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

Vélemény

Kevesen, 
de főleg nem elegen

Marosvásárhely lakosságának 89,3%-a
magyar, 6,7%-a román, 2,4%-a német,
a maradék 1,6%-a pedig egyéb nemze-
tiségű. Nem hibás adatok ezek, csak nem
a legfrissebbek – egész pontosan százkét
évesek: az 1910-es népszámlálás ered-
ményei.

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

>>> 4. oldal Hír és hírháttér

Lemondott a kormány. 
És mi történt utána?

Hétfő reggeltől ettől hangos a ro-
mániai média. Mi megpróbáljuk rö-
viden, kronológiai sorrendben
összefoglalni az elmúlt négy nap
legfontosabb eseményeit.

Vélemeny

Melyik 
nép pártja?

Az események kronológiája oda vezethető
vissza, hogy az RMDSZ-ben egyre fokozódó
belső harcok következtében, a legutóbbi vá-
lasztásokat megelőzően a királyhágómelléki
református püspök és a székelyudvarhelyi
polgármester, társaival együtt létrehozták az
MPP-t.

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

S p o r t
„Fizikálisan nagyon 

jól fel kell készülnünk”

– mondta Székes Károly, a marosvásárhelyi
FCM lánycsapatának vezetőedzője, aki feb-
ruár 3-a és 12-e között edzőtáborban van
együttesével,  a nagyadorjáni Dorman sport-
bázison. A szakemberrel az együttes téli fel-
készüléséről, barátságos mérkőzésekről, a
kerettel kapcsolatos újdonságokról, meg a
tavaszi zsúfolt idényről beszélgettünk.

>>> 15. oldal

>>> 5. oldal

Humor >>> 7. oldal

Vélemény

Tévednek

Közelednek a választások – előbb a hely-
hatósági, s ősszel, ha minden a kormány-
zók akarata szerint történik, a parlamenti.
Az utcai tüntetések nyomásának engedve,
lemondott a lassan már nem tudni hánya-
dik Boc-kabinet.

>>> 3. oldal

Tévéműsor 
melléklet

Az Országos Statisztikai Intézet az elmúlt napokban hozta nyilvánosságra a 2011. október 20. és 31. között zajlott
népszámlálás eredményeit. Eszerint Románia lakossága 2,6 millióval csökkent az elmúlt tíz évben, a romániai
magyarságé pedig 194 ezerrel apadt a tíz évvel ezelőtti népszámláláshoz képest. Míg 2002-ben 1 millió 432 ezer
magyar élt az országban, addig – bár nem végleges adatok szerint – 2011-ben 1 millió 238 ezer. Így a jelenleg
mintegy 19 milliós Romániában a magyar nemzetiségűek aránya 6,5 százalék. >>> 3. oldal

>>> 5. oldal

Népszámlálási eredmény: 

Nagy pofon
vagy kis tasli?



Könyvbemutató 
a Bernády Házban

Február 10-én, pénteken 18 órá-
tól a Balázs Éva színművésznő
életútját ismertető kötet bemu-
tatójára kerül sor a Bernády Ház-
ban. A könyvbemutatón részt
vesz Balázs Éva, Máthé Éva, a kö-
tet szerzője, Nagy Miklós Kund,
a Népújság és Balázs Imre József,
a Korunk főszerkesztője. A hely-
színen az érdeklődők megvásá-
rolhatják a Korunk és a Komp-
Press Kiadó újdonságait is.

Ritmus

A Hagyományos Kultúra Meg-
őrzésének és Terjesztésének
Maros Megyei Központja, vala-
mint a Népi Egyetem fotótan-
folyamának szervezésében Rit-
mus címmel fotóművészeti
kiállítás nyílt a Maros Mall föld-
szintjén lévő galériában.

Téli tárlat

A Bernády Házban a Marosvá-

sárhelyi Fotóklub tagjainak
munkáiból látható tárlat, ame-
lyen 34 szerző mintegy 60 al-
kotását tekinthetik meg az ér-
deklődők.

Lőrincz Gyula kiállítása

Még megtekinthető a Csend-
ház Művészeti Alapítvány szer-
vezésében létrejött Lőrincz
Gyula egyéni kiállítása, a ma-
rosvásárhelyi várban lévő Mu-
seum Caféban. A tárlat február
12-ig látogatható, naponta 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 órá-
tól a Kultúrpalotában Bogányi
Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas zongoraművész, a finnor-
szági Fehér Rózsa lovagrend

tagja jótékonysági hangverse-
nyére kerül sor. Minden érdek-
lődőt szeretettel vár a szervező
klub, amely az idei rendezvény
bevételét a Kibéd község refor-
mátus templomában őrzött, Bo-
dor Péter marosvásárhelyi ezer-
mester által tervezett és épített
műemlék orgona restaurálására
fordítja. Az eseményről a 0744-
511-617-es telefonszámon, a
0265/263-774-es faxszámon, 
illetve a csifomiklosadel@ya-
hoo.com e-mail címen lehet ér-
deklődni.

Klubnap szépkorúaknak

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

Hahota-kabaré 
Marosvásárhelyen
A Hahota színtársulat Nyakig
pácban című nagy sikerű zenés
kabaré-előadását február 11-
én, szombaton, és 12-én, va-
sárnap este 7 órakor Marosvá-
sárhelyen, a Maros
Művészegyüttes termében te-
kinthetik meg. Jegyek elővé-
telben a Kultúrpalota, illetve a
Maros Művészegyüttes jegy-
pénztárainál kaphatók. Inter-
netes helyfoglalás a www.ha-
hota.ro oldalon. 

Irodalmi 
pályázat diákoknak

A marosvásárhelyi Máltai Se-
gélyszolgálat irodalmi pályá-
zatot hirdet V-VIII. osztályos ta-
nulóknak A család önkéntese
vagyok címmel. Benevezni bár-
milyen műfajban lehet. A dol-
gozatokat április 5- ig várják a
szervezet Berek utca 1. szám
alatti székhelyére.

2. oldal >> Naptár február 10–16.

Névnapok
Február 10. Elvira, Pál, Ella, Vilmos
Február 11. Marietta, Adolf, Mária, Dezső, Elek
Február 12. Lívia, Lídia, Lilla, Reginald
Február 13. Linda, Ella, Gergely, Katalin, Levente
Február 14. Bálint, Valentin, Konrád, Metód, Jozefa
Február 15. Kolos, Georgina, Alfréd, Györgyi, Fausztina
Február 16. Julianna, Lilla, Fülöp, Illés, Dániel

Ajánló

Kos: Jó lenne, ha nem a kis csigaházából figyelné a kint zajló ese-
ményeket, hanem ön is részese lenne végre. Minden lehetősége
adott, hogy nagy karriert fusson be. Tetejében kilátásban van egy
eljegyzés is, csak annyira önmagával van elfoglalva, hogy észre
sem veszi a készülődő meglepetést.

Bika: Ha most kap egy nagy ajánlatot, akkor ne döntsön azonnal.
Vegye végig először magában, hogy mi szól ellene és mi mellette,
majd vitassa meg a környezetével is. Ez főleg a párjára vonatkozik,
aki hamar megsértődhet, ha egy ilyen fontos kérdésből kihagyja. 

Ikrek: Eddig azért sírt, hogy ön milyen szerencsétlen, most azonban
itt a nagy kiugrási lehetőség: mindenki az ön kedvében akar járni,
legyen szó munkahelyről vagy magánéletről. A főnökei nagyobb
pénzt ígérnek be önnek, a párja pedig önbe szeret újra. Ha még
egyedül van, akkor vesse bele magát az éjszakába.

Rák: A szerelem a központi kérdés az életében. Főleg azért mert
felbukkanhat egy olyan személy, aki az egészen eddig szépen fel-
épített kis életét fenekestül felforgathatja. Kérdés az, hogy az eddig
tervszerűen működő kapcsolatát van-e értelme fenntartani, ameny-
nyiben egy új ember pikk-pakk képes elcsavarni a fejét. 

Oroszlán: Kicsit visszább vett a nagy határozottságából az utóbbi
időben. Lehet, hogy már nincs meg az az anyagi háttér, amitől ele-
mében érzi magát. De csak ezen múlna a boldogsága? Ha igen,
akkor itt az ideje átgondolnia az értékrendjét, mert igazi szegénységi
bizonyítványt állít ki önről ez a viselkedés.

Szűz: Felforgatta a magánéletét valami vagy valaki, és egyszerűen
most nem látja át a helyzetét ebben a kapcsolatban. A bizonyta-
lankodás helyett üljön le párjával, és beszéljék át, hogy kivel mik
történtek az utóbbi időben, mert lehet, hogy szimplán arról van
szó, hogy a sok munka mellett nem maradt egymásra idejük.

Mérleg: Mindig hallgat a megérzéseire, most miért nem tette?
Már mindegy, mert valaki úgy megvezette, mint annak a rendje,
de ha már a lelke fáj, legalább arra vigyázzon, hogy vagyonja ne
lássa kárát az új ismeretségnek. Ingatlanához ragaszkodjon a vég-
sőkig, mert simán lakásmaffiába keveredhet.

Skorpió: Hagyjon fel egy kicsit a munkával, mert az már sínen
van. Most jöhet a magánélet. Ha nagyobb társaságba keveredik,
értelemszerűen nagyobb esélye lesz egy jó partit kihalászni a za-
varosból. Az sem baj, ha egy szakmabeli, mert rövidesen visszatér
a mókuskerékbe, amit nem mellesleg ön még élvez is.

Nyilas: Végre volt egy kis pénze, amiből még meg is takaríthatott
volna valamit a nehezebb időkre, ön mégis elszórta. Na, akkor most
ne rinyáljon, hogy miből fizeti ki a rezsit, mert azt már két hete is
tudta, hogy eljön ennek is az ideje. Néhány izgalmas nap után
aztán befolyik az a pénzösszeg, amire várt. És most rakjon félre
belőle.

Bak: Ritka alkalom, de most azt mondjuk, hogy álmodozzon nyu-
godtan. Valahogy az egész világ a segítségére lesz, és minden őrült
tervéhez talál olyanokat, akik ön mellé állnak. 

Vízöntő: Ön rendíthetetlen a munkahelyén. Minden támadást
visszájára tud fordítani, ön lesz a nyertes. Legalább ezen a területen,
ugyanis a magánélete már közel nem ilyen egyszerű eset. Hajlamos
lesz önmagát hibáztatni mindenért, ami önökkel történik, pedig
ketten vannak a buliban.

Halak: Önnek aránylag kevés is elég ahhoz manapság, hogy sza-
badnak érezze magát, de a társa erről a fogalomról kicsit mást gon-
dol. Úgy érezheti, hogy megfojtja, és ha így folytatja, akkor nagyon
hamar menekülőre fogja. Vegyen vissza a babusgatásból, nem kell
állandóan együtt lenni.

Horoszkóp

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

Közelednek a választások –
előbb a helyhatósági, s ősszel,
ha minden a kormányzók akarata szerint történik,
a parlamenti. Az utcai tüntetések nyomásának en-
gedve, lemondott a lassan már nem tudni hányadik
Boc-kabinet. Ez idő szerint a még regnáló koalíció
a kormányalakítással foglalatoskodik, a vérszemet
kapott parlamenti ellenzék pedig, mint aki nyereg-
ben érzi magát, nagyhangú kijelentéseivel borzolja
a kedélyeket. Az utca pedig tovább tüntet: Basescu
lemondását, előrehozott választásokat követel, sőt,
egyre többen a teljes politikai osztály lecserélését.
Nos, ilyen körülmények között készül az erdélyi/ro-
mániai magyarság is a választásokra. 
Az egyre nyilvánvalóbb, hogy a választópolgárok
büntetni készülnek a jelenlegi kormányerőket. Ami-
ként az is, hogy a koalíció tagjaként, tehát a több-
nyire indokolatlanul szigorú megszorító intézkedé-
sekben tettestársként együttműködő RMDSZ sem
úszhatja meg. De hát ebben semmi rendkívüli nincs,
általában ez a dolgok rendje... 
Szinte a tévedés kockázata nélkül kimondhatjuk:
az RMDSZ várhatóan minden eddigi leggyengébb
teljesítményét fogja produkálni. Ezáltal – igaz, aka-
ratlanul – megteremtve az erdélyi magyar politikai
rendszerváltás esélyét. A nagy és mindeddig meg-
válaszolatlan kérdés: ellenlábasai tudnak-e majd
élni a kínálkozó, minden eddiginél kedvezőbb le-
hetőséggel? Magyarán: meg tudják-e győzni az el-
fásult és reményvesztett választópolgárokat arról,
hogy ők a megfelelő alternatíva? 
S ha már az imént alternatíváról szóltam, akkor ve-
gyük is sorra, milyen erők, pártok pályáznak, pá-
lyázhatnak erre a szerepre. A Magyar Polgári Párt
és az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésével forma-
ilag megteremtődött az erdélyi magyar többpárt-
rendszer. Ha az RMDSZ-t baloldali kötődésű, poszt-
kommunista alakzatnak tartjuk, akkor az MPP-t és
az EMNP-t, legalábbis a pártdokumentumok alap-
ján, jobboldalinak kell neveznünk. Tehát a baloldali,
posztkommunista oldalra mindjárt két jobboldali
alternatíva is mutatkozik – legalábbis elméletileg. 
Hogy melyik az igazi? Nos, erre a kérdésre nehéz
válaszolni. Józan paraszti ésszel gondolkodva azt
mondhatnánk, hogy a kettő együtt. Csakhogy, is-
merve a két párt, a két oldal meghatározó vezér-
egyéniségei, név szerint Tőkés László és Szász Jenő
közötti kibékíthetetlennek tűnő ellentéteket, azt
kell mondanunk: pillanatnyilag igen távol állunk
attól, hogy jobboldali egységben reménykedhes-
sünk. Pedig ezt várják – és joggal – a jobboldali,
azaz nemzeti, konzervatív, keresztény, polgári ér-
tékrendet követő erdélyi magyar választópolgárok. 
A félreértés elkerülése végett mondom: tisztában
vagyok azzal, hogy nem a farok csóválja a kutyát,
hogy egy újságíró többnyire az események után
kullog, hogy nem ő határozza meg a politika, a po-
litikai aktorok napirendjét. Ennek ellenére, a nyil-
vánosság erejében bízva, magam is megpróbáltam
a két korábban név szerint említett politikust a
megegyezés fontosságára figyelmeztetni. Múlt hé-
ten lapunk hasábjain közzétett nyílt levelem azon-
ban visszhangtalan maradt. A két politikai érdek-
csoporthoz közelállónak tudott médiaorgánumok
– Krónika, Székely Újság, erdély.ma című hírportál
– vállvetve, közösen hallgatták el a megegyezést
sürgető episztolámat. Amiből arra a következtetésre
jutottam, hogy egyelőre egyik oldal, egyik említett
politikus sem tartja időszerűnek a felvetett prob-
léma megoldását, nem tartja szükségesnek a jobb-
oldali egységet. 
Vajon miért? Talán azért, mert azt hiszik, kizárólag
ők jelentik az alternatívát... 

Szerintem tévednek. 

Szentgyörgyi László  

Az Országos Statisztikai Intézet az elmúlt napokban hozta nyilvánosságra a 2011. október 20. és 31. között
zajlott népszámlálás eredményeit. Eszerint Románia lakossága 2,6 millióval csökkent az elmúlt tíz évben,
a romániai magyarságé pedig 194 ezerrel apadt a tíz évvel ezelőtti népszámláláshoz képest. Míg 2002-ben
1 millió 432 ezer magyar élt az országban, addig – bár nem végleges adatok szerint – 2011-ben 1 millió 238
ezer. Így a jelenleg mintegy 19 milliós Romániában a magyar nemzetiségűek aránya 6,5 százalék.

Ötvös József, az Erdélyi Református Egyházke-
rület generális direktora, a Marosi Egyházmegye
esperese, a vásárhelyi Vártemplom lelkésze szerint
a népszámlálás aggasztó eredményei annak (is) tu-
lajdoníthatók, hogy kiöregedett Európa. Igaz, a nyu-
gati világ is egy öregedési folyamaton ment ke-
resztül, ott viszont folyamatosan érkezik az
utánpótlás Afrikából, Ázsiából: hisz ezen nemzetek
migrációjuk során leginkább Nyugat Európát cé-
lozzák meg, nem Romániát.

Problémák: „rossz szervezés, 
ami az adatokon is meglátszik”

A romániai számlálósdi körül akkora volt a
káosz, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a most
ismert adatok megfelelnek a valóságnak, de a
fogyás ténye megkérdőjelezhetetlen és aggasztó.
A népszámlálás hitelességéről kérdeztük Péter
László szociológust. „Jogosnak tekintem azt a fel-
vetést, miszerint a népszámlálási adatok hiteles-
sége megkérdőjelezhető. A nem átlátható elő-
készítés mellett két pontban ragadható meg a
gyenge láncszem: a kérdezőbiztosok rekrutálása
és javadalmazása, valamint a CNP és a nemzeti-
ség-vallás-anyanyelv kérdések kötelező-fakultatív
státusának menet közbeni változása. Az Országos
Statisztikai Intézet és az állam végig rosszul kom-
munikált, ellentmondó szabályokat adott ki, kép-
telen volt a válaszadókat motiválni: magyarán
tapasztalatlansága erősen kihatott a végered-
ményre” – fejtette ki véleményét Péter.

Meg kell említenünk a „nem nyilatkozik” kategória
kialakulását is. Habár 2011-ben az össznépességnek
mindössze 0,31%-a került ebbe a kategóriába, arányuk
jelentősen megnövekedett, hisz 2002-ben csupán
1941 olyan személyt regisztráltak, aki nem nyilatkozott
a nemzetiségéről. Ennek talán egyik oka az lehet, hogy
910 ezer olyan személy van, aki tartósan külföldön
tartózkodik, etnikumukról azonban nincsenek infor-
mációk. A másik magyarázat, hogy 59.200 olyan sze-
mély van, aki nem adta meg az etnikumát (különösen
Temes, Kolozs, Bihar és Maros megyékben).

MarosvásárHELYZET

A népszámlálás eredménye szerint a második
legnagyobb magyar lakossággal rendelkező megye
Maros (Hargita megye után), így részeredmények
szerint összlakossága 531.380 fő. Etnikai felosztás-
ban a románok száma a megyében 279.488
(52,60%), a magyaroké 200.989 (37,82), a roma
nemzetiségűeké 46.637 (8,78%). A megyeközpont,
Marosvásárhely lakosainak száma 127.849, ebből
a románok száma 66.441, azaz 51,9%, a magyaroké
57.632, vagyis 44,87%, a romák száma 3.134
(2,45%). Tény viszont az is, hogy Maros megyében
tíz év leforgása alatt 1,5%-os a magyar lakosság
csökkenése.

„Nem mondok újat azzal, hogy a gyerekvállalás
hiánya az egyik oka a magyar lakosság csökkené-
sének. Bár újabban azt tapasztalom, hogy a magyar
értelmiségi kezdi vállalni a harmadik gyereket, de
az még mindig nem elég. Ugyanakkor most is érzik,
hogy a 80-as években elindult egy nagyon erős
migrációs hullám a magyar fiatalság körében, amely
leginkább Magyarországot és Svédországot célozta
meg, így azt mondhatjuk, hogy hiányzik egy ge-
neráció” – vázolta a helyzetet Ötvös. „Én az 50-es
években született generáció tagja vagyok, és el kell
mondanom, hogy az osztálytársaimnak több mint
fele külföldön él, mert itt lehetetlen volt abban az
időben az önmegvalósítás. Ez egy nagyon gyakori
jelenség és megállíthatatlan folyamat volt akkor,
és most is érezzük ennek az utóhatásait” – folytatta
a lelkész.

Romák helyzete

Senkinek nem jelentett meglepetést, hogy a
magyar kisebbség után a második legnépesebb kö-
zösséget a romák alkotják, akik Marosvásárhelyen
a lakosság 3,2 százalékát teszik ki. Számuk 619 ezer,
ami növekedést jelent a tíz évvel ezelőtti 535 140
főhöz képest. „Az elmúlt tíz évben a romák számának
növekedése párhuzamos alakult a magyar lakosok
számának csökkenésével” – állítja Péter.

A romák szaporodása valószínűleg a kulturális
és a szociális normáiknak és szokásaiknak tulajdo-
nítható. „A romák még mindig nagyon családcent-
rikusak és családközelségben élnek. Tudjuk, hogy
tizenévesen már gyereket vállalnak, és egy nomád
életmód van a tudatalattijukban, illetve azt a csa-
ládcentrikus állapotot élik át és meg, amely szerint
100-200 évvel más nemzetek is éltek. Ugyanakkor
lelkészként láttam és tapasztaltam, hogy a romák
sokkal jobban szeretik a kisgyerekeket, mint a ma-
gyarok vagy a románok. Az sem hagyható figyelmen
kívül, hogy sokkal fiatalabb a roma nemzedék, ren-
geteg a 20-30 éves közöttük, így a szaporulat ter-
mészetszerűen jön továbbra is” – mondta el Ötvös.

Megoldás?

„Én úgy gondolom, hogy egy teljesen stabil gaz-
dasági helyzetre volna szükség, ez jelentené az
egyetlen megoldást. Jelen pillanatban az egyete-
misták egyáltalán nem bizakodóak, hogy (jó) ál-
láshoz jutnak diplomázásuk után. Egy 25 éves fiatal,
aki látja, hogy Nyugaton több lehetősége lenne –
szakmai előrehaladásban, anyagi javak megterem-
tésében egyaránt – el is fog menni külföldre” –
állítja Ötvös.

A friss kutatások szerint az erdélyi magyarok
mintegy 80 százaléka véli úgy, hogy az országban
rosszul mennek a dolgok, a közösség fele pedig
nem Erdélyben képzeli el gyermekei, unokái jövőjét.
Ennek kérdések nélkül megállapítható oka elsősor-
ban az, hogy hiányzik az az élhető jövőkép, amelyet
a politikum, a civil és az akadémiai szféra, illetve az
erdélyi magyar közszereplőknek közösen kellene
megteremteniük.

Mi várható…

Románia lakossága csökkenésének negatív kö-
vetkezményeként jelentős mértékben módosulhat
az országnak járó európai uniós támogatások ösz-
szege, Románia EU-n belüli súlya és akár a román
törvényhozás összetétele is. Ugyanakkor a 2,6 millió
fős csökkenés nyomán jelentős uniós pénzektől es-
het el az ország, így a két és fél millió ember „hiá-
nyának” komoly következményei lehetnek.

„Azt hiszem, hogy továbbra is apadás lesz, de
lehet, hogy nem ennyire nagyméretű. Vásárhelyi
lelkészként, úgy látom, hogy ez az apadás némiképp
lelassult. A vártemplomi gyülekezetben is „kiegyen-
lítődtek” a nemzedékek. Most már ugyanannyi fiatal
van, mint középkorú és öreg, holott tíz-húsz évvel
ezelőtt a gyülekezet zöme középkorú és idős személy
volt. Nagyon remélem, hogy az ország számol azzal,
hogy ha nem maradnak itt a fiatalok, akkor nem
lesz utánpótlás, és az időseket sem lehet szociálisan
gondozni és fenntartani. Éppen emiatt egy olyan
gazdasági (és nem csak) struktúrát kell kialakítaniuk,
amely mérsékeli a szociális-gazdasági problémákat,
munkalehetőségeket teremt, ezáltal csökkenti az
elvándorlást, emellett pedig növeli a gyerekvállalási
kedvet” – összegzett Ötvös József.

Pál Piroska

Nagy pofon vagy kis tasli?
Népszámlálási eredmény: 



Azomures: döntés júniusban 
A környezetvédelmi hatóságok júniusban döntenek a
kombinát  környezetvédelmi engedélyéről.  
A napokban kiobocsátott dokumentumban az áll, hogy
amennyiben nem teljesíti azokat a feltételeket, ame-
lyeket a további működéshez megszabott az illetékes
környezetvédelmi bizottság, akkor júniusban nem hosz-
szabbítják meg az engedélyt. A kombinátnak az említett
időpontig olyan átalakításokat kell végrehajtania a be-
rendezésben, amelynek eredményeként csökken a ká-
rosanyag-kibocsátás, és ezt folyamatosan ellenőriznie
is kell Meggyesfalva és Maroskeresztúr térségében. To-
vábbá véglegesítenie kell a már folyamatban lévő kör-
nyezetvédelmi beruházásokat. A jelenleg közel 2600
személynek munkahelyet biztosító Azomures tavaly 211
alkalommal szennyezte Marosvásárhely levegőjét, ami-
ért a környezetvédelmi őrség hétszer, összesen 350 ezer
lej értékben bírságolta a kombinátot. 

Több mint két tucat személyt 
mentettek meg a fagytól a megyében
A mentőszolgálatok éjszakai járőrözése során 29 sze-
mélyt szállítottak kórházba, illetve speciális menhe-
lyekre, a fagyhaláltól mentve meg ezáltal őket. A rend-
kívüli hidegre való tekintettel a mentőszolgálatok este
21 és éjjeli 1 óra között járőröztek a megye útjain.
Amennyiben a hideg idő tart, e tevékenységüket tovább
folytatják a mentősök. 

Elfogyott a laboroknak szánt pénz?
Elfogyóban az a keretösszeg, amit az egészségbiztosító
a laboratóriumoknak szánt január hónapra. Analízisekre
már több helyen csak márciusra jegyzik elő a betegeket.
Az elmúlt évhez képest, amikor egész évre 5,8 millió
lejt osztottak ki a 22 magánlaboratórium között, idén
mindössze 4,9 milliót. A megyei pénztár illetékesei sze-
rint a jelenlegi alapcsomag túl sok szolgáltatást tartal-
maz, és mindenre nem jut pénz. Ezért valószínűleg új,
finanszírozhatóbb alapcsomagot összeállítására lesz
szükség. A laboratóriumok az év folyamán várható költ-
ségvetés-kiigazítás eredményeként megkaphatják a ta-
valyi összeget. A márciustól induló kibővített SMURD-
féle szolgáltatás – a súlyosabb eseteket látják majd el
Vásárhelyen – finanszírozása viszont még bizonytalan. 

Magyarországi vendégjátékon 
a Tompa Miklós Társulat
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata 2012. február 16-20. között vendégjáték-sorozatot
szervez, amelyen az elmúlt és az idei évad magas mű-
vészi értéket hordozó előadásait mutatja be. A turné
során három helyszínen négy előadást játszik a társulat.
Az első előadásra február 16-án este 7 órától a Thália
Színházban kerül sor, ahol William Shakespeare A mak-
rancos hölgy, avagy a hárpia megzabolázása című ko-
médiája lesz látható Sorin Militaru rendezésében. Feb-
ruár 18-án este órától a Nemzeti Színház Gobbi Hilda
színpadán a Pécsi Országos Színházi Találkozón Vilmos-
díjjal jutalmazott Bányavirág, Székely Csaba erdélyi
szerző drámája, a marosvásárhelyi Yorick Stúdió és a
Tompa Miklós Társulat közös produkciója tekinthető
meg, Sebestyén Aba színrevitelében. Február 19-én este
7 órától A.P. Csehov Platonov című színművét Harsányi
Zsolt rendezésében láthatja a budapesti közönség a
Nemzeti Színház Nagyszínpadán. A turné utolsó állo-
mása a debreceni Csokonai Színház, ahol február 20-
án este 7 órától Dorota Masłowska Két lengyelül beszélő
szegény román című drámája kerül bemutatásra, az
előadás rendezője Cristian Theodor Popescu. A vendég-
játék-sorozat megszervezésére a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium pályázati támogatásával került sor, a turné
szponzora a MOL. Az előadásokra a Thália Színház, a
Nemzeti Színház és a Csokonai Színház jegyirodáiban,
valamint interneten az interticket.hu és a jegymester.hu
oldalakon válthatók jegyek.
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Hírfolyam

Marosvásárhely lakosságá-
nak 89,3%-a magyar, 6,7%-
a román, 2,4%-a német, a
maradék 1,6%-a pedig
egyéb nemzetiségű. Nem hi-
bás adatok ezek, csak nem a
legfrissebbek – egész pontosan
százkét évesek: az 1910-es
népszámlálás eredményei. A
tavalyi parasztleltár napokban
közzétett eredményei már va-
lamivel elszomorítóbbak:
51,96% román és 44, 86% ma-
gyar, a maradék hármat találják
ki. Ugyanakkor csökkent a la-
kosság száma, és nem is kicsit:
a 2002-es százötvenezerhez ké-
pest már csak 127849-en va-
gyunk, vagyis 22000-rel keve-
sebben; ez 15%-os
fogyatkozás, ami tíz év alatt
rengeteg, és nem magyaráz-
ható csupán a negatív termé-
szetes szaporulattal. Ahogy az
1966-1977 közötti időszakban
történt „sokasodás” sem a po-
zitívval, amikor tizenegy év
alatt pikk-pakk negyvennégye-
zerrel – ötven százalékkal! –
lettünk többen, és a magyar la-
kosság számaránya pont annyi-
val csökkent, amennyivel a ro-

máné nőtt. Fogalmazhatnánk
úgy is, hogy említett periódus-
ban az illetékes hivatalok vél-
hetően több román névre szóló
buletint állítottak ki, mint ke-
resztlevelet…

A mostani lelombozó ada-
tok elsősorban a júniusban ese-
dékes helyhatósági választások
szempontjából érdekesek, azon
belül is a polgármester-válasz-
tás kapcsán. Induljunk ki abból
a premisszából (olyan állítás
vagy elképzelés, amelyet igaz-
nak fogadunk el, és gondolko-
dási alapként használjuk más
elképzelések kialakításához),
hogy lesz egységes magyar
polgármesterjelölt. Mert a dol-
gok jelen állása szerint ez
egyáltalán nem biztos: e sorok
írásakor javában áll a bál, az
RMDSZ és az EMNP helyi szer-
vezetei között dúl(-fúl) a nyi-
latkozatháború, konkrét és
(bármilyen!) eredménnyel ke-
csegtető tárgyalások helyett
csak üzengetnek egymásnak,
mint Kossuth Lajos a népnek
regimentügyben, és az egész,
már-már óvodai magassá-
gokba emelkedő csetepaté las-

san – egy megbomlott takarí-
tónőhöz hasonlóan – az őrület
határát súrolja. És tartok tőle,
hogy Vass Levente „Kiáltvány
Marosvásárhelyért” című röp-
dolgozata sem több pusztába
kiált(ványoz)ott szónál, mert a
kutyák ritkán veszik jó néven,
ha a csont beleszól a marako-
dásba. Bár ne lenne igazam…
De ha ennyivel se érnénk be: a
maroknyi székely tüntetni ké-
szül a Köcsög utcai egykori
RMDSZ-főhadiszállás előtt; az
ezzel kapcsolatos megnyilatko-
zásából nem derül ki, hogy va-
lójában miért, de, ha ő tudja,
az nekünk már elég.

Vissza elméleti síkra: egy-
séges magyar jelölt van, június
van, verőfény van, vasárnap
van, és a vásárhelyi polgárok
szorgosan dugdossák az ur-
nákba a dugdosnivalót. No,
nem mindenik, csak vagy hat-
vannégyezer; kábé 50%-os szo-
kott lenni a részvételi arány.
Szóval dugdosunk – magyarok,
románok vegyesen. És ezen van
a hangsúly: mennyire vegye-
sen, azaz milyen arányban?
Mert az eddigi tapasztalatok

szerint nagyjából ugyanany-
nyian járulunk a réshez. Akkor
viszont meg vagyunk lőve;
igen, eltalálták: az 52-45-ös
százalékarány miatt. Abban az
esetben, persze, ha a románok
mind Floreára, mink pedig
ohne kivétel a magyar jelöltre
csattintjuk a „VOTAT”-ot, lett lé-
gyen az bárki is. Számszerű-
sítve: ha nem megyünk el leg-
alább 4500-zal többen
polgármestert választani, mint
ők, akkor üres a szauna, azaz
kár a gőzért…

Ha nem késik rettenetesen
a Kiszel Tündétlen falinaptá-
rom, akkor most még nincs jú-
nius eleje; február eleje van. Vi-
szont az óra ketyeg, egyre
gyorsabban és egyre hango-
sabban, mert ez egy ilyen óra.
És baromira ideje lenne – ked-
ves RMDSZ, és kedves EMNP –
abbahagyni végre ezt a pueril
bohóckodást, ezt a szánalmas
acsarkodást, és megegyezni a
magyar jelölt személyét ille-
tően! A négyezerötszázas prob-
lémára majd csak kifundálunk
valamit…

Molnár Tibor

Kevesen, de főleg nem elegen

Szomorúan tapasztaljuk,
hogy amitől tartottunk, beiga-
zolódott. Az RMDSZ vezetősé-
gét továbbra is csak a párt-
szempontok vezérlik. A
szövetség a tőle megszokott ar-
roganciával rúgta fel a maros-
vásárhelyi polgármesterjelölt-
állítás körül kialakítandó
konszenzus írott és íratlan sza-
bályait. Üdvözöljük ugyanakkor
az EMNT és az EMNP országos
vezetőinek felhívását, mely sze-
rint független jelöltet kell in-

dítani Marosvásárhelyen a pol-
gármesteri székért vívott küz-
delemben. Emlékeztetünk: a
Magyar Polgári Párt ezt több-
ször is világossá tette. Állás-
pontunk szerint a teljes nem-
zeti egység megvalósítása
érdekében pártok felett álló
személyt kell találnunk polgár-
mester-jelöltnek. Úgy tűnik,
alapelveink egybecsengenek,
már csak a közös jelöltet kell
kiválasztanunk. Olyan jelöltet
kell találnunk, aki meg tudja

nyerni a választást! 
Az új helyzet fényében fel-

kérjük az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács helyi és országos ve-
zetőit, hogy mihamarabb
csatlakozzanak a Magyar Pol-
gári Párt kezdeményezte Pol-
gári Koalícióhoz. 

Célunk:  
1. Marosvásárhely polgár-

mesteri székének magyar
jelölt általi megszerzése.

2. Az RMDSZ vezetősége ál-

tal megtestesített poszt-
kommunista, monoliti-
kus politikai tömb hatal-
mának megtörése.

Meggyőződésünk, hogy a
politikai alakulatok mellett a
polgári, keresztény eszmék
mentén elkötelezett civil szer-
vezeteket is tömörítő koalíció
nem csak Marosvásárhely, de
az egész erdélyi magyar jobb-
oldal újraszületésének lehető-
ségét is magában hordozza. 

A vásárhelyi polgármesterjelölt-állítás kö-
rüli tisztázatlanságok, mondhatni fejetlenség,
amiről az utóbbi napok eseményei árulkod-
nak, az a nyilatkozatözön, amit a jelöltállító
szervezetek, pártok a gyanútlan, kellőképpen
nem tájékozott lakosság nyakába zúdítanak,
arra késztetnek, hogy polgármester-jelöltként
magam is kifejtsem álláspontom. 

Az RMDSZ és az EMNP állítólagos közös

megegyezése, az az elhamarkodottság,
amellyel a jelölt személye mellett döntöttek,
anélkül, hogy tisztázták volna az egyezség
részleteit, mind-mind azt bizonyítja, hogy
kellőképpen nem készítették elő a jelöltállí-
tást. Most pedig, amint az RMDSZ vezetősége
önteltségében felrúgta az egyezséget, kap-
kodva nyilatkozgatnak összevissza. 

A valóságot ismerő, az emberekkel napi

kapcsolatban álló, keresztény elkötelezettségű
emberként jelentem ki: felállítottam a diagnó-
zist, ismerem a gyógymódot a vásárhelyi ma-
gyarság gondjaira. Meggyőződésem: a jelöltál-
lítás egyetlen, mindenkit kielégítő, s egyben
legdemokratikusabb módja az előválasztás.
Jómagam készen állok a megmérettetésre, s
biztosítom a választópolgárokat, hogy alávetem
magam a közösség akaratának és érdekeinek. 

Állásfoglalás

Prof. Dr. Benedek Imre 
Marosvásárhely, 2012. február. 6. 

Nyilatkozat

A pártpolitikai megfontolások továbbra is felülírják
a józan ész és a nemzeti érdek kívánta feltételeket

Marosvásárhely, 2012. Február 6. László György, elnök, MPP Maros megye
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Pályázati felhívás
A Rákóczi Alapítvány a 2012-es évre is pályázatot hir-
det a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor 19.
programjain való részvételre. 

Pályázhatnak: 
• azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon
túli magyar területen élnek; 
• 14. életévüket 2012. június 30-ig betöltötték és még nem
töltötték be a 19. életévüket; 
• elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra
iránt; 
• az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és be-
nyújtják a területileg illetékes referensnek; 
• korábban nem vettek részt magyarságismereti mozgótábor-
ban; 
• vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül. 
A pályázathoz csatolni kell: 
• önéletrajzot (családi körülmények ismertetése; eddigi tanul-
mányok, iskolák; vallási kapcsolatok; érdeklődési körök, szak-
körök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; kö-
zösségi feladatok); 
• tanár (osztályfőnök, esetleg igazgató) és egyház ajánlását; 
• nyilatkozatot arról, hogy még nem vett részt magyarságis-
mereti mozgótáborban. 
A pályázat a területileg illetékes referensnek 2012. március
30-ig nyújtandó be. 
A pályázat elbírálásának ideje és értesítés a pályázatról: változó,
régiók szerint, a helybeli referens értesíti a pályázókat. 
Akik megnyerik a pályázatot, részt vehetnek a magyarságis-
mereti mozgótáborban, melynek részvételi költségeit az ala-
pítvány fedezi. 
A pályatételek: (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjede-
lemben – géppel vagy kézzel írva): 
1. Kastélyok, kúriák környezetemben – múlt, jelen és jövő

(eredeti elképzelések régi épületek megmentésére és fel-
használására). 

2. Idén ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 130. évfordu-
lóját. Mennyire tartod fontosnak népi hagyományaink (nép-
zene, néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században,
és konkrétan mit tudnál tenni ennek érdekében? 

3. A szóbeli történelem fontossága és megőrzése. Milyen aktív
módszerekkel tudnánk biztosítani az idősebb generáció el-
sőfokú tapasztalatainak megőrzését? Interjú egy környeze-
temben élő idős személlyel, aki átélt komoly történelmi
időket, pl.: II. világháború borzalmai, Don-kanyar, kényszer-
munka, holokauszt, megtorlások a háború végén, 1956 a
mi régiónkban stb. 

4. Mit jelent számomra a nemzethez és mit az államhoz tar-
tozás? Vagy: Papíron is magyar lettem – gondolataim a ket-
tős állampolgárságról. 

5. Magyar nagyasszonyok üzenete – személyes jellegű bemu-
tató írás valamelyik magyar nagyasszonyról. 

6. Szűkebb hazám nemzetiségi térképének változása. Okok,
lehetőségek, kihívások. 

7. Délvidéki pályázóknak külön téma: Ami a ’90-es évek háborúi
után maradt/magyarnak lenni a Délvidéken a ’90-es években. 

A magyarságismereti mozgótábor célja: 
Határon túli magyar fiatalok magyarországi táboroztatása,
melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a
magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megis-
merkednek egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket
(ének, tánc stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik. 
Helyszínei: Győr, Pécs, Kecskemét, Miskolc, Budapest (3-3 nap). 
Időpontja: 2012. június 30 – 2012. július 15. 
Szervezői: Kanadai Rákóczi Alapítvány, II. Rákóczi Ferenc Ala-
pítvány a Kárpát- medencében élő Fiatalokért (Budapest), a
magyarországi Templomos Lovagrend. 
Referensek elérhetősége: 
Mindenki a területileg illetékes referensnek küldje el a pályázatot. 
A Maros megyeiek erre a címre küldjék el a pályázatukat: Demeter
Ágota-Dorottya, 540437 Târgu Mures, Str. Lalelelor nr. 17. 
E-mail: erdelyirakoczisok@yahoo.com
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Az események kronológiája
oda vezethető vissza, hogy az
RMDSZ-ben egyre fokozódó
belső harcok következtében, a
legutóbbi választásokat meg-
előzően a királyhágómelléki re-
formátus püspök és a székely-
udvarhelyi polgármester,
társaival együtt létrehozták az
MPP-t. Mivel „a két dudás nem
fért meg egy csárdában”, ebből
a szervezetből is kivált egy cso-
port a püspök úr vezérletével,
aki – horribile dictu – időközben
az RMDSZ színeiben képviselői
mandátumot szerzett az Európai
Parlamentben. Ez a „kiváló” cso-
port létrehozta az EMNT-t,
amely szintén „az erdélyi ma-
gyar nemzeti közösség jogainak
és érdekeinek védelmezését”
tűzte ki céljául. A máig húzódó
eseménysor legutóbbi mozza-
nataként az EMNT létrehozta az
EMNP-t, ezt a vadonatúj politi-
kai pártot.

Ezeknek a fejleményeknek
sokkal kisebb lenne a jelentősé-

gük számunkra, ha mi a Székely-
föld szívében, vagy esetleg a
szórványvidéken élnénk, illetve
ha a jelenleginél sokkal nagyobb
vagy sokkal kisebb lenne Ma-
rosvásárhely magyar lakosainak
az aránya. Mivel azonban itt to-
vábbra is kiélezett a helyzet,
mindenki fokozott figyelemmel
kíséri a politikai változásokat.
Az esélyeink megszerzésének az
alapfeltétele a pártok közötti
összefogás, de legalább annyira
fontos az említett alakulatok ak-
tív közéleti jelenléte, vagyis a vá-
lasztók mozgósítása is. Ha már
így alakult a helyzet, hogy nem
egy, hanem három párt verseng
a megfogyatkozott erdélyi ma-
gyarság szavazataiért (remél-
hetőleg a választásokig létrejön
a megegyezés), elvárnánk, hogy
minél jobb „érdekképviseletet”
biztosítsanak nekünk.

Ehhez képest, ha megvizs-
gáljuk a származék-alakulatok
eddigi tevékenységét, sajnos
nem mondhatunk túl sok jót. Az

MPP korábban sem volt erős
Marosvásárhelyen, de a szétvá-
lás nyomán gyakorlatilag csak
egy-két személy maradt a szer-
vezetben, akiknek a villanyoltás
hálátlan feladata jutott. Az
EMNP egyelőre össze van mo-
sódva az EMNT-vel és a Demok-
rácia Központtal, emiatt aztán
úgy tűnik, hogy van mögöttük
néhány támogató (pontosab-
ban fizetett alkalmazott), akik
a bázisát képezik a
szervezet(ek)nek. Ennek elle-
nére, ha utánanézünk, milyen
tevékenységgel büszkélkedhet
az EMNP jogelődje, a marosvá-
sárhelyi EMNT, szinte semmiről
sem számolhatunk be. Ha az
RMDSZ-nél jobb akar lenni, mi-
ért nem áll ki azokért a célokért,
amelyeket nem tudott elérni a
kormánypárt? Miért nem nyúj-
tanak például ügyvédi tanácsa-
dást a „népnek”, talán nincs
egyetlen jogász szakemberük
sem? Miért nem hallatják hang-
jukat az RMDSZ által „tolerált”

vegyipari kombinát bezárásá-
ért? Miért nem szerveznek ke-
rékpáros felvonulásokat, sport-
eseményeket, majálisokat, vagy
más közösségformáló rendezvé-
nyeket? A tevékenységük csak a
Demokrácia Központokban
megtartott sajtótájékoztatók-
ban, és a polgármester-válasz-
tás körüli nyilatkozatháborúk-
ban merül ki? Megértjük, hogy
a pártkatonákat a vezetőség irá-
nyítja, amikor fontos dolgokról
van szó ( nem mellékes: egy vá-
sárhelyi lélek sem szerepel az or-
szágos vezérkarban), de nem
kellene ennyire visszafogottnak
lenni, amikor valós eredmé-
nyekre van szükségünk. A konk-
rétumok hiányában, amennyi-
ben meg lesz adva a választás
lehetősége, nem alapozhatják
az EMNP jövőjét az RMDSZ-ből
kiábrándulók „ellenszavaza-
tára”.

Ferencz Zsombor

Melyik nép pártja?

Február 6-án, hétfőn a kor-
mány reggeli ülésén Emil Boc be-
jelentette lemondását. Ezzel kö-
rül-belül egy időben az
ellenzékben levő szociáldemok-
rata és liberális politikusok tovább
bírálták a román kormányt, elő-
rehozott választásokat követelve.
Még aznap Cătălin Predoiu jelen-
legi igazságügyi minisztert, a kor-
mány egyetlen független minisz-
terét nevezte ki ideiglenes
miniszterelnöknek Traian Băsescu.

Eközben felröppent az a hír
is, hogy a bukott Boc komolyan
fontolgatja a kolozsvári polgár-
mesteri szék megpályázását, sőt
a polgármester-jelöltséggel ka-
cérkodó Moisin ideiglenes pol-
gármester és Alin Tişe megyei
tanácselnök is visszalépne a volt
miniszterelnök javára.

Bár a kormányfő lemondott,
nem csillapodtak le a tüntetők
kedélyei, hisz néhány tucat de-
monstráló vonult a Cotroceni pa-
lota elé, Basescu államfő lemon-
dását követelve. 

Predoiu pünkösdi királysága
után, már hétfőn Traian Basescu
Mihai Răzvan Ungureanut bízta
meg kormányalakítással. Ungu-

reanu történész és diplomata, az
egykori Tăriceanu-kabinet kül-
ügyminisztere volt, 2007-ben
pedig Băsescu kinevezte a Kül-
ügyi Hírszerző Szolgálat vezető-
jévé. Neve árulkodó, hisz a mi-
niszterelnök jól beszél magyarul
is. Boc és a demokrata-liberálisok
keddi megbeszélése értelmében
egyetlen volt PDL-s miniszter
sem kap helyet az Ungureanu
vezette kormányban. 

Február 8.

Tárgyalások és egyeztetések
után kialakult az Ungureanu-ka-
binet tagjainak listája. Minisz-
terelnök: Mihai Răzvan Ungure-
anu, miniszterelnök-helyettes
Markó Béla maradt, Belügymi-
nisztérium: Gabriel Berca, az
igazságügyi miniszter Cătălin
Predoiu, Gazdasági Miniszté-
rium: Lucian Bode. A Pénzügymi-
nisztérium élére Bogdan Drăgoi-
t nevezték ki, míg az
Egészségügyi Minisztérium tár-
cavezetője Ritli László maradt.
Szállításügyi Minisztérium veze-
tője Boagiu helyett Alexandru
Nazare lett, Funeriut pedig Că-

tălin Baba váltotta az Oktatási
Minisztériumban. Mezőgazda-
sági Minisztérium: Stelian Fuia,
Munkaügyi Minisztérium: Clau-
dia Boghicevici, Távközlési Mi-
nisztérium: Şerban Mustea. Az
Európai Ügyekért felelős minisz-
ter Leonard Orban maradt,
ugyanúgy a Környezetvédelmi
Minisztérium élén Borbély László
és Művelődési Minisztériumban
továbbra is Kelemen Hunor tró-
nol. Udreát is lapátra tették, és a
Turisztikai Minisztérium tárcave-
zetője Cristian Petrescu lett. To-
vábbá a külügyminiszter Cristian
Diaconescu, és a védelmi minisz-
ter Gabriel Oprea.

Egészségügy és 
szociális rendszer
racionalizálása

Az új kormányprogram is
nyilvánosságra került, amelyben
szerepel a költségvetési deficit-
nek a GDP 3%-ára való leszorí-
tása, az állami bérek és nyugdíjak
óvatos emelése. Az adók és ille-
tékek számát a jelenlegi 236-ról
legtöbb 100-ra csökkentenék, az
állami támogatásokat fokozato-

san EU-s forrásokra cserélnék le
a mezőgazdasági támogatási
rendszerben, emellett prioritást
képez az euró 2015-ös beveze-
tése is. 

A legfontosabb cselekvési
irányvonalak az EU-s alapok le-
hívása (az új kormány 2012 vé-
gére az elérhető EU-s alapok
20%-át szeretné lehívni), az
egészségügyi rendszer (előírja
egy olyan kísérleti program be-
vezetését, amelyben a kórházak
alapítványokként működnek, il-
letve az egészségügyi dolgozók
teljesítményalapú bérezésérének
megteremtését), társadalombiz-
tosítások (támogatja a foglalko-
zás szerinti nyugdíjtörvényt, foly-
tatná a családokra és
személyekre szabott szociális tá-
mogatások racionalizálását is),
közlekedési infrastruktúra, amely
az autópályák építését támo-
gatná, ugyanakkor a TAROM és
a CFR működését segíteni élő.

Lapzártakor még nem került
sor a parlament két házának kö-
zös gyűlésére, amely az Ungure-
anu-kabinet megerősítéséről
vagy elvetéséről hivatott dönteni.  

Pál Piroska

Lemondott a kormány.
És mi történt utána?

Hétfő reggeltől ettől hangos a romániai média. Mi megpróbáljuk röviden, kronológiai sorrendben
összefoglalni az elmúlt négy nap legfontosabb eseményeit.



Úgy áll Ő a nehezebbik út
közepén, mint Szabó Dezső állt
ott egykoron. Konokul, rendít-
hetetlenül, senkik céltáblája-
ként. Így álltak ők mindig.
Szabó Dezső, Sinka István,
Nyírő József, Féja Géza, Cs.
Szabó, Tamási Áron, Wass Al-
bert – utóbb Páskándi, Szilágyi
Domokos, Makovecz, Szerváti-
usz Tibor, Farkas Árpád és Ő.
Csurka István. És mindenekfe-
lett persze Németh László.

Akit az urbánusok „különít-
ményesnek” bélyegeztek már
majd egy évszázada. S persze
ez is olyan megnyugtató, isme-
rős, langyos fedőnév, ez a „né-
pies-urbánus” s az e köré szer-
vezett ellentét. Mélyebb,
könyörtelenebb harc ez, amely-
nek során örök és iszonytató
szimbólummá vált az Elsodort
falu. Ha lenne szándék, akarat,
képesség és tehetség, akkor az
Elsodort faluból filmnek kel-
lene készülni. Olyannak leg-
alább, mint az Emberek a ha-
vason volt. Amelyben
önmagunkra ismerhetnénk, és
látnánk, hol kell tapogassuk a
ránk leselkedő veszélyt.

Nem lett film az Elsodort fa-
luból. A lengyelek Wajdája pe-
dig a Katynnal fejezte be élet-
művét. A vele együtt induló és
legalább akkora tehetségű Jan-
csónak meg a Pepe-Kapa siral-
mas és megalázó ürességére
futotta vénségére.

Így arattak fényes győzel-
met idehaza az urbánusok.

Csurka darabjait pedig két
évtizede nem játszották szín-
házak idehaza. Túl jó volt Ő en-
nek a közegnek. A Pepe-Kapa
ürességének. S mire akadt
végre egy színház, amelyik mű-
sorra tűzte volna őt, addigra
meghalt. Mert bár soha nem
mutatta, de szívére vette a gya-
lázkodást, a bántást, az igaz-
ságtalanságot.

Az urbánusok egyik legte-
hetségesebbike, Tamás Gáspár
Miklós most helyenként embe-
rien írt a halott íróról, de sok
mindenben tévedett. A legna-
gyobbat abban, hogy Csurka
szíve gonosz volt. Nagyon nem
volt az. Gyermekien, zavarba

ejtően jó szíve volt. Amikor
végre volt lehetőségem és bá-
torságom nyilvánosan bocsá-
natot kérni tőle, a szemén lát-
tam a jó szívét. És
megbocsátott. És az Ő megbo-
csátása által voltam képes
megbocsátani önmagam-
nak…

TGM emberien búcsúzott
tőle. A legocsmányabbul meg
a Kurucinfo. És ez legalább any-
nyira érthető és természetes,
mint amennyire érthetetlen.
Így kerülnek helyükre a dolgok.
Így válik riasztó valósággá az
elmúlt húsz év másik nagy ta-
pasztalata: Hogy Csurka István-
nak majd mindenben igaza

volt. Ha olykor „rosszul” mondta
is – de igaza volt…

Az Ady-könyvem elé ezt
írta: „Mint a világirodalom min-
den végzetesen nagy költemé-
nyét, ezt is le lehet írni kigú-
nyolással, Így írtok ti-sen, de
ez csak nagyságukat és a végső
bevehetetlenségüket bizo-
nyítja. Ady Endrének több ilyen
roppant bruttó regisztertonnás
verse úszik a világóceánon.
Igaz, legtöbbjüket csak a ma-
gyar lélek kikötői¬ben fogad-
ják – fogadták – díszlövéssel.
Közülük a legméltóságosabb
Az ős Kaján. Mert ez csatahajó.
Két kapitánya van, ami képte-
lenség, de mégis így van, s
most felszállt rá egy fiatal ten-
gerésztiszt, s mindjárt magas
beosztást is kapott. Azonnal
első tiszt lett. Bayer Zsolt.”

Nagy nevetség és gúny tár-
gya ez odaát, a túloldalon. Ne-
kem pedig a legnagyobb tisz-
tesség és roppant, szinte
elviselhetetlen felelősség. És
azon leszek most már, hogy Ő
újra és újra megbocsáthassa „if-
júságom vétkét”. Őérte. Önma-
gamért. Minden elsodort falu-
ért. Minden elsodort magyar
lélekért. Jó utat, István bátyám.
Hajózz ki a világóceánra. 

Díszlövés fogad majd a ma-
gyar lélek kikötőiben… 

Bayer Zsolt

Hitelért
kormányfőt
Bizonyos Jeffrey Franks, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) romániai küldöttségének vezetője nemrég a
Román Nemzeti Bank sinaiai központjában járt
„munkalátogatáson”, amit a pénzügyi tárca által is
finanszírozott ebéd követett hagyományos romániai
ételekkel és népzenével. – Hogy jobban megértsük a
román kultúrát – indokolta a bukaresti sajtóban a
nagy visszhangot keltő mulatságot Franks.

Az IMF amerikai tárgyalója gyorsan hozzátette, hogy
mormon vallású, ezért nem dohányzik, s mellőzi a kávét meg
az alkoholt, így tiszta a lelkiismerete a bulit illetően. Korábban
a derék szakember lyukas talpú cipőjével hívta fel a román
média figyelmét, az erősen megviselt lábbeliben Traian
Basescu román államfővel tárgyalt egy újabb készenléti hitel
feltételeiről. Vasárnap Franks úr sajtótájékoztatót tartott
Bukarestben. Papírról tökéletes román kiejtéssel olvasta fel az
IMF küldöttségének legfrissebb megállapításait Románia
további sorsáról. Franks egyebek mellett korainak tartotta a
bérek és a nyugdíjak emelését.

Tegnap reggel Emil Boc miniszterelnök, a jobbközép
demokraták elnöke bejelentette lemondását. Régóta érett ez
a lépés, hiszen az utóbbi években a kormánykoalíció
meghatározó ereje a megszorítások miatt folyamatosan
veszített népszerűségéből. Románia lakossága nagy árat
fizetett a piaci elemzők és a valutaalap „mintagyereke” címért.
A világgazdasági válság 2009-ben gyűrűzött be keleti
szomszédunkhoz, akkor Bukarest kénytelen volt külső
segítséghez folyamodni, s a készenléti megállapodás által
Románia húszmilliárd eurós hitelt kapott, amelyhez az IMF
tizenhárom-, az Európai Unió öt-, míg a Világbank, valamint
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank egy-egy milliárd
euróval járult hozzá. A valutaalap szigorú feltételeket szabott
a kölcsön fejében, a közalkalmazottak fizetésének huszonöt
százalékos csökkentése, az áfa öt százalékpontos emelése, a
befagyasztott nyugdíjemelés, hetven kórház bezárása vagy
öregotthonná alakítása, a vizitdíj bevezetése csak ízelítő a
kíméletlen listáról. A kormány népszerűsége értelemszerűen
zuhanni kezdett, a balliberális ellenzék támogatottsága
viszont különösebb aktivitás nélkül erősödött, mára Emil Boc
miniszterelnök és Traian Basescu államfő neve szitokszóvá vált
a közvélemény számára. Tény, a hatalom nem akarta az IMF-
re fogni a megszorításokat, hiszen igyekezett elkerülni, hogy
bábkormánynak tűnjön. Pedig a fent említett Jeffrey Franks
igazi kormányzóként irányította Romániát a nélkülözhetetlen
hitelek fejében.

Nyilván most sokan párhuzamot keresnek, találnak
Románia jelene és Magyarország közeljövője között, s máris a
valutaalap okozta nagy elszegényedést, kilátástalanságot, az
Orbán-kormány bukását vizionálják. Nekik érdemes
megemlíteni, hogy Romániában a Boc-kabinet már
megalakulásakor törékeny többséggel bírt, a miniszterelnök
cseréje régóta várható lépés volt Basescu államfőtől. Utóbbi
egyébként második mandátumát tölti, ami azt jelenti, hogy
2014-ben nem indul újra az elnökségért. Ennek tudatában
Basescu gyakorlatilag minden népszerűtlen döntés
bejelentését magára vállalta, így lenullázta ugyan politikai
tőkéjét, de megtartotta a kormányalakításnál befolyásos
pozícióját. Másrészt a kétségtelenül fájdalmas megszorítások
nyomán most az IMF másfél-két százalékos előrejelzést adott
ki Románia idei gazdasági növekedéséről, s továbbra sem
zárja ki a GDP két százalék fölötti emelkedésének lehetőségét.
Bukarest esetéből lehet tanulni, elrettentő példaként
emlegetni azonban hiba lenne.

Pataky István

6. oldal február 10–16.>> Figyelő

Magyar lélek
Így van ez mindig. Az ember fiatalon és ostobán a falkához csapódik, különösen, ha úgy látszik,
a falkán kívül nincsen élet, nincsen igazság. A kilencvenes évek elején úgy látszott. S ahonnét
mi érkeztünk, a főváros egyetemeiről, főiskoláiról és szakkollégiumi mozgalmaiból, onnan csak
a falka szava hallatszott. S ha elég nagyot rúgott az ember Csurkába, akkor tehetségesnek és ha-
ladónak és európainak lett nyilvánítva. Olyankor sorra jöttek az ajánlatok, külföldi ösztöndíjakra,
szerkesztőségi állásokra, könyvekre – mindenre. És ez a langymeleg összetartás a
megfellebbezhetetlen igazság vaníliaillatát árasztotta. Utóbb kellett kiválni, és megérezni a
vaníliaillat mögött az árulások bűzét. Húsz év távolából az a legnagyobb tapasztalat, hogy a
nemzeti gondolat köpködése és kiröhögése jól jövedelmező és lélekölő foglalatosság. No és persze
az, hogy ki kell válni. S ha az ember kiválik, előbb-utóbb beleütközik Csurka Istvánba. 

Sokat bántottam Csurka Istvánt. Mert jó volt együtt üvölteni a sakálokkal.

Csurka István
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Senki sem nyalhatja a Hatalom fenekét azzal az
illúzióval, hogy aranyeret okoz neki, mert a Hatalom
szól majd, ha a műveletet kellemetlennek érzi.

Markó Bélának nem volt
gyerekszobája? Marosvásár-
helyen nem biztosított a bírák
pártatlansága az orvosi egye-
tem chartájának perében, túl
sok az ügy etnikai és politikai
vonatkozása – ezért peráthe-
lyezést kért a felperes
RMOGYKÉ-t képviselő ügyvéd,
Kincses Előd. A perhez a felperes
oldalán csatlakozott az EMNT,
az EMNP és az MPP is. Kincses
a bukaresti Legfelső Semmítő-
és Ítélőszékhez fordult, hogy el-
érje: ne Marosvásárhelyen tár-
gyalják a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
chartája miatt indított pert. Az
üggyel kapcsolatban többek
közt az alábbiakat nyilatkozta:
„Közvetlenül a per elindítása
előtt levélben kértem Markó
Bélát, Románia oktatásért fele-

lős miniszterelnök-helyettesét,
hogy lépjen közbe, de semmit
nem válaszolt, majd december
17-én hívtam az RMDSZ-t is, de
a felkérésre Kelemen Hunor el-
nök sem válaszolt. Ezután újabb
levelet címeztem Markó Bélá-
nak, amelyben bíráltam, hogy
politikai módszerekkel nem
tudja elérni, hogy betartsák a
törvényt a MOGYÉ-n. Akinek
volt gyerekszobája, az válaszol
a levelekre”. Béla! Szeretnénk,
ha tudatnád velünk: volt vagy
nem volt? Lehetőleg levélben.

Florea vigyáz az egészsé-
günkre. Újabb jó tanáccsal lá-
tott el bennünket, vásárhelyi la-
kosokat a polgármester:
sajtóközlemény formájában azt
javasolta a polgároknak, hogy
tévézés helyett naponta két

órácskát sétáljanak, vagy akár
olvassanak egy könyvet.
A nagy ember ugyanis berágott
a televízióadókra – melyekkel
egyébként jó viszonyban van a
választási kampányok alatt –,
és úgy véli, ezek nem tesznek
mást, mint manipulálják, meg-
mérgezik a nézőket, és hisztériát
keltenek. Ezen „tünetek” elke-
rülése végett azt látja helye-
sebbnek, ha egyéb kikapcsoló-
dásra és méregtelenítésre
alkalmas megoldást ajánl fel
nekünk. Míg Ceauşescu idejé-
ben csupán két óra volt adott
arra, hogy a tévé által betekin-
tést nyerjünk a korszak nagy
megvalósításaiba, most azt ta-
nácsolja a vásárhelyieknek,
hogy pontosan két óra hosszat
– ha lehetséges, a maximális
audiencia ideje alatt – foglal-

kozzanak egyébbel, mint tévé-
zéssel: sétáljanak a friss leve-
gőn, vagy olvassanak egy köny-
vet. Ezen tevékenységek
nemcsak egészségesek, hanem
hatékony manipuláció-, hiszté-
ria- és méreg-elhárító módsze-
rek is egyben, a személytelenné
válás elkerülésére – fogalma-
zott ez a mókamiki.
Nos, köszöntük szépen a tippet,
lenne egy nekünk is a számára:
menjen kocogni, az talán még
a spacírnál is egészségesebb. De
nem ám csak úgy tessék-lássék,
az ócskapiacig s vissza, hanem
állhatatosan, kitartóan, mint
Forrest Gump: először végig a
városon, majd végig a megyén,
majd végig az országon, majd
végig a kontinensen…

MEGASZTÁR
Február 10-én, azaz ma startol a Megasztár hatodik
szériája, csak hogy véletlenül se legyen tehetség-
hiányérzetünk a nemrég véget ért második X-Faktor és a
tavasszal induló negyedik Csillag születik között. Az első
öt Megasztár nyertesei: Tóth Vera, Molnár Ferenc
„Caramel”, Rúzsa Magdi, Király Viktor és Tolvai Renáta.

Tóth Vera. Elképesztően jó hangú és roppant tehetséges
énekesnő. Mármint a hugicája, Tóth Gabi. Vera máig leghíresebb
produkciója az, amikor részegen énekelt egy házibulin (részlet a
dalból: „Ülök a szobámban búsan, egyedül, és egy álló f*szra
gondolok, nézem a p*námat, sírva fakadok, hát ez bizony
berozsdásodott…”), és amit egy kedves jelenlévő rögzített, és
fel is pakolt a netre.

Molnár Ferenc „Caramel”. Azért vette fel a „Caramel”
művésznevet, mert folyton összekeverték a híres íróval.
Hozzáértők szerint fantasztikusan énekel, minket, sétabotfülű
laikusokat viszont egy rettenetesen tökönrúgott kakócára
emlékeztet. Roma származású, nem arab, mert akkor minden
bizonnyal „Camel” lenne a beceneve. Lájtosan pedofil,
harmincéves létére 17 éves csaja van.

Rúzsa Magdi. A harmadik Megasztár-győztes a Vajdaságban
született. 2007-ben ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós
Dalfesztiválon, és kilencedik lett(!), ami kétségkívül jobb
eredmény, mint Dancs Annamari tizedik helye a magyar
eurovíziós dalválogató első elődöntőjében. Rekedtes, alt hangja
a Janis Joplinéra emlékeztet. Magdi most 26 éves, és reméljük,
hogy 27 évesen nem fog kábítószer-túladagolás következtében
kijelentkezni, mint anno Joplin.

Király Viktor. Ő Király Linda egyik öccse (aki nem hallott
Lindáról, az szégyellje magát!). Viktor a leghíresebb ötük közül,
még itt Vásárhelyen is fellépett tavalyelőtt szilveszterkor! Tán
még annyit érdemes tudni róla, hogy a Kos jegyében született,
kedvenc színésznője Julia Roberts, és nem szereti a tökfőzeléket.

Tolvai Renáta. A vele készült interjúk alapján Reni kissé
retardált, kábé annyi esze lehet, mint egy káposztalepkének, de
lehet, hogy csak megjátssza magát, és még annyi sincs. Ennek
ellenére lájkoljuk, hogy partiumi létére megnyerte a
magyarországi tehetségkutatót, pláné, hogy a síntévesztő költő
faterjához hasonlóan félig román, vagy tán egészen az.

És most lássuk a Megasztár 6 zsűritagjait:

Mester Tamás. Énekes, rockzenész, dalszerző, legalábbis
ezt írja róla a Wikipédia. Jelenleg a Jack Jack zenekar énekese.
Indiános külsejének köszönhetően simán el tudná játszani
Csingacsgukot vagy Incsu Csunnát egy westernfilmben,
mindenféle maszkírozás nélkül. Állítólag nem meleg, de azért
nem aludnék vele egy wigwamban.

Bereczki Zoltán. Színész, énekes, zenei producer. Felesége
Szinetár Dóra színésznő, aki döbbenetesen hasonlít egy
Hajnalka nevű ismerősömre, de ő ezt nem tudja. Zolinak jó az
énekhangja, remekül táncol, és mégis, van valami a
személyiségében, amitől az ember – Rejtő szavaival élve –
szívesen odaütögetné a fejét bármihez, ami szilárd és dudoros.

Falusi Mariann. A Pa-Dö-Dő együttes tagja, akiknek 25
éves fennállásuk alatt két nagy slágerük is volt: az egyik a Bye-
Bye Szása, a másik nem jut eszembe. 2008-ban megnyerte a
Celeb vagyok, ments ki innen! című dzsungelreality-t, melynek a
végén négy bennszülött egy vállra emelt fatrónon
körbehordozta a táborban. Hárman közülük azóta is kórházban
vannak.

Bochkor Gábor. Az egyik legismertebb magyar rádiós, ha
nem a legismertebb, a nagysikerű Bumeráng reggeli műsor
egyik szerkesztő műsorvezetője. Kíváncsian várjuk, hogyan fog
domborítani a képernyőn, ugyanis eddig minden tévés
próbálkozása (Boros-Bochkor show, Csáó Darwin, Buzera,
Csattanó stb.) egytől egyig megbukott.

A tizen- és huszonévesek aligha emlékezhetnek
a múlt hetihez hasonló csontrepesztő hidegre
Vásárhelyen, hiszen ehhez fogható valamikor
a nyolcvanas évek közepén volt legutóbb ezen
a vidéken, ’85-ben vagy ’86-ban. Történtek is
érdekes dolgok az elmúlt hét során, íme, néhány
közülük: 

- Szerencsés vonatszerencsétlenség. Szerda
hajnalban, 4 óra 42 perckor a Marosvásárhely
– Déda útvonalon közlekedő személyvonat ép-
pen elhagyta a szászrégeni állomást, amikor a
vonatfütty megfagyott fölötte, és visszazuhant
az egyik, ingázókkal tömött vagonra. A szerel-
vény kisiklott ugyan, de szerencsére nem sérült
meg komolyabban senki.
- Fagyott fakabát. Megfagyott egy közleke-
dési rendőr a Fortunánál lévő kereszteződésben,
ráadásul vízszintesen kinyújtott karokkal. Órákig
akadályozta a forgalmat, amíg meg nem jött a
váltás, habár egy-egy dühös sofőr néha kiszállt,
és fordított rajta egyet, hogy ne mindig csak
ugyanabba a két irányba lehessen haladni.
- Síp-pisi. Egy másik egyenruhás útonálló is
(majdnem) pórul járt: épp egy tilosban átkelő
nyugdíjas nénire készült ráhozni a frászt, amikor
a jéghideg síp egy szempillantás alatt belefa-
gyott a szájába. 
- Fázós szobor. A környéken lakó szemtanúk
állítják, hogy a keddről szerdára virradó éjszakán
(-26 fok volt) az Ismeretlen Katona ledzsesszelt
a talapzatról, végzett néhány karkörzést és gug-
golást, nyomott pár fekvőtámaszt, néhányszor

körbefutotta a főteret, majd visszamászott a
helyére.
- Állati hideg. A somostetői állatkert lakóit is
megviselték az extrém alacsony hőmérsékletek:
a medvéket naponta többször meg kellett itatni
fagyállóval, a reszkető rókákra adtak még egy-
egy rókabundát, az őzikék szép nagy, szelíd,
barna szemei egyszerűen felrobbantak, mert
megfagyott bennük a csarnokvíz, és a rozmár-
nak letörtek az agyarai, bár ez utóbbi lehet nem
igaz, mivel rozmárunk nincs is.
- Jégprosti. Lángvágóval kellett kiszabadítani
azt a prostituáltat, aki odafagyott egy ház falá-
hoz a Kossuth utca sarkán. Egy dán turistacso-
port egyik tagja értesítette a hatóságokat, mi-
után másfél órát fényképezgették a stukkónak
vélt, jeges tekintetű bérnőstényt.
- Neveletlen hóember. Egyik délelőtt beállí-
tott a Központ szerkesztőségébe egy hóember,
hogy engedjük bár tíz percig melegedni. Leül-
tettük, megkínáltuk forralt borral, de nem fo-
gadta el a pofátlan, így hát kitettük a szűrét.
- A cseles köpet. Furcsa balesetet szenvedett
egy görgényhodáki fiatalember, a 33 éves N.
Gheorghe, aki hivatalos ügyeket intézni jött a
városba. Dolga végeztével a főtéren sétálgatott,
és szokása szerint köpött egy vaskosat, csakhogy
ezúttal az expektorátum nem nyúlt el csattanva
a piskótán, hanem még a levegőben megfa-
gyott, koppanva landolt, majd visszapattant, és
kiverte a paraszt bal szemét.
- Eltűntet keresnek. A 91 éves, orosz hadi-
fogságot is megjárt marossárpataki N. János

bácsi szombat hajnalban kiment az udvarra tű-
zifát aprítani. De olyan hideg volt, hogy az öreg
megzavarodott, azt hitte, megint Szibériában
van, és megszökött. Aki látja, küldje haza.
- Korai öröm. Igencsak megörvendett egy nyá-
rádremetei gazda egyik reggel, amikor az istál-
lóba lépve azt látta, hogy a marhái egytől-egyig
Milka-tehenekké változtak az éjszaka. A tüze-
tesebb szemrevételezés aztán hamar kiábrán-
dította, mert kiderült, hogy egyáltalán nem vál-
toztak Milka-tehenekké, csak lilára fagytak.
- Vacogós kacagás. A Kultúrpalota fűtése fel-
mondta a szolgálatot múlt héten, így két szim-
fonikus koncert is elmaradt, a Gruppen-hecc
humortársulat pedig A XX.-on is nevetni FOX
című kabaréját ideiglenesen átkeresztelte A XX.-
on (is) reszketni FOX-ra.
- Stílusos szívküldi. A Rádió GaGa múlt szom-
bati kívánságműsorában – a farkasordító hi-
degre való tekintettel – kizárólag hideggel, hó-
val, jéggel, faggyal kapcsolatos zeneszámokat
lehetett kérni, mint például:
Korál: A jégszívű fiú
Bikini: Fagyi
AC/DC: Black Ice
LGT: Kék asszony
Edda: A fűtlen
Charlie: Jég dupla whiskyvel
Zorán: Amikor elmentél tőlem, majdnem

megfagytam
Madonna: Frozen
Metallica: Hideg one

EGYHETES JÉGKORSZAK – avagy
még a sz*r is belénk fagyott!
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Nem történt fagyhalál 
Marosvásárhelyen

Az utóbbi hét kiadós havazása és alacsony hőmérsékletek 40
hajléktalan személy éjszakai menedékhelyen (Rozmaring utca
36. szám) való elszállásolását tették szükségessé. Az időlegesen,
az idő felmelegedéséig elszállásolt újonnan érkezettek naponta
meleg ételt kapnak, amelyről a központ vezetősége gondoskodik, illetve egy városbeli egyház
adománya. 
Ezen időszakban Marosvásárhelyen nem történt fagyhalál, amely a város vezetősége, a
rohammentő-szolgálat, a helyi rendőrség és a város polgárai közötti hatékony
együttműködésnek köszönhető.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Tolongás nélkül a 
szociális értékjegy-osztásnál! 

Azon személyeket, akik a 2011. március 31-i 114-es számú helyi
tanácsi határozat értelmében 70 lej értékű szociális értékjegyre
jogosultak, ezután értesítik a pontos időpontról, amikor átvehetik
a jegyeket. „Valamennyi kedvezményezett postaládájába
eljuttatjuk az értesítést. Ezen intézkedéssel elejét vesszük a tolongásnak és a sorban állásnak”,
nyilatkozta Claudiu Maior alpolgármester. 
Az értékjegyeket a Mihai Eminescu Művelődési Házban osztják, a haszonélvezők a meghívóval
és eredeti személyazonossági igazolványukkal vehetik át azt. 
Azon személyek, akik objektív okok miatt nem tudnak megjelenni a meghívóban feltüntetett
napon és órában, hívhatják a 0265-268.330-as telefonszámot, 281-es mellékállomás,
munkanapokon 8–15 óra között, kapcsolattartó személy: Ştefan Maria.
A város vezetősége javasolja, hogy az értékjegyeket élelmiszertermékek vagy hazai
gyártmányú gyógyszerek vásárlására fordítsa.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága
2011. január 1–december 31. közötti
tevékenységének értékelője! 

A 2011-es évben a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség
Igazgatósága hangsúlyt fektetett egy korszerű, demokratikus
rendőri struktúra létrehozására, amelynek fő célkitűzése az
alkotmányos előírások, a polgári szabadság tiszteletben tartása,
valamint törvények és a hely határozatok alkalmazása. 
A 2010. évi 155-ös számú törvény alapján 2011. január elsején
újonnan létrejött intézmény, a Helyi Rendőrség Igazgatósága a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Marosvásárhelyi Tanács támogatásával szakmai
eredményeket ért el, „országos szintű etalon-intézménnyé” válva. 
A 2011-es évben 20 hazai és négy külföldi küldöttség látogatta meg városunkat, „működési
modellnek” véve a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságát.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Program:

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

13:00-14:00 

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

A somostetői korcsolyapálya nyitvatartási ideje: 
Beléptidíjak:

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

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

Három éven aluli gyerekek számára ingyenes a belépés. 
Studcard birtokosainak 20%-os árkedvezményt nyújtunk. 
Sporttal kapcsolatos tevékenységet folytató nem kormányzati
szervezetek, egyesületek tagjainak ingyenes a belépés. 
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Úthálózat-korszerűsítés
Marosvásárhely municípiumban
II. szakasz

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

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

Nyilvános árverés 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Dorin Florea
Polgármester
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Autó-Motó
l Eladó navigációval ellátott
BMW 525, 2008-as kiadás, full
extrás. Ára 16.500 euró. Telefon:
0744-102.135. 
l Eladó egy 1993-as gyártmá-
nyú, kék színű Seat Toledo, Golf
motorral. Ára 2.300 euró. Tele-
fonszám: 0742-208.011. 
l Eladó 1 darab, Opelnek való
gumiabroncs felnivel,
175/70R1484T. Telefon: 0742-
798.356.
l Eladó kitűnő állapotban lévő

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

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

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

piros színű Smart Fortwo. Ára
2.400 euró. Telefon: 0740-
555.184.
l Eladó kitűnő állapotban levő

Opel Vectra C, 2003-as kia-
dás, luxus felszereléssel el-
látva, beíratva, fékek, téli,
nyári gumival, alufelnivel fel-
szerelve Irányár: 5600 euró.
Telefonszám 0744253026.

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

l Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2
fürdőszoba. Minden ajánlat ér-
dekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 

l Eladó tiszta, csendes ma-
gánlakás közös kerttel, a Kos-
suth utca 92/2 szám alatt. A
házban van 2 üres szoba,
konyha, új bútorokkal felsze-
relve, fürdőszoba, nagy elő-
szoba. A ház 2oo9-ben volt
felújítva: termopán ablakok,
hőszigetelés, új tető. Ára
47.500 euró, alkudható. Tele-
fonszám: 0721-864.604, 9-21
óra között.

l Eladó külsőleg hőszigetelt

ház a központban, 3 szobával,
konyhával, fürdőszobával, te-
rasszal, garázzsal, pincével.
Hőközponttal, termopán abla-
kokkal 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, tökéle-
tes cégszékhelynek. Ár
megegyezés alapján. Telefon-
szám: 0726-723.972, 0722-
317.790. 

l Eladó 3 szobás lakás a No-
vember 7 negyedben, Lucea-
farului 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. Telefonszám. 0745-
354.112. 

l Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, fel-
újított, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával el-
látva. Nagy előszobával, pin-
cével, 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 termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható 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.
Telefon: 0740-210.897. 

l Eladó bútorozott garzonlakás
az Új Kórház mellett. Ára
39.000 euró. Telefon: 0744-
339.139, naponta 18-21 óra kö-
zött.

Egyéb

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

l Gyors hitelrendezést ajánlok
minden korosztálynak ( 24-től,
75 éves korig): személyi kölcsö-
nök, lakáshitelek, banki hitelek
újrafinanszírozása. Bővebb infor-
máció a 0756655920-as telefon-
számon.

l Eladó olcsón neobarokk stílusú
diófa íróasztal. Ára 8oo RON, al-
kudható. Telefonszám
o744979o62

l Kiadó négy 12o négyzetmé-
teres helyiség raktárnak, 5o-1oo
négyzetméteres udvarral, 12
km-re Marosvásárhelytől, Kiste-
remében, lakott területen.  Az
épület kapujáig aszfaltozott út
vezet. 4oo euró/hónap. Telefon-
szám o744979o62

l Kiadó üzlethelyiség forgalmas
helyen, 1oo méterre a Városhá-
zától. Telefonszám o7436o8249 

Társkereső
Hölgyek

l 50 éves művészetet kedvelő,
határozott személyiségű nő va-
gyok, aki olyan intelligens férfit
keres, aki tudja, hogyan lehet
boldoggá tenni egy nőt és ko-
moly, hosszú távú kapcsolatra
vágyik. Tel:0748-328731, sms ki-
zárva.

l44 éves kedves, optimista, tü-
relmes, spirituális dolgok iránt
érdeklődő újságíró nő vagyok,
aki egy olyan családcentrikus
férfit keres, aki komoly kapcso-
latra vágyik. Tel:0748-328731,
sms kizárva.

lA szerelem által folyamatosan
megújulni, és kettesben átélni az
igazi boldogságot felemelő
érzés. Én egy 54 éves romanti-
kus, álmodozó, kedves nő va-
gyok, aki szeret főzni és virágot
kapni. Szeretném, ha te lennél
számomra az Igazi. Tel:0748-
328731, sms kizárva.

l 24 éves szakmájában sikeres
nő az igaz szerelemre vágyik,
mert szeretnék boldog lenni egy
hozzám való társ mellett.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

l 55 éves nő vagyok, szeretem
a természetet, szeretek kirán-
dulni, utazni. Szeretnék boldog
lenni egy megfelelő társsal, ha
megtaláljuk egymást... Mottóm:
ketten könnyebb.
Tel:0748328731, sms kizárva.

l 40 éves fiatalos, jó megjele-
nésű független nő vagyok, aki

egy komoly kapcsolat céljából
hasonló adottságú társat keres,
Tel 0737700001, sms kizárva. Az
őszinteséget szeretem.

l60 éves özvegy, igényes hölgy
vagyok, korban hozzám illő úri-
embert keresek. Egy őszinte, tar-
tós, hosszú kapcsolatot
szeretnék kialakítani.
Tel:0748328731, sms kizárva.

l 38 éves üzletasszony vagyok,
jó anyagi háttérrel, akinek eddig
túl sok csalódást okozott az élet.
Egy olyan talpraesett, optimista
férfi hiányzik az életemből, aki
rávezet arra, hogy az élet ennél
több. Tel:073770000, sms ki-
zárva.

l Egyedül van, és új barátokat
szeretne megismerni, vagy in-
kább új szerelemre vágyik?  Most
lehetősége van eljönni a 100-dik
egyedülállók estéjére, amit a
Mira Társkereső Ügynökség,
2012. március 10-én szervez Ko-
lozsváron. További tájékoztatá-
sért hívja a 0742227718,
0737700001, 0748328731 vagy
www.matrimonialemira.it
www.mirasingles.eu

l Mira Társkereső Ügynökség
marosvásárhelyi fiókja. Időhi-
ányban szenvedünk, minden a
munka és a karrier körül forog. A
hétköznapok terhei alatt elfelej-
tünk magunkkal törődni. Telnek-
múlnak az évek, és az élet egyre
szomorúbbá válik szeretet nél-
kül. A Mira Társkereső Ügynök-
ség a megfelelő hely, ahol
megismerheti a megfelelő part-
nert. Telefonáljon most. és nem
fogja megbánni www.matrimo-
n i a l e m i r a . i t
w w w . m i r a s i n g l e s . e u
0737700001-0742227718

Urak

l 41 éves vallásos, tisztességes,
tanult, rendszerető úriember,
tiszta szívvel, hasonló értékekkel
rendelkező nővel családot sze-
retne alapítani. Tel:0748-
328731, sms kizárva.

l 59 éves optimista, megértő és
érzékeny férfi vagyok, aki úgy gon-
dolja, hogy az életet kettesben ér-
demes boldogan élni. Egy kedves
háziasszonyt szeretnék magam
mellé, aki hajlandó vidéken élni.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

l34 éves mindent megértő, op-
timista férfi vagyok, aki fejlett

humorérzékkel rendelkezik, egy
vidám természetkedvelő család-
centrikus nővel szeretne komoly
kapcsolatot kialakítani. Tel:0748-
328731, sms kizárva.

l43 éves értelmiségi férfi keres
egy olyan társat, akivel kialakít-
hat egy őszinte, bizalomra épülő
kapcsolatot. Tel:0748-328731,
sms kizárva.

l Egy 40 éves elvált, gyereket
nevelő apa szeretne egy kedves,
házias, szerény nővel harmoni-
kus, hosszú távú kapcsolatot ki-
alakítani. Tel:0748-328731, sms
kizárva.

l 37 éves egyedülálló, új lehe-
tőségekre nyitott férfi vagyok,
aki szeretne egy romantikus
nővel komoly kapcsolatot kiala-
kítani, aki az élet szürke hétköz-
napjait színesebbé tenné.
Tel:0748-328731, sms kizárva.

7l 29 éves fiatal úriember, lelki
társát szeretne komoly érték-
renddel rendelkező nőben meg-
találni. Tel:0748-328731, sms
kizárva.

l 44 éves fiatal férfi, lelki társát
kereső úriember vagyok, aki sze-
retne komoly értékrenddel ren-
delkező nővel kialakítani a közös
jövőt. Olyan nővel szeretnék csa-
ládot alapítani, aki úgy gondolja,
hogy együtt még boldogok le-
hetnénk. Tel:0748-328731, sms
kizárva.

l Egyedül van, és új barátokat
szeretne megismerni, vagy in-
kább új szerelemre vágyik?  Most
lehetősége van eljönni a 100-dik
egyedülállók estéjére, amit a
Mira Társkereső Ügynökség,
2012. március 10-én szervez Ko-
lozsváron. További tájékoztatá-
sért hívja a 0742227718,
0737700001, 0748328731 vagy
www.matrimonialemira.it
www.mirasingles.eu

lMira Társkereső Ügynökség ma-
rosvásárhelyi fiókja. Időhiányban
szenvedünk, minden a munka és
a karrier körül forog. A hétközna-
pok terhei alatt elfelejtünk ma-
gunkkal törődni. Telnek-múlnak
az évek, és az élet egyre szomo-
rúbbá válik szeretet nélkül. A Mira
Társkereső Ügynökség a megfelelő
hely, ahol megismerheti a megfe-
lelő partnert. Telefonáljon most. és 
nem fogja megbánni
www.matrimonialemira.it
w w w . m i r a s i n g l e s . e u
0737700001-0742227718

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

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 DTK (talk show)
(ism.)

12:00 Ősz, kikerics,
Görgény 

12:30 Múzeumtúra 
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 P'amende
14:25 Esély
15:25 Elcserélt lányok (s.)
16:10 Angyali érintés (s.)
17:00 Veszélyes

szerelem (s.)
17:40 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak 

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

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

egyéb
emberfajták (s.)

01:00 Melissa és Joey
(am. vígj. sor.)

01:25 Sporthírek

Péntek 

12:30
Múzeumtúra 

m2

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

tudást! 
12:00 Bulizene
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 Magyarországi

néptáncok
14:35 Mérföldkövek 
15:05 Kamaszkorunk

legszebb nyara(s.)
15:30 Vigyázz! Jazz!
16:10 A tánc

legendája (s.)
16:35 Innováció az

emberért
17:00 Sírjaik hol

domborulnak...
17:25 Alma Mater
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. 
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Rajzfilmek
20:15 Veszélyes

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

parancsnok (s.)
22:25 Maradj talpon

18:15
English 4U

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 RTL Klub Híradó 
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 
23:10 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:15 Ments meg! (s.)
01:15 Reflektor
01:30 Törzsutas (2011) 
01:55 Odaát (s.)
03:50 Autómánia

(ism.)

21:15
Barátok közt

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Alexandra

Pódium 
07:25 Tények
08:00 Mokka 
10:40 Stahl konyhája
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV
13:40 Az alkusz 

nem alkuszik
(am. vígj., 1992) 

15:20 Marina (s.)
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 Megasztár 6. 
23:35 Grimm (s.)
00:35 Aktív (ism.)
01:35 Tények Este 
03:10 EZO.TV
05:10 Alexandra

Pódium (ism.)
05:35 Animációs

filmek

22:00
Megasztár

Viasat 3

06:20 Dawson és a
haverok (s.)

07:10 A kifutó (s.)
08:05 Gyilkos 

sorok (s.)
10:00 Gyilkos 

számok (s.)
10:50 Lorenzo olaja

(am. filmdráma,
1992) 

13:20 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (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 Két pasi - meg

egy kicsi (s.)
20:50 Vérmes 

négyes (s.)
21:45 Mike és Molly (s.)
22:10 Sikoly (am.

thriller, 1996) 
00:10 CSI: Miami

helyszínelők (s.)

22:10
Sikoly

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Térkép 
10:05 A világ

felfedezése(s.)
11:00 Család-barát (s.)
12:00 Rondó
12:30 Alpok

-Duna-Adria
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Nyelvőrző 
15:45 Pannonia 3

keréken 
16:10 Tíztánc Eb.
17:05 Az állatok világa (s.)
17:30 100 éve történt (s.)
17:45 Ízőrzők
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó - 19:00 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Sólyom és

galamb (s.)
22:20 Híradó
22:30 A kígyó (francia

thriller, 2006)
00:30 Dunasport
00:35 Kézjegy 

22:30
A kígyó 



12. oldal február 10–16.

Műsormelléklet 

m1

10:00 Delta 
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés

(ism.)
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek 
13:05 Történelmi

magazin
13:35 Ökomagazin
14:05 Útravaló 
14:20 Családom és

egyéb
emberfajták (s.)

14:45 Melissa és Joey (s.)
15:10 Madagaszkár (s.)
16:05 Koldus és

királyfi (am.-
magyar-angol
családi vígj., 2000) 

17:40 Biblia vetélkedő
18:35 Gasztroangyal 
19:30 Szerencse

Szombat
20:30 Híradó 
21:15 A Dal- Nemzeti

döntő
23:00 A zöld sárkány

gyermekei
(magyar
filmdráma, 2010)

Szombat

23:00
A zöld sárkány gyermekei 

m2

10:00 Gyerekműsor
12:30 Sarah Jane

kalandjai (s.)
13:02 Kismaszat és a

Gézengúzok
(magyar iúsági
f., 1984)

14:15 Bors néni
(mesejáték, 1981) 

15:20 A falu jegyzője (s.)
16:25 Kántor (s.)
17:10 Magyarország

története 
17:35 Balázs Fecó 60,

koncert 
18:25 Otthonod a

kávéház (s.)
18:50 Európa

pályaudvarai (s.)
19:20 Mi micsoda (s.)
19:50 Esti mese
20:10 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó 
21:35 Szeretettel:

Angelina Jolie.
Návai Anikó
interjúja

22:05 Szerelmi kém
(olasz rom. vígj.,
2001)

21:35
Szeretettel: Angelina Jolie

RTL Klub

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

kívül(ism.)
12:55 Autómánia
13:30 Jéglovagok (s.)
15:30 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
16:30 Őslények

kalandorai (s.)
17:35 Csaó, Lizzie!

(am. családi
vígj., 2003)

19:30 RTL Klub Híradó 
20:00 Fókusz Plusz
20:30 A kölyök (am.

vígj., 2000) 
22:35 ValóVilág (2011) 
23:45 Álomcsapda

(am.-kan.-auszt.
thriller, 2003) 

03:20 Fókusz
Plusz(ism.)

23:45
Álomcsapda 

TV2

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

Ligája magazin 
13:00 Egy tini 

naplója (s.)
13:30 Gyilkos 

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

boszorkák (s.)
17:30 Hawaii 

Five-0 (s.)
18:30 Sas kabaré
19:30 Tények 
20:00 Aktív Extra
20:35 Zathura - Az

űrfogócska (am.
fant. kalandf.,
2005) 

22:30 Cloverfield (am.
akcióf., 2008) 

00:15 War, Inc. - Jó
üzlet a háború
(am. akcióf.,
2008) 

03:10 EZO.TV

20:35
Zathura

Viasat 3

08:15 A szépség és a
szörny (s.)

09:15 Por-irtók (s.)
09:45 Zsírégetők 
10:35 Halottnak a

csók (s.)
11:25 Dawson és a

haverok (s.)
13:05 Szívek

szállodája (s.)
14:00 Egy kapcsolat

szabályai (s.)
14:30 Vérmes négyes (s.)
15:20 Mike és Molly (s.)
15:50 A nagy csapat 2.

(am. vígj., 1994) 
17:50 Mindenem a

tánc (am. rom.
film, 1998) 

20:10 Szerelemért
szerelem (am.
vígj., 2003) 

22:00 Azonosság 
(am. thriller,
2003) 

23:50 A halál
nyomában (am.-
angol-német
akcióf., 2004)

01:30 Főnökök főnöke
(am. krimi)

23:50
A halál nyomában

Duna 

07:50 Gyerekműsor
09:40 Csavargó kutya

(am. családi
kalandf., 1997)

11:15 Vigyázó király 
12:10 Családi krónikák 
12:40 Duna anzix 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:15 Határtalanul

magyar 
13:45 Vannak 

vidékek (s.)
14:20 Vissza

Sherwoodba! (s.)
15:10 Munka-Társ 
15:40 Heuréka! 
16:10 Hogy volt!? 
17:25 A Maharadzsa

lánya (s.)
19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3

keréken 
20:00 Lovagias ügy

(magyar
színházi felv.) 

22:00 A szerelem
határai (angol
életr. drám., 2008) 

23:50 Dunasport 
00:10 Rumba

22:00
A szerelem határai

m1

10:00 Vallási műsorok
13:01 Hírek
13:05 Szellem a

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

szerelem (ff.,
magyar játékf.,
1960) 

15:35 Olimpiai
magazin

16:05 Telesport
16:40 Maradj talpon! 
18:10 Retró kabaré
19:05 Rex 

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

szeretlek! 
22:30 A kód neve:

Merkúr (am.
akcióf., 1998) 

00:20 12 majom (am.
fant. kalandf.,
1995) 

02:25 Sporthírek

Vasárnap

22:30 
A kód neve:Merkúr

m2

09:59 Gyerekműsor
11:35 Enid Blyton (s.)
12:00 Az utolsó

mohikán (s.)
12:25 Sarah Jane

kalandjai (s.)
12:55 Szót kér a

természet
13:01 Vallási műsorok
16:00 Az Árpád-kor

templomai (s.)
16:15 Tizenkét hónap

az erdőn (s.)
16:35 Magyarország

története 
17:00 Eurovízió 2012
18:40 Közjáték 
18:50 Otthonod a

kávéház (s.)
19:15 Mi micsoda
19:40 Esti mese
20:05 Szerelmem,

Afrika (s.)
21:00 Híradó 
21:35 A Lényeg 
22:05 Eric Clapton -

Crossroads
(angol koncertf.,
2010) 

23:50 Fapados
szerelem 

22:05
Eric Clapton - Crossroads 

RTL Klub

07:30 Top 
Shop

08:00 Kölyökklub
11:10 Trendmánia 
11:50 Teleshop
12:45 Törzsutas (2011) 
13:15 Havazin 
13:50 Jéglovagok (s.)
16:00 Eltűntnek

nyilvánítva (s.)
17:00 Vagány 

nők klubja 
(am. vígj., 2002) 

19:30 RTL Klub 
Híradó 

20:00 Cobra 11 (s.)
21:00 ValóVilág 
23:55 Grimm 

(angol-cseh-
am. fant.
kalandf., 2005) 

03:15 Portré 

17:00
Vagány  nők klubja 

TV2

06:45 Reggeli
gondolatok

07:15 Egzotikus Ázsia 
07:45 Tv2 matiné
10:30 Nagy Vagy!

(szór. műsor)
11:30 Mosoly Road

Show 2011.
12:30 Stahl konyhája
13:00 Kalandjárat 
13:30 Több mint

TestŐr
14:00 Simlis Jack, a

karibi
szuperkém (s.)

14:35 A kiválasztott -
Az amerikai
látnok (s.)

15:35 Monk (s.)
16:35 Bűbájos

boszorkák (s.)
17:35 Zathura 

- Az űrfogócska
(am. fant.
kalandf., 2005) 

19:30 Tények 
20:00 Napló
21:05 27 idegen igen

(am. rom. vígj., 2008) 
23:05 Frizbi Hajdú

Péterrel 

21:05
27 idegen igen 

Viasat 3

07:25 Egy kórház
magánélete (s.)

08:25 A szépség és a
szörny (s.)

09:20 Smallville (s.)
10:10 Topmodell

leszek! (s.)
10:55 Szívek

szállodája (s.)
11:45 Szex és New

York light (s.)
12:55 A nagy

házalakítás (s.)
14:45 Extralarge (s.)
16:30 Szerelemért

szerelem (am.
vígj., 2003) 

18:25 Sokk a jóból
(am. vígj., 2006) 

20:05 Harmadik
műszak (s.)

21:00 CSI: A
helyszínelők (s.)

21:55 Nikita (s.)
22:45 Kölcsönkinyír

visszajár (am.
vígj., 1996) 

00:25 Sikoly (am.
thriller, 1996) 

03:20 Célkeresztben (s.)

22:45
Kölcsönkinyír visszajár

Duna 

08:15 Szimba, az
oroszlánkirály
(s.)

08:40 Zorro (s.)
09:05 Daktari (s.)
10:00 Vallási műsorok
12:30 Új nemzedék 
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:20 Élő népzene 
13:50 Lyukasóra 
14:20 Rosszcsont

kalandjai (s.)
15:20 Csellengők 
15:50 Arcélek 
16:20 Hazajáró
16:50 Múltidéző 
17:20 Valamit visz a

víz (ff., magyar
filmdráma,
1943) 

19:00 Híradó 
20:00 Önök 

kérték! 
21:05 Újévi 

koncert (ism.)
22:00 Klubszoba
22:55 Dunasport
23:10 Porrá leszünk (s.)
01:00 Rost Andrea

énekel 

17:20
Valamit visz a víz 



13. oldalfebruár 10–16.

Műsormelléklet

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (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 Történelmi

magazin
15:25 A Szövetség 
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:55 A megoldások

magazinja
18:45 Család 

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

(magyar műv.
vet.) 

20:30 Híradó 
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (s.)
23:05 Az Este
23:40 Aranymetszés
00:35 Múlt-kor 

Hétfő 

22:10
Hacktion

m2

06:55 Ma Reggel 
10:00 Budapest

természeti
értékei

10:25 Társbérletben a
tárgyakkal

10:50 Nekem ne lenne
hazám? (s.)

11:00 Válaszd a
tudást! 

12:05 Magyar rock
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 Magyar

évszázadok 
14:45 Időutazók
15:35 Főtér
17:05 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! 
23:15 Stingers (s.)

14:20
Magyar évszázadok

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.)
11:25 Top Shop
13:05 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 RTL 

Klub Híradó 
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (s.)
23:10 Nagyágyúk (s.)
00:10 Reflektor
00:25 Angyalok

háborúja 4. - 
A felkelés (am.
thriller, 2005)

22:00
Való Világ

TV2

06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra(ism.)
07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka
10:30 Stahl

konyhája(ism.)
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Kegyes

hazugság (am.
filmdráma,
2008) 

15:20 Marina (s.)
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.)
23:00 NCIS: Los

Angeles (s.)
00:00 Aktív(ism.)
01:00 Tények Este 
01:35 EZO.TV
03:10 Életfogytig

zsaru (s.)

18:20
Update Konyha

Viasat 3

06:20 Dawson és a
haverok (s.)

07:15 A kifutó (s.)
08:10 Gyilkos sorok (s.)
10:00 Gyilkos 

számok (s.)
10:55 Love Story (am.

rom. dráma, 1970) 
12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (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.)
22:10 Sztárom a

párom (angol-
am. rom. vígj.,
1999) 

00:40 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

01:30 Esküdt
ellenségek (s.)

22:10
Sztárom a párom

Duna 

08:30 Híradó
08:35 Sólyom és

galamb (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép(ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát 
12:00 Magyar 

elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Heti Hírmondó 
15:45 Csellengők 
16:15 Klubszoba 
17:10 Történelmi

arcképcsarnok 
17:20 Sipan ura (sp.

ismerett. film, 2008) 
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó 
19:35 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 Vivaldi (olasz

filmdráma)

22:30
Vivaldi

m1

10:05 A Silla királyság
ékköve (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.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:45 Család csak egy

van (s.)
19:30 Maradj 

talpon! (s.)
20:30 Híradó 
21:15 Schmidt

története (am.
vígj., 2002) 

23:20 Az Este
23:55 Tudorok (s.)
00:50 Barangolások 

öt kontinensen-
Irán

Kedd

21:15
Schmidt története

m2

10:00 Természetfilmek
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 Négyszázezer

nap
14:20 Pódium 
15:00 Főtér
16:25 Hogy volt!? 
17:50 Delta
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. 
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.)
00:05 Drága 

doktor úr (s.)

20:15
Veszélyes szerelem 

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok!
07:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli - Csak

csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 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 RTL Klub Híradó 
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág 
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 
07:25 Tények
08:00 Mokka
10:30 Stahl

konyhája(ism.)
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 A meztelen

bomba (am.
vígj., 1980) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

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

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

Rosszban (s.)
22:00 Kettőt találhatsz

(am. rom. vígj.,
2006)

00:30 Aktív(ism.)
01:30 Tények Este 
03:05 EZO.TV
03:40 Nexxt (magyar

játékf., 2000)

22:00
Kettőt találhatsz

Viasat 3

07:15 A kifutó (s.)
08:10 Gyilkos sorok (s.)
10:00 Gyilkos 

számok (s.)
10:55 Sztárom a

párom (angol-
am. rom. vígj.,
1999) 

13:20 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (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.)
22:10 A szerelem

hullámhosszán
(am. rom. vígj., 1993) 

00:15 Képeslapok a
szakadékból
(am. vígj., 1990) 

03:10 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

22:10
A szerelem hullámhosszán

Duna 

07:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát 
11:50 1 könyv
12:00 Magyar elsők 
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 TÉRkép ráadás 
15:45 Múltidéző 
16:15 Sportaréna 
17:10 Bacchus vitézei

(magyar ismerett.
film, 2010)

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

utca (ism.)
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 Mad Men -

Reklámőrültek (s.)
22:15 Híradó
22:30 Mátkaság és

legényélet
(angol-am. rom.
vígj., 2004)

00:20 Dunasport

22:30
Mátkaság és legényélet 



14. oldal február 10–16.

Műsormelléklet

m1

10:00 A Silla királyság
ékköve (s.)

11:05 Magyarország,
szeretlek! 

12:15 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
18:40 Család csak egy

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

helyszínelők (s.)
22:05 On the Spot 
23:05 Az Este
23:35 KorTárs
00:05 Kukkoló kultúra

(kan. dokumentumf.,
2011) (16)

Szerda

00:05\
Kukkoló kultúra

m2

10:25 Tudástár 2011
10:50 Bali, az istenek

szigete
12:00 Magyar

válogatott
13:01 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer

nap (s.)
14:20 A múzsa csókja
14:45 Mérföldkövek
15:15 Kamaszkorunk

legszebb nyara (s.)
15:45 Valaki (s.)
16:10 Barangolások öt

kontinensen
16:35 Múlt-kor
17:05 Szellem a

palackból... 
17:30 Világokon át (s.)
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! .) 
23:20 Stingers (s.)

17:30
Világokon át

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok! 
08:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második 

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 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 RTL Klub Híradó 
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (s.)
00:15 Reflektor
00:30 Az eltűntek 

(am. thriller,
2003) (18)

18:25
Sarokba szorítva

TV2

07:00 Babavilág
(magazinműsor)

07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka 
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Winnetou 1

(német-jug.-
olasz kalandf.,
1963) 

15:20 Marina (s.)
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 Anya, lánya,

unokája (am.
vígj., 2007

00:20 Doktor House (s.)
01:20 Tények 
01:55 EZO.TV
03:30 Anya, lánya,

unokája (am.
vígj., 2007)

04:25 Babavilág 

22:00
Anya, lánya, unokája 

Viasat 3

07:15 A kifutó (s.)
08:10 Gyilkos sorok (s.)
10:00 Gyilkos

számok (s.)
10:55 A szerelem

hullámain (am.
rom. film, 2000) 

12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (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.)
22:10 Bean - az igazi

katasztrófafilm
(angol-am. vígj., 1997) 

00:10 CSI: Miami
helyszínelők (s.)

01:00 Esküdt
ellenségek(s.)

01:55 Képeslapok a
szakadékból

22:10
Bean - az igazi katasztrófafilm

Duna 

08:35 Mad Men -
Reklámőrültek (s.)

09:30 Híradó
09:35 Térkép (ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát 
12:00 Magyar 

elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ 
15:45 Heuréka! 
16:15 Önök kérték!
17:10 Magyar

történelmi
arcképcsarnok 

17:20 Bábel tornya (s.)
18:20 Kisváros (s.)
19:00 Híradó (s.)
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca 
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (s.)
21:30 A király kalóza (s.)
22:20 Híradó
22:30 A városban (s.)
00:20 Dunasport
00:30 Új régi hang

(magyar
dokumentumf., 2012)

20:40
MacGyver 

m1

11:10 Van képünk
hozzá

12:05 Párizsi
helyszínelők (s.)

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

Utrinki
14:25 Kvartett
14:55 Angi jelenti
15:25 Négy szellem
16:20 Angyali 

érintés (s.)
17:10 Veszélyes

szerelem (s.)
17:50 A megoldások

magazinja
18:40 Család csak 

egy van (s.)
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó 
21:15 Elcserélt lányok (s.)
22:00 Fábry 
23:20 Az Este
23:55 Eladó az egész

világ! (angol
vígj., 1989)

01:25 Sporthírek
01:35 Család csak 

egy van (s.)

Csütörtök

23:55
Eladó az egész világ!

m2

10:25 TED - Brian
Skerry

10:50 Néprajzi
értékeink

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

nap (s.)
14:20 Szép otthonok,

remek házak
14:40 Mérföldkövek 
15:15 Kamaszkorunk

legszebb nyara (s.)
15:40 Esély 
16:10 KorTárs
16:35 Aranymetszés 
17:30 Világokon át 
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (s.)
19:10 Angyali érintés (s.)
19:55 Esti mese
20:20 Veszélyes

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

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

15:15
Kamaszkorunk legszebb nyara

RTL Klub

06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt,

skacok! 
08:40 Reflektor

Reggel
08:50 Reggeli 

- Csak csajok
09:25 A szerelem

rabjai (s.)
10:20 Második

esély (s.)
11:25 Top Shop
13:05 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 RTL Klub Híradó 
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (s.)
22:00 ValóVilág (s.)
23:10 Dr. Csont (s.)
00:15 Tudorok (s.)
01:25 Reflektor
01:40 Infománia

23:10
Dr. Csont

TV2

07:00 Segíts
magadon!

07:25 Tények Reggel 
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV
13:30 Az égből

pottyant család
(am. filmdráma,
1996) 

15:20 Marina (s.)
16:20 Rex 

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

Konyha (s.)
18:25 Eva Luna (s.)
19:30 Tények 
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (s.)
22:00 40 éves szűz

(am. vígj., 2005) 
00:15 Aktív(ism.)
01:15 Tények
01:45 EZO.TV
03:15 40 éves szűz

(am. vígj., 2005) 
04:05 A médium (s.)
04:50 Segíts (s.)

22:00
40 éves szűz

Viasat 3

07:20 A kifutó (s.)
08:15 Gyilkos 

sorok (s.)
10:05 Gyilkos 

számok (s.)
10:55 Bean - az igazi

katasztrófafilm
(angol-am. vígj., 1997)

12:55 A dadus (s.)
13:50 A pokol

konyhája (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.)
00:00 CSI: Miami

helyszínelők (s.)
00:55 Két pasi - meg

egy kicsi(s.)
01:45 Esküdt

ellenségek (s.)

18:25
Gyilkos számok

Duna 

09:30 Híradó
09:35 Térkép(ism.)
10:05 MacGyver (s.)
11:00 Család-barát(6)
12:00 Magyar elsők (s.)
12:20 Kisváros (s.)
13:02 Híradó - Déli 
13:10 Vers
13:20 Kívánságkosár 
15:15 Élő népzene 
15:40 Arcélek 
16:15 Nonius Senior

(magyar ismerett.
film, 2010)

17:10 A tudomány
műhelyében (s.)

17:40 Valóságos
kincsesbánya (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 Nyolc évszak (s.)
22:30 Híradó
22:40 A kanyaron túl

(magyar játékf.,
2001) 

00:25 Dunasport

16:15
Nonius Senior
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Bumba a
Steauánál?

– Mik a hírek a csapat háza
tájáról? Hogy halad a téli ala-
pozás?

–Január 16-án kezdtük
meg a felkészülést Marosvásár-
helyen, majd február 3-a és 12-
e között, a nagyadorjáni Dor-
man-bázison vagyunk
edzőtáborban, ahol Dr. Butiurca
Sándornak köszönhetően ki-
váló felkészülési lehetőségek-
ben van részünk, mindamel-
lett, hogy az időjárás
viszontagságaival is meg kell
küzdenünk. Itt nagy a hó, így a
pályát nem tudjuk kellőképpen
használni, de a fizikai felkészü-
lésre, az erőnlét javítására fek-
tetjük a hangsúlyt. Naponta
két, sőt van, amikor három ed-
zést is tartunk, de örvendek,
hogy a lányok bírják az iramot. 

Február 22-én Budapestre
utazunk, ahol négy formaelle-
nőrző mérkőzést játszunk, ket-
tőt az MTK, egyet a Ferencváros
és a Femina (Kiss László egykori
válogatott labdarúgó edz –
szerk. megjegy.) együttesei el-
len. Az MTK vezetőedzőjével,
az utánpótlás szakág-vezető-
jével, ugyanakkor az U19-es
magyar válogatott szövetségi
kapitányaként tevékenykedő
Turtóczki Sándor egykori lab-
darúgóval, kiváló szakmai és
baráti kapcsolatot ápolok, rajta
keresztül sikerült megszervezni
a mérkőzéseket.

– Vannak változások a ke-
retben?

–Az együttestől nem távo-
zott senki, viszont jött még az
őszi szezonban három magyar
lány, akik fizikálisan nem voltak
kellőképpen felkészülve, mivel
az ottani bajnokságban nem
fektettek erre kellő hangsúlyt.
Technikailag ügyesek, de fizi-
kálisan még javulniuk kell, de
számítok rájuk, akárcsak a
többi lányra a bajnokság során.
Laura Rus négyévi spanyolor-
szági légióskodás után jött
haza Romániába, ő a váloga-
tott, meg a FCM gólkirálya, az

egyik nyerő emberünk. Igazol-
tunk még Brazi-ról egy 186
centi magas csatárt, Radu Mi-
haelát, akitől gólokat várok a
tavaszi szezonban. Jelenleg van
két sérültünk, de remélem,
hogy rövidesen ők is egészsé-
gesek lesznek. 

– Mikor kezdődik a bajnok-
ság?

– Március 3-án vagy 11-én,
a válogatott mérkőzéseitől füg-
gően. Nehéz tavaszi szezon áll
előttünk, hiszen a bajnoki cí-
mért folyó harcban is, meg a
Románia-kupában is érdekel-
tek vagyunk. Fizikailag jól fel
kell készülnünk, szükségünk

lesz minden lányra, hisz a baj-
noki döntőben 6 mérkőzés után
(oda-vissza alapon) dől el a cím
sorsa, májusban nem több, s
nem kevesebb, mint 9 mérkő-
zést fogunk játszani, ebből né-
gyet a play-off-ban. Nem be-
szélve a kupaküzdelmekről,
amelyre május végén kerül sor.

–Székes Károly, ön mennyire
van megelégedve a lányok fel-
készülésével?

–Én azt gondolom, hogy a
jó úton haladunk, a maximu-
mot kell kiadnunk magunkból,
hiszen az utóbbi évek egyik leg-
nehezebb tavaszi idénye előtt
állunk. 

„Fizikálisan nagyon 
jól fel kell készülnünk”

– mondta Székes Károly, a marosvásárhelyi FCM lánycsapatának vezetőedzője, aki február 3-a és
12-e között edzőtáborban van együttesével,  a nagyadorjáni Dorman sportbázison. A szakem-
berrel az együttes téli felkészüléséről, barátságos mérkőzésekről, a kerettel kapcsolatos újdon-
ságokról, meg a tavaszi zsúfolt idényről beszélgettünk.

A gólok az utolsó tíz
percben, a 81., 83. és 89.
percekben estek, egyéni vé-
delmi hibák következmé-
nyeként. A marosvásárhelyi
együttes az alábbi játékoso-
kat használta: Caparco (46.
Balauru) – Nicu (72. Be-
beto), Gugu (66. Iencsi),
Ghionea (77. Buş), Szilágyi,
Astafei (66. Vagner), Kiriţă
(40. Pădureţu), Ilyés (46.
Cordoş), Bumba (66. Firţu-
lescu), Fl. Dan (72. Cel-
sinho), Subotic (66. Bujor).
A Dinamo egykori hátvédje,
Giani Kirita könyebb sérülés
miatt nem vállalta a máso-
dik játékrészt. 

A Miracle Resort elneve-
zésű sportkomplexumban
felkészülő FC keretének két
új tagja is van, a csatár Vlad
Bujor és a brazil jobbhátvéd,
Roberto De Jesus Machado
személyében. Az előbbi 23
éves, megfordult a szatmári
Olimpia, a kolozsvári CFR, a
Iasi-i Politehnica, a Mersin
(Törökország), a craiovai
Universitatea és a Zalaeger-
szegi TE színeiben is. A 22
éves Machado (Bebetoként
vált ismerté), a brazil első
osztályú Esporte Clube
Bahia színeiben játszott
utoljára.

Ugyancsak a FCM-vel
kapcsolatos hír, miszerint az
együttes legígéretesebb te-
hetségét, a 18 éves Bumbát
le szeretné szerződtetni a
Steaua. A bukaresti csapat
tulajdonosa, Gigi Becali
egyik ismert fővárosi sport-
napilap hasábjain dicsérte a
FCM-üdvöskéjét: ,,Protek-
ciós volt Bumba, hisz egy
nagybátyján keresztül már
bemutatták a Steauának, de
akkor nem alkalmaztam.
Most kérlelem a nagybáty-
ját, hogy hozza vissza hoz-
zánk. Persze, hogy akarom,
hisz tehetséges. Máshová
úgysem szerződik, mivel
Steaua-szurkoló az egész
családja”– hangoztatta Be-
cali. 

Egy biztos, hogy a tehet-
sége mellett, megvan a
kellő akarata is Bumbának,
példa erre, hogy Piturca szö-
vetségi kapitány nemrég
behívta a nagyválogatottba.
Mindezek mellett, mi, szur-
kolók reméljük, hogy nem
száll a dicsőség az iú titán
fejébe, mint sajnos, sok
más, vele egykorú társának,
és jó, magabiztos, hasznos
játékával nyerő embere lesz
a FCM-nek a tavaszi idény
során.

Február 22-én Bu-
dapestre utazunk,
ahol négy formael-
lenőrző mérkőzést
játszunk, kettőt az
MTK, egyet a Ferenc-
város és a Femina
(Kiss László egykori
válogatott labda-
rúgó edz – szerk.
megjegy.) együttesei
ellen. 

Miután az elmúlt héten 3-2 arányban szenvedett ve-
reséget a FCM-együttese az antalyai edzőtábor má-
sodik mérkőzésén a varsói Poloniával szemben,
hétfőn újabb negatív eredményt könyvelhettek el Lă-
cătus legényei. Ezúttal az orosz bajnokságban sze-
replő Terek Groznij csapata fektette két vállra
csapatunkat, 3-0 arányban. Az eredeti program sze-
rint a litván Daugava Daugavpils kellett volna Marius
Lăcătus csapatának az ellenfele legyen, de a litvánok
az utolsó előtti nap lemondták a mérkőzést. 
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Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Lámpafényben c. rejtvényünk helyes megfejtése: - Szerinted drágák a könyvek? Mondj egy olcsóbb szórakozást!


