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Társadalom

Előkészít vagy 
kikészít a nulladik osztály?

A tavaly februárban életbe lépett új ok-
tatási törvény értelmében 2012 szep-
temberétől az elemi oktatás részeként
fognak működni a kötelező előkészítő
(nevezik nulladiknak is) osztályok, ame-
lyek speciálisan berendezett tantermek-
ben kapnak helyet az iskolákban. 

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

>>> 4. oldal Hír és hírháttér

Székely külpolitika?

Hétfői sajtótájékoztatóján a Székely
Nemzeti Tanács elnöke Dél-Tirolban
tett látogatásáról számolt be. Izsák Ba-
lázs szerint a látogatást úgy lehet te-
kinteni, mint az önálló székely
diplomácia kezdetét, ugyanakkor mér-
földkőnek számít olyan szempontból
is, hogy Dél-Tirol hivatalosságai először
találkoztak Székelyföld küldöttségével.

Vélemeny

Új politikai osztályt!

Mindenkinek nagyon köszönöm a közössé-
günk javára eddig kifejtett közéleti tevékeny-
ségét, a sok áldozatot, az önzetlen munkát,
az odaadást, és ezúton szeretném felkérni az
RMDSZ „markóbéláit” hogy maradéktalanul
hagyják abba a mi érdekeink képviseletét.
Elegendő volt az elmúlt néhány kormányzati
ciklus ahhoz, hogy bebizonyítsák, mire képe-
sek. És meggyőztek. 

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

S p o r t
Klein László, a visszatérő

Az 1. Liga címvédője, a marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgó együttese kedden
délután Székelyudvarhelyen megnyerte
idei második formaellenőrző mérkőzését,
13-8 arányban múlta felül a helyi SK-t, mi-
után egy héttel korábban is győzni tudott
hazai pályán 10-7 arányban. A mérkőzés
legjobbja ezúttal is Klein László hálóőr volt,
aki fél év kihagyás után, 38 évesen vissza-
tért a csapathoz, amelynek színeiben két-
szeres román bajnok, valamint kupa - és
szuperkupa győztes volt.

>>> 15. oldal

>>> 3. oldal

Humor >>> 7. oldal

Hír és hírháttér

Nyílt levél

Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnökének
és Szász Jenőnek, a Magyar Pol-
gári Párt elnökének

>>> 5. oldal

Tévéműsor 
melléklet

>>> 4. oldal

Egyre többen és hangosabban
követelik az előválasztást! 
Telik-múlik az idő, vészesen kö-
zeleg a választások napja, s
még mindig nincs végső meg-
egyezés a helyi politikai erők
között a közös vásárhelyi ma-
gyar polgármester-jelölt sze-
mélyét illetően. Az RMDSZ és az
EMNP látszólag megegyezett
ugyan, hogy dr. Vass Leventét
indítják, de a semmire sem kö-
telező szóbeli egyezségen túl
még nem jutottak. Tájainkon az
írásban rögzítetteket sem szo-
kás betartani… 

Közben pedig egyre többen, és
egyre hangosabban követelik – a
magunk során mi is ezt tettük, tesz-
szük –, hogy előválasztásokon dönt-
senek, ki legyen a vásárhelyi ma-
gyarság közösen támogatott
polgármester-jelöltje. 

Az előválasztás szükségességére
vonatkozó kérdést múlt év novem-
berében tettük fel honlapunkon,
azóta mintegy 1100-an válaszoltak,
s 80 százalékuk támogatná az in-
dítványt. Hasonló módon vélekedett
a minap Kincses Előd is, aki nyilvá-
nosan fel is kérte az indulási szán-
dékát eddig jelző három lehetséges
jelöltet – Smaranda Enachet, dr.
Vass Leventét és dr. Benedek Imrét
–, hogy nyilatkozzanak: hajlandók-
e ily módon megméretkezni, illetve,
hogy feltételek nélkül támogatnák-
e azt, aki győztesen kerülne ki egy
előválasztásból. 

Számunkra a helyzet világos:

Smaranda Enache lapunknak nyi-
latkozva kijelentette: a jelöltállítást
a magyar közösség belügyének
tartja, ebből következően nem szán-
dékszik részt venni egy ilyen meg-
mérettetésen, dr. Benedek Imre vi-
szont úgy nyilatkozott, hogy szerinte

ez az egyetlen járható út, és ha nem
ő lenne a befutó, akkor kész minden
erejével a győztest támogatni.
Egyetlen személy, dr. Vass Levente,
és az őt jelölő két szervezet, az
RMDSZ és az EMNP, akik ellenzik az
előválasztást. 

Vajon miért? 

Találgatásokba ezúttal nem bo-
csátkozunk, de ígérjük, később még
visszatérünk a témára. 



Lőrincz Gyula kiállítása

Még megtekinthető a Csend-
ház Művészeti Alapítvány szer-
vezésében létrejött Lőrincz
Gyula egyéni kiállítása. Hely-
szín: a marosvásárhelyi várban
lévő Museum Café. A tárlat
február 12-ig látogatható na-
ponta 8-22 óra között.

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
órától a Kultúrpalotában Bogá-
nyi Gergely Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas zongoraművész, a
finnországi Fehér Rózsa lovag-
rend tagja jótékonysági hang-
versenyére kerül sor. Minden
érdeklődőt szeretettel vár a
szervező klub, amely az idei ren-
dezvény bevételét a Kibéd köz-

ség református templomában
őrzött, Bodor Péter marosvásár-
helyi ezermester által tervezett
és épített műemlék orgona res-
taurálására fordítja. Az ese-
ményről a 0744-511-617-es
telefonszámon, a 0265/263-
774-es faxszámon, illetve a csi-
fomiklosadel@yahoo.com
e-mail címen lehet érdeklődni.

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.

Iratkozás 
a februári képzésekre

Projektmenedzserek, szakácsok,

pincérek és otthoni idősgondo-
zók képzésére indítanak tanfo-
lyamot februárban a
marosvásárhelyi Tabula Oktatási
Központban. A képzésekre meg-
kezdődött az iratkozás. A résztve-
vők az Oktatási, Kutatási, Iúsági
és Sportminisztérium, illetve a
Szociális, Családügyi és Munka-
ügyi Minisztérium által elismert
oklevelet kapnak, amelyet az Eu-
rópai Unióban is elismernek. Ér-
deklődni és iratkozni a Tabula
Oktatási Központ titkárságán
lehet (1918. December 1. út 86F)
hétköznapokon 9 és 17 óra kö-
zött. Tel: 0365/430-148, 0740-
476-373, honlap: www.atab.ro.

Hahota-kabaré 
Marosvásárhelyen

A Hahota színtársulat Nyakig
pácban című nagy sikerű zenés
kabaré-előadását február 4-
én, szombaton este 7 órakor
Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes termében te-
kinthetik meg. Jegyek elővétel-
ben a Kultúrpalota, illetve a
Maros Művészegyüttes jegy-
pénztárainál kaphatók. Inter-
netes helyfoglalás a
www.hahota.ro oldalon. Feb-
ruár 11-én és 12-én a közönség
kérésere újra Marosvásárhe-
lyen lép színpadra a társulat.

2. oldal >> Naptár február 3–9.

Névnapok
Február 3. Balázs, Oszkár 
Február 4. Ráhel, Csenge, Jára, Johanna, Andrea, Veronika
Február 5. Ágota, Ingrid, Kolos, Albin
Február 6. Dóra, Dorottya, Titusz, Dorina, Réka, Gara
Február 7. Rómeó, Tódor, Richárd
Február 8. Aranka, János, Jeromos, Salamon
Február 9. Abigél, Alex, Apollónia, Erik, Erika, Marcián

Ajánló

Kos: Ön még ezen a héten is lazít, megteheti, mert a munkáját
otthonról is el tudja végezni, és ezt a héten egyértelműen al-
kalmazza is. Nem kell lelkiismeretfurdalása legyen emiatt, csi-
nálja csak, ahogyan jól esik, de csak korrekt módon.

Bika: A héten végre elmegy az orvoshoz, mert már nem bírja
elviselni, hogy állandóan zsibbad a karja és a kézfeje. Nem kell
aggódni előre, nem kell rémeket látni, legalább megnézik, mi
a helyzet önnel és talán megnyugszik.

Ikrek: Ne másokat, sokkal inkább önmagát kellene elővennie
azért, mert mostanában nem úgy mennek a dolgai, ahogyan
szeretné. Higgye el, nagyot léphet előre, ha felméri, és elfogadja
azt, hogy milyen helyzetekben hibázott. És utána meg is bocsájt
magának.

Rák: Sikeres lesz ön a héten, de olyan sokat dolgozik, hogy
még enni is elfelejt. Nem ártana kicsit odafigyelnie az egészsé-
gére, mondjuk csak annyira, hogy minden nap legalább há-
romszor étkezzen.

Oroszlán: Ahogy a múlt héten gondolta, ezen a héten végre
be kell hoznia a lemaradását munka fronton, és ez sajnos túl-
órákkal jár. Még az a szerencse, hogy előre szólt otthon, hogy
ez lesz, így nincs belőle feszültség.

Szűz: Lehetősége szerint a héten próbáljon meg minél több
időt tölteni szerettei körében, mert nem csak nekik, önnek is
komoly szüksége van az ő szeretetükre. Higgye el, várják önt,
és kíváncsiak önre, még akkor is, ha rossz passzban van.

Mérleg: A hétre tervezett programjainak zöme nem úgy alakul,
ahogy szeretné, illetve több is meghiúsul majd. Ne aggódjon
ezen, az Univerzum talán nem azokat az összejöveteleket szánta
önnek. Mindennek oka van, fogadja el, és higgyen benne!

Skorpió: Lehetősége szerint a héten ne hozzon fontos dönté-
seket, mert túlterhelt lesz, és péntekre már a nevét is alig fogja
tudni kinyögni. Nem baj, hétvégén majd lazítani fog, de addig
kösse fel a gatyáját!

Nyilas: Jó formában találja magát a héten, tele van energiával,
és tettre kész, bármiről is legyen szó. Bár a hét elején kicsit el-
bizonytalanodik a munkájában, energia-túltengése segít átbil-
lenni a holtponton.

Bak: Teljesen lemerült, erőtartalékait a múlt hét végén felélte,
ezért ezen a héten ön kissé belassul, befárad. Nem baj, mert
legalább végre kipihenheti magát, és rendezi gondolatait - vall-
juk be, erre az elmúlt hetekben igen vajmi kevés időt szánt.

Vízöntő: Eljött az a hét, amiről már a múlt héten írtunk önnek:
egyik napról a másikra kell belevágnia a munkába, ráadásul
olyan szinten fog elmerülni benne, hogy a levegővételre is alig
lesz ideje. Persze ön simán megold mindent.

Halak: Alig győzi majd ezt a hetét, rengeteg tennivalója akad,
de önmagára minden körülmények között szakítson időt, és
persze azokra a dolgokra is, amelyek boldoggá és felszabadulttá
teszik önt. Ha ön jól van, mindenki jól lesz maga körül.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Új politikai
osztályt! 
Mindenkinek nagyon köszönöm a közösségünk ja-
vára eddig kifejtett közéleti tevékenységét, a sok
áldozatot, az önzetlen munkát, az odaadást, és ez-
úton szeretném felkérni az RMDSZ „markóbéláit”
hogy maradéktalanul hagyják abba a mi érdekeink
képviseletét. Elegendő volt az elmúlt néhány kor-
mányzati ciklus ahhoz, hogy bebizonyítsák, mire
képesek. És meggyőztek. Elsősorban arról, hogy
képtelenek ellátni a fölvállalt feladatokat, magya-
rán: fölöslegesen koptatták annyi éven keresztül a
bársonyszékeiket. Hiába mentek Bukarestbe, és a
hatalmi körökbe jó bort inni, itthon mindig csak
vizet prédikáltak. A választók nem a cifra és értel-
metlen szóvirágok reményében juttatták őket ha-
talomra, hanem a konkrét eredmények eléréséért!
Hatékony és eredményes munkára lett volna szük-
ség a bukaresti törvényhozói testületekben, a kor-
mányban és itthon, az önkormányzatokban.  
Mielőtt az érintettek felsorolnák azt a rengeteg jót,
amit értünk tettek, feltenném a kérdést: a hatalmi
körökhöz tartozó „nómenklatúrista” haszonlesőkön
kívül, ki az, aki valódi segítséget kapott tőlük? Ki
az, akinek a gondja-baja nekik köszönhetően meg-
oldódott volna? Mennyivel lett az életszínvonalunk
jobb a magyar kormányzati részvételnek köszön-
hetően? Hol látható az a nagy vásárhelyi fejlődés,
ami az innen származó magyar miniszterek és ál-
lamtitkárok munkáját dicsérné? 
A környezetvédelmi miniszter gazdasági okokra hi-
vatkozik, amikor egy ciántenger létrehozását tá-
mogatja Erdély szívében. A pénz eltörölné a cián
természetromboló hatásait? A vásárhelyi vegyipari
kombinát folyamatos szennyezéseit büntetéssel
nyugtázzák, de nem állítják meg. Ez lenne az ára a
helyi gazdaság megmentésének, illetve a kosárcsa-
pat „kémiai” patronálásának, a néhány ezer ember
„környezetbarát” szórakoztatásának? Azt mondják
meg, mennyit kell fizetnünk és kinek, hogy végre
kerékpárral is közlekedhessünk a főtéren?
Az Egészségügyi Minisztérium évek óta „a magyarok
kezében” van. Ehhez képest, ha egy műtétre van
szükségünk (konkrétan, például a szemészeti bea-
vatkozások esetében), magánklinikákhoz küldik a
betegeket előzetes analízisekre, mert az állami kór-
háznak nincs pénze felszerelésre. Többszörösen
megnyúznak, mielőtt a sírba helyeznek. RMDSZ,
mi nem erre szavaztunk!
Egy másik törvényhozói dicsőség az útadó kifize-
tésével kapcsolatos. A hatóságok több mint 6 hó-
napos késéssel értesítenek arról, ha észlelték, hogy
elmulasztottuk a „matrica” megvásárlását. És az
érintett személyeknek csak 15 nap áll a rendelke-
zésükre a fellebbezésre, illetve a büntetések kifize-
tésére. Hogyan érvényesül ez esetben az állampol-
gárok érdeke? Miért nem kényszerítették a
törvényhozók a hatóságokat, hogy belátható időn
belül értesítsenek minket, megelőzve ezáltal az
újabb törvényszegéseket és büntetéseket? Mi más
dolguk lett volna, mint nekünk, választóknak elő-
nyös törvényeket alkotni?
Minden RMDSZ-es honatya aludt, amikor ezeket a
törvényeket meghozták? Vagy éppen versírással és
hatalomelosztással voltak elfoglalva? A kormány-
tagoknak az ország irányítása, a képviselőknek és
szenátoroknak a mi érdekeinket is szolgáló törvé-
nyek megalkotása lett volna a feladatuk. Nem tettek
eleget vállalt feladataiknak, elegünk van belőlük!
Új politikai osztályt szeretnénk! 

Ferencz Zsombor

A tavaly februárban életbe lépett új oktatási törvény értelmében 2012 szeptemberétől az elemi oktatás
részeként fognak működni a kötelező előkészítő (nevezik nulladiknak is) osztályok, amelyek speciálisan
berendezett tantermekben kapnak helyet az iskolákban. A szaktárca azt ígérte, hogy ezekben az osztá-
lyokban a gyerek játszva tanulhat, tevékenységét pedig nem osztályozzák. Idén ősztől azok a diákok
tanulnak majd az előkészítőkben, akik 2012. augusztus 31-ig betöltik hatodik életévüket. 

A tanügyi reformjairól hírhedt
Funeriu miniszter szerint az intéz-
kedésre azért van szükség, mert
Európa-szerte a romániai elsőosz-
tályosok a legöregebbek, emiatt
szándékuk, hogy a kötelező iskolai
oktatásba korábban, azaz hatéves
korukban bevonják a gyerekeket. 

Mikor, kik, hogyan?

A gyerekek beiratkozása a nul-
ladik osztályba március 5-től kez-
dődik, így a tanintézeteknek köte-
lező módon fel kell venniük a
körzetben lakó hatéveseket,
ugyanakkor a törvény tiltja, hogy
az iskolák felmérést szervezzenek
a gyermekek kiválogatására. Fejes
Réka tanfelügyelőtől megtudtuk,
hogy az első felmérések szerint a
megyében 1587 előkészítős, 2065
elsőosztályos magyar diák kezdi
idén a tanévet.

Azt még nem tudni, hogy az
előkészítő osztályokat milyen gya-
korlati útmutatók szerint szervezik,
de Király András oktatási államtit-
kár szerint a tanterv a tavasz fo-
lyamán megszületik. A tantervben
elméletileg a nulladik osztály egy
éve alatt a pedagógusok a betűkkel
és számokkal való ismerkedésre, a
gyerekek kommunikációs készsé-
geinek, a környezettel való kap-
csolatuk és a társas kapcsolatok
fejlesztésére, csoporttevékenysé-
gekre és a kiegyensúlyozott testi
fejlődést segítő gyakorlatokra fek-
tetik a hangsúlyt. „A pedagógu-
soknak, akik a nulladik osztályt
fogják előkészíteni, mindenképp
tanítói diplomával kell rendelkez-
niük, de optimális esetben kettős
képesítésük kellene legyen: azaz
óvónői és tanítói is, viszont ez egye-
lőre nem kitétel” – mondta el la-
punknak Fejes Réka.

Pro érvek

Optimisták vagyunk, azért a pro
érveket sorakoztatjuk fel elsőnek,
amelyek – ahogy az lenni szokott
– az illetékesektől, a törvényt meg-
szavazóktól jönnek. Király András
elmondta, hogy „a nulladik osztály
legfőbb szerepe, hogy esélyegyen-
lőséget teremtsen a diákok között,
hiszen – mivel egy kötelező osz-
tályról beszélünk –, mielőtt a kis-
diák megkezdené az első osztályt,
végigjárt egy olyan évet, ahol fel-
készítették és megtanították kü-
lönböző dolgokra. Tudom, hogy ál-

landó vitát képez, hogy a gyere-
keknek eddig is felkészítést jelen-
tett az óvodai előkészítő csoport,
de mivel nem volt kötelező jellegű,
így sokan kihagyták azt. Emiatt az
elsőosztályosok jelentős százaléka
nem járt semmiféle oktatási intéz-
ménybe iskola előtt, ez pedig meg-
nehezítette az elemibe való integ-
rálódásukat” – mondta az
államtitkár.

Fejes Réka tanfelügyelő szerint
„nagy előnye, hogy megalapozza
az első osztályban tanulandó is-
mereteket. Reméljük, hogy a ké-
szülő tantervben a fő cél az lesz,
hogy az írás-olvasás tanítását jól
megalapozzák, mert vannak olyan
gyerekek, akik nem jártak óvodába
egyáltalán, és sok gonddal küzde-
nek majd, hogyha startból első
osztályba íratják őket. Ezt szeret-
nénk a nulladik osztállyal meg-
előzni” – nyilatkozta Fejes.

Szakemberek 
kontra Funeriu

Úgy tűnik, hogy a szülők és pe-
dagógusok szerint több hátránya
lesz az előkészítő osztálynak, mint
előnye. Legjobb tudomásunk sze-
rint Funeriu úr jeleskedett zsenge
iú korában kémiából és biológi-
ából, viszont pedagógia vagy pszi-
chológia órák helyett ő máshova
járt. Legalábbis ezt tükrözik a meg-
hozott/elfogadott törvényei. Erről
kérdeztük Kádár Annamária pszi-
chológust, a Babes Bolyai Tudo-
mányegyetem Pszichológia és Ne-
veléstudomány Karának
igazgatóját. „Vekerdy Tamás sza-
vaival élve nem az óvodának kell
felkészíteni a gyermeket az isko-
lára, hanem az iskolának kell be-
fogadni az óvodás gyereket. Az
óvodás gyerek legfontosabb szük-
séglete a szabad játék, a mesehall-
gatás, ami segít az érzelmi intelli-
genciájának fejlesztésében. Ebben
az életkorban nem kell tanítani a

gyermeket, csupán mintát kell neki
nyújtani, amit utánozhat. Pedagó-
gusként, pszichológusként nem ér-
tek egyet az előkészítő osztály kon-
cepciójával. Claparède-ot
parafrazálva: én az ebihalak párt-
ján vagyok. A gyermek nem töké-
letlen felnőtt, gyermeki létének
megvannak a maga törvényszerű-
ségei, melyek szerint élnie kell.
<<…egy ebihal elégséges ön-
magának, s működése éppen
olyan tökéletes, mint a békáé; nem
tökéletlen, nem elégtelenül mű-
ködő béka tehát! >> Ha tudjuk,
hogy ezek a kopoltyúval lélegző
halacskák természetes fejlődésük
során tüdővel is fognak lélegezni,
és majd kimásznak a szárazföldre,
akkor nem szükséges naponta egy-
két percre kitenni őket a szárazra
<<előkészítés>>, <<fejlesz-
tés>> címen” – fejtette ki állás-
pontját Kádár. 

Infrastrukturális 
problémák

Sajnos ez is a kontra rovatba
tartozna, mert sok, főleg szórvány-
ban levő iskolák tanteremgondok-
kal küszködnek, úgyhogy plusz
osztálytermeket előteremteni né-
hány tanintézményben teljesen le-
hetetlen feladat. Nem beszélve a
hat éves gyerekek igényeiről,
amely játékokat, játszósarkot, sző-
nyeget, stb. igényel. „Azoknak az
iskoláknak, amelyek felvállalják a
nulladik osztály indítását, fel kell
készülniük a megfelelő infrastruk-
túra megteremtésére. Ha efféle
gondjaik vannak, jelezniük kell a
megyei tanfelügyelőségnél vagy a
helyi tanácsnál. Tudott dolog, hogy
azokban az iskolákban, ahol nem
indul nulladik osztály, ott nem lesz
első osztály sem. Így a tanintéz-
ményeknek elemi érdekük, hogy
megtegyenek mindent ennek ér-
dekében: legyen az átcsoportosítás
vagy két váltás. Ha ezt nem teszik

meg az elemi oktatást teszik koc-
kára az adott iskolában” – figyel-
meztet az államtitkár.

Fejes Réka elmondta, hogy sok
Maros megyei iskolaigazgató úgy
nyilatkozott, hogy meg tudja ol-
dani a teremgondokat: „az intéz-
mények most abban a periódusban
vannak, amikor felmérik a helyze-
tet, és próbálnak megoldást találni
a problémára.”

Szülő-pedagógusi
vélemény

„Személy szerint nem hiszem,
hogy megoldható szeptemberig az
olyan infrastrukturális befektetések
eszközölése, amely megfelel egy
hat éves gyereknek: nem valószínű,
hogy játszó körülmények lesznek.
Érdekes csavar a dologban, hogy
a nulladik osztály miatt pedagó-
gusokat alkalmaznak majd a tan-
ügyben, miközben az elmúlt évben
elbocsátottak tanügyi alkalmazot-
takat. Nem gondoltak arra sem,
hogy mi lesz falvakban levő isko-
lákban, ahol nincsenek alternatí-
vák, és diák sincs elég. Ugyanakkor
a hat éves kisgyereknek sokkal in-
kább az érzelmi életét kell fejlesz-
teni, mintsem az értelmit. Nem
beszélve arról, hogy nehézséget
jelent majd a szülőknek is, hisz
azoknak a gyerekeknek, akik még
egy évet napköziben maradtak
volna, megszűnik a délutáni fel-
ügyelete. Legnagyobb aggályom
az, hogy a gyerekeket túl korán
próbálják belepréselni az oktatási
szisztéma által képviselt szűklátó-
körű rendszerbe, amely kizárólag
az intellektuális képességeket
tartja értéknek és azokat fejleszti,
elvéve ezáltal a lehetőséget az élet
milliónyi más területéről, amelyek
az életben való boldoguláshoz sok-
kal fontosabbak” – zárta monda-
nivalóját Bacsó Erika, iskolapszi-
chológus és anya.

Pál Piroska

Előkészít vagy kikészít a nulladik osztály?



Előválasztást sürget Kincses Előd

„Nagyon fontos, hogy Marosvásárhelyen azt a
polgármester-jelöltet, akinek esélye van legyőzni Dorin
Floreát a helyhatósági választásokon, előválasztással
jelöljék ki” – nyilatkozta hétfői sajtótájékoztatóján
Kincses Előd. Ez alkalommal felszólította az eddigi
három lehetséges jelöltet – Smaranda Enachet, dr. Vass
Leventét és dr. Benedek Imrét –, hogy nyilatkozzanak:
hajlandók lennének-e ily módon megméretkezni, illetve
tiszteletben tartanák-e annak eredményét, és
támogatnák-e azt, aki a győztesen kerülne ki. Kincses
úgy véli, az előválasztást az RMDSZ-nek, az MPP-nek és
az EMNP-nek közösen kellene megszerveznie. „Ha az
RMDSZ elutasítja az előválasztást, akkor beigazolódni
látszik a PD-L–RMDSZ közötti egyezség gyanúja, amint
az a román sajtóban felvetődött. Ennek lényege, hogy
Lokodi Edit megyei tanácselnökségének megtartása
fejében Dorin Florea a polgármesteri székét tarthatná
meg” – jelentette ki Kincses. Az ügyvéd szerint
Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltjének
pártsemlegesnek kellene lennie, koalíciót pedig csak a
polgármester személyének támogatására kellene
kötniük a magyar politikai alakulatoknak. „Nem értem,
az RMDSZ miért ellenzi makacsul az előválasztást, vagy
miért fél a megmérettetéstől, hiszen, mint állítja,
megtalálta a legjobb jelöltet” –fogalmazott Kincses. 

Megszavazták a 2012-es év 
helyi költségvetését
A helyi önkormányzati képviselőtestület múltheti ülésén
elfogadta Marosvásárhely idei költségvetését. 2012-ben
összesen 601.794.723 lejjel gazdálkodhat a város. 
Személyzeti költségekre 88.871.000 lejt szabtak meg a
tanácsosok, amely összegből körülbelül 71,6% a tanügyi
alkalmazottak, 5,7% a szociális gondozók, és végül 2,7%
az egészségügy között oszlik szét.
Az önkormányzat népszerűsítésére 3. 277. 540 lejt
szánnak. Ebből a pénzből 100 ezer lejt csak tájékoztatók,
turisztikai szórólapok, kisfilmek készítésére szánnak,
továbbá egy olyan kötetet is kiadnának, amely magyar,
román és angol nyelven mutatja be a várost. További 100
ezer lejt fordítanának az önkormányzat népszerűsítésére
a különböző helyi rendezvényeken, mint például a Nők
Napja, Gyermeknap, Marosvásárhelyi Napok,
Borfesztivál vagy a Gyerekváros és az Utcai Szilveszter.
Szintén 100 ezer lejt szánnak tájékoztatók és kisfilmek
készítésére, amelyek a Helyi Rendőrségről, a
Piacigazgatóságról, a Napközik Igazgatóságáról, a Városi
Kertészetről, a középkori Várról és az Állatkertről szólnak
majd. Az önkormányzat médiában való promoválására
420 ezer lejt fordítanak. 250 ezer lejt költenek majd a
vásárhelyi önkormányzati képviselők hivatalos
utazásaira, újabb 250 ezer lejt pedig az idegen
képviselők marosvásárhelyi útjainak fedezésére. A
Városháza által szervezett események filmes rögzítésére
200 ezer lejt különítettek el. 

Paunescut erőltetné a PNL 

A 2-es számú általános iskola elnevezésére vonatkozó
határozat visszavonását kérte a marosvásárhelyi városi
tanácstól a legutóbbi tanácsülésen Sebastian Pui PNL-s
önkormányzati képviselő. A tanács tavaly december 22-
én határozott arról, hogy elindítja azt a hivatalos eljárást,
aminek eredményeként a 2-es iskola felveheti majd a
Bernády György nevet. A PNL-s tanácsos indítványát
azzal a beadvánnyal indokolta, amelyeket a jelenlegi 2-
es számú általános iskola pedagógusai, Ioan Laslo
történelemtanár és Vlad Laura Renate tanító nyújtott be
42 szülő aláírásával ellátott kérelemmel együtt. Továbbá
azt is kérte, hogy az iskolát Adrian Păunescu költőről
nevezzék el. 

4. oldal >> Hír és hírháttér február 3–9.

Hírfolyam

RMDSZ-ellenes szövegeket
tartalmazó matricák jelentek
meg erdélyi városokban a közel-
múltban, többek közt Vásárhe-
lyen is. A magukat tizen- és hu-
szonéveseknek valló,
ugyanakkor „matricásoknak” ti-
tuláló akciócsoport (gittegylet?)
tagjai egyelőre nem kívánják fel-
fedni kilétüket, ugyanakkor fi-
gyelemfelkeltő partizánakciójuk
folytatásával fenyegetnek/biz-
tatnak. A honi magyar sajtó
képviselőinek szétküldött leve-
lükben elégedetlenségüknek ad-
nak hangot az elmúlt huszonkét
év „rablódemokráciája” miatt,
melynek során az ország a csőd
szélére(?) került, kifogásolják a
felelőtlenül és számolatlanul fel-
vett hiteleket, említik az oktatás
„szétverését”, a korrupciót, to-
vábbá igen elmésen azt is ész-
revételezik, hogy nincs jólét,
nincs állami magyar egyetem,
és nincs autonómia sem. „Hu-
szonkét év után visszatért a nél-
külözés, a reménytelenség és a
félelem. Ezért tesszük fel a kér-
dést: RMDSZ! EREDMÉNY EZ?!”

– zárják soraikat eme – vélhe-
tően – költői kérdéssel, amely a
kiragasztott matricákon is sze-
repel: „HA NEM HALNAK ÉHEN
A NYUGDÍJASOK, AKKOR MEG-
FAGYNAK! RMDSZ! EREDMÉNY
EZ?!”, „BÁRSONYSZÉKEKÉRT EL-
ADTÁTOK A JÖVŐNKET! RMDSZ!
EREDMÉNY EZ?!”, „DOLGOZNÉK,
DE NINCS HOL! RMDSZ! ERED-
MÉNY EZ?!” satöbbi. Van líraibb
is: „NEM LEHET MEGÉLNI A
FÖLDBŐL! RMDSZ! EREDMÉNY
EZ?!” – ami A walesi bárdok so-
rait juttatja eszünkbe: „Vér-
szagra gyűl az éji vad: te tetted
ezt, király!”.

Adódik a kérdés: ki állhat, kik
állhatnak a dolog hátterében?
Internetes fórumokon 4:1 az
MPP - EMNP meccs állása, va-
gyis tíz kommentelő közül nyol-
can sejtenek MPP-kezűséget, és
csak ketten verik a balhét az
EMNP-re. Kevesen ugyan, de
vannak olyanok is, akik szerint
egy furmányos RMDSZ-eksönnel
van dolgunk, míg mások „sze-
kusdiverziót” emlegetnek. Gya-
korlatilag tökmindegy, ki az ér-

telmi szerző, inkább azt érdemes
megvizsgálni, milyen következ-
ményekkel járhat. Kétfélével: és
egyik izgalmasabb, mint a má-
sik…

Első verzió: az égvilágon
semmilyennel. Ezt Kovács Péter
RMDSZ-főtitkár szavai is való-
színűsítik: „a szövetség nem
tudja komolyan venni ezt a név-
telen akciót”. Más kérdés, hogy
őt komolyan tudja-e venni bárki
is. Ez a kevésbé izgalmas vari-
áns; jeleztem, hogy az egyik iz-
galmasabb, mint a másik.

Második verzió: az RMDSZ
rettenetesen elszégyelli magát,
kilép a kormányból, képviselőik
és szenátoraik egytől-egyig le-
mondanak mandátumaikról,
bocsánatot kérnek a néptől, és
szégyenükben világgá mennek,
vagy elbujdosnak, csak előzőleg
szétosztják a vagyonukat (egy-
más közt). Sajnos ennek az esé-
lye valamivel kisebb, mint an-
nak, hogy Quasimodo nyakába
akasszák az aranyérmet a lon-
doni olimpián, a kétszáz méteres
hátúszás díjátadó ceremóniá-

ján.
Még egy érdekes adalék: a

matricás csávók hazugsággal
vádolják a Marosvásárhelyi Rá-
diót amiatt, hogy a híradóban
gyűlöletet szítónak nevezték az
„RMDSZ-ellenes plakátokat”. Én
ezt saját fülileg nem hallottam,
de ha igaz, akkor gáz van, mert
kétszeres csúsztatás esete morog
fenn: egyrészt a matricák szö-
vegei nem gyűlöletkeltők, más-
részt a matrica és a plakát között
van néminemű méretbéli kü-
lönbség. Mert Marosvásárhely
nem metropolisz ugyan (bár
nem kizárt, hogy az lesz, ha a
doktorok harcát nem a kardio-
lógus vagy az urológus, hanem
a hentes nyeri majd júniusban),
de nem is falu, ahol – szalon-
képesítve a mondást – ha az al-
végen szellent valaki egyet, a
felvégen már azt beszélik, hogy
becsinált. Tán csak nem azért re-
agált így említett rádió az ügyre,
mert az aligazgatónő nem csu-
pán névrokon az egyik udémérés
miniszterrel?

Molnár Tibor

„RMDSZ! Eredmény ez?!” – inkognitós matricásdi

Hétfői sajtótájékoztatóján a Székely Nemzeti Tanács elnöke Dél-Tirolban tett látogatásáról számolt
be. Izsák Balázs szerint a látogatást úgy lehet tekinteni, mint az önálló székely diplomácia kezde-
tét, ugyanakkor mérföldkőnek számít olyan szempontból is, hogy Dél-Tirol hivatalosságai először
találkoztak Székelyföld küldöttségével.

„Közvetlen beszélgetést
folytattunk, amely végén a bol-
zanoiak erkölcsi és politikai tá-
mogatásukról biztosítottak. Le-
hetőségünk volt a dél-tiroli
Európai Akadémia kutatóival is
találkozni. Egyetértettünk ab-
ban, hogy az uniós polgári kez-
deményezés lehetőségével élni
kell, és ennek érdekében
együttműködünk. Tájékoztat-
tuk őket a székelyekről, erede-
tükről, történelmi események-
ről, átélésekről, sorskérdésekről,
hogy térségünkben a '89 előtti
iparosítás célja az etnikai ará-
nyok megváltoztatása volt” –
fogalmazott Izsák Balázs, az
SZNT elnöke.

Autonómia-modell
Székelyföldnek

Dél-Tirol autonóm tarto-
mányt 1919-ben csatolták
Olaszországhoz. Az egykoron a
Habsburg Birodalomhoz tar-
tozó Tirol déli részében túlnyo-
móan német anyanyelvű kö-
zösség élt, a ladin
anyanyelvűek aránya 4%, az
olaszoké 3% volt. A fasiszta
uralom megpróbálta elolaszo-

sítani és elűzni, illetve áttele-
píteni a Német Birodalomba az
itt élőket. Erőteljes próbálko-
zások, és hosszas tárgyalások
után 1971-ben létrejött a dél-
tiroli autonómia, ami ma több-
szörösen példaértékű Európá-
ban.

Izsák elmondta, hogy Ma-
rosvásárhely és a Székelyföld is
példát vehetne a dél-tiroli au-
tonómiáról, ahol az etnikai ará-
nyoknak megfelelően alkal-
mazzák az önkormányzati

tisztségviselőket, az igazság-
szolgáltatásban tevékenykedő-
ket és az önkormányzati rend-
őrség alkalmazottait, ahol a
törvény szerint a közszolgálat-
ban dolgozók mindkét nyelv
tudását igazoló bizonyítványt
kell felmutatniuk, ahhoz, hogy
az állást betölthessék. Ugyan-
akkor az intézmények, a ven-
déglátó-ipari egységek, a fo-
gyasztási cikkek, az utcák, terek
nevei mind-mind két nyelven,
azaz németül és olaszul is fel

vannak tüntetve.
„Szövetségesre leltünk Dél-

Tirolban, hiszen az érdekünk
közös, de el fogunk látogatni
Észak-Írországba, Skóciába, Ka-
talóniába, hogy bővüljön a szö-
vetségesek köre” – ismertette
az SZNT elnöke.

Arra az újságírói kérdésre,
hogy az SZNT hogyan vélekedik
a polgári kezdeményezés körül
kialakult RMDSZ-Tőkés László
tülekedésről, Izsák elmondta,
hogy dicséretesnek tartja, hogy
felfigyelnek erre az emberek,
megmozgatja a politikai pár-
tokat is, így érdembeli vita jö-
het létre, amelynek pozitív ha-
tásai is lehetnek. 

Ugyanakkor érdekes meg-
jegyeznünk azt is, hogy egy
polgári kezdeményezés a civil
szférának szól tulajdonképpen.
Így jogosan tehetjük fel a kér-
dést, hogy politikai alakulatok
miért szeretnének ennek (is)
az élére állni? Politikai tőkeko-
vácsolás a cél, vagy elmulasz-
tott feladataik miatti önigazo-
lás lenne, vagy egyszerűen a
felelet az, hogy választási év-
ben vagyunk?

Pál Piroska

Székely külpolitika?
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Mintegy 17 millió lejt kap idén az RMDSZ 

Idén is az RMDSZ kapja a legnagyobb összeget a kormánytól. A
pénzt az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalán Keresztül utalják
át, s a nemzeti kisebbségek szervezetei között kerül majd
szétosztásra. 
A 79,2 millió lejes alapból az RMDSZ 17,17 millió lejt kap az
összesen, többet, mint 2011-ben, amikor 15,98 millió lejt
kapott támogatásként. Idén egyébként mind a 19 nemzeti
kisebbségi szervezet több pénzt kap, mint egy évvel korábban.
A második legnagyobb összeget, 11,16 millió lejt, a Pro-
Europa Roma Párt kapja, miután 2011 elején 10,3 millió lejt
utalt ki a kormány a szervezetnek. A Romániai Németek
Demokrata Fórumának 2012-re elkülönített 6,21 millió lej 500
ezer lejjel nagyobb, mint a tavalyi összeg
A támogatások elosztásáról rendelkező kormányrendelet
értelmében a nemzeti kisebbségek szervezetei a székházak
fenntartására, személyzeti kiadásokra, sajtótermékek és egyéb
kiadványok, könyvek és tankönyvek beszerzésére, kulturális és
tudományos rendezvényekre, tagsági gyűlésekre, valamint
hazai és külföldi rendezvényekre, a szervezet működéséhez
szükséges ingó és ingatlanbefektetésekre, valamint európai
alapokból finanszírozott programok társfinanszírozására
fordíthatják a költségvetési pénzeket.
A romániai magyar kisebbségnek szánt állami támogatások
kezelője 2009 márciusáig az RMDSZ által létrehozott
Communitas Alapítvány volt, azóta azonban maga az RMDSZ,
amely azzal vált alkalmassá a pénz törvényes befogadására,
hogy lemondott a parlamenti pártokat megillető költségvetési
keretről, amely jelentősen kevesebb volt, mint a
kisebbségeknek juttatott összeg.

52-en hagyták abba tanulmányaikat
Sok az igazolatlan hiányzás a Maros megyei iskolákban –

állapították meg a tanfelügyelőség illetékesei az első félév
tanügyi helyzetéről tartott értekezletükön. Négy hónap alatt
körülbelül egy millió hiányzást gyűjtöttek össze a tanulók. A
legtöbbet a középiskolás diákok hiányoztak. Összesen 52 diák
mondott búcsút az iskolának, miután a gazdasági válság
következményeként a szülők nem tudták már kifizetni az
oktatási költségeket, vagy mert közülük sokan külföldre
költöztek. A most folyó tanévben Maros megyében összesen 67
ezer diák tanul elemi iskolában, gimnáziumban vagy líceumban. 

Mérlegen a munkaügyi felügyelők munkája  

A Munkaügyi Felügyelőség Maros megyei ellenőrei végezték
országos szinten a legeredményesebb munkát 2011-ben,
összesen 1.724 esetben ellenőrizték a munkavállalási szabályok
jogi előírásainak betartását, amelynek során 1.703
feketemunkást találtak. A munkáltatók közül összesen 744-en
kaptak büntetést, 12 esetben pedig bűnvádi feljelentést is tettek,
miután utóbbiak öt személynél több munkást is szerződés nélkül
foglalkoztattak. Egyéb szabálysértések miatt 588 esetben
figyelmeztették a munkaadókat, 333 esetben pedig - összesen
közel 2,8 millió lejre - bírságolták is a munkaügyi felügyelők. A
munkabiztonsági és munkaegészségügyi téren 1.436
ellenőrzést végeztek. A felügyelők 211 munkáltatót bírságoltak
meg az év során összesen 957 alkalommal. 

HIRFOLYAM 

A sajtótájékoztatót bevett
Rotary-szokás szerint harangü-
téssel kezdték. Jeszenszky At-
tila, a klub elnöke elmondta,
hogy az első Rotary klub 1905.
február 23-án alakult Chicagó-
ban. Ma mintegy 200 ország-
ban 32000 klub van, és több
mint 1,2 millió tagot számlál.
A klub koncepciója, hogy üz-
letemberek, szakemberek fog-
janak össze a helyi közösségek
segítése érdekében, ugyanak-
kor a klub mindenféle politikai
nézettől és alakulattól mentes
és független. A Téka felkérésre
és felajánlásra különböző ki-
sebb projekteket támogat, vi-
szont a legnagyobb rendezvé-
nye a jótékonysági bál,
amelynek idén a Grand Szálló
bálterme ad otthont.

A rotarysok határidőnaplója
mindig tele van, szociális, kul-
turális projekteket szerveznek
és támogatnak. Tavaly például
árva gyerekeknek vittek ruhá-
zati cikkeket és háztartási gé-
peket, ugyanakkor az „Ajándé-
kozz egy mosoly!” program
keretén belül húsz árvaházban
élő gyereket vittek el egy nagy-
áruházba, ahol 200 lej értékben
vásárolhattak maguknak, amit
szemük-szájuk éppen megkí-
vánt. Ezt megelőzően asztalos-
műhelyt rendeztek be HIV-fer-
tőzött fiataloknak, a klub
építésze készítette el a Csűr-
színház tervét, sőt padokkal is
felszerelték azt. Városunk egyik
kulturális szimbólumának, a Te-
leki Tékának vásároltak érintő-
képernyős tájékoztató készülé-

ket, segítettek a továbbtanu-
lásban középiskolás diákokat,
felkaroltak tantárgyversenye-
ket is és a 100 lépés az egész-
ségért program partnerei vol-
tak.

A bálról

Jeszenszky szerint a bálon
átlagban 150 személy szokott
részt venni, a belépti díj egy ré-
szét támogatásra, jótékony cé-
lokra fordítják. „Nagyjából ki-
alakult társaság szokott részt
venni a báljainkon, de a Rotary-
bál sajátossága, hogy nagyon
szívesen fogad politikai, etni-
kai, felekezeti hovatartozástól
függetlenül mindenkit. Maros-
vásárhelyről főleg, de más me-
gyékből is érkeznek résztvevők

a bálra. Olyan esemény ez, ahol
szavatoltan mindenki jól érzi
magát, és jövőre is visszajön”
– fogalmazott a klub elnöke.

A bál idei díszvendége Bo-
gányi Gergely Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas zongoraművész, a
finnországi Fehér Rózsa lovag-
rend tagja, aki Liszt- és Cho-
pin-művekkel február 11-én 17
órától lép fel a Kultúrpalota
nagytermében. A 20 lejbe ke-
rülő jegyeket a Kultúrpalota
pénztáránál lehet majd meg-
vásárolni. A bálra szóló jegy 200
lejbe kerül, amely tombolát is
tartalmaz, ennek a főnyeremé-
nye egy robogó, de más, kisebb
meglepetéseket is nyerhetnek
a résztvevők. 

Pál Piroska

Tisztelt Elnök Urak!

Sürget az idő, nyakunkon a
választások – a helyhatósági és
a parlamenti egyaránt. 

Ha jól értettem, önök és az
önök mögött álló politikai és
társadalmi erők egyaránt az er-
délyi magyar politikai rendszer-
váltást szorgalmazzák. Az
RMDSZ viszont – a 89-es poli-
tikai fordulat óta eltelt huszon-
két esztendő egyértelmű ha-
szonélvezőjeként – a jelenlegi
status quo fenntartásában ér-
dekelt. 

Az annak idején központi,
bukaresti kezdeményezésre lét-
rehozott RMDSZ állampártként
viselkedik azóta is. Belföldi te-
vékenysége igazi labanc, kolla-
boráns magatartást bizonyít:
inkább a bukaresti elvárásokat
közvetíti az erdélyi választók irá-

nyába, mintsem az erdélyi ma-
gyarság követeléseit a központi
hatalom felé. Külföldi, főleg
magyarországi kapcsolatrend-
szere alapján pedig nyilvánvaló,
hogy egyáltalán nem illik az EP
néppárti csoportjába, annál in-
kább a balliberális érdekcsopor-
tokba. 

Ebből következően egyér-
telmű, hogy jelen pillanatban
az erdélyi magyar jobboldal leg-
főbb ellenfelének az RMDSZ, el-
sősorban annak jelenlegi felső
vezetése tekintendő.       

Velük szemben a jobboldali
politizálás, a nemzeti, keresz-
tény, konzervatív, polgári érté-
kek előtérbe helyezése lehet az
egyetlen alternatíva. 

A magyar kormány nemzet-
politikai törekvései, az anyaor-
szági jobboldali erők legutóbbi

húsz évének története mind-
mind az egység megteremtésé-
nek szükségessége felé mutat.

Az erdélyi magyar politikai
felépítmény újragondolása, a
mellény újragombolása elkerül-
hetetlen. Előbb-utóbb az erdélyi
összefogás megteremtésének is
napirendre kell kerülnie. Igaz, a
pillanatnyi helyzet, a jelenlegi
erőviszonyok ma ezt még nem
teszik lehetővé. Az viszont már
most is világos, hogy olyan, kö-
zösségi megmaradásunk szem-
pontjából létfontosságú köve-
teléseinknek – mint amilyen az
autonómia, vagy a magyar 
tannyelvű állami egyetem –
csak és kizárólag egységes fel-
lépés árán adhatunk majd kellő
súlyt.     

Az MPP, majd az EMNP hi-
vatalos bejegyzésével a politikai
pluralizmus de jure létrejött.

Ahhoz viszont, hogy de facto is
beszélhessünk róla, egyre van
szükség: az önök neve által
fémjelzett erők összefogására. 

Ezért azt kérem önöktől,
hogy személyes sérelmeiket fél-
retéve, vélt vagy valós ellenté-
teiken felülemelkedve mihama-
rabb üljenek tárgyalóasztalhoz,
s tisztázzák, rendezzék a két
jobboldali tábor közötti vi-
szonyt, teremtsék meg az erdé-
lyi magyar politikai jobboldal
egységét.  

Ezt várja önöktől, közössé-
gük sorsáért felelős, elhivatott
politikusoktól az erdélyi magyar
választópolgárok jelentős része. 

Tisztelettel,
Szentgyörgyi László

Marosvásárhely, 
2012. február 3. 

Nyílt levél

Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének
és Szász Jenőnek, a Magyar Polgári Párt elnökének

Bál és koncert Bodor Péter orgonájáért
A Rotary Club Téka tagjai szerdai sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy február 11-én este
tartják az idén hetedik alkalommal megszervezett jótékonysági báljukat, ezt megelőzően pedig
Bogányi Gergely világhírű zongoraművész koncertezik a Kultúrpalotában. A koncert és a bál
bevételét a kibédi református templom orgonájának a restaurálására fordítják. A múlt században
készült hangszer értéke azért is kiemelkedő, mert a Marosvásárhelyen is élt Bodor Péter székely
mester egyetlen felújításra alkalmas munkája.



A manipulálhatóság függ a
történelemtől, a történelmi
emlékezet ébren tartásától, a
tájékoztatás kiegyensúlyozott-
ságától, az elért szabadságfok-
tól, s azoktól a belső megtar-
tóerőktől, amelyeket ki-ki
maga választ: identitás, nem-
zeti tudat, istenhit vagy egyéb
más valláspótló, vagy vallási
erejű meggyőződés. Ezek
ugyanis a manipuláció ellen
hatnak. A hitbéli meggyőződés
ugyanis, amely marxista és
marxizáló agytrösztök szerint
maga is érdekek szerinti ügyes
befolyásolás, valójában a leg-
erősebb ellenszere a különféle
manipulációknak.

Akinek eddig nem nyílt ki a
szeme, mi folyik az Európai Par-
lamentben, az most az egy hét-
tel ezelőtti ülésen elgyönyör-
ködhetett benne. Mégis,
miközben szembesülünk azzal,
hogy Magyarország valósággal
uniós céltáblává vált, és Cohn-
Bendit-féle paprikajancsik kö-
szörülhetik rajtunk a nyelvüket
és tompa eszüket, két dolgot
észre kell vennünk. Az egyik:
elég egy pillantást vetni a

múltra, de minél többször visz-
szanézünk, annál nagyobb az
esélyünk arra, hogy úgy járunk,
mint Lót felesége. Lehet sebe-
ket nyalogatni, hogy minket
már Trianonban is megbüntet-
tek, aztán a második világhá-
ború után is, aztán ’56-ban is
fölhergelt minket a Nyugat,
majd jól cserbenhagyott – de
mindezt elég egyszer végig-
gondolni. És aztán el kell en-
gedni ezt a gondolatfüzért,
mert csak önsajnálathoz vezet. 

A másik, amit fejben kell
tartanunk: a múlt felé fordu-
lásnál és a szánakozásnál sa-
nyarú sorsunk miatt sokkal fon-
tosabb, hogy fölmérjük, milyen
eszközeink vannak a jelen és a
jövő befolyásolására. Ne tegyük
meg azt a szívességet az euró-
pai civilizációs-kulturális esz-
mények ellenlábasainak, hogy
az unióból való kilépésen me-
ditálunk! Európa és hazánk kö-
zös jövőjén kell gondolkod-
nunk, s megkeresnünk ehhez
a valóságos és potenciális szö-
vetségeseinket. 

Legyünk büszke tudatában
annak, hogy Európa éppúgy

nem nélkülözheti a magyaro-
kat, ahogy mi sem Európát. A
kirekesztő és gondolattalan li-
berális ideológia drótján égnek
emelt kezekkel marionettként
föl-le rángó Cohn-Bendit-féle
bohócok helyett inkább beszél-
jünk Donald Tuskról, aki felszó-
lalt és kiállt mellettünk, gon-
doljunk a lengyel értelmiségiek
és politikusok lelkesítő tünte-
tésére a varsói magyar nagy-
követség előtt, melengesse a
szívünket a skótok véleménye
a Scotland on Sundayben,
amely szerint Európának példát
kellene vennie a magyarok tel-
jesítményéről, beleértve az
alaptörvényt is, ahelyett, hogy
a vén kontinens „a politikai
passzivitás és az erkölcsi rela-
tivizmus levében pácolódik”.

Miért csak a kudarcainkat,
a sikereinket miért ne élnénk
át? Azt nem állítom, hogy meg-
fordult a szél, mert ez így túlzás
lenne. De valami készülődik,
valami közeledik a forráspont-
jához, valami gyanús lett Eu-
rópa gondolkodó felének, va-
lamiképpen fölébredt a
kontinens kultúrateremtő igaz-

ságérzete, amely megütközve
nézi, hogyan törlik a passzív,
pénzéhes, gondolat és elkép-
zelések nélküli bábok Magyar-
országba a cipőjüket.

Oscar Wilde szerint a lélek
eladható, megvehető és elcse-
rélhető. Megmérgezhető és tö-
kéletesíthető. Európa lelkét ki
kell szabadítani a mérgezettség
állapotából. Európát egyesek
eladni, mások megvenni sze-
retnék. Országokat és lelkeket.
Mintha békés eszközökkel egy
harmadik világháború folyna,
küszöbön a világ újrafelosztá-
sával. De a tegnap kimondott
hazugság mára nem lesz igaz-
ság attól, ha mögé áll a pénz-
világ és azok a bankok, ame-
lyek elég gyorsan
megfeledkeztek róla, hogy
csődjükből a válság kezdetén
nem a globális pénzvilág húzta
ki őket, hanem a mélyen meg-
vetett nemzetállamok kormá-
nyai.

Körmendy Zsuzsanna

REurópa
Európa csodálatos. Menj Bécsbe, s nézd meg Gustav Klimt
képeit, igyál meg egy kávét Párizsban, csodáld az életet
Toscana lankáin, állj meg a Tirrén-tenger partján vagy a
Slieve League felfoghatatlan sziklafalánál, a skót felföldön
vagy a Hortobágyon – látni fogod, hogy Európa csodála-
tos.

Európa beteg. A lelkét veszejti el éppen. Sokan és sokféleképpen
magyarázzák ezt a folyamatot, de egyre többen gondolják ugyanazt
s ugyanúgy.

A Liberation című francia lap (hozzá képest a Népszava egy
nyilas újság) január 23-án hosszú interjút közölt Francois Hollande-
dal, a francia szocialisták elnökjelöltjével, aki a jelenlegi közvéle-
mény-kutatások adatai szerint le fogja győzni Sarkozyt. Nos, Hol-
lande az interjúban egyebek mellett ezt közli a francia
közvéleménnyel:

„Az én ellenfelem nem egy ember, nem egy párt. Az én ellen-
felemnek nincs arca, mégis ő uralkodik rajtunk: ez pedig a nem-
zetközi tőke.”

Íme hát, a leendő francia köztársasági elnök szavai a legbalosabb
francia lapban. S talán nem véletlen, hogy ez az idézet nem futott
be nagy karriert a hazai sajtóban, pedig a hazai sajtóban nagy kar-
riert szoktak befutni a francia lapok cikkei, a nyugati politikusok
szavai, ha Orbánt gyalázzák. De ha a leendő francia köztársasági
elnök ugyanazt mondja, amit itthon az „antiszemita”, „Európa-el-
lenes”, „rasszista”, „soviniszta” címkékkel felruházott páriák, akkor
a francia sajtó nagy barátja, Várkonyi Tibor bácsi nem siet közölni a
Népszava olvasóival a hírt.

Mert nem illik bele az itthoni világképbe.
Mert az itthoni világkép szerint a nemzetközi tőke szent és sért-

hetetlen, s aki bántja, az nem lehet tagja az európai klubnak.
Virtuális világban él a meghatározó európai értelmiség és új-

ságíró-társadalom, s abban élnek hazai követőik is. Már régen
nincs az a világ, amelyben ők hisznek, már régen nincs mindaz,
ami ellen ők kérlelhetetlenül harcolnak, már régen más a legfőbb
ellenség, de ezt ők nem vallhatják be, mert akkor összeomlik az
életük és a virtuális világuk.

De a valóság egyre feszültebben figyel. „A törvény szövedéke
mindig fölfeslik valahol.” S ha olvasgatjuk a nagy nyugati lapok
cikkeihez írt olvasói kommentárokat, megint csak megnyugodha-
tunk: a nyugati ember is látja, tudja, érzi mindezt. Tudja, hogy „ami
van: széthull darabokra”…

De addig is Bolgár Györgyöt és Arató Andrást fogadja Brüsszelben
Neelie Kroes, s meghallgatja a panaszt a magyar sajtószabadság
végéről. Így természetes, hiszen Neelie Kroes része a rendszernek.
A virtuális világ egyik legfőbb őre Európában. Ő a Mátrix Smith
ügynöke. Őhozzá járultak panaszkodni az alsóbb beosztású érték-
hajléktalanok. S a minap még jómagam is azt mondtam egy in-
terjúban, hogy ha rajtam múlt volna, nem veszem el a Klubrádió
frekvenciáját, mert hát virágozzék száz virág. Tévedtem. Senki sem
vette el a frekvenciájukat. Azóta kiderült, hogy a pályázaton a mi-
nimális 55 millió forintos „kikiáltási árnál” kétmillióval ígértek
többet, míg a győztes húszmillióval. S az nyert, aki többet ígért.
Ugyanezek az értékhajléktalanok, akik most fellármázták Európát,
és Smith ügynöknél előszobáznak, állandóan a versenyre hivat-
koznak. Szerintük a verseny és a piac kell eldöntsön mindent. Bolgár
2009. október 28-án a Danubius és a Sláger rádió ügye kapcsán
még ezt mondta: „Milyen alapon döntenek arról, hogy ki működ-
tesse a rádiót, kapja meg a frekvenciát? Az egy verseny kérdése,
nem lehet azt mondani, hogy Danubius és Sláger, illetve a tulaj-
donosok jól csinálták, ezért örökre az övék. Nem, ki van írva, hogy
ennyi évre kapják meg, s utána egy pályázatot hirdetünk, aki a
legtöbbet ajánlja, s a legjobb feltételeket, azét fogjuk elfogadni.”
Tehát éljen a piac és a verseny – kivéve, ha saját magunkról van
szó. Akkor nem érvényes mindez, akkor megyünk Smith ügynökhöz
panaszra.

Itt ér össze Hollande legfőbb ellensége és a Mátrix szolgálóinak
aljassága.

Itt érhető tetten, mi folyik Magyarország és a kétharmados
többséggel megválasztott magyar kormány ellen.

Európa csodálatos. És beteg. És még megmenthető. Csak szét
kell zúzni a mátrixot, helyükre kell tenni a mátrix szolgáit, és meg
kell nevezni a legfőbb ellenséget. Jó úton járunk. 

Bayer Zsolt 
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A céltábla visszalő
Meddig manipulálható egy nép? Rajk újratemetésén megmutatkozott: egy darabig igen, aztán
semmiképpen sem. Gyurcsány választási győzelme után néhány hónappal kiderült: 2006 szeptem-
beréig igen, utána már nem. Mi, magyarok, sokat tűrünk, de ha valamire rádöbbentünk, onnantól
kezdve nem vagyunk manipulálhatók.
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Soha ne tulajdoníts jelentőséget a szóbeli dicséreteknek,
nincs súlyuk, csak a pénznek. „Pofázni a legkönnyebb,
mert azt fekve is lehet” – mondta Muszka bácsi, a szabó.

Nem csitul az „Arbeit-bot-
rány”. A Pro Európa Liga fel-
vette a kapcsolatot más em-
berjogi szervezetekkel, és
készek koalíciót alkotni annak
érdekében, hogy bűnügyi eljá-
rás induljon a Maros Megyei
Kormánybiztosi Hivatal iroda-
vezetője, Mircea Munteanu el-
len. Ahogy arról múlt heti füh-
rercikkünkben mi is
beszámoltunk, a kabinetfőnök
az „Arbeit macht frei” szlogent
írta ki a Facebook-oldalára.
Azonban lehet, hogy a hivatá-
sos megmondóember (asz-
szony), a flekkenfalvi orákulum,
Smaranda Enache ezúttal kicsit
túllőni készül a célon – a bűn-
ügyi eljárás talán túlzás, annak
ellenére, hogy az irodavezető
gesztusa otromba, blőd és gya-
lázatos; le kell mondatni, és
kész, menjen a szeme világába!
Állítólag Mircsulikát megvisel-
ték pszichésen az események
kicsinyég: az incidens óta meg-
lehetősen zavarodott lett, és –
szemtanúk szerint – valahány-
szor egy hagymakupolás lelki
wellness központ előtt halad
el, nem szimpla, hanem horog-
keresztet vet.

Beszari elöljárók. A Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal olyan fontosnak tartotta
idén is megünnepelni a hava-
salföldi parasztok egyesülését
a moldvaiakkal, hogy már egy

héttel korábban elkezdték rek-
lámozni a jeles eseményt a he-
lyi médiákban (őket már csak
a Központ pipálta le: mi a Florea
által aláírt, részvételre buzdító
hazafias felhívás magyar vál-
tozatát még a január 24-ei év-
forduló után három nappal, a
január 27-ei lapszámban is le-
közöltük!). Igen ám, csakhogy
a popor elkezdett időközben
tüntetgetni, és tették ezt kis-
románia születésnapján is, Ba-
sescu-, Maior-, Pascan- és Flo-
rea-ellenes jelszavakat
skandálva. Részlet a felhívás-
ból: „Meghívjuk önöket, vegye-
nek részt az Egyesülés Hórájá-
ban, a marosvásárhelyi
Színház-téren, 19.15 órával
kezdődően”. Nos, az emberek
meg is jelentek, épp csak a
meghívó személyek hiányoz-
tak: miután végigunták, izé, -
nézték a színházban a „művé-
szeti-kulturális eseményt”, a
három hőscincér: Maior, Pascan
és Florea nemhogy nem ment
körtáncikálni, hanem a hátsó
bejáraton, titokban slisszolt ki
és el a népharag elől. Aplauze!

Vásárhelyi Hírlap, „tévékri-
tikus” néni: „…ha az ember
szombat esténként arra vágyik,
hogy egy vérbeli hazai értelmi-
ségi vezetésével bepillantást
nyerjen egy másik hazai intel-
lektüell gondolatvilágába, ak-
kor rákattinthat a kereső-

gombra, és ott találja Eugenia
Vodat, valamint az ő meghí-
vottját”. Már elnézést, de olyan
szó, kérem alássan, hogy „in-
tellektüell”, hát olyan szó nincs.
Van olyan, hogy „intellektuel”,
van olyan is, hogy „entellek-
tüel”, viszont „intellektüell” –
nyista.
Na, de hogy ne mindig csak
más kákáján keressük a cso-
mót: mi is írunk olykor szamár-
ságokat, még ha csak nagyon
olykor is. Például, egyikünk azt
találta írni még valamikor ta-
valy, egy tüntetésről szóló tu-
dósításban: „egyes résztvevők
kormányellenes szövegeket
tartalmazó permanensekkel
vonultak fel”. Már nincs a lap-
nál, de nem emiatt.

Van, aki nem forrón szereti?
Egy vármezői halász-vadász
csárda reklámszórólapján a
gasztronómiai kínálat oszlopot
böngészve egyszer csak meg-
akad a szemünk valamin: forró
lángos! Na, ne! Ez vajon ko-
moly, hogy forró lángost árul-
nak? Ha valaki arra jár, majd
értesítsen bennünket, mert, ha
nem kamu az egész, akkor mi
is kilátogatunk. Pláné, ha eset-
leg hideg fagyit is kapni!

Temet(kez)ni veszélyes. Na-
pilapban megjelent hirdetés,
eredeti formában: „FIGYELEM!
Más koporsós üzlet NEM tarto-
zik a Vili Temetkezési céghez,
és nem vagyunk társkapcsolat-
ban eggyel sem azon cégek kö-
zül, akik ezt híresztelik! Ne en-
gedje hogy félrevezessék!” Oké,
Vili boy, majd résen leszünk;
cimbi vagy, hogy szóltál.

Elszomorít a Facebook! Bol-
dogtalanná és elégedetlenné
teszi az embereket, ha látják a
barátaik vidám, vakációs képeit
– derítették ki amerikai kuta-
tók. A Utah Valley University
szociológusai a vizsgálatukban
425 Facebook-felhasználót kér-
deztek meg, akik „A barátaim-
nak szebb élete van, mint az
enyém” és „Az élet igazságos”
lehetőségek közül kellett vá-
lasztaniuk. A kutatásban azt is
megállapították, hogy nemtől,
vallástól vagy családi állapottól
függetlenül mindenkire érvé-
nyes, hogy minél több időt tölt
a Facebookon, annál szebbnek
látja a mások életét (tehát hü-
lyít is a Facebook). A „szakem-
berek” szerint az elégedetlen-

ség annak az eredménye, hogy
a Facebookra gondosan kiválo-
gatott, mosolygós képeket töl-
tenek fel az emberek, ezek
alapján pedig hamis következ-
tetéseket vonnak le a felhasz-
nálók, mert nincsenek teljes in-
formációik a barátaikról.
Nos, kedves mindenki: annak
érdekében, hogy nehogy elszo-
morítsák embertársaikat az idi-
óta boldog képeikkel, legyenek
szívesek néhány kevésbé vidá-
mat is feltölteni, például:
- nagyanyám temetésén
- röntgenkép a törött 

lábszáramról
- Cirmi haldoklik
- Béla, a volt cellatársam
- komámékkal a Duna-deltai

lepratelepen
- a veseköveim
- vakbélműtétem helye stb.

Fény derült a Loch Ness-i
szörny titkára: nincs is tit-
kára! Valamint az óriáskígyó
titkára is, nevezetesen, hogy
meddig szorítja a zsákmányt
egy óriáskígyó. Vagyis: honnan
tudják a gigantikus giliszták,
hogy mikor engedhetik ki ha-
lálos szorításukból zsákmányu-
kat, és kezdhetnek neki a lako-
mának? Nos, a legújabb
kutatásokból(!) kiderült: érzé-
kelik a préda szívdobogását, és
a szív leállásából állapítják meg
a halál beálltát. Ezt se gondol-
tuk volna!

Miért aggódol, lelkem jó
anyám, hogy kenyeretek
barna, emiatt? Izé…, hogy
fehér? A halak elhízásától
tartva, betiltotta a fehérkenyér-
ből gyúrt csalikat egy horgász -
klub Nagy-Britanniában, he-
lyette teljes kiőrlésű gabonából
készült kenyeret ajánl. A
Hampshire grófságban lévő
horgászparadicsom pontyai
egészségesen élnek, mivel so-
kat úsznak(!). Több „pecapro-
fesszor” szerint azonban a fehér
kenyértől levertek és tunyák le-
hetnek a halak, mert puffasztja
őket a csali. A fehér kenyérnek
ugyanakkor több évszázados
csalihagyománya van, a brit
horgászok bibliájának kikiál-
tott, 1653-ban írt könyv is ja-
vasolja használatát. Arról már
nem is beszélve, hogy a pon-
tyoknak mennyire tele lehet
már a tökük a fehér kenyérrel,
ha háromszázhatvan éve azt
kapják.

PIA-TÍZ+TÍZPARANCSOLAT 
IDÜLTEBBEKNEK ÉS HALADÓKNAK

1. Ne igyál felhős időben! Az ital ilyenkor ugyanúgy a fejedbe
száll, mintha egy pincéből jönnél fel hirtelen a szabad
levegőre. Talán a légnyomással függ össze.

2. Kerüld az édes italokat, alattomosak! Ugyanakkor a cukor az
egyetlen, ami úgy-ahogy megvédi az agyadat az alkohol
rombolása ellen.

3. Ne higgy a legendában, hogy ha szesztorna előtt szardíniát
eszel vagy olajat iszol, akkor lefeded a bélbolyhaidat, és nem
hat rád az alkohol. Aki sokat iszik, az berúg! Ez törvény, mese
nincs!

4. Másnap ne térj vissza oda, ahol előző éjszaka berúgtál! Min-
den pohár eszedbe jut.

5. Ne higgy abban a marhaságban sem, hogy „részeg ember
mondja meg az igazat”! A piás elme olyasmiket tud szülni,
amik eszünkbe nem jutnának józanon.

6. Csakis abban az esetben igyál rá másnap délelőtt az előző
napi részegségre, ha elviselhetetlenül másnapos vagy! Pil-
lanatnyi enyhülést hoz ugyan, de az amúgy is megviselt má-
jadat hetekre kikészítheti.

7. Erősen piás ember hiába eszik, hiába iszik bármilyen erős
kávét – nem használ az égvilágon semmit! Egyetlen
„megoldás” az alvás.

8. Telefon-szabály. Amikor elkezded felhívogatni a volt
barátnőidet, ráadásul éjfél után, akkor már nagyjából eleget
ittál ahhoz, hogy megpihenj egy kicsit.

9. Sose vitatkozz olyannal, aki be van piálva! Főleg nővel ne.
Pláné a sajátoddal.

10. Sörtől nem lehet berúgni! Nem egy túrót; attól lehet csak
igazán, ha elég sokat meg tudsz inni belőle.
11. Attól még nem vagy alkoholista, ha néha minden

különösebb ok nélkül piálsz. Az ember nem állat, hogy csak
olyankor igyon, amikor szomjas.

12. Jó, ha tudod: ahogy – együltödben – egyre többet iszol, az
alkohol egyre lassabban szívódik fel. Magyarán: hiába
veszel vissza a tempóból egy idő után, már benned van a
kritikus adag.

13. Mítosz, hogy mit mivel szabad keverni, vagy mivel nem;
egyéne válogatja. Ugyanakkor a tiszta vodkától is pont úgy
meg lehet mecseredni, mint egy sör – házi bor – rum –
szilvapálinka kombitól.

14. Másik mítosz: te bírod a piát. Persze, elsősorban edzettség,
másodsorban hangulat és társaság kérdése, de a harmadik
pontnál elmondottak mindent felülírnak, nem árt elis-
mételni: aki sokat iszik, az berúg, ez törvény, mese nincs!

15. Ne hidd el, hogy minden pohár szeszes ital százezer agy -
sejtet pusztít el! Ha ez igaz volna, sokan már évek óta
mínuszban lennénk. Feltehetőleg a Coca-Cola-gyár és a
többi üdítőgyártó cég terjeszti ezt az aljas rágalmat.

16. Taktikailag hasznos lehet, ha a valóságosnál részegebbnek
tetteted magad – ilyenkor kisebb kockázattal akár az
igazságot is kimondhatod. Sajnos általában az ellenkezője
szokott történni: a részegek játsszák a józant, a kevésbé
részegek legnagyobb szórakozására.

17. Ivás közben ne szervezz jövő évi közös turistautakat! Társaid
nem fogják elfelejteni, te viszont már másnap megbánod.
Fokozottan érvényes másnapi horgászatra, hajnali indulás-
sal.

18. Ne reménykedj abban, hogy az ital megváltoztatja uralkodó
hangulatodat! A szomorú ember, ha iszik, csak még
szomorúbb lesz.

19. Ha sokat ittál, vonulj el! Ha mégis meg kell jelenned vala-
hol, igyekezz minél kevesebbet beszélni. Hátha azt hiszik,
hogy csak szófukar kedvedben vagy.

20. Sohase ismerd be, hogy ittál! Jó fordulat a viszontvád: te
vagy berúgva! – és egy lenéző gesztussal otthagyni az
illetőt.

Olvasói levél (NEM a Központ
szerkesztőségébe érkezett):

T. Szerkesztőség!
Mélységesen felháborodtam az Önök által szerkesztett ke-
resztrejtvényben szerepelt feladvány miatt : „A szerelem nyí-
lása”. A megoldás négy betű, és most nem írnám le. Ez egy-
szerűen gusztustalan! Nyilvános bocsánatkérést követelek a
jó erkölcs nevében!

A Megyés Püspök.

A szerkesztőség válasza:
Tisztelt Püspök Úr!
Elnézését kérjük, ha ez Önt felháborította. Azonban fel sze-
retnénk hívni a figyelmét egy kis apróságra. Az Ön megoldása
a „pina” volt, melyet sajnos nem tudunk elfogadni. A felad-
vány ugyanis nem „A szerelem nyílása” volt, hanem „A sze-
relem nyilasa”, amelyre a megoldás „Ámor” lett volna.Össze-
sen 23465 megoldás érkezett be szerkesztőségünkbe. Ezek
között mindössze 2 rossz megfejtés volt, egyik az Öné, másik
az Érsek Úré, így ezúton üzenjük az Érsek Úrnak, hogy az ő
„segg” válaszát sem tudjuk elfogadni.

A szerk.
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Közel 200 lakást utaltak ki 2011-ben

A 2011-es év folyamán Marosvásárhely municípiumban 152 új
lakóegységet utaltak ki: 4 tömbházat a Belvedere negyedben,
összesen 80 ANL-típusú lakással; egy tömbházat a Szabadi ut-
cában, 28 szociális és szolgálati lakással; egy tömbházat a Rovinari
utcában (kilakoltatás alatt álló bérlőknek vagy a visszaszolgál-
tatott lakásokból kilakoltatott bérlőknek szánt szociális lakások); 2 tömbház a Hidegvölgyben
(24 szociális lakás a romáknak). 
A meglévő lakásalapból is utaltak ki lakófelületeket, a kiutalt lakások száma összesen 194,
amelyből 49-et kilakoltatandó bérlőknek illetve a visszaszolgáltatott lakásokból kilakoltatott
bérlőknek tartottak fenn (újraszállásolással, lakáscserével, albérléssel, a bérleti szerződésbe
való befoglalással). Összeállították a szociális lakásokat (601 kérés), az állami alapból épített
bérlakásokat (115 kérés), a nyugdíjasoknak szánt lakásokat (71 kérés) és fiataloknak szánt
lakásokat (566 igénylés) igénylők névsorát a 2012-es évre vonatkozóan, valamint elkészült a
kilakoltatott/kilakoltatás alatt álló bérlők lakásigénylési nyilvántartója, figyelembe véve az
ingatlan visszaszolgáltatásától eltelt 5 éven időszak lejártát. 
Ugyancsak a tavaly visszaköltöztették a Margaréta utca 17–18. szám alatti családokat, s fel-
számolták a Băneasa utca 8C alatti barakktelepet, fokozatos visszaköltöztetés révén. 
A polgármesteri hivatal szakosztályának (Kulturális, sport-, iúsági tevékenységek és lakásügyi
osztály) tevékenységei között szerepel többek között a szociális lakások, az állami alapból
épített lakások, valamint az ANL-lakások igénylésére vonatkozó iratcsomók átvétele (szep-
tember 15–október 15. között), a benyújtott iratcsomók pontszámának kiszámítása (októ-
ber–december), valamint a Dózsa György utcában (kémiai líceum) létesítendő újabb lakások
kiutalási metodológiájának kidolgozása.

50 tömbházat 
újítanak fel 2012-ben

A Jogi, Logisztikai, Árverési és Lakástulajdonosi Ügyosztály je-
lentése szerint a 2008-2011 közötti időszakban Marosvásárhely
municípiumban összesen 62 tömbházat, ezen belül pedig 2.310
lakrészt újítottak fel, ezek teljes költsége kb.  28.531.885 lej volt
(50% az állami, 30% a helyi költségvetésből, és mindössze 20 % a Lakótársulások költségére).
„Fontos kiemelni, hogy sikerült az állami költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg
teljes felhasználása, ami a lényeges támogatást jelentett város lakossága számára”, véli Dorin
Belean jogász, osztályvezető. 
A 2011-es évben 21 tömbház (780 lakás) esetén kötöttek szerződést és végeztek beavatkozó
munkálatokat, ezek teljes összege 13.593.731 lej volt.
Újabb 200 tömbház van jelenleg várólistán. A 2012-es évre, Marosvásárhely municípium 50
tömbház felújítását irányozza elő, amelyből 13 tömbház (710 lakás) esetében összeállították
az energetikai vizsgálatot és a végrehajtási tervet, és megkezdődtek a törvényes eljárások a
kivitelezési munkálatok leszerződésére. Hasonlóképpen, véglegesítési fázisbába ért az ener-
getikai vizsgálat és a kivitelezési dokumentum kidolgozása 18 tömbház (kb. 750 lakás) esetén.
Megjegyezzük, hogy az összes hőszigetelési munkával felújított tömbház esetén (a polgár-
mester által koordinált kormányprogram), a lakótársulásoknak ingyenesen átadják a hőszigetelt
tömbházak energetikai teljesítményét igazoló bizonyítványt.
Az említett részlegen belül, a 2011-es évben több mint 250 esetben vizsgáltak meg kéréseket
és tettek eleget a lakosság felszólításainak (a lakótársulások tevékenységének hiányosságai
miatt). A reklamációk aránya a működési rendellenességekre vonatkozik, különösképpen a
hőközpontok rendszerének stratégiai implementációjára, a közös fűtési berendezések esetén
nem engedélyezett módosításokra, a fűtéssel kapcsolatos közös költségek hibás elosztására,
a köztulajdonú javak használatára stb.

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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Trópusi környezetben várjuk a 
„Transilvania” Serlegére – vízilabda

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala második alka-
lommal szervezeti meg a Transilvania vízilabda Serlegét
– gyerekek és juniorok,  1997 – 1998-1999 csoportok.

Az eseményre február 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap kerül sor 9–19 óra köz9tt, a Maros
Szabadidő és Sportkomplexum (Víkendtelep) olimpiai medencéjénél, a következő sportklubok
részvételével: Crişul Nagyvárad, Municipal Brassó, Viitorul Kolozsvár, Dinamo Prosper Nagyvárad,
Torpi Marosvásárhely, Aqua Sport Marosvásárhely.

Jegyek a fedett olimpiai medence jegypénztáránál válthatók, egy jegy ára 5 lej. 

Várjuk a Víkenden, 
plusz 30 C fokban, trópusi környezetben! 

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



10. oldal >> Hirdetések február 3–9.

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.

Lakás
l Kiadó termopán ablakkal
felszerelt, saját hőközponttal
rendelkező két szobás lakás a
Kornisa negyedben. Családok
előnyben. Telefonszám
0743466879

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 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.
osztályú, 65 négyzetméter te-
rületű. Hőközponttal, termo-
pán ablakokkal van felszerelve.
Közel van a napi piachoz, a
buszmegállóhoz és a Víkend-
telephez. Ára 56.000 euró. Te-
lefonszám. 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.

Egyéb

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 Eladó olcsón neobarokk stílusú
diófa íróasztal. Ára 800 RON, al-
kudható. Telefonszám
o744979o62

l Kiadó négy 120négyzetméte-
res helyiség raktárnak, 50-100
négyzetméteres udvarral, 12 km-
re Marosvásárhelytől, Kisteremé-
ben, lakott területen.  Az épület
kapujáig aszfaltozott út vezet.
400 euró/hónap. Telefonszám
0744979o62
l Kiadó üzlethelyiség forgalmas
helyen, 100 méterre a Városházá-
tól. Telefonszám 0743608249 

Társkereső
Hölgyek

l55 éves nő vagyok, szeretem a
természetet, szeretek kirándulni,
utazni. Szeretnék boldog lenni
egy megfelelő társsal, ha megta-
láljuk egymást... Mottóm: egy-
mással egy más... 0748328731
sms kizárva.
l 40 éves fiatalos, jó megjele-
nésű, független nő vagyok, aki
egy komoly kapcsolat céljából
hasonló adottságú társat keres,
őszinte alapon. Tel
0737700001sms kizárva.
l 60 éves özvegy, igényes hölgy
vagyok. Keresek korban hozzám
illő úriembert, megismerni egy
őszinte, tartós, hosszú kapcso-
latra. 0748328731 sms kizárva.
l38 éves üzletasszony, jó anyagi
háttérrel, akinek túl sok csalódást
hozott az élet, egy olyan talpra-
esett, optimista férfi hiányzik az
életemből, aki be tudja bizonyí-
tani, hogy az élet nem ebből áll.
0737700001 sms kizárva.
l44 éves életvidám nő, megbíz-
ható, őszinte embernek tartom
magam. Szeretek táncolni, szín-
házba, moziba járni, keresek
őszinte, megbízható partnert, aki
mellet újra rámtalál a boldogság,
és az sem baj, ha humorod van!
0748328731 sms kizárva.
l 39 éves könyvelőnő kedves,
energikus, határozott, gyorsan
döntést hozó, fiatalos, kellemes
nő vagyok, aki vidám, kiegyen-
súlyozott, jó energiaszinttel és
belső harmóniával rendelkezik.
Az örök optimista... fontos az
őszinteség, a jó hangulat. Legyen
benned színvonalas értékrend,
legyél udvarias. 0742227718 sms
kizárva
l 37 éves nő, aminek meg kell
történnie, az megtörténik. Akivel
találkoznod kell, azzal találkozol.
Akinek észre kell vennie, az ész-
revesz. Ilyenkor mondhat bárki
bármit, Te úgyis érzed. Nem lehet

tudni, mi lesz belőle: évek, vagy
egy élet. Egy életre szóló, tartós
kapcsolatot keresek!
0748328731 sms kizárva
l 45 éves nő, aki szeretne egy
megértő társra találni. Szeret-
ném, ha szeretnének, és újra fon-
tos lennék valakinek, szeretnék
jókat beszélgetni, táncolni. Ko-
moly társra vágyom, együtt
könnyebb... 0748328731 sms ki-
zárva.
l Mira Társkereső Ügynökség:
Egyedül vagy, és szeretnéd meg-
találni életed párját? Mi figyel-
mesen meghallgatunk,
támogatunk, és egy professzio-
nális munka révén megfelelő tár-
sat találunk! A mi tapasztalatunk
így az ön javára válik! Ne haboz-
zon, hívjon! A Mira Társkereső
Ügynökség – marosvásárhelyi
fiók www.matrimonialemira.it
w w w . m i r a s i n g l e s . e u
0737700001-0742227718
l Olaszországi kirándulás 2012.
4-7. Szingli? vegyen részt ön is a
szinglik hétvégéjén, Olaszország-
ban. Jöjjön el, és ismerje meg az
önnek megfelelő társat, élete
szerelmét, illetve fedezze fel a
csodálatos félsziget csodáit! Fog-
lalásért telefonáljon azonnal!
Mira ügynökség 0737700001
0742227718  www.matrimoni-
alemira.it www.mirasingles.eu

Urak

l 41 éves értelmiségi, kiváló
anyagi háttérrel, kellemes meg-
jelenéssel, tanult, családcentri-
kus, tisztelettudó, stílusos, illetve
külső és belső szépséggel rendel-
kező hölgyet keres, aki hisz a csa-
ládi értekékben 0742227718 sms
kizárva.
l 57 éves elvált férfi, szeretem
szépet, hiszek a lelki egyesülés-
ben, de nem találtam meg az
erre megfelelő társat. Nem csak
kapni szeretnék szerelmet,
hanem adni is, es teljességre vá-
gyom. 0742227718 sms kizárva.
l46 éves férfi, tartós kapcsolatra
keresek talpraesett, megbízható
igazi NŐT. Olyat, aki úgy gondolja,
hogy az együttélés nem arról szól
a férj kötelessége eltartani a fe-
leségét, és hajnaltól késő éjsza-
káig robotolni, hogy az imádott
arának nyugodtan legyen ideje
elverni a megkeresett javakat,
hanem társként jóban, rosszban
támogat. 0742227718 sms ki-
zárva.

l39 éves autókereskedő vagyok,
egyedül élek, és az igazit kere-
sem, olyan lányt keresek, aki új
életet szeretne kezdeni, új he-
lyen! Komoly, megbízható élet-
társat keresek. 0742227718 sms
kizárva.
l 50 éves tanár vagyok, jónak
mondható anyagi körülmények
között. Egyedül élek. Mindennel
foglalkozom a magány elűzésére
pótcselekvésként. 0737700001
sms kizárva.
l53 éves olasz gentleman és ro-
mantikus, úgy vélte, hogy az
eredmények, a szakmai, illetve az
anyagiak fontosak az életben, de
a szentimentális teljesítmények
elengedhetetlenek. Ezért kíván
egy lelki társat, annak érdekében,
hogy élvezhessék az örömöket az
életben feladataik teljesítéséhez.
Egy családszerető nőt szeretne
megismerni. Tel. 0742227718
sms kizárva. 0737700001 sms ki-
zárva.
lOlasz, 35 éves optimista, szim-
patikus, kellemes kompatibilis,
egy szép kapcsolat felépítéséhez
találkozni szeretne, hozzá ha-
sonló nővel ismerkedni.
0737700001 sms kizárva.
l 35éves olasz férfi optimista,
mosolygós és vidám személyi-
ség, egy kedves kellemes megje-
lenésű hölgyet keres hasonló
érdeklődési körrel, akivel egy har-
monikus kapcsolatot hozhat
létre. Tel 0742227718
0737700001 sms kizárva.
l Mira Társkereső Ügynökség –
marosvásárhelyi fiók- időhiány-
ban szenvedünk. Minden a
munka es a karrier körül forog. A
hétköznapok terhei alatt elfelej-
tünk magunkkal törődni. Telnek
–múlnak az évek és az élet egyre
szomorúbbá válik a szeretet hiá-
nya miatt. Ez az ideális hely, ahol
megismerheti a megfelelő part-
nert. Telefonáljon most, és nem
fogja megbánni! www.matrimo-
nialemira.it www.mirasingles.eu
0737700001-0742227718
l Olaszországi kirándulás 2012.
4-7.február Szingli vagy? Vegyen
részt ön is a szinglik hétvégéjén
Olaszországban. Jöjjön el, és is-
merje meg az önnek megfelelő
társat, élete szerelmét, illetve fe-
dezze fel a csodálatos félsziget
csodáit. Foglalásért telefonáljon
azonnal! Mira ügynökség
0737700001 0742227718
www.matrimonialemira.it
www.mirasingles.eu

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
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www.sxc.hu

m1

06:55 Ma Reggel
10:00 Afrika

gyöngyszeme (s.)
10:55 Fábry (ism.)
12:10 Zegzugos

történetek
12:40 Útravaló
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 P'amende
14:25 Esély
14:55 Valóságos

kincsesbánya
(s.)

15:25 Elcserélt
lányok (s.)

16:15 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:45 A megoldások

magazinja
18:40 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
00:35 Családom és
egyéb emberfajták (s.)

Péntek 

21:15
Poén Péntek

m2

10:25 Kő, papír, olló
10:50 Jelfák (s.)
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar

bulizene
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld (s.)
14:25 Bogyiszló 3
14:30 Mérföldkövek 
15:05 Kamaszkorunk

legszebb nyara(s.)
15:30 Vigyázz! Kész!

Jazz!
16:05 A tánc legendája 
16:35 Pecatúra
17:00 Sírjaik hol

domborulnak...
17:25 Mindentudás

Egyeteme 2.0
18:15 English 4U
18:45 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.)

18:15
English 4U

RTL Klub

06:45 Top Shop
07:10 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor 
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 
23:10 CSI: Miami

helyszínelők(s.)
00:20 Ments meg! (s.)
01:20 Reflektor
01:35 Törzsutas 

(2011) (ism.)

21:20
Barátok közt

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium 
07:25 Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:45 Teleshop
12:20 A pacák (am.

vígj., 1979) 
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 Sodró lendület

2. - Hív a
természet (am.
vígj., 2009) 

23:55 Aktív (ism.)
00:55 Tények
01:30 EZO.TV
02:30 Alexandra

Pódium (ism.)
02:55 Animációk

22:05
Sodró lendület 

Viasat 3

05:05 Vészhelyzet (s.)
06:05 Dawson és a

haverok (s.)
06:55 A kifutó (s.)
07:45 Vészhelyzet (s.)
08:40 Gyilkos sorok (s.)
09:35 Miami Vice (s.)
10:40 Hotel Ruanda

(am.-angol-olasz
filmdráma, 2004)

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 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
20:50 Vérmes 

négyes (s.)
21:45 Mike 

és Molly (s.)
22:10 Shop-stop 2.

(am. vígj., 2006) 
23:55 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:50 Esküdt

ellenségek(s.)

20:20
Két pasi - meg egy kicsi 

Duna 

08:40 MacGyver (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:00 A világ

felfedezése (s.)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Slovenski

Utrinki
12:30 Kvartett
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 Lyukasóra (ism.)
15:40 Pannonia 3

keréken (s.)
16:10 Hogy volt!? 
17:15 Virág

virágossága 
17:40 Ízőrzők
18:20 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 Szövetség az

ördöggel (kan.
történelmi
dráma, 2007)

20:30
MacGyver 



12. oldal február 3–9.

Műsormelléklet 

m1

07:55 Ma Reggel
10:00 Delta
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés 
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Táplálkozási

piramis (2003) 
14:20 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

14:45 Melissa és Joey (s.)
15:10 A vadonmentő

akció 
16:05 A legjobb

korban (német
tévéf., 2011) 

17:40 Biblia
vetélkedő

18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat
20:30 Híradó
21:15 Eurovízió 2012 
23:00 Székely János:

Caligula
helytartója

00:45 Magyar Rádió
Szimfonik Live

Szombat

21:15
Eurovízió 2012

m2

10:30 Gyerekműsor
11:50 Amika (s.)
12:05 Az utolsó

mohikán (s.)
12:30 Sarah Jane

kalandjai (s.)
13:01 Madárerdő 
13:50 A fantasztikus

nagynéni (magyar
tévéf., 1986) 

15:30 Kántor (s.)
16:35 Hagyományok

őrzői
16:40 Magyarország

története
17:05 Balázs Fecó 60,

születésnapi
koncert

18:20 Európa
pályaudvarai(s.)

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

Afrika (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Mocorgó (ff.,

magyar tévéf., 1967) 
22:55 Záróra
23:50 A legjobb

korban (német
tévéf., 2011)

17:05
Balázs Fecó 60,

RTL Klub

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

(ism.)
12:50 Autómánia
13:25 Jéglovagok (s.)
15:30 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:30 Őslények

kalandorai (s.)
17:30 Segítség,

felnőttem! 
(am. vígj., 1988)

19:30 Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Verdák 

(am. anim. f.,
2006) 

22:55 ValóVilág 
00:10 Hannibál

ébredése (s.)
02:30 Fókusz 

Plusz (ism.)

17:30
Segítség, felnőttem!

TV2

07:00 Látlelet a
Földről(s.)

07:25 Tv2 matiné
11:00 Babavilág
11:30 Tűsarok 
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 Számkivetett

(am. kalandf.,
2000) 

23:15 Solo - A
tökéletes
fegyver (mex.-
am. akcióf.,
1996) 

01:00 Maradj! (am.
filmdráma,
2005)

20:35
Számkivetett 

Viasat 3

06:45 Egy kórház
magánélete (s.)

08:35 A szépség és a
szörny (s.)

09:30 Por-irtók (s.)
10:00 Zsírégetők 
10:55 Halottnak a

csók (s.)
11:45 Dawson és a

haverok (s.)
13:30 Szívek

szállodája (s.)
14:20 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
14:50 Vérmes 

négyes (s.)
15:40 Mike és Molly

(s.)
16:10 A nagy csapat

(am. vígj., 1989) 
18:05 A szépész és a

szörnyeteg 
(am. vígj., 1997) 

20:05 A hentes
felesége (am.
rom. vígj., 1991) 

22:00 Végzetes
vonzerő (am.
thriller, 1987) 

00:20 A vádlottak 
(am. filmdráma)

18:05
A szépész és a szörnyeteg 

Duna 

08:10 Rajzfilmek
09:05 Daktari (s.)
10:00 Mesék a

folyópartról (s.)
11:20 A Káli-medence

kincsei (s.)
12:05 Családi krónikák

(dok. sor.)
12:40 Duna anzix (s.) 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Határtalanul

magyar
13:45 Vannak vidékek (s.)
14:15 Vissza

Sherwoodba! (s.)
15:05 Munka-Társ 
15:35 Talpalatnyi zöld
16:10 Törzsasztal
17:10 A pármai

kolostor (s.)
18:25 Lélek Boulevard 
19:00 Híradó
19:35 Pannonia 3

keréken (s.)
20:00 Pygmalion

(magyar
tévéjáték, 1982) 

22:00 Szeretni 
jobb (am. vígj.,
2006) 

20:00
Pygmalion 

m1

10:05 Vallási műsorok
12:05 Böszörményi

Gergely portré
12:30 Református

gyűjtemény
13:05 Zegzugos

történetek
13:35 Anno
14:05 Ősz, kikerics,

Görgény
14:35 A Hamis

Izabella(ff.,
magyar krimi, 1968) 

15:55 EURO 2012
16:25 Olimpiai

magazin
16:55 Kelet-Nyugat

ALL-STAR
Kosárlabda
Gála (élő)

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

szeretlek!
22:30 Születtem

Magyarországon
00:00 Rochester

gróa - Pokoli
kéj (am.
filmdráma, 2004)

Vasárnap

14:35
A Hamis Izabella 

m2

09:55 Gyerekműsor
11:20 Enid Blyton (s.)
11:45 Amika (s.)
12:00 Az utolsó

mohikán (s.)
12:25 Sarah Jane

kalandjai (s.)
12:50 Hagyományok

őrzői
13:01 Vallási műsorok
15:55 Ars Hungarica
16:15 Tizenkét hónap

az erdőn (s.)
16:40 Magyarország

története 
17:05 Eurovízió 2012 
18:50 Évfordulók
18:55 Európa

pályaudvarai 
19:25 Mi micsoda (s.)
19:50 Esti mese
20:15 Szerelmem,

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

Izabella (ff.,
magyar krimi, 1968) 

23:20 Kebelbarátnők (s.)
00:10 Sárkányszív

(am. akcióf.)

19:25
Mi micsoda

RTL Klub

07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas (2011) 
12:55 Havazin
13:25 Jéglovagok (s.)
15:20 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:20 Döglött 

akták (s.)
17:25 Átkozott

boszorkák (am.
rom. vígj., 1998) 

19:30 Híradó
20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 ValóVilág 
23:25 Tiszta ügy (am.

krimi, 2002) 
01:40 Portré
02:15 Hihetetlen, de

halálos (s.)

20:00
Cobra 11 

TV2

07:15 Egzotikus 
Ázsia (s.)

07:45 Tv2 matiné
10:00 Ability - a

képességek
próbája

10:55 Nagy Vagy!
11:50 Stahl konyhája
12:20 Kalandjárat

(ism.)
12:50 Több mint

TestŐr
13:20 Simlis Jack, a

karibi
szuperkém (s.)

13:50 A kiválasztott
(s.)

14:50 Monk (s.)
15:50 Bűbájos

boszorkák (s.)
16:50 Számkivetett

(am. kalandf.,
2000) (ism.)

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 A kismenő (am.

rom. vígj., 2002)
23:00 Frizbi Hajdú

Péterrel
00:00 Célkeresztben (s.)
01:00 Farkas ( horror f.)

21:05
A kismenő

Viasat 3

07:20 Egy kórház
magánélete (s.)

08:20 A szépség és a
szörny (s.)

09:15 Smallville (s.)
10:05 Topmodell

leszek! 
10:55 Szex és New

York light 
12:00 A nagy

házalakítás (s.)
12:55 A nagy

házalakítás (s.)
15:40 A hentes

felesége (am.
rom. vígj., 1991) 

17:40 Flyboys - Égi
lovagok (s.)

20:10 Harmadik
műszak (s.)

21:05 CSI: A
helyszínelők (s.)

22:00 Nikita (s.)
22:50 Argo 

(magyar akció-
vígj., 2004)

00:50 Bugsy (am.
filmdráma,
1991) 

03:30 Célkeresztben (s.)
04:15 A helyszínelők (s.)

22:50
Argo

Duna 

08:20 Daktari (s.)
09:10 Hal, madár,

ember (s.)
10:00 Vallási műsorok
13:02 Híradó
13:15 Élő népzene 
13:45 Nyelvőrző
14:15 Rosszcsont

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

földrajz 
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidéző

(magyar ism.
műsor) 

17:15 Fűszer és
csemege (ff.,
magyar filmdráma,
1939) 

18:35 Gyöngyhalászat
Bahreinben
(magyar ismerett.
film, 2010)

19:00 Híradó
20:00 Önök kérték!
21:05 Amerikai

éjszaka (francia-
olasz filmdráma,
1973) 

23:00 Klubszoba

18:35
Gyöngyhalászat Bahreinben 



13. oldalfebruár 3–9.

Műsormelléklet

m1

10:05 Afrika
gyöngyszeme
(s.)

11:10 Rex Rómában
(s.)

12:00 Olimpiai
magazin

12:30 Napirend előtt
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:25 Domovina
14:55 Múlt-kor
15:25 A Szövetség
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! 
20:30 Híradó 
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (s.)
23:05 Az Este
23:35 Aranymetszés
00:35 Múlt-kor
01:05 Zöld Tea

Hétfő 

21:15
Kékfény

m2

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Nemzeti
értékeink

11:00 Válaszd a
tudást!

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

nyelve
14:30 Mulandóság -

Őszentsége a
XIV. Dalai Láma
élettörténete
(szín.-ff., olasz
dokumentumf., 2004) 

15:30 Főtér
16:55 Hogy volt!? 
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
21:35 Rocca

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

14:30
Mulandóság

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor
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
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (2011)
23:10 Nagyágyúk (s.)
00:15 Reflektor
00:30 Áldott gyermek

(am.-kan.
thriller, 2007) 

22:00
Való Világ

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra

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

(ism.)
10:35 Babapercek
10:45 Teleshop
12:20 Támadás

Rommel ellen
(am. háborús
filmdráma,
1971)

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.)
22:00 NCIS (s.) 
00:00 Aktív (ism.)
01:00 Tények
01:35 EZO.TV
02:10 Életfogytig

zsaru (s.)

12:20
Támadás Rommel ellen 

Viasat 3

06:20 Dawson és a
haverok (s.)

07:10 A kifutó (s.)
08:05 Gyilkos 

sorok (s.)
09:55 Miami Vice (s.)
10:55 A szépész és a

szörnyeteg (am.
vígj., 1997) 

12:55 A pokol
konyhája (s.)

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

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

egy kicsi (s.)
22:10 Tudom, mit

tettél tavaly
nyáron (am.
thriller, 1997) 

00:00 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

00:55 Esküdt
ellenségek (s.)

01:50 Argo 

22:10
Tudom, mit tettél tavaly nyáron 

Duna 

09:35 Térkép (ism.)
10:05 Sólyom és

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

(ism.)
12:30 Hazajáró 
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Heti Hírmondó

(ism.)
15:45 Csellengők (ism.)
16:15 Klubszoba 
17:10 Fejezetek

Magyarország
közlekedéstörté
netéből

17:45 A szén (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 A férfi a legjobb

orvosság (s.)
22:15 Híradó
22:30 Már nem lakunk

itt (am.-kan.
filmdráma)

21:30
A férfi a legjobb orvosság

m1

10:00 Afrika
gyöngyszeme
(s.)

11:05 Mindenből 
egy van

12:00 Kékfény (ism.)
13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser

Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Hacktion (s.)
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:05 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj talpon
20:30 Híradó
21:15 Isten hozta 

az Isten háta
mögött 
(francia vígj.,
2008)

23:00 Az Este
23:35 Tudorok (s.)

Kedd

21:15 Isten hozta 
az Isten háta mögött

m2

10:00 A madárgyűrűzés
100 éve

10:25 Álmok mai
álmodói

10:50 Nemzeti
értékeink

11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó
13:25 Kárpát 

Expressz
13:55 Járóföld (s.)
14:25 Háttértudomány 
14:55 Főtér 
16:20 Hogy volt!? 
17:50 Delta
18:15 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.)
22:20 Maradj 

talpon! (s.)
23:15 Stingers (s.)

21:35
Rocca parancsnok 

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor

Reggel
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
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (s.)
23:10 Házon kívül
23:45 XXI. század 
00:20 Reflektor
00:35 A Grace 

klinika (s.)

17:15
Az éden titkai

TV2

06:25 Teleshop
07:00 TotalCar (ism.)
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája

(ism.)
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:35 Illegális

kivándorló (am.
vígj., 1987) 

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.)
22:00 A mesterlövész

(am.-bolgár-angol
akcióf., 2007)

00:20 Propaganda
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV
02:30 Balra a nap

nyugszik (magyar
filmdráma)

22:00
A mesterlövész

Viasat 3

06:25 Dawson és a
haverok (s.)

07:15 A kifutó (s.)
08:10 Gyilkos sorok

(s.)
10:55 A nagy csapat 2.

(am. vígj., 1994) 
12:55 A pokol

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

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

egy kicsi (s.)
22:10 Doktor House (s.)
00:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:55 Esküdt

ellenségek (s.)
01:45 Doktor House (s.)
03:30 A nagy

házalakítás 
04:20 Esküdt

ellenségek (s.)

22:10
Doktor House

Duna 

09:35 Térkép (ism.)
10:05 A férfi a legjobb

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

századok 
15:40 Múltidéző 
16:15 Sportaréna 
17:10 Korea, Kína és

Japán
kultúrájának
története (s.)

17:55 Zebra
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Reklámőrültek (s.)
22:15 Híradó
22:30 Garázs (ír

filmdráma,
2007)

23:55 Dunasport

21:30
Reklámőrültek
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Műsormelléklet

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:00 Magyarország,
szeretlek!

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

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

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

helyszínelők (s.)
22:10 On The Spot:

New York
23:05 Az Este
23:40 KorTárs
00:10 Macskás

hölgyek (kan.
dokumentumf.,
2009) 

Szerda

21:15
Párizsi helyszínelők

m2

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 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 A múzsa csókja
14:40 Mérföldkövek 
15:15 Kamaszkorunk

legszebb nyara (s.)
15:40 Valaki (s.)
16:05 A rejtélyes XX.

század
16:35 Történelmi

magazin
17:00 Zegzugos

történetek
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.)

18:45
Família Kft.

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor
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
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 
00:05 Gyilkos 

elmék (s.)
01:05 Reflektor
01:20 Virtuális hajnal

(hongk. 
akcióf., 2002) 

18:25
Sarokba szorítva

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Babavilág
07:25 Tények
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
12:15 A vad

Kurdisztánon át
(sp.-német
kalandf., 1965) 

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.)
22:00 A Szmokinger

(am. akció-vígj.,
2002) 

23:55 Doktor 
House (s.)

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

22:00
A Szmokinger

Viasat 3

07:15 A kifutó (s.)
08:15 Gyilkos sorok (s.)
10:10 Gyilkos számok (s.)
11:05 Extralarge (s.)
12:55 A pokol

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

helyszínelők (s.)
16:35 Nyomtalanul (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

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

egy kicsi (s.)
22:10 Még mindig

tudom, mit
tettél tavaly
nyáron (am.
thriller, 1998) 

00:05 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

00:55 Még mindig
tudom, mit
tettél tavaly
nyáron (am.
thriller, 1998) 

19:25
A pokol konyhája

Duna 

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

Bildschirm
12:30 Srpski Ekran
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ 
15:45 Önök kérték! 
16:40 Talpalatnyi zöld 
17:10 Oslo, a tenger

városa (magyar
ismerett. film, 2008)

17:20 Bábel tornya (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca

(ism.)
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 A király kalóza (s.)
22:20 Híradó
22:30 Cselek (lengyel

filmdráma)

17:10
Oslo, a tenger városa 

m1

11:05 Poén Péntek
(ism.)

12:00 Párizsi
helyszínelők (s.)

13:01 Híradó
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Rondó
14:25 Alpok

- Duna-Adria
14:55 Angi jelenti
15:25 Négy szellem
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 Elcserélt 

lányok (s.)
22:00 DTK (talk show) 
22:55 Az Este
23:30 November 

(am. filmdráma,
2004) 

00:50 Sporthírek

Csütörtök

23:30
November

m2

10:25 TED - David
Byrne

10:50 Világvédett
lehetne

11:00 Tudásakadémia
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 Magyar elsők 
14:40 Mérföldkövek 
15:10 Kamaszkorunk

legszebb nyara (s.)
15:35 Esély
16:05 KorTárs
16:30 Aranymetszés
17:25 Híres magyar

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

szerelem 
21:00 Híradó
21:35 Rocca

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (s.)
00:05 Biblia vetélkedő

17:25
Híres magyar könyvtárak

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
08:40 Reflektor 
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
21:15 Barátok köz t(s.) 
22:00 ValóVilág
23:10 Dr. Csont (s.)
00:15 Tudorok (s.)
01:30 Reflektor
01:45 Infománia

23:10
Dr. Csont

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Segíts

magadon!
07:25 Tények
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:25 Nyomoz a páros

- Vadászidény
(am. krimi, 1996) 

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.)
22:00 Egetverő

haderő (s.)
23:50 Aktív (ism.)
00:50 Tények
01:25 EZO.TV
02:00 Segíts

magadon! (ism.)
02:25 Animációs

filmek

18:20
Update Konyha

Viasat 3

06:30 Dawson és a
haverok (s.)

07:20 A kifutó (s.)
08:15 Gyilkos 

sorok (s.)
11:00 Columbo (s.)
12:45 A dadus (s.)
13:50 Gordon 

Ramsay (s.)
14:45 Monk (s.)
16:35 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
17:30 Esküdt

ellenségek (s.)
18:25 Gyilkos 

számok (s.)
19:25 A pokol

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

egy kicsi (s.)
23:05 Esküdt

ellenségek (s.)
23:55 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:45 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
01:40 Esküdt

ellenségek (s.)
03:25 A nagy

házalakítás 

14:45
Monk

Duna 

09:35 Térkép (ism.)
10:05 A király kalóza 
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(s.)
15:15 Élő népzene 
15:45 Szerelmes

földrajz 
16:15 Törzsasztal 
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:40 Valóságos
kincsesbánya 

18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány 

utca (ism.)
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Nyolc évszak (s.)
22:30 Híradó
22:40 Nyugattól

keletre, avagy a
média diszkrét
bája

21:30
Nyolc évszak
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Bölöni László után újabb
marosvásárhelyi az A-válogatottban

Visszatérésének titkáról, a
futsal EB-ről, a válogatottba
való visszatérésről és nem utolsó
sorban a rövidesen bővülő csa-
ládjáról beszélt lapunknak. 

– A tavaly nyáron, szerződé-
sed lejárta után távoztál a
City’us-tól, majd hazaköltöztél
szülővárosodba, Székelykeresz-
túrra, ahol a negyedik vonalban
szereplő együttes elnöke lettél.
Fél év után újrakezdted a terem-
focit, szinte üstökösként tértél
vissza Marosvásárhelyre, a helyi
szurkolók nem kis örömére, és
azonnal első számú kapus lettél.
Mi az oka a visszatérésednek?

–Decemberben egy terem-
foci-tornán találkoztam Kacsó
Endrével, a City’us edzőjével,
aki felajánlotta, hogy térjek
vissza, mert az együttesnek
szüksége van rám. Akkor már
szinte biztosra vehető volt az
információ, miszerint Carlao Kí-
nába távozik. Én az utóbbi fél
évben otthon, Székelykeresz-
túron tevékenykedtem, ahol el-
nöke vagyok a csapatnak és
szerződésem lejártáig kapusa
is. Ugyanakkor édesapám az
edző, akivel kiválóan sikerült
együttműködnünk. Ennek el-
lenére, bevallom, nagyon hi-
ányzott a futsal, figyelemmel
kísértem a csapat mérkőzéseit,
szerettem volna még folytatni
a teremfocit. Időközben tár-
gyaltam Jakab Zoltánnal, a szé-
kelyudvarhelyi SK edzőjével is,
de bizonyos okok miatt leiga-
zolásom nem jött létre. Szó nél-
kül elfogadtam a marosvásár-
helyi vezetőség ajánlatát,
akikkel mindig kiváló volt a vi-
szonyom. Egyelőre szerződést
még nem kötöttem a City’us-
szal, de a szóbeli megegyezés
velük garancia mindkét félnek.

– Milyen volt a visszatérés,
a találkozás a fiúkkal?

– Nagyon jó érzés, hiszen
megszoktam velük játszani,
megszerettem a várost, érez-
tem, hogy a szurkolók is szí-
vükbe fogadtak. Ezért is volt
nehéz nekem a visszatérés Ke-
resztúrra.

– Laci, te évekig nagypályán

fociztál, a székelykeresztúri SK-
nál, a hajdani székelyudvarhelyi
Budvárnál, a csíkszeredai Ra-
pidnál, majd viszonylag későn,
27 évesen teremfocizni kezdtél
Székelyudvarhelyen. 2011-ben,
37 évesen abbahagytad, majd
az idén újra kezdted felső szin-
ten. Hogy érzed magad egész-
ségileg, meddig tudod folytatni,
hisz a te biológiai órád is ke-
tyeg.

– Minden az egészségi ál-
lapotomtól függ. Addig fogok
játszani, amíg játékommal se-
gíteni tudom az együttest, és
számít rám a vezetőség. Egyéb-
ként megéreztem a fél éves ki-
hagyást, de az egészséges élet-
módnak és a kellő
felkészülésnek köszönhetően,
a jó úton haladok.

– Visszatérésed után Carlao
Kínába szerződött, így első
számú kapus lettél. Milyen volt
a viszonyod vele?

–Én mindig is nagyon jól
egyeztem vele, s gondolom, ez
kölcsönös volt. Mindig tudtam,
hogy ő a fiatalabb, aki jobb tech-
nikai tudással rendelkezik, és
nem utolsósorban Brazíliából, a
sok tehetséges labdarúgó hazá-
jából származik, amit mindig is
elismertem. Miután a két brazil
társa, Murilo és Viola Kínába szer-
ződött, ő is követte honfitársait. 

–  Január 31-én Horvátor-

szágban kezdődött a teremlab-
darúgó EB, ahová Sito Rivera
szövetségi kapitány Iancut és
Floreát vitte kapusként…

–Értettem, tudom hová
akarsz kitérni. Most, hogy újra
kezdtem, valahol titokban re-
ménykedem is, hogy a váloga-
tott kapuja újra nyitott lehet
számomra. Sito Rivera már
több alkalommal is felvette ve-
lem a kapcsolatot a világháló-
nak köszönhetően, és tudomá-
somra hozta, számítana rám.
Az EB-re egyébként már de -
cemberben le kellett adni a
végleges keretet, de akkor én

Klein László, a visszatérő
Az 1. Liga címvédője, a marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó együttese kedden délután Székely -
udvarhelyen megnyerte idei második formaellenőrző mérkőzését, 13-8 arányban múlta felül a
helyi SK-t, miután egy héttel korábban is győzni tudott hazai pályán 10-7 arányban. A mérkőzés
legjobbja ezúttal is Klein László hálóőr volt, aki fél év kihagyás után, 38 évesen visszatért a csa -
pathoz, amelynek színeiben kétszeres román bajnok, valamint kupa - és szuperkupa győztes volt.

Antalyai edzőtáborozá-
suk első barátságos mér-
kőzésén a marosvásárhe-
lyi FCM szerdán 2-0-ra
legyőzte a Metalisz Har-
kiv együttesét.

Az ukrán együttes 3. he-
lyen áll országa bajnokságá-
ban, sőt ősszel továbbjutott
az Európa Liga selejtező cso-
portjából, így a tavaszi foly-
tatásra készül. A találkozó
góljai a második félidőben
születtek, a 70. percben Su-
botic szabadrúgásból érkező
beívelését Cordoş fejelte az
ötösről a hálóba, míg a 72.
percben Celsinho tálalt az el-
lenfél védői közé lendületből
érkező Subotic elé, aki be-
vette az ellenfél kapuját. 

Marius Lăcătuş vezető-
edző az alábbi csapatot hasz-
nálta: Albuţ (46. Caparco) –
D. Matei (46. Nicu), Cordoş,
Ghionea (46. Iencsi), Topics
(46. Szilágyi), Astafei, Ilyés
(76. M. Pop), Pădureţu (59.
Kiriţă), Firţulescu (46. Vag-
ner), Fl. Dan (46. Celsinho),
Subotic (76. R. Stoica).

Miután az eredetileg feb-
ruár 2-ára tervezett találko-
zót a Kryvbas Krivoy Rog el-

len visszamondták, a FCM
következő barátságos mér-
kőzése 4-én lesz, vagy az
azeri Inter Baki, vagy a fe-
hérorosz FC Minszk ellen.

Szintén a FCM-vel kap-
csolatos hír, miszerint az
együttes legtehetségesebb,
fiatal játékosa, a nagybányai
születésű Claudiu Bumba be-
mutatkozott a válogatottban
is, sőt a második mérkőzé-
sen, a Kryvbas Krivoy Rog el-
len már kezdőként szerepelt.
Mi több, az ő beadásából
lőtte Marius Niculae az első
gólt.  

Bumba 22 nappal a 18.
születésnapja után, az utóbbi
38 év legfiatalabb bemutat-
kozója a román válogatott-
ban Ilie Balaci után, aki
1974-ben 17 és fél évesen
játszott először, míg Hagi 17
évesen és 9 hónaposan de-
bütált a nemzeti tizenegy-
ben.

Egyébként Bumba a vá-
logatott antalyai edzőtábo-
rának a végén csatlakozik a
FCM együtteséhez, amely
szintén a törökországi város-
ban van felkészülésen.

még nem játszottam. Tehát, el-
képzelhető, ha rendszeresen
játszom, és jó formát mutatok,
akkor a 129 válogatott mérkő-
zésem több is követi.

– A nagypályás focit abba-
hagytad?

–Az utóbbi fél évben a szé-
kelykeresztúri SK leigazolt ka-
pusa voltam, azelőtt kölcsön-
ben szerepeltem az Udvarhely
körzeti Szentábrahámi Andy-
com színeiben, ahol hátvédet
játszottam. Ez még elválik,
még nem döntöttem. A legfon-
tosabb, hogy a teremfutballra,
meg a City’us-ra koncentráljak.
Kacsó Endrével megegyeztem,

hogy ezután is a Székelykeresz-
túri SK elnöke leszek, és mivel
az edzések délelőttönként van-
nak, így ingázni fogok.

– A tavaly említetted, hogy
a teremfoci befejezése után, sze-
retnétek, ha három személyesre
bővülne a családotok. Ilyen té-
ren lesz-e változás 2012-ben?

–Igen, családom legna-
gyobb örömére gyerekünk szü-
letik az év folyamán. Csak épp
ne kérdezd, hogy focista lesz-
e belőle!... A legfontosabb,
hogy egészségesek legyünk!

(...) megéreztem a fél éves kihagyást, de az
egészséges életmódnak és a kellő felkészü-
lésnek köszönhetően, a jó úton haladok.
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Falubéli fura sztori c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Azt hallottam, valami amerikánus filmesek indiántörténeteket forgatnak a határban!


