10 Gyilkos sorok (s.)
10:05 Miami Vice (s.)
11:00 Tíz elveszett év

(am. filmdráma, 1999) 
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 
20:20 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
22:10 Hannibál

ébredése (angol-
cseh-francia
thriller, 2007)

01:20 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

01:15 Esküdt
ellenségek(s.)

02:10 Hannibál
ébredése
(angol-cseh-
francia thriller.)

22:10
Hannibál ébredése

Duna 

09:35 Térkép  (ism.)
10:05 Sólyom és

galamb (s.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Isten kezében 
12:30 Hazajáró 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Heti Hírmondó

(ism.)
15:40 Csellengők
16:10 Klubszoba

(ism.)
17:10 A  mindenséggel

mérd magad 
17:20 Élet a viharos 50

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

orvosság (s.)
22:15 Híradó
22:30 Paloma

(algériai-francia
filmdráma,
2007) 

21:30
A férfi a legjobb orvosság

m1

10:10 Afrika
gyöngyszeme (s.)

11:05 Mindenből 
egy van 

12:00 Kékfény
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!
20:30 Híradó
21:15 Veszélyes

vizeken (am.
akcióf., 1994)  

23:05 Az Este
23:40 Tudorok (s.)
01:40 Barangolások öt

kontinensen
01:10 Esély
01:45 Család csak 

egy van (s.)

Kedd

21:15
Veszélyes vizeken

m2

10:25 Álmok mai
álmodói (s.)

10:50 Világvédett
lehetne 

11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld 
14:25 Egymillió 

fontos
hangjegy (s.)

14:45 Főtér
16:10 Hogy volt!? 
17:50 Delta
18:15 English 4U
18:40 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali 

érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (s.)
01:05 Drága 

doktor úr (s.)
01:55 Az Este

18:40
Família Kft.

RTL Klub

07:40 Fókusz Reggel 
08:35 Reflektor
08:50 Csak csajok 
09:25 A szerelem

rabjai 
10:20 Második

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

FBI (s.)
17:15 Az éden 

titkai (s.)
18:25 Sarokba

szorítva (s.)
19:30 Híradó 
20:15 Fókusz 
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 
23:15 Házon kívül
23:45 XXI. század - a

legendák
velünk élnek 

01:20 Reflektor 
01:35 A Grace 

klinika (s.)

15:10
Trükkös halál 

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:20 Stahl konyhája
10:25 Babapercek 
10:30 Teleshop
12:05 A csendestárs

(am. vígj., 1996)
14:10 Marina (s.)
16:20 Rex felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update 

Konyha (s.)
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban 

Rosszban (s.)
22:05 Hulk (am. sci-fi

akcióf., 2003)
01:40 Propaganda 
01:40 Tények Este 
02:15 EZO.TV
02:50 Utolsó vacsora

az Arabs
Szürkénél (s.)

04:20 TotalCar
04:45 Animációs

filmek 

22:05
Hulk

Viasat 3

06:45 Dawson és a
haverok (s.)

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

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

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

helyszínelők 
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.)
01:45 Esküdt

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

házalakítás (s.)
04:15 Gyilkos 

sorok (s.)

22:10
Doktor House

Duna 

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

orvosság 
11:00 Család-barát(6)
11:50 1 könyv
12:00 Roma Magazin
12:30 Domovina
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Napok, évek,

századok 
15:40 Határtalanul

magyar
16:15 Sportaréna 
17:10 A mindenséggel

mérd magad
17:20 Rotary Irodalmi

Díj 2011
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép 
20:30 MacGyver 
21:30 Reklámőrültek (s.)
22:15 Híradó
22:30 A rajzoló

szerződése
(angol  filmdráma,
1982)

22:30
A rajzoló szerződése 
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m1

10:05 Afrika
gyöngyszeme (s.)

11:00 Magyarország,
szeretlek! 

12:10 Útravaló
12:30 Átjáró 
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
14:25 Ecranul nostru
14:55 Most a Buday! 
15:25 Gasztroangyal 
16:20 Angyali érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:15 Párizsi

helyszínelők (s.)
22:00 A Francia

Idegenlégió
(magyar
dokumentumf.)

22:50 Az Este
23:25 KorTárs 
23:55 Életem a

Manchester
United 

Szerda

22:00
A Francia Idegenlégió 

m2

10:00 Pann-unikum 
10:50 Bali, az istenek

szigete (s.)
11:00 Válaszd 

a tudást! 
12:00 Magyar válogatott
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld (s.)
14:25 Nekem ne

lenne hazám? 
14:40 Mérföldkövek 
15:10 Kamaszkorunk

legszebb nyara
15:40 Valaki 
16:05 Barangolások öt

kontinensen
16:35 Múlt-kor 
17:00 Szellem a

palackból... 
17:25 Mindentudás

Egyeteme 2.0
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)

18:20
English 4U

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Jó reggelt,

skacok! 
08:40 Reflektor

Reggel 
08:50 Reggeli - Csak

csajok 
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második

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

FBI (s.)
17:15 Az éden 

titkai (s.)
18:25 Sarokba

szorítva (s.)
19:30 Híradó 
20:15 Fókusz 
21:20 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (s.)
23:25 Gyilkos 

elmék (s.)
01:30 Reflektor
01:50 Kettős látás

(tajvani-hongk.
horror, 2002)

18:25
Sarokba szorítva

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág

(magazinműsor)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:25 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek 
10:45 Teleshop
12:20 Meteor (s.)
14:10 Marina (s.)
15:10 EZO.TV
16:20 Rex 

felügyelő (s.)
17:20 La Pola (s.)
18:20 Update Konyha

(magyar
főzőshow)  

18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív 
21:30 Jóban Rosszban (s.)
22:05 Árnyék nélkül 2.

(am. thriller,
2006)

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

filmek 

22:05
Árnyék nélkül 2

Viasat 3

06:15 Dawson és a
haverok (s.)

07:05 A kifutó
08:00 Vészhelyzet (s.)
09:00 Gyilkos sorok (s.)
09:55 Miami Vice  (s.)
10:55 Álom.net

(magyar vígj.,
2009) 

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

egy kicsi (s.)
22:10 Jennifer 8 (am.

thriller, 1992) 
01:30 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:25 Esküdt

ellenségek (s.)
02:20 Jennifer 8 (am.

thriller, 1992)
04:25 A nagy

házalakítás 

22:10
Jennifer 8

Duna 

08:40 MacGyver (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép  (ism.)
10:05 Reklámőrültek (s.)
11:00 Család-barát(6)
11:50 1 könyv
12:00 Unser

Bildschirm
12:30 Srpski Ekran
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Munka-Társ 
15:45 Heuréka! 
16:15 Önök kérték! 
17:10 A mindenséggel

mérd magad
17:25 Bábel tornya (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép 
20:30 MacGyver (s.)
21:30 Emma (s.)
22:20 Híradó
22:30 Don Juan,

avagy: Don
Juan, ha nő lett
volna (francia-
olasz filmdráma,
1973)

22:30
Don Juan, ha nő lett volna

m1

10:10 Afrika
gyöngyszeme (s.)

11:00 Rafinált
bűnösök (magyar
tévéf., 1984)  

12:10 Párizsi
helyszínelők (s.)

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

Utrinki
14:25 Kvartett
14:55 Angi jelenti
15:25 Négy szellem 
16:20 Angyali érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

csak egy van (s.)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó
21:15 Elcserélt lányok (s.)
22:00 Fábry 
23:20 Az Este
23:55 Shrink - Dilidoki

kiütve (am.
dráma, 2009)

01:35 Sporthírek

Csütörtök

23:55
Shrink - Dilidoki kiütve

m2

10:25 TED  
10:55 Napló 
11:00 Tudásakadémia  
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld (magyar

ism. sor.)
14:25 Retrock:

Demjén Ferenc
1993

14:40 Mérföldkövek 
15:15 Kamaszkorunk

legszebb nyara
15:40 Esély
16:05 KorTárs 
16:35 Aranymetszés 
17:25 Mindentudás

Egyeteme 2.0 
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (s.)
01:00 Biblia vetélkedő

17:25
Mindentudás Egyeteme 2.0

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Jó reggelt,

skacok! 
08:40 Reflektor 
09:25 A szerelem

rabjai 
10:20 Második esély 
11:15 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 A szív útjai 
15:10 Trükkös halál 
16:10 Sue 

Thomas 
– FBI (s.)

17:15 Az éden
titkai (s.)

18:25 Sarokba
szorítva (s.)

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

közt (s.)
22:00 ValóVilág 
23:10 Dr. Csont (s.)
01:20 Tudorok (s.)
01:30 Reflektor 
01:45 Infománia 

23:10
Dr. Csont

TV2

07:00 Segíts
magadon!

07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:25 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek
10:45 Teleshop
12:20 Meteor (s.) 
14:10 Marina (mex.-

am. filmsor., 13.
rész, 2006)  

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 Drakula halott

és élvezi (am.-
francia vígj.,
1995)

23:50 Aktív
01:50 Tények
01:25 EZO.TV
02:00 Segíts

magadon! 

22:05
Drakula halott és élvezi

Viasat 3

07:25 A kifutó (s.)
08:20 Vészhelyzet (s.)
09:10 Gyilkos sorok (s.)
10:10 Miami Vice (s.)
11:10 Fertőzésveszély

(am. thriller,
1992)  

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.)
20:50 Jóbarátok (s.)
21:15 Két pasi (s.)
22:10 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
23:05 Esküdt

ellenségek (s.)
01:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
01:50 Esküdt

ellenségek (s.)
01:45 CSI: New York-i

helyszínelők (s.)
02:40 Esküdt

ellenségek (s.)

20:20
Jóbarátok

Duna 

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

nyelve (s.)
17:10 Ízőrzők
17:40 Valóságos

kincsesbánya 
18:20 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 A belgrádi

Fantom (szerb-
magyar-bolgár
akcióf., 2009)

01:00 Dunasport
01:05 Koncertek 

az A38 hajón

22:40
A belgrádi Fantom



A sajtótájékoztatón részt vett Cla-
udiu Maior, városunk alpolgármestere,
a klub menedzsere, Tatár Béla, a veze-
tőtanács elnöke, emellett dr. Benedek
István, az RMDSZ marosvásárhelyi szer-
vezetének elnöke, a vezetőtanács tagja,
Anton Helesteanu volt játékvezető, a
klub új vezérigazgatója, valamint a Lă-
cătuş-team tagjai: Ioan Naghi, pálya-
edző, Vlad Amariei a klub új sajtórefe-
rense, továbbá az új szerzemény,
Dragos Firtulescu labdarúgó.

Claudiu Maior 
alpolgármester: 

–Ahogy a tavaly Sabauval sikerült
bent maradnunk az A-osztályban, re-
mélem, az idén Marius Lăcătuşsal sem
esünk ki, sőt sikerül rövid időn belül
egy ütőképes csapatot kialakítanunk.
Ahogy én Lăcătuşt ismerem, egy erős
karakterű személy, akit, ha hagynak
dolgozni, jó eredményeket érhet el,
mint ahogyan eddig is tette az előző
együtteseknél, ahol tevékenykedett.
Szerintem, ha idő előtt távozna a csa-
pattól, akkor más személyek próbál-
nának akadályokat gördíteni útjába,
amire nem kerülhet sor. Ő egy győztes
típus, a szerződésén kívül a karaktere
is garanciát jelent arra, hogy elvégzi a
rábízott munkát.

Tatár Béla, 
a vezetőtanács elnöke: 

–Úgy a csapatnak, mint a városnak
örömet jelent, hogy egy ilyen élő le-
genda tevékenykedhet nálunk. Vele és
segítőivel, Ioan Naghi pályaedzővel és
Michelle Bon erőnléti edzővel újra ala-
kult az a trió, amely másfél éve a Stea-

uanál dolgozott együtt. Nem kell be-
mutatni a vezetőedzőt, aki hajdanán
a Stauanál, városunk minden idők leg-
nagyobb futball egyéniségével, Bölöni
Lászlóval is futballozott együtt. Meg-
győződésünk, hogy ő az a személy,
akire szüksége van jelenleg az együt-
tesnek, ő lesz az, aki nemcsak meg-
menekít a kieséstől, hanem fiatal, te-
hetséges játékosokat is beépít a
csapatba. Szeretném, ha Lăcătuş egy-
kori harcos szellemét átadná a mi lab-
darúgóinknak, ami nagyban segítene
abban, hogy elérjük céljainkat. 

El kell mondanom: Trombettával
anyagilag nem tudtunk kiegyezni, mi-
után ő többet kért a szóbeli megegye-
zés majd a szerződéskötés után. Ő azt
mondta, hogy ha nem elégítjük ki kö-
vetelését, nem jön vissza Marosvásár-
helyre. Miután mégis visszajött, a ve-
zetőtanács úgy határozott, hogy
szerződést bont vele, majd baráti vi-
szonyban váltunk el.

Dr. Benedek István, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének
elnöke, a vezetőtanács tagja: 

–Nagyon örvendek, hogy egy ilyen
személyiség lesz a FCM edzője, mint
Marius Lăcătuş, akinek ezúton köszö-
nöm, hogy elfogadta az ajánlatunkat.
A kisfiam, Mátyás, aki a FCM egyik kor-
osztályos csapatában futballozik, na-
gyon boldog volt, amikor közöltem
vele, az együttes új vezetőedzőjének a
kilétét. Pillanatok alatt rávágta, hogy
Lăcătuş eddig hol edzősödött, sőt azt
is megjegyezte, hogy mindenhol kivá-
lóan végezte edzői teendőit, elégedet-
tek voltak munkájával. Remélem, hogy

mi is elégedettek leszünk vele, együtt
jó eredményeket mutathatunk fel, és
elérjük a célkitűzéseket.

5-6 évvel ezelőtt, még szinte semmi
jelentőset nem alkottunk a futball te-
rén, most meg itt van ez a csodálatos
bázis, ahol A-osztályos labdarúgó csa-
patunk van, amelyet támogatnunk kell.
A város futballjának dicső múltja is erre
kötelez. 

Már régóta kérte a város vezető-
sége, hogy álljak a csapat mellé, amit
nem bánok, hiszen komoly, tettre kész
emberek vannak az együttes mellett.
A legfontosabb, hogy sportbázisokat
hozzunk létre a következőkben is –
példa erre a FCM-sportbázisa, meg a
Víkendtelepi fedett uszoda is –, ahol
edzési lehetőségük legyen a fiatalok-
nak, akiket a sport felé kell terelni, csa-
logatni. Hogy ez a vállalkozás sikerrel
járjon, ahhoz követendő példaképekre
is szükségük van – mondta dr. Benedek
István, egykori ismert marosvásárhelyi
sportember. Emlékeztetőül: Benedek
István úszóként vált ismertté, főleg a
hátúszó számok mindig éremre éhes
hajdani képviselőjeként, aki az 1970-
es országos bajnok, 4x100-as vegyes
váltó egyik tagja volt, Nagy Dénes, Pe-
telei Attila és Kovács Albert mellett.

Anton Helesteanu, a labdarúgók-
lub új vezérigazgatója:

–A klub vezetősége által bemuta-
tott, hosszabb távú terv ragadott meg
engem, ezért döntöttem úgy, hogy el-
vállalom a FCM vezérigazgatói posztját.
Jelenleg a legfontosabb, hogy benn
maradjunk az élvonalban, utána már
magasabbra is törhetünk. 

Nem tudom, még kiket és milyen
posztra fogunk szerződtetni. Egy dolog
biztos, nem mennyiségileg, hanem mi-
nőségileg kell igazoljunk. A döntés joga
és felelőssége a vezetőedzőé, és mi
mindenben eleget próbálunk tenni az
ő kérésének. A játékvezetőkkel nem
kell foglalkoznunk, nekik az a köteles-
ségük, hogy bíráskodjanak, nekünk ki-
zárólag a játékkal kell törődnünk. A há-
tam mögött zárt ajtó van, ami a
játékvezetőkkel való kapcsolatom illeti. 

Marius Lăcătuş, 
a FCM vezetőedzője:

–A vezetőség célkitűzése teljes
mértékben megvalósítható, ezért is fo-
gadtam el az ajánlatot. Biztos vagyok
abban, hogy a klub keretén belül min-
denkivel kiválóan alakul majd együtt-
működésünk. Egyébként örömömre
Bölöni Laci már felhívott telefonon Sza-
lonikiből, és gratulált, sok sikert kí-
vánva.

Dragos Firtulescu (ex. ALKI Lar-
naka), a FCM 22 éves új baloldali
középpályása:

–Ha játéklehetőséget kapok, akkor
teljesítményemmel be szeretném bi-
zonyítani, hogy minőségi játékos va-
gyok, és a FCM vezetősége jól döntött,
amikor szerződtetett.

Marius Lăcătuş fél éves szerződést
kötött a FCM-vel, amit egy évvel meg-
hosszabbíthatnak. A szerződés értel-
mében havi 20000 eurót fizetnek a
szakvezetőnek, ami mellé, ha a csapat
elkerüli a kiesést, egy 50000 eurós bó-
nusz is hozzátartozik.  
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Lăcătuş a FCM kispadján

Marius Lăcătuş

Játékosként 10-szeres román baj-
nok a Steauával (1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1994, 1995, 1996,
1997, 1998), 7 alkalommal kupa-
győztes (1985, 1987, 1988, 1989,
1996, 1997, 1999), 1986-ban Baj-
nokcsapatok Európa Kupáját nyert,
1987-ben európai Szuperkupát
ugyancsak a Steauával, mely szí-
neiben, a klub minden idők egyik
legsikeresebb játékosa és ugyan-
akkor a szurkolók  kedvence a mai
napig is. Pályafutása alatt Romá-
niában a 414 A-osztályos mérkő-
zésen 103 gólt szerzett, míg az eu-
rópai kupákban a Steaua színeiben
72 mérkőzésen 17 gólt lőtt. A ro-
mán válogatott tagjaként 84 mér-
kőzésen 13-szor volt eredményes,
az együttessel részt vett az 1990-
es és 1998-as világbajnokságon és
az 1996-os Európa-bajnokságon. 

2000-ben kezdett el edzősködni a
FC National csapatánál, majd tevé-
kenykedett a Panama nemzeti  vá-
logatottjánál, ahol másodedző volt
(2001), a Galati-i Otelulnál (2001-
2002), a Brassó (2002-2003) csa-
patánál, másodedzőként a román
válogatottnál (2003), a Piatra Ne-
amti-i Ceahlaulnál (2004), a buka-
resti Inter Gaznál (2005), az aradi
UTA-nál (2006-2007), a Steauanál
(2007-2008, 2009), a Vasluinál
(2009-2010) és végül újra a Stea-
uanál (2010-2011). 

Az elmúlt hét végén mutatták be a sajtó képviselőinek Marius Lăcătuşt, a marosvásárhelyi FCM új vezetőedzőjét, stábjával együtt. A hajdani kiváló csatár
Trombettát váltotta, akivel anyagiak miatt szerződést bontott a klub vezetősége. A Steaua csapatával 1986-ban BEK-győztes egykori labdarúgó, ötödik
vezetőedzője a két éve újra első ligás a vásárhelyi csapatnak. Falub, Sabau, Selymes, Trombetta után Lăcătuşt mentőangyalként fogadták Marosvásárhelyen,
tőle remélik, hogy megmenekíti a csapatot a kieséstől. 
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Jég R. az eszkimó polgármester c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Sajnálom, de le kell bontani! Rontja a városképet!


