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Verestóy: erõsíteni kell 
az udvarhelyszéki RMDSZ-t 

Két éves elnöki
mandátumot
kapott tegnap
az udvarhely-
széki RMDSZ
élén Verestóy
Attila szenátor,
aki az augusz-
tusban tisztségé-
rõl lemondott
Bunta Levente
székelyudvarhe-
lyi polgármes-
tert váltja. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
20 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3005 ▲
1 amerikai dollár 3,2535 ▲
100 magyar forint 1,5506 ▲

Varró Dániel, a humor költõje

„Olyan költõ, akit igazán csak azok érthet-
nek meg, akik szeretnek játszani, nevetni és
bújócskázni a szavak között” – mutatta be
Varró Dániel budapesti költõt, mûfordítót,
a Korunk Akadémia-est meghívottját Ba-
lázs Imre József. 

Aktuális 3

Kultúra 6

Vezércikk 3

Aktuális 2
Senki nem veszi át 
a Nobel-békedíjat

Senki nem veheti át ma Oslóban a Liu
Hsziao-po kínai ellenzékinek odaítélt No-
bel-békedíjat. Az ünnepségre Kína nyomá-
sára 19 ország nem fogadta el a meghívást.
Peking Konfuciusról elnevezett ellenbékedí-
jat adományoz a volt tajvani alelnöknek.

Két tûz között
A két tûz közé került RMDSZ-nek egy
harmadik, talán még nehezebb kihívással

is szembe kell néznie. Markó
Béla tizennyolc év után –
minden jel szerint – nem in-
dul egy újabb elnöki man-

dátumért. A kérdés – mi
lesz Markó után? – min-
denki ajkán ott van az

RMDSZ-ben, és a vá-
laszt csak az idõ fogja
megadni. 

Salamon 
Márton László

Mai mellékletünk:

Átszervezik vagy felszámol-
ják a kiskórházakat az önkor-

mányzatok, ez éles konfliktusok-
hoz vezet. A baróti polgármes-
tert „sértett kislánynak” minõsí-
tette a Kovászna megyei önkor-
mányzati elnök, az elöljáró
azonban úgy véli, a „süllyedõ
hajóról” menekülnek mindazok,
akik a helyzet ellehetetlenülését
okozták.  Hargita megyében a
szanáláson már túl vannak, az
átszervezésbe meg bele sem mer-
nek kezdeni. 7. oldal 

Kis kórházak 

nagy csõd szélén

Sipos M. Zoltán

Csak jövõ év elsõ felében tud-
ja fogadni a csíkszeredai ma-

gyar konzulátus azokat a székely-
földieket, akik idõpontot szeret-
nének kérni állampolgársági kér-
vényük benyújtására – tudtuk
meg tegnap Wetzel Tamástól. A
magyarországi kormánybiztos az
egyszerûsített honosítási eljárás-
ról tájékoztatott Kolozsváron.
Korábban már beszámoltunk ar-
ról, hogy a csíkszeredai konzulá-
tuson leállították az elõjegyzési
folyamatot, mert június 30-ig az
összes idõpontot kiosztották már.
Folytatása a 2. oldalon 

Válaszút elõtt Markó 
Az RMDSZ elnöke holnap Marosvásárhelyen jelenti be, hogy megõrizné-e tisztségét

Nyolcmillió hitelszerzõdést kellene ismét módosítani, ha a nagyobbik kormánypárt szemlélete gyõz

Csík: elõjegyzés

csak tavasszal

Fotó: ÚMSZ 

ÚMSZ

Fordulatot hozhat az
RMDSZ-ben a Szövetségi

Képviselõk Tanácsának (SZKT)
holnapi ülése: Markó Béla
szombaton, Marosvásárhelyen
jelenti be, megpályázza-e újra a
szövetségi elnöki tisztséget a feb-
ruári kongresszuson. Ha a poli-
tikus a visszalépés mellett dönt,
megnyílik a terep a többi elnök-
jelölt számára, ha a folytatás

mellett, akkor újraválasztása
biztosra vehetõ.

Az RMDSZ-ben azonban már
kész tényként kezelik, hogy
Markó Bélának nem áll szándé-
kában megpályázni a tisztséget.
A posztját 18 éve betöltõ politi-
kus a lapunknak adott legutóbbi
interjúban ezt nem erõsítette
meg. Akkor türelmet kért, és az
ígérte, a marosvásárhelyi SZKT-
ülésen egyértelmûen nyilatkozni
fog arról, mit gondol a további

szerepérõl. Markó Béla várható-
an az ülés kezdetén, politikai be-
számolójának végén jelenti be
döntését – tudtuk meg tegnap
Kovács Péter ügyvezetõ alelnök-
tõl. Az ügyvezetõ alelnök tájé-
koztatása szerint az SZKT tagjai
a kongresszus megszervezésével
kapcsolatos kérdésekrõl is dönte-
nek: a küldöttek számáról, terüle-
ti és testületi megoszlásuk algo-
ritmusáról, jelölésük módjáról.
Folytatása a 3. oldalon 

Bankpárti fordulat a koalícióban
A koalíciós tanács hétfõi ülé-
sén dõl el, siker koronázza-e a

Demokrata-Liberális Pártnak azt
a szándékát, hogy a bankhiteleket
szabályozó idei 50-es sürgõsségi
kormányrendelet ne vonatkozzon
a jelenleg érvényben lévõ – több
mint nyolcmillió – hitelszerzõdé-
sekre. A nagyobbik kormánypárt

a Nemzetközi Valutaalap elvárá-
saira hivatkozva állt a bankok
pártjára ebben a kérdésben. A
rendelet végsõ változatáról már
tegnap döntenie kellett volna a
képviselõház költségvetési és
pénzügyi szakbizottságának, ám
az ülés kvórumhiány miatt elma-
radt. A testület tagjától, Lakatos

Péter képviselõtõl megtudtuk: az
RMDSZ kompromisszumos ja-
vaslattal áll majd elõ. Eszerint a
rendelet bizonyos elõírásai – elõ-
törlesztési kamat törlése, újrafi-
nanszírozás megkönnyítése – le-
gyenek érvényesek a jelenlegi hi-
telszerzõdésekre is, mások pedig
nem. 3. oldal 



Gy. Z.

Párizsban és környékén több
ezren töltötték a tegnapra vir-

radó éjszakát a repülõtereken, a
gépkocsijukban az utak mentén
vagy munkahelyükön ragadva az
elõzõ napi hatalmas havazást kö-
vetõen, ami teljesen lebénította a
francia fõváros életét. A belvá-
rosban néhány óra alatt 11, az
elõvárosokban pedig egyes he-
lyeken 15 centiméternyi hó hul-
lott szerda délután, amire 1987
óta nem volt példa Párizsban. A
francia sajtó tegnap kizárólag az
elõzõ napi havazás következmé-
nyeivel foglalkozott. 

Míg a francia helyzet tegnap
estére sokat javult, Németország-
ban továbbra is tart a mostoha
idõjárás. Az ország repülõtereit
több-kevesebb órára le kellett
zárni, a Berlin és München kö-

zött közlekedõ ICE-expressz két
szerelvényét el kellett terelni a ki-
dõlt fák és a hótorlaszok miatt.
Türingiában és Szászországban
is kimaradnak, illetve késnek a
járatok. Az autópályákon lépés-
ben halad vagy áll a forgalom.

Egész Lipcse megbénult: a helyi
közlekedés teljesen leállt. A húsz
centiméternyi friss hó miatt teg-
nap százezer ingázó nem jutott
el a munkahelyére. A németor-
szági mérleg: sok ezer közúti bal-
eset, több száz sérült és szeren-
csére csak néhány halott.

Magyarországon a hét eleji
szokatlanul enyhe idõt hideghul-
lám váltotta fel, tegnapra virra-
dóan a Balaton északi partján
óránkénti 172 kilométerrel re-
korderejû szél tombolt. A legma-
gasabb éjszakai hõmérséklet,
amit december 9-én feljegyeztek,
ugyancsak csúcsot döntött: teg-
napra virradóan Pécsett 13,6 fo-
kot mértek. 

Folytatás az 1. oldalról

Wetzel megerõsítette: a székely-
földi külképviselet elérte ügyfélfo-
gadási és regisztrációs kapacitásá-
nak maximumát, ezért az érdek-
lõdõket Kolozsvárra, Bukarestbe
vagy Magyarországra irányítják.
A csíkszeredai konzulátus terüle-
tének megnagyobbítása folyamat-
ban van. „Nagy örömünkre Er-
dély-szerte a várakozásainkat fe-
lülmúló érdeklõdés övezi az egy-
szerûsített honosítást. Minden
külképviseletünkön naponta több
tízen kérnek idõpontot” – mond-
ta a kormánybiztos, aki tegnap-
elõtt Csíkszeredában, tegnap Ko-
lozsváron járt, ma pedig Nagyvá-
radon találkozik az érdeklõdõk-
kel. Gergely Balázs, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács régióel-
nöke elõrehaladásnak tekinti,
hogy az EMNT demokrácia-köz-
pontjai is az érdeklõdõk rendelke-
zésére állnak. Irodáik igény ese-
tén átvizsgálják és továbbítják a
külképviseleteknek a kész kérvé-
nyeket is – mondta Gergely Ba-
lázs. A kolozsvári magyar fõkon-
zulátus tegnapelõtti adatai szerint
eddig 4500-an regisztráltak és kér-
tek idõpontot a dossziék leadásá-
ra – tudtuk meg Szilágyi Mátyás
fõkonzultól. 
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Röviden

Borbély: van pénz a tengerpartra

A környezetvédelmi minisztériumnak
idén elõször sikerült uniós forrásokat is
bevonnia, hogy megállítsa a román ten-
gerpart erózióját – közölte lapunkkal Bor-
bély László. A miniszter tájékoztatása
szerint a Környezetvédelmi Operatív
Program keretében 134 millió eurót külö-
nített el a tárca a tervek finanszírozására.
„A jelenlegi eróziógátló munkálatokra, a
part és a meglévõ gátak rehabilitációjára,
új partok és gátak létesítésére adunk
pénzt” – mondta a miniszter. Megtudtuk,
a Román Vízügyi Hatóság kidolgozza a
tengerpart védelmének hosszú távú straté-
giáját, amely tartalmazni fogja a sürgõssé-
gi munkálatok jegyzékét is.

Konzultáció az elnöki hivatalban

A következõ két év gazdasági és társadal-
mi perspektíváiról, a Schengen-övezethez
való csatlakozásról valamint az év végi
jogalkotási prioritásokról kíván egyeztetni
Traian Bãsescu a politikai pártokkal. Az
államfõ hétfõ déluránra hívta meg a
Cotroceni-palotába a parlamenti pártok
vezetõit, amire, immár „hagyományosan”
csak a koalíciós alakulatok jelezték rész-
vételi szándékukat. Markó Béla RMDSZ-
elnök szerint a tanácskozás napirendi
pontjai fontosak, ezért a szövetség elmegy
az egyeztetésre. 

Talárosoknál a nyugdíjtörvény

A nyugdíjtörvény felülvizsgálatát kéri az
Alkotmánybíróságtól a Nemzeti Liberális
Párt 53 képviselõje. A taláros testület jövõ
szerdán tûzi napirendre az ellenzéki bead-
ványt, amely arra hívja fel a testület fi-
gyelmét, hogy a nõk nyugdíjkorhatárának
két évvel való elõrehozatalával a jogsza-
bály diszkriminálja a gyengébb nem kép-
viselõit, ugyanis a befizetési periódus
csökkentésével kisebb illetményre lesznek
jogosultak. 

Közös gyakorlat a magyar határon

Magyar–román rendõrségi gyakorlatot
tartottak a határon átnyúló bûnözéssel
kapcsolatos információcsere erõsítésére
tegnap Kiszombor mellett. A kitalált szi-
tuáció az volt, hogy a romániai Nagy-
szentmiklóson bankrablást követtek el, a
feltételezett tetteseket fogták el a kom-
mandósok. A modellezett helyzet valós:
tavaly októberben egy román férfi Temes
megyében meggyilkolt egy rendõrt, az
idõközben jogerõsen életfogytiglani sza-
badságvesztésre ítélt tettest a magyar ha-
tóságok fogták el a kiszombori átkelõnél.

Márciusban rajtol a Gagarin-ûrhajó

Jurij Gagarinról (képünkön) nevezik el azt
a Szojuz TMA-21 ûrhajót, amely jövõ év
március 30-án rajtol Bajkonurból két
orosz és egy amerikai ûrhajóssal a fedél-
zetén. Oroszország elõször ad személyne-
vet ûrjármûnek. Jövõre lesz ötven eszten-
deje a világ elsõ ûrutazásának: Gagarin
volt ugyanis az elsõ ember a világûrben.

Ítéletidõ tombol Európában 

ÚMSZ

A Nobel-békedíj 109 éves tör-
ténelmében ma fordul elõ

másodszor, hogy a jeles kitünte-
tés átadási ceremóniáját a díja-
zott nélkül rendezik meg, és még
családjának valamelyik tagja
sem veheti át helyette az érmet.
A norvég Nobel-békedíj bizott-
ság október 8-án ítélte oda Liu

Hsziao-po kínai ellenzékinek az
idei kitüntetést. Liu 2008-
ban kezdeményezõje volt a de-
mokratikus reformokat – egye-
bek között az emberi jogokat
szavatoló alkotmányt – követelõ
Charta 08 kiáltványnak. A kínai
hatóságok azonban tavaly de-
cember végén tizenegy év bör-
tönre ítélték „államellenes fel-
forgatás” vádjával. Liu „elõdje”

1936-ban a német pacifista új-
ságíró, Carl von Ossietzky volt,
aki szintén nem utazhatott Osló-
ba, mert korábban a náci Né-
metország egyik koncentrációs
táborába zárták hazaárulás vád-
jával.

Az erõteljes kínai diplomáciai
offenzíva hatására 19 ország –
köztük például Oroszország –
nem fogadta el a meghívást, de
indoklásában szinte mindegyi-
kük idõegyeztetési nehézségekre
hivatkozott. Az Európai Bizott-
ság figyelmeztette Szerbiát: az-
zal, hogy nem vesz részt az ün-
nepségen, rossz üzenetet küld
Brüsszelnek az uniós csatlako-
zással kapcsolatban. 

Senki nem veszi át
a Nobel-békedíjat
Börtönben tartja Kína a kitüntetett emberjogi harcost

Hongkongból érkezett kínai polgárjogi aktivisták tüntetnek Liu Hszia-po szabadon bocsátásáért Oslóban

A Nobel-békedíj ellenreakciójaként Peking megalapította a saját
békedíjat, amelyet Konfuciusról nevezett el. A jelöltek között
Bill Gatestõl Nelson Mandeláig nyolc név szerepelt, végül a volt
tajvani alelnöknek, Lian Channak ítélték oda a mintegy 11 ezer
euróval járó idei kitüntetést. 

Peking „ellen-békedíja”

Mától sárga vészjelzés van érvényben Románia egész területén.
Havazással, hóviharral és faggyal érkezik az országba az európai
ítéletidõ. A szél erõssége elérheti az óránkénti 70–75 kilométert.
A csapadék mennyisége a hétvégén csökken, ennek ellenére több
folyón is árvízi riasztás van érvényben. A Tisza teljes romániai
szakaszán árad, Máramaros megyében narancssárga vészjelzés
figyelmeztet az árvízre. A Szatmárt és Máramarosszigetet össze-
kötõ DN19-es jelzésû út 500 méteres szakaszon víz alá került, a
hatóságok ezt a részt lezárták a forgalom elõl. 

Jön az igazi tél Romániába

Csík: elõjegyzés 
csak tavasszal

Hírösszefoglaló

Elõbb a Mastercard, majd a
Visa került sorra: a WikiLeaks

támogatói blokkolják a nagy
pénzügyi szolgáltatók honlapjait.
A leleplezõ portál hívei azért bé-
nítják meg ezeket az oldalakat,
mert zárolták az alapító Julian
Assange számláira érkezõ ado-
mányokat. A cyberháborúra az
„Anonymous” elnevezésû akti-
vista csoport a Twitteren keresztül
adta meg a jelet. Hasonló táma-
dás érte a korábbi amerikai repub-
likánus alelnökjelölt, Sarah Palin
weboldalát, valamint az õ és férje
hitelkártya-számláját is. Palin
ugyanis „Amerika-ellenes ügy-
nöknek” titulálta Assange-t, aki-
nek „vér tapad a kezéhez”. A
WikiLeaks-alapítót a politikusnõ
egyenesen a tálibokhoz hasonlí-
totta. Hackertámadás érte tegnap
a svéd kormány honlapját is. To-
vábbi radikális akciókra számít-
hatnak az internet védelmében in-
dult „informatikai háború” kere-
tében mindazok, akik megpróbál-
ják blokkolni az amerikai diplo-
máciai iratokat kiszivárogtató
WikiLeaks weboldalát – mondta
tegnap az Anonymous csoport
Coldbloodként (Hidegvérû) be-
mutatkozó szóvivõje. Az angol
kiejtéssel beszélõ férfi annyit árult
el magáról, hogy 22 éves és prog-
ramozó szakember. „Ez egy in-
formatikai háború, amelyben
megpróbáljuk megvédeni az
Internet eddigi szabadságát és
hozzáférhetõségét mindenki szá-
mára...” – tette hozzá. A London-
ban õrizetbe vett Julian Assange
hívei azt állítják, hogy a Wiki-
Leaks-alapító ellen felhozott, nemi
erõszakról és zaklatásról szóló vá-
dak mögött valójában politikai ér-
dekek állnak. Az Anonymous
szóvivõje ugyanakkor úgy vélte,
Assange-on kívül nagyon nehéz
lesz bárki másnak a nyomára
bukkanni a WikiLeakstõl.  

Ellentámadásban
a WikiLeaks

A németországi autópályákon áll vagy csak lépésben halad a forgalom



Cs. P. T.

Váratlan fordulatot vett a kép-
viselõházban a bankhiteleket

szabályozó idei 50-es sürgõsségi
kormányrendelet sorsa. A De-
mokrata-Liberális Párt (PD-L)
honatyái korábbi álláspontjuktól
eltérõen már azt szeretnék elérni,
hogy a jogszabály ne vonatkoz-
zon a jelenleg érvényben lévõ –
több mint nyolcmillió – hitelszer-
zõdésekre. Több millió ügyfelet
érintene kedvezõtlenül, ha a na-
gyobbik kormánypárt szándékát
siker koronázza, ugyanis jelenle-
gi formájában a rendelet a hitel-
részletek törlesztõi számára te-
remt kedvezõ feltételeket a ban-
kok kárára: megszünteti az elõ-
törlesztési illetéket, tiltja a válto-
zó kamatok használatát, meg-
könnyíti a hitelek újrafinanszíro-
zását. A jogszabályt a fogyasztó-
védelmi hivatal kezdeményezte
az Európai Unió vonatkozó
irányelveire hivatkozva.

A demokrata-liberálisok pálfor-
dulása szerdán derült ki, amikor
a költségvetési és pénzügyi szak-
bizottság ülésén a testület PD-L-s
alelnöke, Adrian Niþu közölte:
módosító javaslatot nyújt be,
amelynek értelmében a rendelet a
jelenleg érvényben lévõ hitelszer-
zõdésekre nem vonatkozik. A
képviselõ érvei szerint ez a feltéte-
le annak, hogy a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) folyósítsa a követ-
kezõ hitelrészletet Romániának.
Elmondta, ezt az álláspontot kép-
viseli a Román Nemzeti Bank és
a pénzügyminisztérium is. Ad-
rian Niþu javaslatát végül a bizott-
ság nem fogadta el, mert a testü-
let ülését kvórumhiány miatt fel-
függesztették. 

Ugyanez történt tegnap is, ami-
kor a szakbizottságnak a végsõ

döntést kellett volna meghoznia a
sürgõsségi rendeletrõl. A képvise-
lõk ismét nem jelentek meg kellõ
számban az ülésen, az ellenzék
szerint azért, mert a koalíciós
partner sem tudott egységes állás-
pontra helyezkedni a kérdésben,
így nem volt esély arra, hogy a de-
mokrata-liberális javaslatot meg-
szavazza a testület.

Ezt tegnap lapunknak részben
megerõsítette Lakatos Péter, a bi-
zottság RMDSZ-es tagja is. „Va-
lóban nem jutottunk egységes ál-
láspontra a sürgõsségi rendelet-
rõl, ugyanis nem is tárgyaltunk
még róla a koalícióban. A na-
gyobbik kormánypárt indítványa
minket is meglepett” – mondta az
ÚMSZ-nek a képviselõ. Tájékoz-
tatása szerint Adrian Niþu nem
nyújtotta be írásban a módosító
javaslatot, hanem az ülésen felol-

vasta a szövegét. „Így a bizottság
tagjai nem is értesültek idõben az
indítványról” – magyarázta.

A politikus megerõsítette, az
IMF valóban feltételül szabja,
hogy a rendelet ne vonatkozzon a
jelenleg érvényben lévõ hitelszer-
zõdésekre. A valutaalap elvárásai-
nak azonban nehéz lesz megfelel-
ni. „Ezt a kérdést mindenképp
tisztáznunk kell a koalícióban, ne-
hogy az történjék, ami a gyes ese-
tében: mindenki azt mondott,
amit akart” – utalt a képviselõ ar-
ra, hogy korábban a miniszterel-
nök a gyermeknevelési segély
ügyében kész helyzet elé állította
az RMDSZ-t.

Lakatos Péter tájékoztatása
szerint a kérdésben várhatóan
hétfõn egyeztetnek a koalíciós
pártok. Ezen az ülésen az
RMDSZ kompromisszumos ja-

vaslattal áll majd elõ. Eszerint a
rendelet bizonyos elõírásai – elõ-
törlesztési kamat törlése, újrafi-
nanszírozás megkönnyítése – le-
gyenek érvényesek a jelenlegi hi-
telszerzõdésekre is, mások pedig
nem. Felvetésünkre, elfogad-e
majd az IMF egy ilyen kompro-
misszumot, Lakatos kijelentette:
„Le kell nyelniük. Az IMF nem
diktálhat mindent.”

A képviselõtõl megtudtuk, a
szakbizottsági viták során több
olyan módosító indítványt is el-
fogadott a testület, amelyekkel
az RMDSZ nem ért egyet.
„Nem akarom a bankok pártját
fogni, de populistának tartom
például azt a javaslatot, hogy egy
évig szüneteljen a hitelek törlesz-
tése, ha az ügyfél családjában ha-
láleset következett be” – mondta
a politikus. 
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Talán nem túlzás azt mon-
dani, hogy a Romániai
Magyar Demokrata Szö-
vetség immár huszonegy

éves történetének leg-
nehezebb idõszaka elé
néz. Az 1989 decembe-

rének viharos és za-
varos eseményei kö-
zepette létrejött ma-

gyar érdekvédelmi szervezet ugyanis az az-
óta eltelt több mint két évtized alatt sok vi-
szontagságon ment keresztül, ám soha nem
került úgy két tûz közé, ahogyan az most,
2010 végén–2011 elején történik.
Volt már úgy, hogy a bukaresti politikai po-
rondon a szövetségnek ellenzéki szerepben, a
hatalmi eszközöket teljesen nélkülözve kel-
lett helyt állnia, a demokratikus román el-
lenzék oldalán: abban a „hõskorban” ala-
pozta meg a tekintélyét a román
közvélemény elõtt, és nyerte el legitimitását
a romániai magyar társadalomban. Volt
úgy is, hogy a kommunista utódpárt ki-
sebbségi kormányát támogatta a parla-
mentben, és pragmatizmusával, sza-
vatartásával, határozottságával akkor érte
el, csikarta ki a legtöbb eredményt, kisebbsé-
gi jogot a román hatalomtól. És volt úgy is,
hogy jobboldali koalíciók tagjaként vette ki
részét a kormányzásból gazdasági fellendü-
lés idején, majd súlyos válság közepette.
Ami az RMDSZ Budapesthez fûzõdõ viszo-
nyát illeti, volt úgy, hogy a magyar kor-
mány mindenben konzultált a magyar ér-
dekvédelmi szervezettel, egyetlen legitim er-
délyi  partnereként tekintve rá, de volt úgy
is, hogy próbált nem tudomást venni róla, és
ellenfeleit – belsõ, majd külsõ ellenzékét –
nyíltan támogatva próbálta gyengíteni, elle-
hetetleníteni a szövetséget. 
És bizony volt úgy is egy ideig, hogy Buda-
pesten és Bukarestben is – kis túlzással – az
történt, amit Markó Béla mondott. 
Most azonban az RMDSZ-nek rosszabbul
állt a szénája Budapesten, mint korábban
bármikor, miközben Bukarestben a ma-
gyar érdekvédelmi szervezet egy elõzmény-
telenül népszerûtlen román kormány tag-
ja. Ez a kétfrontos harc pedig – úgy tûnik
– lassan, de biztosan felõrli a szövetséget,
amely feladni látszik az erdélyi frontokat
budapesti adóforintokból Tõkésített, „gén-
manipulált” ellenfeleivel szemben. A
„GMO-politika” ugyanis rövid távon – a
génmanipulált növénytermesztéshez ha-
sonlóan – látványos eredményeket, mester-
ségesen felpumpált népszerûségi mutatókat
teremhet, amely mellett a két évtizeden ke-
resztül szorgalmasan kapálgatott, gondoz-
gatott, szemre szerény, de ízvilágában gaz-
dag és tápláló „politikai biotermék” kevés-
bé tûnhet „piacosnak”.
A két tûz közé került RMDSZ-nek ezenkí-
vül egy harmadik, talán még nehezebb kihí-
vással is szembe kell néznie. Markó Béla ti-
zennyolc év után – minden jel szerint – nem
indul egy újabb elnöki mandátumért. A kér-
dés – mi lesz Markó után? – mindenki aj-
kán ott van az RMDSZ-ben, és a választ
csak az idõ fogja megadni. 
Mindenesetre – ahogy a szólás tartja – a
legjobb acélt a tûzben edzik. 

Román lapszemle

Két tûz között

Salamon 
Márton László

Románia lakosai a legkeresettebb kísérleti
alanyok közé tartoznak. A Vanity Fair cí-
mû lap tudomása szerint az amerikai
gyógyszergyártó cégek a román, orosz és
thaiföldi szegényeken tesztelik készítmé-
nyeiket – elõbbiek viszont nem tudják,
hogy kísérleteznek rajtuk. (Gândul) An-
nak ellenére, hogy az Európai Unió bar-
namedve-állományának 40 százaléka,
mintegy hatezer egyed Romániában talál-
ható, ha az illetékesek rövid idõn belül
nem hoznak sürgõs intézkedéseket, szá-
muk drasztikusan csökkenni fog. (Eveni-
mentul zilei) Romániában az utóbbi fél
évben megsokasodott a tüntetések száma,
azonban az egyetemisták nem igazán hal-
latták hangjukat. (România liberã) 

Bankpárti PD-L-fordulat
A nagyobbik kormánypárt az ügyfelek kárára módosítaná a hitelszabályozást 

Baloga-Tamás Erika

Kétéves elnöki mandátumot
kapott tegnap az udvar-

helyszéki RMDSZ élén Verestóy
Attila szenátor, aki az augusztus-
ban tisztségérõl lemondott Bunta
Levente székelyudvarhelyi polgár-
mestert váltja a tisztségben.
„Olyan idõk következnek, amikor
szükség lesz az összefogás erejére.
Erõsítenünk kell Udvarhely-
széken az RMDSZ-t, hiszen az
utóbbi idõben teret veszítettünk”
– fogalmazta meg céljait Verestóy,
aki mostani mandátumával tulaj-
donképpen „visszaszerezte” azt a

tisztséget, amelyet 1997–2007 kö-
zött már betöltött. A székelyud-
varhelyi Mûvelõdési Házban
megtartott tisztújításon a 372 kül-
dött adta le szavazatát, 335 igen-
nel, 23 nemmel  voksolt, 14
szavazócédulát pedig érvényte-
lennek nyilvánítottak. A küldött-
gyûlésen meghívotti minõségben
részt vett a másik két széki szerve-
zet elnöke, a gyergyói Bende Kár-
oly és a csíki Borboly Csaba, vala-
mint Kelemen Hunor, az
RMDSZ ügyvezetõ elnöke, mû-
velõdésügyi miniszter is. 

A szenátor egyébként igen erõs
támogatottsággal indult, hisz hu-
szonkét udvarhelyszéki település
RMDSZ-szervezete és az Udvar-
helyszéki Önkormányzati Tanács
is õt javasolta az elnöki tisztségre.
Bunta augusztusi lemondása kö-
vetkeztében a tisztújítás megszer-
vezését az RMDSZ ügyvezetõ el-
nöksége vette kézbe, és október
27-én kinevezte a küldöttgyûlés
elõkészítésével és lebonyolításával
megbízott koordináló testületet, a
bizottság néhány nap alatt a tiszt-
újítás idõpontját is rögzítette. Az
elmúlt öt hét a tisztújítás elõkészí-
tésének jegyében zajlott, 26
udvarhelyszéki településen szer-
veztek küldöttjelölõ gyûléseket. 

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, egyetlen politikus,
Eckstein-Kovács Péter jelentet-
te be, hogy Markó Béla dönté-
sétõl függetlenül az RMDSZ el-
nöke szeretne lenni. Borbély
László környezetvédelmi és Ke-
lemen Hunor kulturális minisz-
ter csak az SZKT ülésén kíván-
ja hivatalosan bejelenteni, meg-
pályázza-e a tisztséget a nagy-
váradi kongresszuson. Borbély
László ezt korábban újságírói
kérdésre válaszolva egy kolozs-
vári sajtótájékoztatón közölte.
Kelemen Hunor a köztelevízió
magyar adása Sajtóban címû

legutóbbi mûsorában beszélt je-
löltségérõl. 

A mûvelõdési miniszter közöl-
te, döntésének hivatalos bejelen-
tésével megvárja az SZKT ülé-
sét, ám elismerte, már tárgyalt
az RMDSZ területi szervezetei-
vel az esetleges támogatásukról.
Hozzátette, az eddigi konzultá-
ciók alapján öt, nagyobb szerve-
zet támogatná, ha megpályázná
a tisztséget. Leszögezte, hogy a
jelöltségrõl szóló bejelentésekor
nemcsak a megmérettetésen va-
ló részvétel tényét akarja közöl-
ni, hanem javaslatokkal áll elõ
az RMDSZ alapszabályzatáról,
mûködésérõl. 

Markó Béla válaszút elõttVerestóy Attila megerõsítené 

az udvarhelyszéki RMDSZ-t

Verestóy Attila 

Ritka pillanat a költségvetési bizottságban: szavaznak a képviselõk. Az ülések rendszerint elmaradnak

Fotó: ÚMSZ/archív Markó Béla politikai beszámolójának végén jelenti be döntését Fotó: Antal Erika
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Gy. Z.

Bár Kádár János, a ma-
gyar állampárt elsõ em-

bere már 1987-ben találko-
zott Brüsszelben Jacques
Delors-ral, az Európai Kö-
zösség bizottságának elnö-
kével (az EK késõbb alakult
át Európai Unióvá), és 1989
januárjában az elsõ magyar
EK-nagykövet is átadta
megbízólevelét, az uniós
tagságot megelõlegezõ hiva-
talos kapcsolatfelvétel a
rendszerváltozás után, 1990
áprilisában Antall József
nevéhez fûzõdik. Az elsõ
szabadon választott magyar
miniszterelnök az elsõk kö-
zött találkozott Jacques
Delors-ral, és átadta neki a
kétoldalú kapcsolatokra vo-
natkozó magyar álláspont-
ról szóló memorandumot,
amely már tartalmazta Ma-
gyarország majdani belépési
szándékát is.

Történelmi 
„elégtétel”

Tizennégy esztendõnek
kellett eltelnie, mire a csatla-
kozási folyamat – kilenc má-
sik ország társaságában – be-
teljesedett: 2004-ben az ek-
kor már Európai Unióvá át-

alakult EK (korábban Közös
Piac, még korábban Montá-
nunió illetve Európai Szén-
és Acélközösség) minden ko-
rábbinál nagyobb bõvítésé-
nek lehettünk tanúi. A tár-
gyalások legnehezebb szaka-
sza 1998 és 2002 közé esett,
amikor az Orbán Viktor ve-
zette többpárti koalíció volt
hatalmon, a sors azonban
úgy hozta, hogy egy kor-
mányváltás nyomán a csatla-
kozási szerzõdést 2003 áprili-
sában Athénban már a szoci-
alista Medgyessy Péter írhat-
ta alá. (A történelem így
adott „elégtételt”: Magyaror-
szág NATO-tagságát ugyanis
még a rendszerváltás elõtt
egy politikai fórumon Horn
Gyula külügyminiszter vetet-
te föl, de a csatlakozást már
az állampárti rendszer össze-
omlása után a szocialista
Kovács László külügymi-
niszter – Horn Gyula egyko-
ri államtitkára – vezényelte
le. A Washingtoni Szerzõ-
dést azonban már fideszes
utódjuk, Martonyi János lát-
hatta el kézjegyével.)

Magyarország zökkenõ-
mentesen illeszkedett be az
Európai Unióba. A csatlako-
zás elõkészítettségének leg-
fõbb bizonyítéka, hogy 2004.
május 2-a semmiben sem kü-

lönbözött 2004. április 30-
ától, az ország minden szin-
ten bekapcsolódott a bonyo-
lult és összetett intézményi
döntéshozatali struktúrába. 

Felértékelõdött szerep

A magyar kormány a
2003. április 12-én megtar-
tott népszavazáson kapta
meg a társadalom hozzájáru-
lását a csatlakozási szerzõ-

dés négy nappal késõbbre ki-
tûzött aláírásához. A refe-
rendum résztvevõinek 83,76
százaléka mondott igent az
Európai Unióra. A belépés
még szerencsés idõben tör-
tént, elsõsorban gazdasági
szempontból: a magyar mu-
tatók még rózsás képet mu-
tattak (elérhetõ közelségben
látszott például az euró), és a
közösség falán sem mutat-
koztak a maihoz hasonló,

már-már végzetes repedések.
A magyar uniós tagság pozi-
tív hatásait a gazdasági sze-
replõk – a megszûnõ piaci
korlátozások jóvoltából, ré-
szeseivé válva egy 450 milli-
ós egységes piacnak – a csat-
lakozást megelõzõen is ta-
pasztalhatták, hiszen a ma-
gyar gazdaság már 2004
elõtt integrálódott az egysé-
ges belsõ piacba.

A közösségi politikát ille-
tõen Budapest passzív, alkal-
mazkodó helyzetbõl aktív
alakító, kezdeményezõ sze-
replõvé vált. Az ország kez-
deményezõ szerepet játszott
egyebek mellett az (egyéb-
ként elbukott) európai alkot-
mány létrehozásáról szóló
szerzõdés és a 2007–2013
közötti pénzügyi perspektíva
megszületésében. (A pénz-
ügyi perspektíváról született
politikai megállapodás révén
Magyarország számára
egyedülálló történelmi esély
adódott a felzárkózásra: a
fejlesztési támogatások –
22,6 milliárd euró kohéziós
támogatás és 3 milliárd
eurós vidékfejlesztés – révén
Magyarország a 25 tagállam
közül a második legmaga-
sabb egy fõre jutó kohéziós
támogatást érte el erre az
idõszakra. Az idõarányos le-
hívásban azonban Budapest
a legrosszabbul teljesít.)

Schengentõl az euróig

Az unió és a csatlakozás
megítélése szempontjából a
gazdaság csak egyike a folya-
mat szereplõinek. A társada-
lom, az állampolgárok nem a
makróadatok alapján ítélnek,

hanem saját bõrükön mérik
az elõnyöket és a hátrányo-
kat. A 2003 áprilisában tar-
tott népszavazáshoz képest
sokat változott a közhangu-
lat, és inkább enyhe eurosz-
kepticizmus tapasztalható. A
csatlakozást követõen a ma-
gyar állampolgárok is része-
sülhettek ugyan a tagság
nyújtotta elõnyökbõl, meg-
szûnt például a belsõ határo-
kon a vámellenõrzés, a tagál-
lamok fokozatos megnyitják
munkaerõpiacukat a magyar
munkavállalók elõtt, továbbá
megsokszorozódott a ma-
gyar diákok számára – az eu-
rópai egyetemeken továbbta-
nulási lehetõséget nyújtó –
ösztöndíjak száma. Az or-
szág 2007. december 21-e (hi-
vatalosan 2008. január 1-je)
óta tagja a schengeni övezet-
nek is, így a magyar állam-
polgárok joggal érezhetik
magukat teljes értékû euró-
pai polgároknak.

Az öröm azonban nem tel-
jes, ugyanis a pénzügyi világ-
válság és az elmúlt évek gaz-
daságpolitikája folytán az
euró 2007-re, 2008-ra kilátás-
ba helyezett bevezetése már
céldátum nélkül a távoli jö-
võbe tolódott, s ennek oka az
eurózóna recsegése-ropogása
is, amelynek folytán a valuta-
övezet egyszerûen nem áll
készen Magyarország foga-
dására. Ez pedig a kézzelfog-
ható eredmények és esemé-
nyek alapján ítélõ társadalom
szemében egyáltalán nem
növeli a közösség vonzerejét.
A január 1-jén kezdõdõ soros
magyar elnökségnek egyik
belsõ célja ennek a nézetnek
a megváltoztatása is. 

Széleskörû támogatásból euroszkepticizmus

Bogdán Tibor 

Megdöbbentõ adatok ol-
vashatók abban a felmé-

résben, amelyet a CSOP köz-
vélemény-kutató intézet ké-
szített a Kommunizmus Bû-
neit Kivizsgáló és a Románi-
ai Számûzöttek Emlékezete
nevû intézet megrendelésére. 

Mindenható állam

Románia lakosságának
csupán tíz százaléka véli
úgy, hogy szenvedést jelen-
tettek számára a kommuniz-
mus évei, ötven százaléka
pedig jónak tartja a tervgaz-
dálkodást. Jóllehet a meg-
kérdezettek többsége elisme-
ri a kommunista politikai
megtorlás tényét, és az el-
nyomó gépezet, a Szeku-
ritáté, a milícia illetve a
kommunista párt felelõssé-
gét mindezért, mégis csupán
44 százaléka ért egyet a
kommunista szimbólumok

nyilvános használatának be-
tiltásával, és csupán nem
egészen egyharmada tartja
fontosnak az átvilágítási tör-
vényt. Közel a lakosság fele
lényegtelennek tekinti a
Szekuritáté ügycsomóihoz
való hozzáférést, 40 száza-
lék van ellenvéleményen, vi-
szont több mint fele tiltaná
el a köztisztségektõl a volt
politikai rendõrség embereit

A mintacsoport tagjai
nagyjából ugyanazt tartják
ma is szükségesnek, mint
amit két évtizeddel ezelõtt a
kommunista adminisztráció
hirdetett: 72 százalék szerint
az államnak biztosítania kel-
lene a munkahelyeket, 44
százaléka az árszabályozást
hiányolja, és mindössze egy
százalékkal kevesebb azok-
nak a száma, akik lakáski-
utalást is elvárnának az ál-
lamtól. A megkérdezettek
15 százaléka azt szeretné, ha
az állam betiltaná a politikai
pártokat, a szólásszabadság

korlátozását viszont csak
alig két százalék követeli. 

Jó elv – rossz gyakorlat

A felmérés szerint a lakos-
ság közel felének meggyõzõ-
dése, hogy a kommunizmus
önmagában helyes elv, csu-
pán gyakorlati alkalmazása
volt hibás, 38 százalék pedig
pozitív fejleményként említi
a szocialista társadalmi rend-
szer bevezetését a második
világháború végén – igaz,
ugyanennyien vannak ellen-
kezõ véleményen is. A kom-
munizmus romániai beveze-
tését 48 százalék a Szovjet-
unió nyomásának tulajdonít-
ja, 17 százalék úgy látja,
hogy ebben a román kom-
munistáknak volt meghatá-
rozó szerepük, 8 százalék pe-
dig a nyugati hatalmak dön-
tésének tudja be.

Meglepõ, hogy mennyire
feledésbe merültek a diktatú-
ra idején elszenvedett nélkü-
lözések. A megkérdezettek
83 százaléka vallja, hogy
sem közvetve sem közvetle-
nül nem szenvedett a dikta-
túrában, és 94 százalék azok-
nak az aránya, akik sem ma-
gukat, sem családjukat nem

sorolják a kommunista rend-
szer ellenségei közé. 

Bár a kommunista párt va-
lóságos tömegszervezetként
mûködött, most mégis csak
a mintacsoport résztvevõi-
nek 17 százaléka ismeri el,
hogy tagja volt a pártnak, és
csupán 1-1 százaléka vallja
be, hogy vezetõ tisztséget
töltött be a pártban illetve
azt, hogy a Szekuritáténak
dolgozott.

A szabadság 
másodlagos

A felmérésbõl, a hasonló
témájú korábbi közvéle-
mény-kutatásokkal összeha-
sonlítva, kitûnik, érezhetõen
megnõtt azoknak az aránya,
akik pozitívan értékelik a
kommunista rendszert. En-
nek elsõsorban anyagi okai
vannak: abban az idõben
nem voltak megélhetési gon-
dok, sem munkanélküliek,
nem volt lakáshiány. A vö-
rös diktatúrát elítélõk is elsõ-
sorban az élelemhiányra, a
szolgáltatások gyenge minõ-
ségére panaszkodnak. A
szabadság teljes hiányát, a
szakmai fejlõdés akadályoz-
tatását a legtöbben csupán

másodlagos szempontnak
tartják.

Ez lehet a magyarázata
annak is, hogy a lakosság
egynegyede úgy tartja,
Ceauºescu Románia érdekeit
szolgálta és ezt a történelem
tankönyvekben is rögzíteni
kellene. 46 százalék azt tarta-
ná helyesnek, ha a történe-
lemkönyvekben Ceauºescut
olyan vezetõként tüntetnék
fel, aki jót is és rosszat is cse-
lekedett. Azok részaránya,
akik úgy vélik, kizárólag ne-
gatív személyként kellene ke-
zelni alig lépi túl a 40 száza-
lékot. A megkérdezettek hat
százalékát nem érdekli a kér-
dés, és ami meglehetõsen
meglepõ adat: 1 százalék azt
állítja, nem tudja, ki volt
Nicolae Ceauºescu. 

Emlékezni szükséges

A megkérdezettek közül
egyébként sokan egyetérte-
nek a kommunizmus múzeu-
mának létrehozásával, vala-
mint a kommunizmus áldo-
zatai emléknapjának beveze-
tésével. Mindezt egyébként
maga Traian Bãsescu állam-
fõ is megígérte 2006-ban, a
kommunizmus bûneit lelep-

lezõ Tismãneanu-féle jelen-
tés parlament elõtti felolvasá-
sa alkalmával.

A lakosság zömének meg-
gyõzõdése, hogy december
22-ét, a diktátor-pár Buka-
restbõl történõ elmenekülésé-
nek napját nemzeti ünneppé,
a kommunizmus áldozataira
való megemlékezés napjává
kellene avatni.

A felmérést kiértékelõ poli-
tológusok szerint a közvéle-
mény-kutatás témája igen
idõszerû, eredményei pedig
azt bizonyítják, most érik be
a (keserû) gyümölcse annak
az ideológiai propagandá-
nak, amelyet Ion Iliescu foly-
tatott nyomban 1989 decem-
berét követõen. 

A lakosság jelentõs hánya-
dánál észlelhetõ nosztalgia
azonban korántsem jelenti
azt, hogy sokan lennének,
akik valóban visszasírnák az
„aranykort”. Azok pedig,
akik mégis ezt teszik, egysze-
rûen megfeledkeznek arról,
mennyi megaláztatást kellett
elszenvedniük, mennyire kel-
lett rettegniük minden szó
miatt, mennyi nélkülözésben
volt részük a Romániának
nevezett országnyi kommu-
nista börtönben. 

Milyen volt a kommunizmus?
Az örökös átmeneti korszak eddigi

húsz esztendeje elegendõ volt ahhoz,

hogy megszépítse az emberek emléke-

zetében a Ceauºescu-féle aranykort.

Európai Unió – magyar soros elnökség

Az Európai Unió soros elnökségét 
január 1-jétõl fél évre Magyarország
tölti be. A közösség irányítása a kö-
zelmúltban változáson ment át. Soro-
zatunkban idõrõl idõre a Budapest
elõtt álló feladatokat, a magyar uniós
célokat mutatjuk be.

Antall József miniszterelnök, Magyarország EU-tagságának kezdeményezõje



Az évnek ebben a szakában mind eszembe
jut egy réges-régi história, még a gyermek-
koromból, amelynek különös idõszerûségét
a közelmúltnak egyedülálló eseménye adja.
Ülök a magánorvosi rendelõ várójában,
szokásomhoz híven olvasom a magammal
hozott napilapot. Várakozás közben ma-
gamnak való vagyok, nem szeretek ilyen-
kor beszélgetni, nem vagyok kíváncsi má-
sok nyavalyáira sem, elég nekem a magam
baja. Újabb érkezõ csönget, félszemüve-
gemmel odapillantva mormolom, hogy
jóestét, rögvest folytatom is a betûfalást.
Valami mégis arra késztet, hogy az imént
betoppant, idõsödõ õszes-szakállas úr te-
kintetét keressem (no persze, én is idõsö-
döm, én is õszes-szakállas vagyok). „Zoli?”
– kérdezi az úr, s abban a pillanatban nem

is gondolkodom már a viszon-
válaszon: „Fercsi?” Egy futó

kézfogásnál, hogyvagy-
hogyvagynál hosszab-
ban a repülõtéri tran-

zitban már legalább
fél évszázada nem ta-
lálkoztunk, egykoron
egy osztályba jártunk
az elemiben, és testi-

lelki jóbarátok voltunk, aztán valahogy el-
maradtunk, de az orvosi vizsgálat után egy
teázóban ott vesszük föl a beszélgetés fona-
lát, ahol ötven esztendeje elhagytuk.
És elmesélem neki gyermekkorunkból a
bennem élõ, máig foglalkoztató történetet.
Mikulásvárás közben édesapámnak éveken
át volt szokása, hogy hirte-
len a fejéhez kapott: „elfo-
gyott itthon a vaj, sebaj,
leugrom érte”, s míg én
szépen felöltözve tovább
vártam, õ elment a boltba.
Pontosabban úgy tett,
mert a konyhában édes-
anyám beöltöztette a piros
krepp-papírból összetûzött köntösbe, azzal
becsöngetett, hogy érdemem szerint elvál-
toztatott hangon megdorgáljon vagy meg-
dicsérjen. Aztán elköszönt, majd kisvártat-
va visszatért a vajjal (ezt soha nem felejtet-
te el), én pedig sajnálkoztam, hogy miért
épp most kellett vásárolnia. 
Közben azonban történt valami más,
mondjuk így: közjáték. A lebontásra ítélt
sarki Zöldfa-vendéglõ teraszán Mikulás-es-
tet rendezett az alatta lévõ élelmiszerbolt,
persze, édesanyámmal egy este mi is kilá-

togattunk. Furcsa érzés fogott el, amikor
az öreg elé tolakodtam: a piros köntösû-
sapkájú, hófehér szakállú alak ugyanolyan
szemüveget viselt, mint az apám, hangja is
egészen rá emlékeztetett, s amikor reszke-
teg kezével elõhúzott egy cédulát, nem ol-
vasta föl, a kezembe nyomta, mondván: el-

homályosodott a szeme,
segítsek. És a cédulán –
csodák csodája – az én ne-
vem állt. (A boltban a szü-
lõk elõre befizethettek egy-
egy ajándékcsomagot a
gyerekeik részére.) Hihe-
tetlen volt számomra az
egész. Néztem a kezét,

hátha fölismerem – édesapámnak a máso-
dik világháborúban egy repesztõl csonkoló-
dott a jobbja –, de kesztyût viselt. Máig
nem tudom bizonysággal, õ volt-e, már
nincs, akitõl megkérdezzem, de a gyanú
változatlanul él bennem.
Egy év múlva mégis összeraktam a moza-
ikdarabkákat, és édesanyámnak elõadtam a
teóriámat az otthoni Mikulás-látogatással,
valamint a vajvásárlással kapcsolatban. Ké-
szültem is a nagy „leleplezésre”. Annál na-
gyobb volt az elképedésem, amikor nem

fogyott el a vaj, és egyszer csak csöngettek.
Ott állt a Mikulás. Már kétgyermekes csa-
ládapa voltam, amikor édesanyám elárulta
a fõtitkot: Fercsi papája jött, náluk pedig –
„cserébe” – az én édesapám öltözött be.
„Azt tudtam, hogy Zoltán bácsi volt ná-
lunk Mikulás, de hogy az én papám nála-
tok, azt soha” – képedt el Fercsi, megörül-
vén a történetnek. 
Persze, „beöltözés” nekem is jutott osztály-
részül: midõn a fiaim kicsik voltak, Miku-
lás képében én is rendszeresen meglátogat-
tam õket. De a szerepben – mondhatni –
hamar megbuktam: a kisebbik fiam, még
óvodás, kétkedni kezdett. „Érdekes” – szólt
egyszer –, „a Mikulásnak egészen olyan
hangja volt, mint édesapának.” Pedig igye-
keztem mélyen beszélni, dörmögni nagy fe-
hér vattaszakállamba. A helyzetet vakmerõ
nyugalommal az édesanyám mentette meg:
„Tudod, a Mikulások mindig édesapa-han-
gon beszélnek.”
Két és fél hetes kisunokám még csak hu-
nyorog, fényeket lát és árnyékokat, nem
láthatta piros sapkámat sem, amikor meg-
kapta tõlem élete elsõ csokoládé Mikulá-
sát. No de jövõre! Jelentem, már tanulok
barátságosan dörmögni…

Az irattári osztály legnagyobb részlege - sokkal nagyobb, mint ame-
lyikben Winston dolgozott - csak olyan alkalmazottakból állt, akik-
nek az volt a dolguk, hogy bevonják és összegyûjtsék azokat a
könyv- és újságpéldányokat, valamint egyéb dokumentumokat, ame-
lyeket hatályon kívül helyeztek és megsemmisítésre ítéltek. A Times
egy-egy számát - a politikai vonalvezetés változása vagy Nagy Test-
vér rosszul sikerült jóslatai miatt – akár tucatszor is újraírták, s még-
is az eredeti keltezés volt rajta; egyetlen olyan példány sem maradt
belõle, amely ellentmondhatott volna az újraírt példánynak. A köny-
veket is újra meg újra bevonták, átírták, s megint kiadták anélkül,
hogy utaltak volna rá, hogy valamilyen változtatás történt. Még
azok az írott utasítások, amelyeket Winston kapott s végrehajtásuk
után mindig megsemmisített, sem állították soha, hogy hamisítani
kell, ilyesmit még beléjük magyarázni sem lehetett; mindig csak téve-
désekre, elírásokra, nyomdahibákra vagy téves idézésekre hivatkoz-
tak, amelyeket a pontosság érdekében kell helyesbíteni. 
De hisz csakugyan szó sincs hamisításról, gondolta Winston, miköz-
ben a Bõség-minisztérium számadatait igazította helyre. Pusztán az
egyik képtelenséget helyettesítik a másikkal. Annak az anyagnak a
legnagyobb része, amellyel foglalkoznia kellett, semmilyen összefüg-
gésben sem volt a valósággal, még olyan összefüggésfélében sem,
amilyet egy hazugság jelent. Az eredeti statisztikák éppúgy a fantá-
zia szüleményei voltak, mint a helyreigazítottak. 

George Orwell: 1984, Fordította: Szíjgyártó László 

Mikulásjárás
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Kétnyelvû útjelzõ táblákat avattak a napokban
Szalontán. A város polgármestere szerint nem-
hogy nincs gond, amiért magyarul is megjelölték
merre kell menni Temesvár vagy Nagyvárad felé,
de az útügyi hatóságok megköszönték kezdemé-
nyezésüket. Más. Mint az ÚMSZ is beszámolt ró-
la: Csíkszereda önkormányzata március 15-ét
munkaszüneteit nappá nyilvánítja. Ráduly Róbert
polgármester véleményét, miszerint hatályos ro-
mán törvények erre lehetõséget adnak, Ladányi
prefektus csak megerõsítette. S még egy példa. A
nyáron a szatmárnémeti múzeumban kétnyelvû
kiállítás nyílt gróf Széchenyi István életérõl és
munkásságáról. Voltak, akik kételkedtek, hogy le-
het-e a „legnagyobb magyart” a román közönség
elé is vinni. Az intézmény román igazgatójának
megnyitója frappáns választ adott erre, majd Ilyés
Gyula polgármester is, aki szerint: „Ma már nem
annyira az a gond, hogy ezt vagy azt nem szabad,
inkább az, hogy legyen, aki megcsinálja!” 
Igen, legyen, aki megcsinálja vagy legalább kezde-
ményezzen! S ez nem elsõsorban bátorság, mint
inkább kellõ tájékozottság, jogismeret, önbecsülés
és persze akarat kérdése. Márpedig ha valami tör-
vényes és elõnyünkre válik, minket segít, akkor le-
gyen elég szándék és akarat bennünk, hogy a tör-
vényt a gyakorlatban is érvényesítsük! Még akkor
is, ha ennek nem mindenki örül, ha betart a híres
román bürokrácia vagy az a bizonyos nyelvi türel-
metlenség. 
Persze az egyenlõség törvényes háttere még mesz-
sze nem teljes, de az is igaz, hogy a jog bizonyos
területeken többet biztosít, mint amennyivel a
gyakorlatban élünk. Elsõsorban a nyelvhasználat-
ban. Tapasztalataim szerint bár a legalább húsz
százalékban magyarok lakta településeken a köz-
igazgatási törvény a közhivatalokban is engedi
anyanyelvünk használatát (szóban és írásban!),
sok esetben éppen azok nem élnek vele, akik az
RMDSZ-t legjobban szidják, jóllehet éppen az ér-
dekvédelmünk lobbizta ezt ki a parlamentben.
Említett személyek számára a magyarul való meg-
nyilatkozás fõleg a magyar himnusz éneklésébõl
és a magyar zászló lengetésébõl áll. 
De az RMDSZ helyi képviselõi sem szorgalmaz-
zák mindenütt a kapott jog érvényesítését, ezért is
kevés még mindig a kétnyelvû felirat Nagybányá-

tól Temesvárig, Zilahtól Enyedig.
Másrészt értelmiségünk példamuta-
tása sem egyértelmû. Leírni is
bosszantó: Szatmárnémetiben (de

nem csak itt) vannak olyan magyar
képzõmûvészek, akik csak román
nyelvû plakáton hirdetik kiállítása-
ikat. Innen is üzenem: ne várja-
nak, nem megyek az ünnepélyes

megnyitóra! 

Lap-top
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A piros köntösû-sapkájú,
hófehér szakállú alak
ugyanolyan szemüveget
viselt, mint az apám,
hangja is egészen rá
emlékeztetett.

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A sportolás azoknak való, akik nem elég in-
telligensek a heverészéshez..” Vavyan Fable

Kényszerpálya

Nem hamisítás...

ÖnbecsülésA nap címe. Az anyák maradnak a sza-
badsággal, a kormány a pénzzel,
Evenimentul zilei.

Magyarázat. A kormány egyik legböl-
csebb döntése után (amelynek kovásza
köztudomásúlag az RMDSZ volt) min-
denki elégedett. Mindez bizonyítja, hogy
amikor már csontot ér a kés, még a bu-
tább és képzetlenebb politikusok is rávehe-
tõk a jó megoldásra. Kíváncsian várjuk: 1.
hogyan kommunikálja az RMDSZ a ra-
gyogó eredményt, 2. hogyan kommunis-
tázza le érte õt Tõkés László.

Biztos, ami biztos. Crin Antonescu libe-
rális elnök bejelentette (és a Cronica
Românã megírja): a párt tagjainak a politi-
kai választmány megtiltotta, hogy külön,
személy szerint tárgyaljanak a kormány-
nyal, a kormánypártokkal a költségvetés-
rõl. Magyarán nem szabad nekik alkuba
bocsátaniuk szavazataikat egy ilyen „alap-
vetõ politikai jelentõségû kérdésben az or-
szág számára”. Tán nem lett gyanakvó?

CZC magasztalója. Érzékenyebb lapok
megírják, vádló levél érkezett a közszolgá-
lati televízióhoz és az Országos Audiovi-
zuális Tanácshoz Ion Cristoiu ellen, legio-
nárius-ügyben. Most már a tévé egyik leg-
jobb kulturális mûsora az Eugenia Vodã
vezette. Ion Cristoiut nyilván a sajtó ügye-
iben tekintette szakmai nagyságnak a
disztingvált kérdezõ hölgy; azt a Cristoiut,
aki újságíróként Nae Ionescut, a két világ-
háború közötti híres szélsõjobboldali
„gondolkodót” tekinti mesterének. (Ami-
ben nincs semmi meglepõ, hiszen a mély
nemzeti érzelmekre fogékony rögeszmé-
sek egytõl egyig a misztikus nacionaliz-
musnál kötnek ki.) Cristoiu viszont kedve-
zõen nyilatkozott a legionarista vezérrõl,
Corneliu Zelea Codreanuról is – amit pe-
dig a sok áldozata nevében fõleg egyes
zsidó túlélõk rossznéven vettek – teljesen
jogosan, véleményünk szerint. Le a gõzös
szélsõséges nacionalistákkal és az antisze-
mitákkal, újságírói vagy más szakértel-
müktõl függetlenül!

A nap álhíre. Magyar honanyák egy cso-
portja javasolni készül, hogy ezután Ro-
mániában minden törvény esetében lehes-
sen két változat közül választani.

Sike Lajos
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Zsigmond Júlia

„Olyan költõ, akit iga-
zán csak azok érthetnek

meg, akik szeretnek játsza-
ni, nevetni és bújócskázni a
szavak között” – mutatta be
Varró Dániel budapesti köl-
tõt, mûfordítót, a Korunk
Akadémia-est meghívottját
Balázs Imre József. A Ko-
runk fõszerkesztõje azt is el-
mondta: Varró Dániel már
elsõ kötetével felhívta ma-
gára a figyelmet: a Bögre
azúr címû versgyûjtemény
könnyedsége, pajkos játéka,
egyedi humora újat hozott,
elnyerte tetszését mind a
szakmának, mind az olva-
sóknak. Ugyanígy a követ-
kezõ, szerelmes verseket
tartalmazó Szívdesszert cí-
mû kötet is, mely a költõ
szavaival élve „kacérkodás
a komolykodással”, de
amelybõl szintén nem hi-
ányzik a tréfás kedv, a bo-
hócorrú, szappanbuboré-
kos játékosság. Mindennek
burkában ugyanakkor felfe-
dezhetõ az élet „mázsás”
kérdéseivel való szembené-
zés is. „Mintha az a tudás
rejtõzne betûi mögött, hogy
a lét fûszere, a világ mentõ-
öve a humor, közben pedig
az olvasó azt is megérti:
minden viccnek fele való” –

világított rá a varrói költé-
szet sajátosságára  Balázs
Imre József. 

Legtöbben a Túl a Maszat-
hegyen címû verses mesekö-
tet szerzõjeként ismerik. A
kötet sikerét növelte az is,
hogy színpadi változat is ké-
szült belõle Presser Gábor
zenéjével, amelyet több
színház is mûsorra tûzött,
így a kolozsvári is játszotta,

Keresztes Attila  rendezésé-
ben. Hétfõn újabb bemuta-
tóhoz érkezik a zenés darab,
a Pesti Színházban Néder
Panni állítja színpadra. Ko-
lozsváron korábbi munkái
mellett a legújabb kötetébõl
is felolvasott, mely a legki-
sebbeknek szól, Akinek a lá-
ba hatos címmel. Varró Dá-
niel elmondta, hogy ezt a
könyvét nagyon konkrét ta-

pasztalatok ihlették, mint-
hogy alig egy éve apuka lett,
és saját kisfiát próbálja sok-
szor megnyugtatni vagy ép-
pen megnevettetni szerze-
ményeivel. A házigazda Ba-
lázs Imre József kérdésére
kifejtette, mindig a normá-
listól eltérõ dolgok késztet-
ték versírásra: „a szerelem,
az évszakok változása és a
nátha” – mondta. 

Röviden

Összefognak
Erdély kastélyaiért

Kelemen Hunor miniszter
és kabinetje is bekapcsoló-
dik abba a ma induló, Kas-
tély Erdélyben nevet viselõ
projektbe, amelyet a
PONT Csoport azért kez-
deményez, hogy szerves és
folyamatos együttmûködés
alakuljon ki azon ágazatok
szakértõi között, amelyek-
nek a kastélyok és kúriák
fejlesztésében szerepük le-
het (turizmus, gazdaság,
közösségfejlesztés, épített
örökség, stb.). A projekt
keretében Kastélyok és kúri-
ák potenciális szerepe Erdély
és a Partium fejlesztésében
címmel kerekasztal-beszél-
getésre kerül sor az Iskola
Alapítvány kolozsvári
székhelyén (ªoimului
24/A) ma 12 órai kezdet-
tel. A szervezõk szívesen
látnak szakértõket, de lai-
kus érdeklõdõket is.

Szilágyi Júlia 
könyvbemutatója 

Szilágyi Júlia Jegyzetek az
akváriumból címû esszéköte-
tét (Korunk – Komp-Press,
Kolozsvár, 2010) mutatja
be Tamás Gáspár Miklós
Kolozsváron, december 10-
én, szombaton 17 órakor a
Gaudeamus Könyvesbolt-
ban (Szentegyház / I.
Maniu u. 3.). Az est házi-
gazdája Balázs Imre József.

A felolvasást és beszélgetést követõen a költõ régebbi és újabb könyveit dedikálta A szerzõ felvétele

„A humor költõje”
Kolozsváron olvasott fel Varró Dániel, a Szívdesszert szerzõje

HIRDETÉS

Láng Orsolya

Alexandru Dabija darab-
ja a Szentivánéji álom

mise-en-abyme színdarabjá-
hoz (a mesteremberek tragi-
komédiájához) négyféle kon-
textust kínál. Dabija ismeri a
szatírában rejlõ lehetõsége-
ket, a karikatúrát pedig sem
fegyverként, sem a rokon-
szenv vállveregetéseként
nem fél használni. Mind a
négy jelenetben ráismerhe-
tünk a román média és szín-
ház divatozó jelenségeire,
azokra a konvenciókra, ame-
lyek nem egészen lokálisak,
de a helyi hagyományba va-
ló (olykor teljességgel tájide-
gen) beépítésük tünetértékû. 

A díszlet két bódé (ha úgy
tetszik, határõrbódé), más-
kor vidéki ház, valahol a pe-
riférián. Közöttük egy háló-
falú torony, plafonig feltöltve
székekkel. Ez az objektum
hol a bokor szerepét tölti be,
hol menedékül szolgál az al-
jában meghúzódónak. Mar-
káns és érdekes díszlet, de a
nézõkkel töltött húsdarálón
kívül egyéb asszociációm
nincs az értelmét illetõen.

Az elsõ változatot csak
nõk adják elõ, olyanok, mint
a párkák: feketébe öltözöt-
ten sürögnek-forognak, egy-
mással versengenek a szere-
pekért, aztán ki-ki megbé-
kélve a magáéval, elkápráz-
tatják a homoszexuális jel-
rendszerrel felruházott kirá-
lyi párt. Ez tehát a nemek

színháza, a voyeurista atti-
tûd megjelenítése: a férfi
néz, a nõ szórakoztat. Csak-
hogy ezek a nagyszerû
„cucoaná”-k itt kétségkívül
„dominálják” nézõiket. 

Elõadásukat egy színész-
osztály vezetõ tanára töri
meg, azt ordítva: „Mi nem
azért jöttünk, hogy szóra-
koztassunk!”. Ettõl kezdve
minden (egymásnak sok-
szor homlokegyenest ellent-
mondó) utasítása erre az ars
poeticára utal vissza: a mû-
vészetnek nem hivatása te-
kintettel lenni a nézõjére, a
színésznek mégis fel kell ál-
doznia emberi méltóságát a
szerep oltárán. A tanár ka-
raktere a „trendi maradi”,
öltözékével és beszédstílusá-
val egy letûnt kor stílusje-
gyeit hordja magán, de
szemléletével megpróbál az
újabbnál újabb paradigmák
irányába fordulni. 

Aki a második jelenetben
még flipperes villogású ro-
mán show-mûsorvezetõ
volt, mostanra zöld színû ru-
hában, pörge kalapban hep-
ciáskodó magyarrá nõtte ki
magát. A liternyit köpõ faj-
tából, fenenagy indulattal.
Három elnyûtt ingû moldva-
ival próbálja megértetni ma-

gát, mert egy kukkot sem
tud románul. Ez a három
alak egy vidéki kultúrház
színjátszó körének oszlopos
tagja lehet, mindenesetre
mintha idõn és téren kívül él-
nének. A magyar hiába sze-
retne, nem tud harcolni ve-
lük, engedik, hogy eljátssza
Pyramust. Thisbe nélkül kell
meghalnia, a társulat (a
szakma egyértelmû képvise-
lete híján mondjunk inkább
alakulatot) csak egy lyukas
falat tud kiállítani. 

A shakespeare-i elképze-
lés konkrét megjelenítése-
ként az utolsó jelenetet a bu-
karesti Odeon Színház dísz-
letmunkásai adják elõ. Tag-
baszakadt, lomha emberek,
munkaruhában. Esetlenül
állnak meg a rivaldafény-
ben, nem érzik otthon ma-
gukat a kulisszákon innen.
De hibátlanul szavalják el
szövegüket, némelyikük
még játszik is, hol mérték-
kel, hol ripacskodva. De
nem ez a lényeg: a nagy de-
rültség közepette valami be-
lénk költözik, elhatalmaso-
dik rajtunk. Ezek az embe-
rek vásárra vitték a bõrüket,
hogy mi szórakozhassunk.
És tették mindezt a színház-
ért, a színházukért. 

Szótárlat

Mesterek vidám tragédiája

Márta István 
az új igazgató?
Hírösszefogaló

Budapest önkormányza-
tának december 15-i köz-

gyûlésén dõl el, hogy Márta
István, az Új Színház igazga-
tója lesz-e a Budapesti Feszti-
válközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetõje, amely a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivált szer-
vezi. A fesztiválközpont ve-
zetésére Tarlós István fõpol-
gármester kérte fel Márta Ist-
vánt, az elõterjesztést Cso-
mós Miklós kultúráért felelõs
fõpolgármester-helyettes
jegyzi. Amint a közgyûlési
elõterjesztések között olvas-
ható, Kolosi Tamásné Zi-
mányi Zsófia jelenlegi igaz-
gató december 31-ével le-
mond e tisztségérõl, a 2011-
es Budapesti Tavaszi Feszti-
vált azonban még lebonyolít-
ja és együtt dolgozik utódjá-
val, hogy az átadás zökkenõ-
mentes legyen. Az elõterjesz-
tés kitér arra, hogy a Kft.
ügyvezetõje tekintetében a
törvény nem ír elõ pályázta-
tási kötelezettséget, így Már-
ta István megbízási szerzõ-
déssel nevezhetõ ki a Buda-
pesti Fesztiválközpont igaz-
gatójává. A javaslatban az is
szerepel, hogy mivel egy ter-
mészetes személy legfeljebb
egy köztulajdonban álló gaz-
dasági társaság tisztségviselõ-
jeként kaphat javadalmazást,
Márta, a fesztiválközpont ve-
zetéséért nem részesülne dí-
jazásban. 

A Pyramus & Thisbe 4 you Shakespeare Szentivánéji
álom címû drámája alapján készült. Az elõadást a Buka-
resti Odeon Színház mutatta be a kolozsvári Interferenci-
ák 2010 fesztiválon, Alexandru Dabija rendezésében.

Pyramus & Thisbe 4 you 



Munkatársainktól

Országszerte gondot
okoz a speciális intézmé-

nyek és a kiskórházak fenn-
tartása. A nagyváradi tüdõ-
gondozó kórház és a pszichi-
átria megszüntetésérõl kor-
mányhatározat rendelkezik:
a két intézmény ezentúl a Dr.
Gavril Curteanu Városi Kór-
ház osztályaként fog mûköd-
ni. A kórházösszevonásra, il-
letve megszüntetésre a ható-
ságok szerint azért volt szük-
ség, mert így jelentõsen csök-
kenthetik az önkormányzat
költségeit. 

Csõd és sértettség

A Kovászna megyei Baró-
ton még az átszervezésig sem
jutottak el az illetékesek:
megszûnés fenyegeti az in-
tézményt. Tegnap a kórház
vonzáskörzetébe tartozó tele-
pülések polgármesterei
egyeztettek a stratégiai lehe-
tõségekrõl, de nem jutottak
konszenzusra. Tamás Sán-
dor, a Kovászna Megyei Ta-
nács elnöke – aki részt vett a
polgármesterek tanácskozá-
sán – lapunknak elmondta:
összegyûltek a térség polgár-
mesterei, a kórház vezetõta-
nácsa és szakszervezete, de
nem hozhattak döntést, mert
az ügy kulcsfigurája, Nagy
István baróti polgármester
„sértõdött leánykaként” vi-

selkedett.  Tamás szerint az
ülésre beviharzott polgár-
mester indulatos beszédet
tartott, és kiderült, hogy ál-
láspontja ellentétes mindenki
máséval, majd elviharzott
anélkül, hogy lehetõséget
adott volna a vitára. Azt
üzente, hogy pártgyûlésen
nem kíván részt venni. A
Kovászna Megyei Tanács el-
nöke szerint abban akartak
megállapodni, hogy az erdõ-
vidéki önkormányzatok lét-
rehoznak egy Közösségfej-
lesztõ Egyesületet, amelynek
célja a baróti kórház fenntar-
tása és támogatása pénzzel és
más javakkal. Úgy véli, ez az
egyetlen lehetõség arra, hogy
a környezõ települések legáli-
san pénzt adhassanak egy
másik település birtokában
lévõ intézménynek. Elképze-
lések szerint a települések a
tõlük származó betegek ará-
nya alapján fizettek volna,
ezt ugyanis könnyû nyomon
követni. Tamás Sándor sze-
rint azonban ezt az elképze-
lést a kórház gazdája, azaz a
baróti önkormányzat nélkül
nem tudják megvalósítani,
de Nagy István polgármester
ezt a projektet is akadályoz-
za, ahogyan tette azt a me-
gyei hulladékgazdálkodási
projekttel, a Borvizek útjával,
a csatornázás és az iskolai
campus esetében is. Tamás
Sándor ugyanakkor kifejtet-
te, hogy a baróti polgármes-

ter makacssága miatt veszí-
tett el a kórház 800 ezer lejt,
amit az Egészségügyi Mi-
nisztérium adott az épület
manzárdosítására és felszere-
lésére. 

Süllyed a hajó

Nagy István visszautasítot-
ta a vádakat, és emlékeztetett
Cseke Attila miniszter koráb-
bi sajtónyilatkozatára, amely
szerint „a polgármesteri hiva-
taloknak, vagy a megyei ta-
nácsoknak, melyek átveszik a
kórházakat, nem kell költeni-
ük egy lejt sem ezek átvételé-

vel. Az egészségügyi intéz-
ményeknek gazdasági auto-
nómiájuk van, és a finanszí-
rozásuk továbbra is az állami
biztosítóházakkal kötött szol-
gáltatói szerzõdések által tör-
ténik.” A polgármester kifej-
tette: nem tartja versenyké-
pesnek a baróti kórházat, hi-
szen az nem tud megélni az
egészségügyi biztosítótól
származó pénzbõl, jövedel-
me 90 százalékát fizetésekre
költi, annak ellenére, hogy
mindössze 6 orvost foglal-
koztat. A polgármester sze-
rint nincs olyan törvény,
amely kötelezné a kisrégió

polgármestereit, hogy pénz-
zel segítsék a bajba jutott kór-
házat. Bejelentette: lemon-
dott tisztségébõl Ágoston
László baróti kórházigazga-
tó is, aki gyakorlatilag elme-
nekült a süllyedõ hajóról, ha-
talmas adósságot hagyva
hátra, és nagy valószínûség-
gel õ lesz a Kovászna Me-
gyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság következõ vezetõje.
Nagy István szerint egyaránt
hiányzik a felelõsségvállalás
a kórházigazgatóból, az
egészségügyi miniszterbõl,
de a helyi politikusokból is,
hiszen õt hibáztatják azokért

a problémákért, amelyeket
õk okoztak.  

Sietve szanáltak

Hargita megyében most
egyetlen kórházat sem zár-
nak be vagy szerveznek át,
igaz, már hónapokkal ezelõtt
„letudták” az intézmények
felszámolását. Tar Gyöngy-
vér, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság ve-
zetõje lapunk kérésére el-
mondta: jelenleg négy ve-
gyes- és egy szakkórháza van
a megyének, azokat az egy-
ségeket, amelyek egy adott
kórház külsõ egységeiként
mûködtek, például Gyi-
mesfelsõlokon, vagy Balán-
bányán, már májusban sza-
nálták. Az átszervezést azért
nem tartja járható útnak,
mert úgy véli, az egészség-
ügyi intézmények bölcsõdé-
vé való átalakítása nem olda-
ná meg a problémát. „Az át-
alakítható kórházak nagyon
rossz állapotban vannak, óri-
ási beruházásra van szükség
ahhoz, hogy használhatóvá
váljanak. Ráadásul a legtöbb
esetben krónikus kórházak
épülnének át bölcsõdékké.
Ezekben az épületekben hó-
napokig életben maradnak a
kórokozók, semmiképpen
sem alkalmasak csecsemõk
ellátására” – figyelmeztetett
a közegészségügyi igazgató-
ság vezetõje. 
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Kis kórházak, nagy csõd szélén

HIRDETÉS

Veszekedésbe fulladt a baróti kórház jövõjérõl szóló egyeztetés Kovászna megyében Fotó: archív
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7.50 Élő egyház (ism.)
8.20 Arcélek
8.35 Pirkadat (sor.)
8.50 Hol volt, hol nem
volt...
9.05 Cimbora
9.35 Mirabella Mama ház-
imozija
9.45 Antje
9.55 F?zés? Gyerekjáték!
10.05 A vadon fogságá-
ban (kan. f.)
11.40 Az állatok világa
12.05 Az egyházi művé-
szet kincsei
12.45 Híradó
13.05 Isten kezében
13.30 EtnoKlub
14.45 Daktari (sor.)
15.40 A gyógyító növé-
nyek világa
16.10 Kisenciklopédia
16.20 Kézjegy 
16.55 Balatoni utazás
17.25 Talpalatnyi zöld
17.55 Pannonia 3 keréken
18.30 Kirakat
19.00 Híradó
19.30 Mese
20.00 “A zene az kell”
20.30 2x2 néha 5 
(magyar vígj.)
22.00 Dunasport
22.20 Lélek Boulevard
22.50 Az erőszak (ameri-
kai western)
0.25 Dögölj meg, drága
Mona! (amerikai krimi)
2.05 Híradó (ism.)

m1, 22.00
Állítsátok meg Terézanyut!

Kéki Kata, a szerencse lánya. Csinos, vonzó nő, bár ahol meg-
jelenik, mozdulnak rá a férfiak. Van szerető édesanyja, szere-
tetre vágyó öcscse és - hozzá testvérként ragaszkodó - három
barátnője. Van megbízható barátja is, Marci, aki már alig várja,
hogy vőlegénnyé, férjé, sőt családapává léptessék elő. Minden
készen áll a sikeres élethez, amely azonban egyre késik.

TV2, 22.35
Pillangó-hatás

A pillangó-effektus elmélet szerint, ha egy pillangó megreb-
benti a szárnyát Pekingben, az akár tornádót is gerjeszthet
Amerikában. Világunkban minden mindennel összefügg,
minden cselekedetünk alapjában változtathatja meg a jövőt.
Még elképzelni is rémes, hogy mi lenne, ha valaki képes len-
ne a múltunkat megváltoztatni – ez kiszámíthatatlan követ-
kezménnyel járna jelenünkre nézve.

m2, 23.45
Az utolsó adás

A minnesotai kisváros színházából több mint harminc éve hét-
ről hétre élőben közvetítik a WLT rádió szórakoztató műsorát.
Ám az esős szombat esti előadás más, mint a többi, ugyanis ez
az utolsó. A rádiócsatornát az épülettel együtt felvásárolta egy
cég. A műsor házigazdája és állandó énekese, G.K. számára ez
is csak olyan este, mint a többi, a show-nak folytatódnia kell.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Hogy volt!?
10.40 Körzeti magazin
11.30 M I É R T ?
12.15 Arborétumok, gyűj-
teményes kertek
12.35 “Kodály után, 
száz évvel”
13.02 Natúra
13.25 Homokzene mesék
13.40 Kézfogás
14.05 Orbán Balázs 
nyomában
14.55 Bordal
15.25 80 kert nyomában 
a Föld körül
16.25 Zene az életem
17.25 Úri házak titkai
(francia sor.)
18.15 T.I.R. 
(olasz-magyar sor.)
19.15 Nem csak a 20 
éveseké a világ
20.05 Karácsonyi 
kalendárium
20.10 Esti mese: Süni és
barátai, A nagy ho-ho-ho-
horgász
20.30 Bestseller
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Asszisztensek 
(am. vígj. sor.)
21.55 Beugró
22.45 Illényi Katica-koncert
23.45 Az utolsó adás 
(am. zenés vígj., 2006)
1.30 Feloldozás
(angol thriller)

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások,
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci, 
Kengyelfutó 
gyalogkakukk
11.00 A fantasztikus 
négyes
11.30 Asztro Show
12.25 Míg a halál el 
nem választ 
(am. vígj. sor.)
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia 
- Autósmagazin
13.45 Tatabánya-FTC
férfi kézilabda bajnoki
mérkőzés
15.35 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.35 Édes, drága 
titkaink (am. sor.)
17.30 Merlin 
kalandjai (angol sor.)
18.30 Glee 
- Sztárok leszünk! 
(am. vígj. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Fókusz Plusz
20.30 X-Faktor (élő)
Utána. RTL-hírek
23.05 ValóVilág (élő)
0.05 Viasztestek 
(auszt.-am. thriller,
2005)
2.15 Egy call girl titkos
naplója (angol sor.)
2.40 Fókusz Plusz

7.00 Látlelet a Földről
7.25 Tv2 matiné
Gyermekmesék, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó
11.00 414-es küldetés
11.30 Kath és Kim 
(am.-auszt. vígj. sor.)
11.40 414-es küldetés
12.00 Bajnokok 
Ligája magazin
12.30 Két TestŐr 
- Életmódmagazin
13.00 Babavilág
13.30 Sliders 
(am. sor.)
14.30 Az Ügynökség
(kan.-am. sor.)
15.30 Shark -
Törvényszéki ragadozó

(am. krimisor.)
17.30 Duval 
és Moretti (krimisor.)
18.35 Luxusdoki 
(am. vígj. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Magellán
20.35 Magánürügy 
(am. romantikus vígj.,
2004)
22.35 Pillangó-hatás
(am. thriller, 2004)
Közben: Kenósorsolás
0.55 A megtorló 
(am.-német akcióf.,
2004)
2.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.45 Kalandjárat (ism.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó
9.30 BBC Reporters
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik
15.05 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
15.30 BBC Hard Talk
(ism.)
16.05 ?sök tere (ism.)
16.30 Paletta (ism.)
17.05 Értékmentés más-
ként (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
21.05 Civil kaszinó (ism.)
Húsbavágó kérdések, civil
válaszok
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
(ism.)
23.05 Arcok a liftben
(ism.)
23.30 BBC Híradó
0.05 Vetítő (ism.)

9.30 Flipper... 10.30
Trendközelben 11.00 X-
Men Animated (sorozat)
11.50 Elvált Gary (soro-
zat) 12.50 Topmodell le-
szek! 13.45 Vészhelyzet
(sorozat) 14.40 Vadmacs-
kák (am. vígj.) 16.50
Flashdance (am. zenés
film, 1983) 18.50 Small-
ville (am. sorozat) 19.45 A
szerelem hullámhosszán
(am. romantikus vígjáték,
1993) 22.00 Esküdt ellen-
ségek (sorozat) 23.00 Las
Vegas (am. sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek 9.00
K1 World GP 2010 (live)
13.00 Sport.ro Hírek
14.00 Komolyan 15.00
Külön kiadás 16.00 Miti-
ca ligája (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 K1 World GP 2010
(live) 20.00 Mitica ligája
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Wrest-
ling SMACK 23.00 Box-
Buster: Wladimir Kl-
itschko - Dereck Chisora
(live) 23.45 Sport.ro Hí-
rek

9.45 Rosalinda (sorozat)
10.45 Teleshopping 11.15
Elátkozott paradicsom (so-
rozat) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
13.30 Marina (sorozat)
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Fújd szárazra, édes!
(amerikai-angol-német víg-
játék, 2001) 22.30 Hét
bűn (sorozat)

8.05 Szent menedék (am.
vígjáték) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Kung fúj,
avagy a barack románca
(am. vígjáték) 14.45 Mell-
bedobás (am. vígjáték)
16.25 Sokk a jóból (am.
vígjáték) 18.05 Egy zseni,
két haver, egy balek (olasz-
francia vígjáték) 20.25
Tiszta ügy (amerikai
thriller) 22.35 Láncreak-
ció (amerikai akciófilm)
0.35 Rollerball - Könyörte-
len játék (amerikai-német-
japán thriller)

8.30 Merkuri űrprogram
(amerikai családi film)
10.30 Célpontban (is-
métlés) 12.30 Híradó
13.30 Vacanta Mare
14.30 A sátor 15.30 Ven-
déglő nálunk otthon
16.30 D-Paparazzi 17.15
Légy a házastársam
18.45 A nap híre 19.00
Híradó 19.30 Menyet
anyának 5 23.15 Freddy
vs. Jason (amerikai-olasz
horror, 2003) 1.15 Fékte-
len szenvedélyek (eroti-
kus film)

7.30 Többszemközt (ismét-
lés) 8.00 Híradó (ismétlés)
8.30 Kultúrcsepp (ismét-
lés) 9.00 Híradó (ismétlés)
9.30 Hitélet (ism.) 10.00
Többszemközt (ism.)
10.30 Zene 16.00 Hitélet
(ismétlés) 16.30 Társas
Játékok (ismétlés) 17.00
Kultúrcsepp (ismétlés)
17.30 Piactér (ismétlés)
18.00 Kultúrcsepp (ismét-
lés) 18.30 Híradó 19.00
Többszemközt különkiadás
21.30 Híradó 22.00
Kultúrcsepp 22.30 Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Európa 
Magyarországon
9.35 Marci
10.00 A kis királylány
10.20 A bűvös körhinta
10.45 Amika (belga sor.)
11.10 Sarah Jane kaland-
jai (angol sor.)
11.35 Sötét jóslat (sor.)
12.05 Motorvízió
12.30 Sztársáv
14.00 Delta
14.30 Egészség ABC
15.00 Kincskereső
15.30 Pécsi keringő
16.00 Barangolások öt
kontinensen
16.30 Biszku és a többiek
17.55 Hogy volt!?
19.25 Elisa lánya - Vissza-
térés Rivombrosába (olasz
sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor
Ötöslottó és Joker sorsolá-
sa
22.00 Állítsátok meg
Terézanyut! 
(magyar vígj., 2004)
0.15 Hírek
0.20 Sporthírek
0.30 Dob+Basszus Live
1.25 Magyar pop
2.25 Magyar bulizenék

7.00 Disney Klub
8.00 Jelek
8.30 Noé bárkája
9.00 Babamágia
9.30 Hannah Montana
(am. sor.)
10.00 Tuning Románia
11.00 UEFA Magazin
11.30 Nappalok és éjsza-
kák
12.00 Vizor monden
(ism.)
12.30 Pro Patria
13.00 Határok nélkül
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Életre szóló utazó
16.40 Csak Románia!
16.45 Egyszer az életben
18.40 TeleEnciclopedia
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Nosztalgikus évek -
Mircea Radu műsora
22.15 Ovidiu Rom kam-
pány
22.25 Nosztalgikus évek
– 2. rész
23.30 Professzionisták
0.30 XXY (argentin-fran-
cia-spanyol filmdráma,
2007)
2.00 Életre szóló utazó
(ism.
2.30 Határok nélkül (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
3.55 A nap témája

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ismétlés)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Mi történik 
doktor úr? 
(ismétlés)
10.30 A kutya rúgja
meg: Európa-bajnokság
(amerikai családi film,
2004)
12.30 Pro Motor 
– autós magazin (ism.)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
13.05 A pletykafészek
(amerikai filmsorozat)
14.00 Legend 
of the Seeker 
(amerikai akció sorozat)
15.00 Csodacsuka 
(am. családi vígj., 2002)
17.00 Az időgép 
(am. sci-fi kalandfilm,
2002)
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Reszkessetek 
betörők! 2. 
(amerikai vígjáték, 1992)
23.00 „A román álom”,
K1 finálé
0.00 Box: 
Wladimir Klitschko -
Dereck Chisora (live)
IBF, WBO és IBO címek,
nehéz kategória
1.00 Csodacsuka 
(ismétlés)

4.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)
7.00 Híradó, Sport
9.00 A rejtély 
(angol thriller, 2007)
(ism.)
11.00 Joe Kidd 
(amerikai western,
1972)
13.00 Híradó, 
időjárásjelentés,
sport
13.15 A simlis 
és a szende 
(amerikai sorozat) (ism.)
14.00 A Skorpiókirály 2.
- Harcos születik
(amerikai-dél-afrikai-
német kalandfilm, 2008)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.45 Zsarulesen 2.
(amerikai vígjáték, 1993)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A fenébe is... 
– Mihai Bendeac 
szórakoztató műsora
22.00 Bölcsek kövére 2 
- A Klump család 
(amerikai vígjáték,
2000)
0.15 Halálnak halála 
(angol-francia horror,
2002)
2.00 Híradó, Sport 
(ism.)
3.15 Joe Kidd 
(amerikai western,
1972) (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
– reality show (ism.)
7.00 Fején a nagyvilág 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.30 Teleshopping
8.00 Nem félek, 
nem félek 
(angol filmdráma) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Autofórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és
egy sztár
12.00 Az öt csillagos 
otthon
13.00 Kandikamera
13.30 Mondenii 
(ismétlés)
14.30 A pók hálójában
(amerikai-német-kanadai
krimi) (ism.)
16.30 Anyacsere 
- reality show (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A leskelődő 
(am. akcióthriller, 2000)
22.30 A híres Ron 
Burgundy legendája 
(amerikai vígjáték,
2004)
0.30 Mestersége önkén-
tes – reality show (ism.)
1.00 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Végzetes 
másodpercek
8.00 Nagy durranások 
- Torontó, ó!
9.00 A túlélés törvényei 
- Ecuador
10.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
11.00 Piszkos munkák 
- Soo zsilipek
12.00 Amerikai favágók 
- Elakadás
13.00 Halálos fogás 
- Káin és Ábel
14.00 Nagy durranások 
-  Weirton, West Virginia
15.00 Hogyan készült
16.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Mexikó
18.00 Hogyan 
működnek a gépek?
19.00 X -Machines 
- A szupergépek 
- Typhoon, Claw, 
Spider
20.00 Vad-házasság 
- Aitutaki
21.00 Amerika határain
22.00 Amerika kapuja
23.00 MacIntyre 
alvilági útikalauza
0.00 Bandaháborúk
1.00 Miami alvilág
2.00 Piszkos munkák 
- Egzotikus állatok 
gondozója

7.00 Balkáni szokások
(ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
9.35 Szabad a szembejö-
vő sáv
10.30 Opera prima
11.00 Közelről a világ
11.30 Ég és föld között
12.00 A románok 
kincsei
12.35 Biznisz óra
13.35 Figyelem, 
énekelünk!
15.10 Az ellopott 
gyermek (francia-olasz
filmdráma, 2000)
16.55 Csak Románia!
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 A világ városai
18.00 Kaland 
és természet
18.30 Divat
19.00 Győztesek
19.15 Csak Románia!
19.20 Kézilabda Európa
Bajnokság, női
19.40 Románia-Szerbia
kézilabda mérkőzés
21.20 Kézilabda Európa
Bajnokság, stúdió
21.40 Szuper eletk-
trónikai eszközök
22.00 Hírek
23.00 Gitárok ideje
0.00 Mile High (sor.)
0.55 Csak Románia!
1.30 Az ellopott gyer-
mek (ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, műsorism., sport
8.15 Körhinta, Zenenegyed
9.15 Cifra palota
9.55 Hírek, műsorims.
15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Falfirka
17.00 Láthatár
17.30 Sorsok az operaszínpadon
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó
15.10 Hétvégi magazin

8.00 Jó reggelt, Erdély!
Híradás, Telefontársasjáték, Nyelvőr, Világjárók
10.05 Térerő
14.00 Híradás, Aranyszalagtár, Alternatívzene
16.00 Híradó
Ötórai tea: Megy a magnó, Súrlott grádics, 
A hét zeneműve, Versműsor, Gramofon

SZOMBAT
2010. december 11.
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7.40 Cimbora 
(ism.)
8.05 Marsupilami
8.30 Tintin kalandjai
9.50 Csavargó kutya
(am. kalandf.)
11.20 Lyukasóra
12.10 Kalando-Zoo
a Kifutók mögött
12.45 Híradó
13.05 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.30 Ópiumkeringő 
(magyar játékf., 1943)
15.40 Dunáról fúj a szél
16.05 A világ konyhái
16.35 Színek és fények
17.20 Törzsasztal
18.05 Mese 
A kanárimadártoll-fa
18.40 Arcélek
19.00 Híradó
19.25 Heti Hírmondó
20.15 Egy kis művészet
20.25 Kikötő - Extra
21.05 Háború és béke
(szovjet történelmi drá-
ma)
22.40 A Chopin-év ünne-
pi záróhangversenye
0.00 Dunasport
0.15 Divathét
0.50 Inland Empire 
(francia-lengyel-am. misz-
tikus film, 2006)
3.55 Híradó (ism.)
4.20 Heti Hírmondó
(ism.)

RTL Klub, 21.00
Charlie angyalai 2.: Teljes gázzal

A szexi angyalok visszatérnek, hogy megküzdjenek a gonosz
exangyallal. Az érzéki és angyali szépségű lányok és segítő-
társuk, Bosley feladata, hogy visszaszerezzék a gyűrűket,
amikben a nemzeti tanúvédelmi program résztvevőinek ada-
tai találhatóak. Beletaposnak a gázba és indul a fergeteges
iram, ami senkit nem kímél. Reszkessetek gonoszok, újra itt
vannak az angyalok.

TV2, 21.05
Valami Amerika

Tamás bátyját, Ákost - a menő építési vállalkozót - és öccsét,
Andrást - a világban helyét keres művészlelket - hívja segítsé-
gül. Az a tervük, hogy elszórakoztatják az európai ügyeit inté-
ző amerikai producert, hogy megnyerjék Tamás filmjéhez,
mint tőkéstársat. Alex, amíg lehet, titkolja származását és azt
ígéri, beszáll a produkcióba a filmhez szükséges pénz felével.

DUNA Tv, 0.50
Inland Empire

Nikki Grace egykor Hollywood fényes csillaga volt, mára
nem több lecsúszott sztárnál. Most mégis megcsillan számá-
ra a remény, hogy pályafutása újra felfelé ívelhet. Megkapta
az áhított filmszerepet, melytől sorsa jobbra fordulását re-
méli. De lehet, hogy lázálom mindez? Az még hagyján, hogy
egy régi lengyel film újrafeldolgozásáról van szó, a gond az,
hogy elátkozott produkcióként emlegetik.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
8.55 Mesék
10.16 Derek, a fenegye-
rek (sor.)
10.40 Svédcsavar (sor.)
11.20 Én táncolnék veled
11.30 Booky híres lesz
(kan. f. dráma)
13.15 Katolikus krónika
13.40 Útmutató
14.05 Katolikus válaszok
14.30 Cigány pasztoráció
14.55 Református 
magazin
15.20 Református 
ifjúsági műsor
15.30 Látogatóban 
Gryllus Vilmosnál
15.45 Ars Hungarica
16.10 Arcok és városok
16.45 A kölcsönkapott
Föld
17.15 Elit gimi 
(olasz sor.)
18.05 Abigél (3. rész)
19.15 Pillér
20.05 Esti mese
20.15 Kérem 
a következőt!
20.30 Telesport
21.00 Híradó este
21.30 Nem csak a 20
éveseké a világ
22.25 A sivatag 
oroszlánja 
(am.-líbiai f.)
23.55 A neretvai csata
(jug.-ol.-NSZK f. dráma)
1.30 Telesport (ism.)

8.00 Kölyökklub
Benne: Okostojások,
Björn mackó kalandjai,
Rupert maci, Kengyelfutó
gyalogkakukk
11.05 Trendmánia
12.35 meneTrend
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Havazin
13.40 Így készült 
- Zimmer Feri 2.
14.05 Míg a halál el 
nem választ 
(am. vígj. sor.)
14.35 Robin Hood 
(angol kaland sor.)
14.45 Doktor dison 
(am. sor.)
16.25 Eltűntnek 
nyilvánítva 
(am.-kan. akció sor.)
Közben: 17.05 Hatoslot-
tó-sorsolás
17.25 Bunyó karácso-
nyig (olasz-német-am.
vígj., 1994)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2010)
(élő)
21.00 Charlie angyalai
2.: Teljes gázzal 
(am. akció-vígj., 2003)
23.10 Heti hetes
Vidám, aktuális talk-
show
Utána: RTL-hírek
0.30 Ments meg! 
(amerikai sorozat)
1.30 Portré (ism.)

6.45 Reggeli gondolatok
7.15 Látlelet a Földről
7.45 Tv2 matiné
11.15 Nagy Vagy!
12.10 Stahl konyhája
12.40 Kalandjárat
13.10 Borkultusz 
(magyar kult. mag.)
13.40 Sliders 
(am. sor.)
14.40 Monk 
- Flúgos nyomozó 
(amerikai krimisor.)
15.45 Tequila és Bonetti
legújabb kalandjai 
(olasz akció sor.)
16.45 Sheena, a dzsun-
gel királynője 
(amerikai kaland sor.)
17.45 Fészkes 
fenevadak 
(am.-angol vígj., 1997)
19.30 Tények
20.00 Napló
Mérlegen a valóság
21.05 Valami Amerika
(magyar vígj., 2001)
23.25 Frizbi 
- Hajdú Péterrel 
(talk show)
0.25 The Cleaner 
- A Független 
(amerikai sorozat)
Közben: Kenósorsolás
1.20 Alfred Hitchcock:
Téboly 
(angol-am. thriller)
3.10 EZO.TV Jósok, 
látók, médiumok!

8.00 Híradó
Friss napi információk
8.30 Soroló
9.05 Iskolapélda (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
17.05 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás
indul!
17.30 GyógyHír
Egészségügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Hírvilág
19.05 Keresztmetszet 
Riportmagazin
20.00 Híradó
20.30 Napról napra
(ism.)
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként (ism.)
23.05 Vetítő
23.06 A Hortobágy örö-
kös pásztora
0.05 Kontraszt

8.40 Flipper legújabb ka-
landjai9.40 X-Men Animat-
ed 10.30 Gigamad 11.00
A szépség és a szörny (so-
rozat) 12.05 Trendközel-
ben (ism.) 12.35 Amerika
csillagai13.30 A Nagy Ő
14.45 Avanti! (am. vígj.)
17.50 Túl az Óperencián
(amerikai film) 17.00 Va-
rázsapu (angol filmdrá-
ma)21.00 Lehetetlen
küldetés22.00 A főnök
(sorozat) 22.55 Stephen
King: Halálsoron (amerikai
thriller)

7.30 Pro Motor 8.00 Hí-
rek 10.30 Ploiesti-i har-
cosok 11.00 Külön kiadás
13.00 Hírek14.00 Box-
Buster: Wladimir Kl-
itschko - Dereck Chisora
15.05 Fogadás a félelem-
mel 16.00 Mitica ligája
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.00 Mitica li-
gája (live) 20.00 Gigá-
szok harca 21.00
Sport.ro Hírek (live)
22.00 Mitica ligája 0.00
Ultimate Fighting Champi-
onship

8.15 A tiltott gyümölcs
(sorozat)9.45 Rosalinda
(sorozat) 11.15 Otthoni re-
ceptek 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
13.30 Marina (sorozat)
15.30 Clase 406 (mex. so-
rozat) 16.30 Rosalinda
(mexikói sorozat) 17.30
Mesés hölgyek 18.30
Nemzetközi Tánc bajnok-
ság 20.30 Mint-a-kép (am.
romantikus vígjáték, 1997)
22.30 Meséljünk 23.30
Hét bűn (braz. sor.) 0.30
Clase 406 (mex. sor.)

8.05 X-kölykök (amerikai
vígjáték) 10.00 Televíziós
vásárlás 12.55 A sárkány-
ölők legendája (amerikai
kalandfilm) 14.30 Piedone
Afrikában (olasz-NSZK víg-
játék) 16.40 Kaena - A pró-
fécia (animációs film)
18.20 Padlógáz 2. (német
akció-vígjáték) 20.00 Po-
seidon (amerikai kataszt-
rófa film) 21.45 Ocean’s
Eleven - Tripla vagy semmi
( a m . - a u s z t . - v í g j á t é k )
23.55 A harc mestere
(am. thriller)

8.30 Robbanás (román ak-
ció film) 10.45 Légy az
enyém! – reality show
12.30 Hírek 13.30 Vacan-
ta Mare 14.30 A sátor
15.30 Ezel (török sorozat)
17.15 Szemek az árnyék-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 19.30 D-Pa-
parazzi 20.30 Apja lánya –
reality show 22.30 Séta-
hajó (amerikai-angol-lux.
f.) 0.30 Tiltott vágyak
(erotikus film) 1.45 Apja
lánya – reality show (is-
métlés)

7.30 Kultúrcsepp 8.00 Hír-
adó (ism.) 8.30 Hitélet ism.
9.00 Híradó (ismétlés)
9.30 Többszemközt ism.
10.00 Híradó (ism.) 10.30
Népzene 16.00 Több-
szemközt különkiadás (is-
métlés) 17.30 Kultúrcsepp
(ismétlés) 18.00 Piactér is-
métlés 18.30 Híradó19.00
Többszemközt (ism.)
19.30 Híradó 20.00 Hit-
élet (ism.) 20.30 Híradó
21.00 Piactér (ism.) 21.30
Híradó 22.00 Kultúrcsepp
(ism.) 22.30 Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
9.00 Híradó
9.05 Sporthírek
9.10 Főtér
10.05 Így szól az Úr!
10.15 Katolikus krónika
10.40 Útmutató
11.05 Katolikus válaszok
11.30 Cigány pasztoráció
11.45 A sokszínű vallás
11.55 Református 
magazin
12.20 Református 
ifjúsági műsor
12.30 Látogatóban 
Gryllus Vilmosnál
13.01 Hírek
13.10 Telesport - Sport 7
14.05 Celtic Thunder 
(ír zenés f.)
15.00 Hogy volt!?
16.40 Zegzugos történetek
17.10 Körhinta
17.40 Segítség, örököl-
tem! (magyar rom. vígj.,
1937)
18.55 Panoráma
19.25 Elisa lánya - Vissza-
térés Rivombrosába (sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Szempont
22.00 A társulat
22.55 Aranymetszés
23.50 Hírek
23.55 Sporthírek
0.05 Sporthírek  
0.05 Szülőföldemen Illyés
Gyula
1.30 Remekművek

6.15 Románia himnusza
6.20 Teleshopping
7.10 A hit világa
9.00 Ahogy elő van írva
10.00 Disney Klub
11.00 Az én Európám
11.30 A falu élete –
kultúrális magazin
13.00 Utolsó kiadás
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 „Az élet szép” 
Fesztivál
15.00 A család sztárja
16.00 Népi hagyaték
17.10 Danutz SRL, első
rész
18.00 Jocker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 és Noroc sor-
solás
18.40 Danutz SRL, 
második rész
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
20.40 A nap témája
21.10 Rablás fényes nap-
pal (angol krimi, 2008)
22.55 100%-ban 
garantált
23.55 Minden hétre egy
könyv
0.10 Nosztalgikus évek -
Mircea Radu műsora
(ism.)
2.20 Csak Románia!
2.25 Ahogy elő van írva
(ism.)
3.15 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

5.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)
6.00 Legend of the 
Seeker 
(amerikai akció 
sorozat) (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport
10.00 20 év után
11.00 Az időgép 
(am. sci-fi kalandfilm,
2002) (ism.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.30 Apropo TV 
– szórakoztató műsor
14.30 Madagasz
Karácsony 
(amerikai animációs film,
2009)
15.15 Reszkessetek 
betörők! 2. 
(amerikai vígjáték, 1992)
(ism.)
18.00 Románia szeretlek
– kultúrális magazin
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek, időjárásjelentés
20.45 Land of Jokes –
szórakoztató műsor
21.45 Román komédia
társaság 
– szórakoztató műsor
22.45 Karácsonyi 
rémálom 
(német-kanadai-amerikai
thriller, 2008)
0.45 Apropo TV 
(ismétlés)
1.45 Pro Motor 
(ismétlés)

4.45 Bölcsek kövére 2 
- A Klump család 
(amerikai vígjáték,
2000) (ism.)
7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 A kis hercegnő
(am. vígj., 1939)
11.00 Szerelmes 
hangjegyek 
(am. családi vígj., 2006)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.15 Vad nárcisz 
(román sorzat)
14.15 Szépség 
és a szörnyeteg 
(am. rajzf., 1991)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.45 Benny Hill 
(angol vígjáték sorozat)
17.30 A fenébe is...
- szórakoztató műsor
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 Égszakadás 
(amerikai akciófilm,
2007)
22.00 SuperBingo 
Metropolis 
- versenyshow
1.30 Played 
(angol krimi, 2006)
3.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.45 Égszakadás 
(amerikai akcióf.) 
(ismétlés)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Teleshopping
8.00 A híres Ron 
Burgundy legendája 
(amerikai vígjáték,
2004) (ism.)
9.30 Ház, építés, design
– szórakoztató műsor
10.00 Teleshopping
10.30 Nyakamban 
az egész világ
11.00 Levintza 
bemutatja
11.30 Mondenii 
(Világiak) (ism.)
12.30 Mestersége 
önkéntes (reality show)
13.00 Farmer feleséget
keresek (reality show)
15.00 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán (reality show)
20.30 Anyacsere 
(reality show)
22.00 Viceversa 
(reality show)
23.00 Pókerklub
– reality show
0.00 Médium 
- Veszedelmes erő 
(am.-német akcióthriller,
2003)
2.00 Hírek (ism.)

6.10 Állítólag... 
- Kalózok 2
7.00 Hogyan csinálják?
Erdőtüzek/kipu-
fogógáz/űrállomás
8.00 Harc az elemekkel
9.00 A túlélés törvényei 
- Kimberley, 
Ausztrália
10.00 Amcsi motorok 
- Firebike 2
11.00 Ötödik sebesség
12.00 Csúcsmotorok 
- Suzuki
13.00 Autókereskedők
14.00 Hogyan 
működnek a gépek?
15.00 X-Machines 
- A szupergépek
16.00 Állítólag... 
- Mondások
17.00 A túlélés törvényei
18.00 Vad-házasság
19.00 Mit nekem egy
monstrum!
20.00 Trükkös tesók 
-  Mini Ripsaw
21.00 Halálos fogás 
- Káin és Ábel
22.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
23.00 Csendes 
szörnyetegek 
- Öngyilkos merénylők
0.00 A világ legkövérebb
embere házasodik
1.00 Chris Ryan 
bemutatja: 
Rendőrségi elit 
alakulatok

7.00 Gitárok ideje
8.00 A térképen túl
(ism.)
8.30 Kaland és természet
(ism.)
9.00 Kicsik órája
10.00 Farm
11.00 Csavargó halász
11.30 Arc és hasonlóság
12.00 Motomágia
12.30 Az én költségveté-
sem (ism.)
13.00 Top cut
13.30 IT zon@ (ism.)
14.00 Főzzünk megint
egyszerűen!
14.30 Atlasz
15.10 Vőlegény nyúlcipő-
ben (amerikai-angol film-
dráma, 2001)
16.50 Csak Románia!
17.00 Hírek
17.30 UEFA Champions
League Magazin
18.00 Balkáni szokások
19.00 Videóterápia
20.10 Apócák a pácban
(angol vígjáték, 1990)
21.50 Győztesek
22.00 Hírek
23.00 Pet Shop Boys 
a BBC-nél
0.00 La commanderie
(francia filmsorozat)
0.55 Csak Románia!
(ism.)
1.00 Top cut (ism.)
1.30 Apócák a pácban
(angol vígjáték, 1990)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorismertetés
14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta, Zenenegyed
17.15 Egyházi műsor, református
17.58 Műsorismertetés

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor

10.00 Híradás, Ultrarövid ráadás
11.00 Híradás, Gyermekműsor
12.00 Híradás
12.05 Igehirdetés, Délkör
13.00 Híradás
13.05 Szól a nóta
14.00 Itthon, Erdélyben – faluműsor: Sófalva, Beszterce
megye
15.00 Zenés üzenetek
16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válogattuk
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.50 Daktari (amerikai
sor.)
10.40 Magyar elsők
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő – Friss
15.25 Adventi 
Kalendárium
15.30 Indonéziai utazások
(ism.)
16.00 Kézművek
16.15 Magyar történelmi
arcképcsarnok
16.50 Utcai étkezdék
Ázsiában
17.45 Heuréka! 
Megtaláltam!
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Derrick 
(német krimisorozat)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Zsákfalu (dok. f.)
22.55 Sport
23.00 Váltó
23.15 Sportaréna
23.55 Cigányok (dok. f.)
0.50 Bogányi Gergely
zongorázik
1.10 Beavatás (ism.)
1.20 Kikötő - Friss (ism.)
1.40 Híradó (ism.)

TV2, 12.35 
Ne folytassa, felség!

Amikor egy végzetes baleset folytán elpusztul a királyi csa-
lád minden tagja, a kimerítő családfakutatás eredménye-
ként előkerül egy távoli örökös, Ralph Jones. A jó természe-
tű, földön járó Las Vegas-i bárzongorista Ralph rövidesen
leckéket kap királyi viselkedésből és jómodorból. Oktatója
Willingham, a királyi magántitkár. S bár Ralph viselkedése
rendkívüli módon elbűvöli az embereket.

PRO TV, 20.30
Jackie, a szépfiú

Ezúttal Jackie Chan barátunk megtört női szívet ment. A
rosszfiúk lábait pedig megszokott modorában gáncsolja! Ah
Bu, egy csinos tajvani lány romantikus üzenetet talál a ten-
gerparton egy palackba zárva. Hongkongba utazik, hogy
megtalálja álmai lovagját. Sajnos valami félreértés történt,
ugyanis Albert meleg fiatalember. Jackie, egy milliomos agg-
legény bankár vigasztalja a kiábrándult lányt.

VIASAT3, 22.30
Ponyvaregény - Pulp Fiction

Adott két idősödő, szabad szájú, tökös, szimpatikus gengsz-
ter, Vincent és Jules, akik igyekeznek főnöküknek visszasze-
rezni egy aktatáskát. Ehhez persze meg kell ölniük pár em-
bert, de ez az egyszerű bérgyilkosokkal gyakran megesik.
Jules a rá célzott golyókat csodával határos módon elkerüli,
s ezt jelnek tekintvén úgy dönt, felhagy eddigi életével.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.25 Együtt
10.55 Körzeti magazin
11.45 Híres magyar
könyvtárak
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Napló
14.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.30 Nekem ne 
lenne hazám?
17.45 Bűvölet
(olasz sorozat)

18.10 Magyar rock
19.05 Átjáró
19.35 Esti mese
20.00 “Életcélok
-hitvallások”
20.05 Therese nővér.com
(francia sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sorozat)
22.25 Stingers 
(ausztrál krimisorozat)
23.10 Záróra
0.00 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
0.50 A Silla királyság 
ékköve (dél-kor. sor)
1.55 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
2.40 Fehér névjegykártya
(lengyel sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Fókusz Plusz Maga-
zin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli magazinmű-
sor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 Asztro Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.20 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sorozat)
17.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.20 Vacsoracsata
Gasztroreality
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 Dr. Csont 
(am. krimisor.)
23.15 ValóVilág 
(2010) (élő)
23.45 Showder Klub
Vidám show-műsor
Utána. RTL-hírek
0.50 Poker After Dark
2009
1.50 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Magellán (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.35 Ne folytassa, fel-
ség! (amerikai vígj.,
1991)
14.25 Kvízió
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 A 40 milliós játsz-
ma
21.10 Aktív 
- A TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
23.20 Gyilkos számok
(amerikai krimisor.)
Közben. Kenósorsolás
0.10 Aktív
0.25 Megamánia
0.55 Elit egység 
(kan. akció sor.)
1.50 Tények Este
2.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.15 Pillangó-hatás 2
(amerikai sci-fi, 2006)

7.00 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt (ism.)
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadás-
ban
12.05 Arcok a liftben
(ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
Ahonnan az autózás indul!
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
Belpolitikai összefoglaló
16.05 Péntek (ism.)
Mondatvadászat
17.05 Célpont (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 BBC World Híradó
0.30 Panaszkönyv

8.05 Gyilkos sorok 9.00
Egy kórház magánélete
(sorozat) 10.10 Tuti gimi
(sorozat) 11.05 Avanti!
(am. vígj., 1972) 14.10
Monk (sorozat) 16.05 CSI
(ism.) 17.00 A médium
(sorozat) 18.00 Feleség-
csere 19.00 Jóbarátok
(sorozat) 19.25 Egy kap-
csolat szabályai (sorozat)
19.55 A dadus (sorozat)
21.00 Jóbarátok (sorozat)
21.30 CSI (sorozat) 22.30
Ponyvaregény - Pulp Fic-
tion (am. krimi)

7.00 Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek (live)
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live)
18.00 Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
21.00 Sport.ro Hírek (live)
21.30 Trentino BetClick -
Remat Zalău férfi röplabda
mérkőzés (live)
23.00 K1 World GP 2010

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Me-
sés hölgyek (ismétlés)
13.30 Teleshopping 14.00
Marina (sorozat) 15.15
Clase 406 (sorozat) 16.30
Rosalinda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30
Szerelem és becsület (so-
rozat) 21.30 Analia másik
arca (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek

8.05 A Beach Boys - Ame-
rika zenekara (dok. film)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 A Midsomer gyil-
kosságok (sorozat) 14.55
Manipulált emlékek (kana-
dai thriller) 16.35 A szel-
lemváros rejtélye (am.
thriller) 18.20 Ocean’s Ele-
ven - Tripla vagy semmi
(amerikai-ausztrál vígjá-
ték) 20.30 Sárkánygyík
(amerikai film) 22.10 Ször-
nyek szigete (amerikai hor-
ror) 23.55 Az exkom-
mandós 2. (am. f.)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 1001 éjszaka
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Apja lánya – reality
sohw 21.30 Ezel (török
sorozat) 23.00 Múlberi
rémálom (kanadai filmdrá-
ma, 2008) 1.00 Indiszkré-
ció (erotikus film)

7.00 Napraforgó 9.00
Kultúrcsepp (ism.) 16.00
Délutáni Híradó 16.15
Kultúrcsepp (ism.) 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Átjáró 17.30 Délutáni
Híradó 17.40 Reggeli te-
refere (ism.) 17.55 Zene
18.30 Híradó 19.00 Pi-
actér 19.30 Híradó
20.00 Mester József. A
kusztora művészei, dokf.
20.45 Zene 21.00 Piac-
tér (ism.) 21.30 Híradó
22.00 Átjáró (ism.)
22.30 Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Aranymetszés
(ism.)
10.55 Nappali
11.55 Parlamenti Napló
13.01 Híradó délben
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Roma Magazin
15.05 Domovina
15.35 Átjáró
16.05 Szülőföldjeim
16.55 Pann-unikum
17.30 Híradó
17.41 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-koreai soro-
zat)
19.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Kékfény
22.05 Az Este
22.35 Orvosi bűnügyek
(olasz sor.)
23.25 Szeretők 
(angol drámasorozat)
0.20 Pécsi keringő (ism.)
0.45 Prizma
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek
1.15 Telesport (ism.) 
- Motorsport

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(ism.)
10.00 Danutz SRL (ism.)
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben
11.15 Danutz SRL (ism.)
12.15 Nappalok és éjsza-
kák (ism.)
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.50 Csak Románia!
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.00 Mond mi fáj
17.30 A hölgy papucsa
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
19.35 Csak Románia!
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.10 Prim plán
22.00 Eurovision
22.15 Grey anatómiája
(am. sor.)
23.10 Szemtanúk 
(francia filmdráma, 2007)
1.00 Éjszakai beszélgeté-
sek (ism.)
2.00 Csak Románia!
(ism.)
2.05 Találkozunk a TVR-
ben (ism.)

7.00 Pro Tv hírek
9.55 Könyvbemutató
10.00 Pro Motor 
(ism.)
10.45 Mi történik doktor
Úr?
11.30 Madagasz
Karácsony 
(amerikai animációs film)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.30 Nevess csak! 
(am. vígj. sor.)
14.00 Románia 
szeretlek!
15.00 Román komédia
társaság 
– szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Jackie, a szépfiú
(amerikai-hongkongi-kí-
nai akció-vígjáték, 1999)
22.15 Az örökség 
(román sor.)
23.30 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
0.00 Dexter 
(amerikai sorozat) 
(ismétlés)
1.00 Jackie, a szépfiú
(ismétlés)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.15 Columbo: 
Az ínyenc gyilkos 
(amerikai krimi, 1978)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 bgFATLdy 
(amerikai thriller, 2008)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.30 Mutassalak be 
a szüleimnek! 
– reality show
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Bűnös show 
– Dan capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Jackie Chan: 
Ikerhatás 2. 
(hongkongi akció-vígjá-
ték, 2004)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán 
(reality show)
7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.15 Atlantisz 
(francia-olasz kalandfilm,
1992)
11.30 Az öt csillagos 
otthon
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Médium 
- Veszedelmes erő 
(am.-német akcióthriller,
2003)
16.00 A cseresznye 
a tortán (reality show)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Aki tud 
az nyer - versenyshow
20.30 Farmer 
feleséget keresek 
(reality show)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show
23.30 Vadnyugati 
Casanova 
(olasz-spanyol-francia
western-vígjáték, 1972)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

7.00 Motorkerékpár-
építő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás
-  Vihar False Pass-nél
10.00 Piszkos munkák 
- Bójatisztítók
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Mercedes - Amg motor
13.00 A túlélés 
törvényei 
Európai Alpok

14.00 Állítólag... 
- Kutyaügyek
15.00 Piszkos munkák 
- Áfonyatermesztő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Ha befagy a pokol
18.00 Amcsi motorok 
- Sorozatgyártás
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Costa Rica-i esőerdő
20.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
21.00 Hogyan készült?
21.30 Piszkos munkák
22.30 Juliana új arca
23.30 A túlélés törvé-
nyei - Moab sivatag
0.30 Töréspont 
- Busz
1.30 Ross Kemp 
Afganisztánban
2.30 Végzetes 
másodpercek
3.00 Állítólag...

5.25 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Wild Card 
(amerikai dráma sorozat)
8.10 DP 2 tonomat
10.10 Vőlegény 
nyúlcipőben 
(amerikai-angol filmdrá-
ma, 2001) (ism.)
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 A farm (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 A románok kincsei
16.00 Wild Card 
(am. dráma sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 A törvény ereje 
– talk show
19.00 Biznisz óra
20.00 Az oroszlánok 
arénája 
– reality show
21.00 Hubble és tovább
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.10 Visszajátszás
1.30 Vallomások 
(ism.)
2.30 Közelről a világ
(ism.)
3.00 Tonomat DP 2
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás
8.00 Hírek, sport
8.10 Hangoló
9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra
16.00 Hírek
16.15 Hétköznapok igazsága
17.00 Nap-óra
17.30 Zene, zene, zenelánc
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár
15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Kulturális mozaik

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság - Hasznos tudnivalók
12.00 Híradás
12.10 Művelődési hírek
12.35 Kispad - sportműsor
13.05 Zenés üzenetek
14.00 Délutáni váltás - tájékoztató és szórakoztató műsor
Hírnegyedóra
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Figyelő, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden

HÉTFŐ
2010. december 13.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma a Juditok és a Loretták
ünnepelnek.
A Judit nõi név héber ere-
detû. Jelentése: Judeából
való nõ, zsidó nõ.
A Loretta Laura olasz nõi
név kicsinyítõképzõs alak-
ja.
Holnap Árpád napja lesz.
Vasárnap a Gabriellák és
Johannák ünnepelnek.
Hétfõn Luca és Otília nap-
ja lesz.

Évfordulók
• 1520-ban Luther Márton
nyilvánosan elégeti Wit-
tenbergben a kiközösítésé-
rõl szóló pápai rendeletet.
• 1901-ben elõször adják át
a Nobel-díjat.
• 1948-ban az ENSZ köz-
gyûlésén elfogadták az
Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatát.
• 1896-ban ezen a napon
hunyt el Alfred Nobel svéd
kémikus, mérnök, feltalá-
ló, a Nobel-díj megalapító-
ja.
Szombat, december 11.
Ez a nap az UNICEF szü-
letésnapja.
• 1865-ben Budapesten fel-

avatják a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia épületét.
Vasárnap, december 12.
• 1476-ban Aragóniai Beat-
rixot Magyar királynévá ko-
ronázzák.

Vicc
– Az én kisfiam rendkívüli
gyerek, tele van eredeti ötle-
tekkel, igaz, tanárúr?
– Ó igen, különösen ami a
helyesírást illeti.

Recept
Raffaello házilag
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 20
dkg kókuszreszelék, 25 dkg
tejpor, 20 dkg porcukor, 1 dl
víz, a golyók közepébe héj
nélküli mandulaszemek; a
bevonáshoz kb. 5-10 dkg kó-
kuszreszelék.
Elkészítés: A vizet a cukor-
ral, vajjal és a tejporral össze-
fõzzük. Amikor egynemû
krémet kapunk, belekeverjük
a kókuszt. Miután kihûlt a
keverék, kis diónyi golyókat
formázunk belõle, mind-
egyiknek a közepébe 1-1
szem mandulát teszünk. A
golyókat kókuszreszelékbe
forgatjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem kíméli magát, szinte ég a
keze alatt a munka. Az elért
eredményéért többen irigylik. Az
este meghitt hangulatban telik.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A mai nap folyamán az anyagi-
ak dominálnak. Munkahelyén
rendkívül produktív. Délutánra
beütemezhet egy vásárlókörutat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ne hagyja magát letargiába sod-
ródni. A kirakatok csillognak az
ünnepi készülõdés jegyében.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A sok munka miatt ideges han-
gulatban van. Ez fölösleges vi-
tákhoz vezethet. Szerencsére a
hét végére engedékenyebbé válik.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kedvesének érzelmei nem annyi-
ra mélyek, mint amennyire sze-
retné. Van esély arra, hogy az
ügy egyre laposabbá válik.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Lendületesen valósítja meg öt-
leteit, de az a veszély fenyegeti,
hogy elkapkod valamit. Ne le-
gyen türelmetlen a beosztottai-
val. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha hajlandó egy nem túl kelle-
mes fõnök kedvére tenni, anyagi
elõmenetel vár Önre. A dolgot
csak az nehezíti, hogy Ön ezt az
embert nem tartja nagyra.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ne gondoljon arra, hogy mit
hozhat a jövõ hét, örüljön a köze-
li hétvégének. Jó híreket kaphat
a családjáról.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Itt az ideje, hogy lépéseket tegyen
a karácsony elõtti bevásárlási pá-
nik megelõzésére. Ne bízzon sem-
mit a véletlenre.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Merkúr hátráló mozgásba
kezd, ami segítséget nyújt ahhoz,
hogy a beszéd alkalmával szé-
pen, érhetõen szóljunk. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A Vízöntõben a Hold. Csodás
meglepetésben részesül, amit Ön
nagyra értékel, és boldogan vi-
szonozza is. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Rengeteg munkája van, ami mi-
att kissé feszült. Ennek kimuta-
tását nem engedheti meg magá-
nak. Szánjon idõt a ruhatára fel-
frissítésére is. 
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Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Szerdán este legördült a
függöny a labdarúgó-

Bajnokok Ligája E, F, G és H
jelû csoportjában is. Amint
azt sejteni lehetett, a CFR
1907 nem tudta legyõzni az
AS Rómát (1–1), így a ko-
lozsváriak elbúcsúztak a to-
vábbi küzdelmektõl. 

Az olaszok a 21. percben
szereztek vezetést Borriello
révén, s aztán pragmatikus
játékkal õrizték azt. A „vas-
utasok” sokat veszélyeztet-
tek, de Traoré, Bjelanovics,
Bastos és Culio rendre ki-
hagyta helyzetét, csakúgy,
mint a másik oldalon
Borriello és Totti. A CFR
1907-nek mégis sikerült dön-
tetlenre mentenie az évad
utolsó mérkõzését, a 88. perc-
ben Lacina Traoré jól helye-
zett fejessel gyõzte le az addig
remeklõ Lobonþot, 1–1. A gól
után az elefántcsontparti csa-
tár háromszor is fityiszt mu-
tatott a közönség azon részé-
nek, amely rendre kifütyülte
korábbi ügyetlenkedéseit. Az
obszcén produkciót William
Collum skót játékvezetõ is
sárga lappal honorálta. 

Miután Münchenben a
Bayern semmi esélyt nem ha-
gyott az FC Bázelnek (3-0,
Ribéry 35., 50. és Timoscsuk
37. góljaival), az E csoport-
ból a német bajnok (15) és az
AS Róma (10) jutott tovább,
a 6 pontos svájci alakulat pe-
dig az Európa-ligában foly-
tathatja. 

AZ F csoportban a szlo-
vák MSK Zilina és a
Szpartak Moszkva találko-
zója rendbontás miatt félbe-

szakadt, és csak 20 perc ké-
séssel folytatódott. Végül a
vendégek nyertek 2-1-re, a
gólokat Alex (54.) és Ibson
(61.), illetve Majtan (48.)
szerezte. Az oroszok végül
nem érték el céljukat a BL-
ben, 9 pontjuk ugyanis csak
a tavaszi EL-szereplést bizto-
sító harmadik helyhez lett
elegendõ. Marseille-ben az
Olympique Brandao 81.
percben szerzett góljával 1-0-
ra verte a Chelsea-t, de a 12
pontos gyõztes és a 15 pon-
tos legyõzött is biztosította
helyét a legjobb 16 között. 

A G csoport utolsó fordu-
lójának eredményei már mit
sem változtathattak a dolgo-
kon, a Real Madrid (16 pont)
és az AC Milan (8) a BL-
tavaszban, az Ajax Amszter-
dam (7) pedig az EL-
tavaszban érdekelt. Szerdán
este a királyi gárda 4–0-ra
ütötte ki a francia AJ

Auxerre-t (gól: Benzema 12.,
72., 88., C. Ronaldo 49.), az
Ajax pedig 2–0-ra nyert Mi-
lánóban (gól: de Zeeuw 57.,
Alderweireld 66.). Jerzy
Dudeknek, a Real Madrid
második számú lengyel ka-
pusának eltört az állkapcsa,
miután az elsõ félidõ végén
szerencsétlenül ütközött Roy
Contou-val, a francia csapat
csatárával.

Végül is nem borult a pa-
pírforma a H csoportban
sem, ahonnan az Arsenal (12
pont) és az ukrán Sahtar
Donyeck (15) harcolta ki a
továbbjutást, az EL-helyet
pedig Sporting Braga (9)
csípte el. AZ Ágyusok sima
3–1-gyel hagyták pont nélkül
a BL-újonc szerb Partizan
Belgrádot, miután van Persie
30. – 11m), Walcott (73.) és
Nasri (77.) találataira csak
Cléo (52.) tudott válaszolni.
Donyeckben szûk öt perc

alatt kétszer is zördült a por-
tugál háló, Rat (78.) és Luiz
Adriano (83.) góljaival cso-
portelsõséget jelentõ 2–0-t ért
el a Sahtar az utolsó pillan-
tokig reménykedõ bragai gár-
da ellen. 

A nyolcaddöntõk párosítá-
sát december 17-én, pénte-
ken sorsolják ki az UEFA
nyoni székházában. A kvar-
tettek gyõzteseit (Bayern
München, Chelsea, Real
Madrid, Tottenham Hotspur,
Schalke 04, Manchester
United, FC Barcelona, Sah-
tar Donyeck) a csoportmá-
sodikokkal (Olympique Mar-
seille, AC Milan, Interna-
zionale, Olympique Lyon,
Valencia, FC Köbenhavn,
AS Róma, Arsenal) s miután
két azonos nemzetiségû csa-
pat nem találkozhat egymás-
sal, könnyen meglehet, hogy
három angol–olasz párharc
is összejön. 

Rali

Turós-Jakab László

Háromszázan jelentkez-
tek, de csak százan in-

dulhatnak a 2011-es, jubileu-
mi Monte Carlo-ralin, s Mar-
co Tempestini startja ezért
sem mindennapi fegyvertény.
A kolozsvári Napoca Rally
Academy olasz származású
pilótája nem ismeretlen a
kontinentális mezõnyben, hi-
szen 2009-ben és idén is Ke-
let Európa-kupát nyert. 

A maga 337,06 km-nyi
speciáljával a Francia Alpo-
kot bejáró, összesen 1341,75
km-es össztávból a Monte
Carlo-i a rali világbajnokság
egyik legnehezebb futama,
amely 2011-ben lesz száz-
éves. 1911-ben a francia Hen-
ri Rugier, tavaly pedig a finn
Mikko Hirvonen diadalmas-
kodott, s a két mérföldkõ kö-
zötti 76 kiírásból egyet ro-
mán versenyzõ nyert, Petre
Cristea, még 1936-ban. 

Marco Tempestini, vagy
közismert becenevén Tem-
pesta, tudatában van annak,
hogy a befutás vagy legalább
a Col de Turini, éjszakai lein-
tés is már nagy eredmény
lenne. Tempesta és navigáto-

ra, Dorin Pulpea a Transil-
vania Motorsport által elõké-
szített Peugeot 207 S2000-et
„lovagol meg” az Alpok jég-
csapdákkal teli útjain. „Kész
vagyok eleget tenni a nagy ki-
hívásnak, s biztos vagyok
benne, hogy nagy örömöt le-
lek majd a vezetésben” fogal-
maz Tempesta.   

A téli idõjárás az Alpok-
ban szeszélyes, s gyakran ha-
tározta meg a Monte Carlo-
rali végkimenetelét. A terep-
szemle most is nagy fontos-
ságú, a rali sajátosságainak
mihamarabbi felismerése
pedig döntõen nyomhat a
latban. 

A 2011. évi Monte Carlo-
ralit január 18. és 22. között
zajlik, s az Intercontinental
Rally Challenge (IRC) elsõ
futamának is számít. A mé-
dia ninden eddiginél figyel-
mesebben kívánja követni az
eseményeket, az Eurosport
például a 12 speciál élõ köz-
vetítésével szándékozik eljut-
ni 59 európai ország 121 mil-
lió nézõjéhez. Tavaly, Madei-
rában, Tempesta már bele-
kóstolt ugyan az IRC-
versenyek ízébe, de állítja,
hogy egy Monte Carlo-ralin
való indulás élménye semmi-
vel sem hasonlítható össze. 

Kézilabda

ÚMSZ

A világbajnoki ezüstér-
mes franciák elleni bra-

vúros, 21-18-as gyõzelem-
mel bejutott a középdöntõ-
be a magyar nõi kézilabda-
válogatott a dán–norvég kö-
zös rendezésû Európa-baj-
nokságon.

A szerda esti, lilleham-
meri mérkõzésen remek
védekezésüknek köszönhe-
tõen kerekedtek felül Mátéfi

Eszter tanítványai, akik vé-
gig magabiztosan irányítot-
tak és félidõben már 5 góllal
vezettek, 12-7. Szünet után
beleerõsítettek a franciák, az
58. percben 18-20-ig közelí-
tettek, de ennyi. A gyõzte-
sek góljain Bulath (5),
Szucsánszki (4), Sopronyi
(3), Vérten (2), Kovacsics
(2), Szamoránsky (2), Ko-
vacsicz (2) és Tomori oszto-
zott, a vesztesektõl Lac-
rabere (6) és Piejos (5) volt a
két legeredményesebb. 

A magyarok D csoportjá-

ban tegnap pihentek, ma az
olimpiai bajnok, címvédõ,
társrendezõ norvégok követ-
keznek. Azon a meccsen dõl
el, hogy a Mátéfi-csapat a
maximális 4-bõl 2, 3 vagy 4
pontot visz magával a 12-es
középdöntõbe. Kedden este a
norvégok 32-26-ra verték a
szlovénokat, így õk is pont-
veszteség nélkül várják a ma-
gyarok elleni megmérettetést.
A harmadik továbbjutó hely
sorsa felõl a ma esti fran-
cia–szlovén összecsapás
dönt. A larviki C csoportban

a svédek második mérkõzé-
süket is megnyerték (33-25 az
ukránokkal) és már készül-
hetnek a folytatásra. Egy má-
sik találkozón Németor-
szág–Hollandia 30-27 (17-
18). Az állás: 1. Svédország
4 pont, 2. Hollandia 2 (52-
43), 3. Németország 2 (55-
54), 4. Ukrajna 0. A román
válogatott a késõ esti mérkõ-
zésen találkozott a társrende-
zõ dánok legjobbjaival, s
szombaton a szerbek ellen
zárja szereplését az aalborgi
A csoportban. 

Vízilabda

T. J. L.

Hiába játszott hazai kö-
zönsége elõtt, Nagyvára-

don, a román vízilabda-válo-
gatott kiütéses vereséget
szenvedett a Világliga-selejte-
zõk második fordulójában.
Kovács István csapatát a
2009-ben Világligát nyert, ta-
valy pedig döntõs Monte-
negró legjobbjai oktatták: 6-

15 (1–2, 1–5, 1–4, 3–4). A tri-
kolóroktól Radu, Negrean,
Iosep, Goanþã R. Georgescu
és Kádár szerzett egy-egy
gólt. Ugyanabban a 2. cso-
portban az oroszok 9-3-ra
verték Isztambulban a törö-
köket. Két forduló után a sor-
rend: 1. Montenegró 6 pont
(31-8), 2. Románia 3 pont
(14-22), 3. Oroszország 3
pont (16-11), 4. Törökország
0 pont (5-25). A trikolórok
hátralevõ mûsora: 2011. ja-

nuár 25: Románia–Törökor-
szág; február 2: Romá-
nia–Oroszország; március
22: Montenegró–Románia.
április 19: Törökország–Ro-
mánia. Az elsõ csoportban:
Németország–Szerbia 9-13
(Magdeburgban) és Macedó-
nia–Spanyolország 8-12
(Szkopjéban). Az állás: 1.
Szerbia 6 pont (23-15), 2.
Spanyolország 4 (23-20), 3.
Németország 2 (21-24), Ma-
cedónia 0 (14-22).

A harmadik csoportban:
Görögország–Horvátország
4-10 (Athénban) és Hollan-
dia–Olaszország 6-16 (Eind-
hovenben). Az állás: 1.
Olaszország 6 pont (27-12),
2. Horvátország 6 (25-11), 3.
Görögország 0 (10-21), 4.
Hollandia 0 (13-31). 

Csak a három csoport-
gyõztes jut tovább, a né-
gyes döntõ (Final Four) há-
zigazdája játék nélkül lesz
a tagja. 

Súlyos vereség Nagyváradon

Gólt fejelt és fityiszt mutatott. Lacina Traoré botrányosan búcsúzott Kolozsvártól Fotó: Mediafax

Veretlen magyarok az Eb-n Labdarúgás 

T. J. L.

Hat kontinentális klub-
sorozat gyõztese, vala-

mint a házigazdákat képvi-
selõ együttes szerepel az
Abu-Dzabiban zajló labda-
rúgó-klubvilágbajnokságon.
Az idei az 50. a kiírások tör-
ténetében, de 1975-ben és
1978-ban nem játszották le
a tornákat. 1960-ban a Real
Madrid volt az elsõ, tavaly
pedig az FC Barcelona az
utolsó gyõztes. AZ AC
Milan nyolcszor jutott be a
döntõbe, és négyszer nyert.
1986-ban a Steaua vívta a fi-
nálét, de 1-0-ra kikapott az
argentin River Plate-tõl. 

Eddig Európa és Dél-
Amerika képviselõi testvéri-
esen megosztozva egyaránt
24 sikert zsebeltek be. Most
is a Bajnokok Ligája-címvé-
dõ olasz Internazionale Mi-
lánó és a Libertadores Ku-
pa-gyõztes brazil Inter-
nacional kiemelt, s mint
olyan, csak a legjobb négy
között lép pályára. 

Miután Massimo Mo-
ratti, a labdarúgó Bajnokok
Ligájában és az olasz baj-
nokságban is címvédõ Inter-
nazionale elnöke egyre ne-

hezebben viseli a csapat
vesszõfutását, szerdán érzé-
keltette, az együttesnek meg
kell nyernie az abu-dzabi
klubvilágbajnokságot, kü-
lönben Rafael Benitez veze-
tõedzõnek távoznia kell.

A szerda esti nyitómérkõ-
zésen a házigazda al-Vahda
3-0-ra gyõzött a pápua-új-
guineai Hekari United ellen,
a gólokat Hugo (40.),
Baiano (44.) és Abdul-
raheem (71.) szerezte. A ha-
zai alakulat ezzel továbbju-
tott, és az elõdöntõbe kerü-
lésért Ázsia bajnokával, a
dél-koreai Szongnam Ilhva
Csonmával találkozik. A
másik ágon, ma a mexikói
Pachuca a kongói Mazem-
bével játszik. A december
14-Ii keddi elõdöntõben a
brazil Internacional a
Pachuca/Mazembe meccs
gyõztesével találkozik, más-
nap pedig az Inter a
Szongnam Ilhva Cson-
ma/al -Vahda-ta lá lkozó
gyõztesével. 

Az 5. helyért december
15-én, szerdán, a harmadi-
kért pedig december 18-án,
szombaton játszanak. A ha-
zai idõ szerint 16 órakor
kezdõdõ bronzmeccset kö-
vetõen, 19 órától a finálét
rendezik meg. 

Bajnokok bajnoka fociban 

A kolozsvári olasz pilóta, Marco Tempestini az IRC-ben bizonyítana  

CFR-búcsú a BL-tõlTempesta Monte Carlóban
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Sike Lajos

Kiktõl kapta  az elismerõ
oklevelet?
– Húszéves a Román Ma-
dártani Egyesület, és a jeles
évfordulóra háromnapos
rendezvényen emlékeztünk
Piteºti-en. Persze hogy ott
voltam, hisz alapítótag va-
gyok. Egy fiatal biológussal,
Paulik Csillával képviseltem
Szatmár megyét. Annak
idején Medgyesen tartottuk
az alakuló ülést, az én tagsá-
gi könyvem, íme, a 35-ös
számot viseli. Akkor még
százan sem voltunk, ma ti-
zenkétezren vagyunk, ebbõl
132-en Szatmárban tevé-
kenykedünk, mert van már
külön szervezetünk is, sok
fiatallal, ami a madárvéde-
lem szempontjából remény-
keltõ. Különösen ha olyan
fiatalokat tudhatunk ma-
gunk közt, mint a mikolai
Lukács István, aki hetedikes
diákként csatlakozott hoz-
zánk, és ma az orvosi egye-
temre jár. Piteºti-en szép
számban összejöttünk, igaz,
volt mirõl tanácskoznunk,
hisz közismert, a moderni-
záció mennyire veszélyezteti
az élõvilágot, benne a mada-
rakat. Ha nem állunk a sar-
kunkra, még nagyobb lehet
a pusztulás, pótolhatatlan
fajok tûnhetnek el végleg.
Az egyik ajánlás az volt,
hogy tovább bõvítsük ma-
dárvédõ tevékenységünket,
és még több fiatalt vonjunk
be munkánkba.

Az ötvenvalahány éves
tanári pálya egészen más-
képpen indult. Talán nem is
sejthette, merre fordul-ka-
nyarog, és mi lesz a vége fe-
lé! Ha jól tudom, föld-
rajz–geológia szakot vég-
zett a régi Bolyain, ennek
ellenére az elején matema-
tikát és fizikát kellett taní-
tania. Mi történt?
– Semmi különös, csak az,
ami azokban az években sok

pedagógussal történt. Nagy
volt a tanárhiány, több szak-
tantárgyat képzetlen szemé-
lyek, jobb esetben végzett ta-
nítók adtak elõ. Akkor tarto-
mányi közigazgatásban él-
tünk, s bennünket Nagybá-
nyáról irányítottak. Engem
elõször Fernezelyre küldtek
volna matekot tanítani, de
mikor látták, hogy nem lel-
kesedem érte, akkor Halmi-
ba neveztek ki. Ott nagyon
meglepõdtek, de hiszen ne-
kik van számtantanáruk, ha
végzettsége nem is az, inkább
földrajzot és történelmet ta-
nítsak! Ezzel indultam, de
nem sokkal késõbb már a bi-
ológia is az enyém lett. Ezt
bántam legkevésbé, hisz a
Bolyain külön tanultunk nö-
vényföldrajzot és állatföldraj-
zot, benne rendszertant és az
élõ világ elterjedését, ami
már átvisz a biológiába, amit
én mindig szerettem. Nem
sokat tanítottam Halmiban,
a szomszédos Kökényesdre
helyeztek, ahol az érdeklõdé-
sem mind inkább a biológia
felé tolódott, miközben a kö-
rülmények okán a néprajzba
is egyre inkább belekóstol-
tam. Igazgató lettem, és igye-
keztem mind jobban bekap-
csolódni a település életébe,
sok embert, családot köze-
lebbrõl is megismerni, mert
úgy láttam, ez minden tekin-
tetben hasznomra válik. S
van még valami, ami megha-
tározta további életemet és
érdeklõdésemet. A környezõ
táj! Aki járt ott lent, a Túr al-
só folyásánál, annak nem
kell magyarázni, mennyire
megkapja az embert mind-
az, ami ott van: a lápi erdõk,
mocsarak, az árterület és a
vizek gazdag élõvilága, amit
az országhatár közelsége mi-
att sem háborgathattak. Va-
lóságos paradicsom a termé-
szettudomány iránt érdeklõ-
dõnek. Mivel a biológia sok
szemléltetést igényelt, gyak-
ran kivittem az osztályt a
helyszínre, mind több szem-

léltetõ eszközt gyûjtöttünk
be az erdõkbõl, láposokból
az iskolai laboratórium szá-
mára. Aztán elterjedt a falu-
ban, hogy tücsköt-bogarat
gyûjtünk, s az emberek
kezdték behozni az erdõn-
mezõn talált elhullott mada-
rakat és kisállatokat. Amit
én szépen preparálok, kitö-
mök, megõrzöm az utókor-
nak, mert közben a prepará-
lást is megtanultam. Annyi-
ra megszokták, hogy én
ilyesmivel is foglalkozom,
hogy jóval nyugdíjazásom
után, ide, Szatmárnémetibe
is behoznak egy-egy elhul-
lott ritka példányt. A vég-
eredményt az elõbb láttuk a
nagyszobában lévõ gyûjte-
ményben.

Csak nem azt akarja
mondani, hogy azt a renge-
teg madarat és kisemlõst a
tanár úr preparálta, konzer-
válta az utókornak?!
– De igen! S lám, érdemes
volt, mert ma délelõtt is két
osztály jött megnézni. Nem
jártam utána, de ismereteim
szerint máshol nincs Szat-
márnémetiben olyan gazdag
természettudományos gyûj-
temény, mint amit én hoz-
tam össze ötven év alatt a
Túr völgyében. Minden ér-
deklõdõ elõtt nyitva áll az aj-
tó. Mintegy kilencven ma-
dárfaj látható itt. Köztük
olyan ritkaságok, mint a réti-
canka, a kerecsensólyom és
a kabasólyom. A kisemlõsök
közül kiemelném a törpe cic-
kányt, amely olyan pici,
hogy tenyerünk egynegyedét
sem tölti be, vagy a nyusztot,
amely igen káros és nagy ét-
vágyú ragadozó. Kirándulá-
saink alkalmával ezen álla-
tok nagy többségét az iskolá-
sok a természetben is megis-
merhetik.

A helyi lapok az idén is
többször hirdették az ön
madármegfigyelési kirán-
dulásait. Alkalmam volt ta-

pasztalni legutóbb éppen a
remetei hegyen, hogy ezek
a kiruccanások vonzzák a
fiatalokat! Miért tartja fon-
tosnak az ilyesmit?
– Elsõsorban azért, mert a
természettudományos isme-
retük kevés és hézagos, amin
nem is csodálkozom, hisz az
utóbbi évtizedben az iskolai
tanrendben érezhetõen csök-
kent az ilyen órák száma. A
földrajzé és a biológiáé pél-
dául heti két óráról egy órá-
ra. Akkor, amikor a biológia
századát éljük, amikor a ter-
mészettudományok fonto-
sabbak az ember számára,
mint bármelyik eddigi kor-
szakban. Csak reméljük,
hogy a nagy vajúdással szü-
letõ új oktatási törvény vál-
toztat ezen az áldatlan hely-
zeten. Mi addig is javítunk
saját helyzetünkön, és igyek-
szünk még vonzóbbá tenni
egyesületünket. Nemrég a
szatmári Kossuth-kertben
felújított régi közfürdõ épü-
letében, a Zöldházban külön
irodát kaptunk, ahol isme-
retterjesztõ elõadásokat tar-
tunk, játékos versenyeket
szervezünk. Itt dolgozzuk fel
azokat az adatokat, amelye-
ket madárszámláláskor gyûj-
tünk az iskolásokkal, mert
az országos madárszám-
lásási akcióba is bevonjuk
õket. Tehát igyekszünk pó-

tolni azokat a dolgokat,
amelyeket a hivatásos okta-
tás elmulaszt. De nagyon
sok a pótolnivaló, ezt nem
csak én mondom.

Visszatérve a madarakra,
hadd kérdezzem meg: van-e
az ornitológusnak kedvenc
faja?
– Nem illene mondanom,
mert mind az kellene legyen,
mint ahogy az is, de én is
ember vagyok, s azok a ma-
darak állnak hozzám köze-
lebb, amelyek fizikailag is
közelebb vannak. Mint a cin-
kefélék, amelyek a városba,
így az én kertembe is be-be-
jönnek. Lám, most is vagy
kettõ ! Szép a tollazatuk, na-
gyon hasznosak, és „nyit-
nikék”-énekükkel õk hozzák
a tavaszt.

Említette a madárszám-
lálást. Sok aggodalomra ad-
nak okot a legfrissebb fel-
mérések?
– Elég sokra! Hét helyen
vizsgálódtunk, tapasztalata-
ink szerint mifelénk rohamo-
san csökken a fecskék szá-
ma, amit elsõsorban csökke-
nõ táplálkozási lehetõségük-
kel, a nem kellõen átgondolt
szúnyogirtással hozunk kap-
csolatba. A tavak és más vi-
zes élõhelyek kiszáradása
miatt kevesebb az olyan vé-

dett madár, mint a
szürkegém, a zöld- és a szür-
keküllõ, de pusztulnak az
énekes madarak is. Ugyan-
akkor szaporodnak a seregé-
lyek, a tõkés récék, dankasi-
rályok, s a sok elbokrosodott
rét, a szántóföldek elparlagi-
asodása miatt, a vadászok
örömére, például a fácánok.

Akkor menjünk vissza a
Túr-árterület gazdag élõvi-
lágából Kökényesdre, Szat-
már megye ma is egyik leg-
inkább hagyományõrzõ fa-
lujába. A néprajzkutatás is
magától jött, a helyzet hoz-
ta, mint a madárkutatást?
– Valóban a helyzet hozta. A
gazdasági és társadalmi vál-
tozások, az erõszakos kol-
lektivizálás, a férfiaknak a
városi építõtelepekre, gyá-
rakba hajtása valósággal fel-
forgatta a falut, megváltoz-
tatta az emberek életmódját.
A hagyományos paraszti
társadalom a szemünk elõtt
bomlott le, sokféle használa-
ti tárgy a padlásra vagy ép-
pen a szemétre került. Több
évszázados népi kultúra em-
lékei szorultak hátra, tûntek
el egyik napról a másikra.
Felelõs ember, pláné ha pe-
dagógus is, ezt nem nézhette
tétlenül.

Folytatása a 2. oldalon

Beszélgetõtársunk a szatmári magyarság egyik legismertebb

személyisége. Olyan sokan ismerik és szeretik, mint a népsze-

rû színészeket vagy énekeseket. Mert nemcsak tanár, de orni-

tológus, néprajzos, helytörténész, geológus, idõjárás-megfi-

gyelõ, kirándulásszervezõ, idegenvezetõ egy személyben. De

fõleg a szó eredeti értelmében vett népnevelõ! A sokféleség mi-

att nehéz volt eldönteni, mivel kezdjük beszélgetésünket, ám a

szerencse kisegített. Munkaasztalán friss elismerõ oklevél és

különdíjként vadonatúj iránytû, mutatva: a tanár úr jó irány-

ban tevékenykedett az elmúlt fél évszázadban. 

Ornitológus, néprajzos, népnevelõ. A Bo-
lyai Egyetemen 1957-ben földrajz–geológia
szakon diplomázik. Halmiban kezdi tanári
tevékenységét, majd Kökényesden folytatja,
ahol sokáig az iskola igazgatója is. A kör-
nyezet hatására az oktatás mellett ornitoló-
giával és néprajzzal is komolyabban foglal-

kozik. Alapító tagja az Országos Madártani
Egyesületnek, majd a Kriza János Néprajzi
Társaság is tagjai közé fogadja. Több köny-
ve jelent meg, számos elismerésben része-
sült, így a közösségért végzett tevékenységé-
ért megkapta a szatmári Szent-Györgyi Al-
bert Társaság díját is.

Értékek környezetében
Fazekas Lóránd ornitológus, néprajzos szerint a természettudomány oktatásában sok a pótolnivaló

A szerzõ felvétele

Fazekas Lóránd (1935, Szatmárnémeti)
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Farkas István

Eminem rajongóinak a
Facebook internetes oldalon
regisztrált száma meghalad-
ja Románia népességét – a
raptörténelem legnagyobb
hatású fehér énekesének 22
623 864 „ismerõse” van a
közösségi portálon. A romá-
niai középiskolás diákok 63
százaléka amint hazaér az
iskolából, legelõször a szá-
mítógépét kapcsolja be, leg-
többen a Facebook-pro-
filjukat töltik be – 50 százalé-
kuk naponta több órát csüng
a közösségi hálózaton. Lady
Gaga és Alicia Keys az
AIDS elleni idei világnapon
elköszönt a Facebook-tól
(azaz a velük kapcsolatban
lévõ rajongóktól), mert elé-
gedetlenek a Digitális Élet-
Áldozat akció sikerével, az-
az rossz szemmel nézik,
hogy sok millió rajongójuk
(Gagát például 24 millióan
követik) nem juttat elég tá-
mogatást a HIV-fertõzött és
AIDS-es afrikai és indiai
gyermekeknek. „Digitális
halálukból” csak akkor tá-
madnak fel, ha a rajongók
összedobnak egymillió dol-
lárt.

Ilyen és ehhez hasonló hí-
rek övezik David Fincher
legújabb, The social network

(A közösségi háló) címû filmjé-
nek fõszereplõjét, a Face-
bookot. Hollywood legna-
gyobb hatású, nagyjátékfil-
messé vált kliprendezõje
(1984-ben hívta fel magára a
figyelmet, egy cigizõ magza-
tot „szerepeltetõ” rákellenes
reklámfilmmel) a ’70-es évek
hiteles világát megrajzoló
Zodiákus (2007) után a szá-
zadforduló egyik legmarkán-
sabb internetes vívmányát
(vagy talán úgy is fogalmaz-
hatunk: legmeghatározóbb
élményét) veszi górcsõ alá, a
„cyberjárványét”, amely jó-
val túlmutat azon, hogy me-
lyik videót „lájkolta” a
szomszéd kislánya, vagy
hogy a kollégánk legutóbb
hány sárgarépát takarított be
FarmVille-jén.

Fincher a cybervilágban
kevésbé jártas nézõnek is
érthetõ köntösbe öltözteti a
Facebook-sztorit – a rossz-
májúak szerint sokkal in-
kább egy, helyesebben „a”
birodalom születésére kon-
centrálva, mintsem a közös-
ségi hálózatok természetére,
azokra a mozgatórugókra,
amelyek alakítják és befo-
lyásossá teszik a virtuális
találkahelye(ke)t. A közös-
ségi háló története – amely
Ben Mezrich 2009-es, Acci-
dental Billionaires (Véletlen

milliárdosok) címû tényre-
gényének adaptációja, saját
kutatásokkal kiegészítve –
2003 õszén kezdõdik, ami-
kor Mark Zuckerberg, a
„béna” harvardi diák szakít
barátnõjével, és unalmá-
ban/ szomorúságában létre-
hoz egy portált, amely elsõ
online órájában 450 látoga-
tót regisztrál. A FaceMash
miatt, amelyen az egyetem
feltört szerverérõl szárma-

zó, illegálisan eltulajdoní-
tott fotók alapján a csajokat
lehetett osztályozni, Markot
majdnem kiebrudalták az
egyetemrõl, de számára
már sokkal fontosabb volt a
felismerés, amelyre a portál
rávezette. Elõbb a Harvard
diákjait „összekötõ” Har-
vard Connection-ön dolgo-
zik, majd saját projektjén, a
TheFacebookon, amelybõl
a mai Facebook megszüle-

tett. Persze, mindezt nem
egyedül végezte, és éppen ez
teszi izgalmassá a filmet, rá-
világítva arra, hogy milyen,
etikusnak korántsem nevez-
hetõ cselekedetek hozzák
meg Zuckerberg számára a
több milliárdot, s hogyan
szélesedik a Facebook-
táborral (ahol, ugye, az em-
ber a barátaival találkozik)
együtt ellenségeinek a köre
is. Fincher viszont nem bí-

ráskodik, a döntést a nézõre
bízza.

A film legnagyobb erõssé-
ge az, ahogyan rávilágít a
modern kori (internetkori)
új, a valós életben esetlenül,
a cybertérben viszont titán-
ként mozgó embertípusra. A
»becsajozni« képtelen Mark
azért hozta létre közösségi
portálját, hogy annak
(tûz)falai mögé bújva levet-
kõzhesse gátlásait. Az új mé-
dia mutáns embere tehát tár-
sainak megteremtette a Para-
dicsomot. Míg a valóságban
csupán napi egy telefonhí-
vást kap valaki, addig az
interneten több száz „isme-
rõse”, akiket feltehetõen ma-
nipulált fotóval jelölt be,
kommentálja, „lájkolja” vir-
tuális tevékenységeit.

Az online közösségépítés
megalapítójáról szóló film
bár kissé eltúlozza, felna-
gyítja, kiszínesíti a valós té-
nyeket, ezzel nem árt a tör-
ténelemnek – elvégre nem is
dokumentumfilm. Ellenke-
zõleg, a játékfilmes elemek-
kel (is) keresi a tényeket és
igazságokat. Úgy kell tehát
viszonyulni ehhez a film-
hez, mint Facebook-
ismerõsünk által írt válasz-
hoz a „Mi jár a fejedben”
kérdésre. Ha tetszik, „lájk”,
ha nem, „donlájk”.

Szilvafás Nagy János bácsi
két csattanós pofon közti szü-
netben aláírta, hogy „jószán-
tából, senkitõl se kényszerít-
ve” belép a közösbe, amit
kommunista nyelven kollek-
tívnak hívtak. Éspedig azért
(így a nyilatkozat), mert meg-
gyõzõdött a közös munka és
vagyon elõnyeirõl. Amikor
átadta az aláírt papírt, érke-
zett a második pofon, azért,
hogy János bácsi el ne
mondja senkinek, hogyan és
miért szánta rá magát a belé-
pési nyilatkozat aláírására,
mert az „államtitok”.

A pártaktivista suhanc, aki
a suszterszéken tanulta meg
a mezõgazdaság csínját-bín-
ját, politikai hátterének tuda-
tában osztogatta a pofono-
kat a közöstõl vonakodó pa-
rasztok között. Egy hõs ka-
kadu volt, aki a megõszült,
munkában megkérgesedett
kezû földmûvest is képen
verte, ha nem úgy táncolt,
ahogyan õ fütyült.

A homokórán lassan per-
gett az idõ. Átvészelték a
„közös lónak túros a háta”
korszakot, miközben Szilva-
fás Nagy János bácsit elvitte
Szent Mihály lova, két fia pe-
dig komoly családapává em-
beresedett. Így érték meg azt
az idõt, amikor az „aranykor-
szak” fölött örökre beborult
az ég. A kollektív úgy széjjel-
ment, mint a szélvihar fújta
szénakazal, s mindenki vitte
onnan, amire csak rá tudta
tenni a kezét (elvégre közös
volt...). A két Kis Szilvafás,

ahogy János bácsi fiait nevez-
ték a faluban, hazavitte az
ekét, szekeret s mindazt, amit
az öreg annak idején kény-
szer-jószántából beadott. A
ló azonban kiöregedve örök-
re elszenderült, helyette má-
sikat hoztak a közösbõl, ami-
ért nem reklamált senki. A
nép magának tett igazságot,
de a magas polcokon még
mindig azok ültek, akik „em-
beribb” pofát vágva, sutyiban
csak a maguk zsebe dagadá-
sáért munkálkodtak. Most
már Kis Szilvafáséknak is
megvoltak a mezõgazdasági
eszközeik, csupán a földet
nem adta még vissza a kapzsi
állambácsi.

Aztán végre megszületett
a földeket, erdõket vissza-
szolgáltató törvény. A na-
gyobbik Kis Szilvafás elõ-
szedte tulajdonjogát bizonyí-
tó papírjait, és felment az
úgynevezett igazságot szol-
gáltató irodába. A küszöbön
egy pillanatig földbe gyöke-
rezett a lába, mert a bizott-
ságban ott ült az apját pofo-
zó elvtárs, méghozzá fõnöki
minõségben. A nagyobbik
Kis Szilvafás nem szólt sem-
mit, hanem egyenesen neki
adta oda a papírokat. Az
igazságtételre átvedlett alak
gyorsan átlapozta õket, az-
tán kihívta Kis Szilvafást az
irodából. Ott visszaadta az
iratokat, és félhangosan azt
mondta, hogy másnap dél-
után öt órára jöjjön fel, mert
minden el lesz intézve. Más-
nap délután az átvedlett po-

fozógépet egyedül találta a
hivatalban. Az újból átnézte
az iratokat, majd így szólt
rábeszélõ hangon: „Vannak
némi hibák az adatokban, de
azokat baráti alapon elintéz-
zük. Maga megértõ ember,
tudja: a kereket meg kell ola-
jozni egy kissé, hogy jól
menjen. Holnapután újra itt
talál, s ha elhozza az olajat,
öt perc alatt magáé a föld.”
Azzal visszaadta az iratokat.

A nagyobbik Kis Szilvafás
másodnap délután megjelent
az irodában, és a fõnök asz-
talára tett egy üveg gépolajat
és az iratokat. Az kidülledt
szemmel nézett rá, arca rák-
vörös lett, mintha a guta kör-
nyékezné, aztán elordította
magát: „Ember, tudja jól, mi-
lyen olajról van szó! Ha nem
hozza el, nem látja meg a
földjét.” A nagyobbik Kis
Szilvafás, hogy a gépolaj ki
ne ömöljön és az iratoknak
bajuk ne essék, a másik asz-
talra tette azokat, aztán csen-
desen a volt elvtárshoz ment,
átnyúlt az asztalon, gallérjá-
nál fogva kiemelte onnan, és
az asztalra ültette. A fõnök
„úr” két torokszorítás közti
szünetben aláírta a tulajdon-
jogot bizonyító papírt – „jó-
szántából, senkitõl se kény-
szerítve”. Kis Szilvafás bú-
csúzásképpen olyan frászt
kent le neki, hogy az asztal
alól nézett a világba. Az ajtó-
ból még visszafordult, és
hozzátette: „Aztán ezt el ne
mondja senkinek, mert ál-
lamtitok!”

Kalmár Zoltán

A pofon

Mozivászon

Gátlásokból közösséget

A Facebook már nem támaszkodik létrehozójára, Mark Zuckerbergre 
– David Fincher filmjébõl talán ez is kiderül

Folytatás az 1. oldalról

Cselekvésre buzdított az ak-
kori gyermeklap, a Jóbarát
felhívása is: mentsük meg
kallódó értékeinket! Meg-
született bennem egy népraj-
zi gyûjtemény létrehozásá-
nak gondolata. A szülõi láto-
gatásokat és más találkozá-
sokat felhasználva mondtam
az embereknek, mi a szándé-
kom, és hogy ne dobjanak el
semmiféle olyan régi esz-
közt, amire már nincs szük-
ségük, majd kiállítjuk, és
minden tárgynál feltüntetjük
az adományozó nevét. Ez
bizalmuk megnyerése miatt
nagyon fontos volt. Hozták
is nemsokára az elsõ tárgya-
kat. A legelsõt, egy kilencfió-
kos régi fûszertartót 1971.
február 27-én a 291-es ház-
szám alól, Komáromi Erzsé-
bettõl kaptam. Itt van ponto-
san feljegyezve a gyûjtemé-
nyes irkába, senkinek ne le-
gyen kétsége, hogy a tárgy
másfelé kerülhet. Aztán sor-
ra hoztak szenes vasalót,
mángorlót, motollát, cserép-
tányért, szilkét, csuprot, ká-
posztás fazekat, tésztaszû-
rõt, varrottas törülközõt és
amit csak el lehet képzelni.
Még most is hoznak, bár sok
száz tárgyat számlál és évek
óta közszemlére van téve a
kökényesdi gyûjtemény.
Íme, a füzet legutolsó be-
jegyzésében az áll, hogy
Tóth Imre a 435-ös házszám
alól, 2010. október 29-én egy
kazaltépõt ajándékozott a
köznek. Ez egy csúszós, hor-

gos rudacska, amit beszúr-
nak a szénakazalba, és szé-
nával húzzák ki.

Ha nem tévedek, a gyûj-
teménynek a felújított régi
iskolában találtak végleges
helyett, a nyáron megtar-
tott kökényesdi „múzeum-
avatóról” lapunk is beszá-
molt. A több évtizedes
gyûjtõmunka nyomán Fa-
zekas tanár úr igazi népraj-
zossá vált!
– Olyannyira, hogy közben
a Kriza János Néprajzi Tár-
saság tagjai sorába fogadott.
Mint utaltam rá, szinte ész-
revétlenül lettem néprajzos,
de mindenképpen a környe-
zet hatására. Az eltelt idõ-
ben aztán ösztönömmé vált
a szakma néhány alapvetõ
elvárása, ennek köszönhetõ-
en ma, hetvenhat évesen
sem tudok úgy vidékre men-
ni, hogy ne legyen nálam
messzelátó, fényképezõgép
és jegyzetfüzet. S az ember
mindig talál valamit, néha
olyasmit is, amivel korábban
nem találkozott. A nyáron
az egyik régi kõszegremetei
présház verandáján láthat-
tam egy úgynevezett kijóza-
nító padot. Egyszerûségé-
ben is elmés darab. Belsõ lá-
bai rövidebbek, így a pad a
fal felé dõl, és a rajta szundi-
káló részeg nem eshet le ró-
la. A néprajzban az is segí-
tett, hogy annak idején má-
sodik fokozati tanári vizsgá-
ra írtam egy falumonográfi-
át, amiben sok néprajz is
volt, s hogy a nagy tévedése-

ket elkerüljem, több ismert
magyar néprajzostól elolvas-
tam ezt-azt. A vizsga jól si-
került, de a monográfiát
már csak ’90 után, a
Lakitelek Alapítvány támo-
gatásával, egy pályázat ré-
vén tudtam könyv alakban
megjelentetni.

Azóta még írt néhány
könyvet.
– Néprajzit, természetisme-
retit, helytörténetit, mert
közben a sors helytörténészt
is csinált belõlem. A Hit és
hagyomány megírására,
amely Kökényesd szakrális
néprajzával foglalkozik, az
Apáczai Közalapítvány pá-
lyázata ösztönzött. Külön el-
ismerésben részesültem érte,
akárcsak a Tanári életutak cí-
mû kötetért. Készülõben van
Kökényesd bõvített monog-
ráfiája, amelyben többet fog-
lalkozom a népélettel és an-
nak változásaival, néhány
ma is élõ néphagyománnyal.
Persze, megkérdezhetik: mi-
lyen ornitológus vagyok,
hogy az általam kutatott ma-
darakról még nem adtam ki
egy nagyobb könyvet? Erre
azt válaszolom, hogy kicsi
az a terület a Túr völgyében,
amellyel foglalkozom, ma-
dárvilága több más kiad-
ványban, például az Erdélyi
Kárpát-Egyesület nyomtat-
ványaiban is megtalálható.
Társszerzõként két olyan
szakkönyvben is jelen va-
gyok „madaraimmal”, ame-
lyeket a középiskolások és
egyetemisták is forgatnak.

Értékek környezetében
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Tõkés újra 
hadat üzen 
- budapesti 
támogatással

Kis Tibor

Lényegében tûzszünet
omlott össze az erdélyi ma-
gyar politikában a hét végén
– azzal ugyanis, hogy Tõkés
László saját párt szervezésé-
re szánta el magát, valójában
egy amúgy sem túl mélyre
elásott csatabárdot kapott
elõ. 

Tõkés hadüzenetének
címzettje ugyanaz a szerve-
zet, amelyik mindig is volt:
az RMDSZ. Lépésének kö-
vetkezményei egyelõre bi-
zonytalanok. Egyvalami
azonban már most sem az:
döntésével lezárult az erdélyi
magyar politikában egy vi-
szonylag hosszú szélcsendes
idõszak. Ez a politikai tér
korábban is sokszor volt már
csatazajtól hangos. Némi
túlzással akár azt is lehetne
mondani, hogy Tõkés, ami-
kor csak tehette, rárontott az
RMDSZ-re. Általában õ
húzta a rövidebbet, ám amíg
ez bekövetkezett, sok csúnya
dolognak lehetett szemtanú-
ja – és gyakran elszenvedõje
– az ottani magyarság. Adó-
dik persze a kérdés: miért ép-
pen most láthatta elérkezett-
nek az idõt zászlóbontásra a
nimbuszában fogyatkozó ra-
dikális politikus? Ennek otta-
ni okai tényleg nemigen lát-
szanak: az RMDSZ rendben
abszolválta a legutóbbi vá-
lasztásokat, és eddig semmi
olyasmit nem tett a kor-
mánykoalíció tagjaként, ami
a választói bizalom megren-
dülésével járt volna. Ezért a
trónigény mostani bejelenté-
sének indokát nyilván má-
sutt érdemes keresni: Buda-
pesten. Ez az erdélyi magyar

vizeket felkavaró bejelentés
tudniillik egyértelmûen arról
árulkodik, hogy nemzetpoli-
tikájukban Orbánék semmit
sem tanultak és semmit sem
felejtettek elõzõ kormányza-
ti ciklusukból. Markó Béla
és csapata már akkor nagy
szálka volt a szemükben,
csak éppen nem sikerült ve-
lük elbánniuk – sem Tõkés,
sem Szász Jenõ segítségével.
Az egységbontó fideszes kí-
sérletek akkor rendre elbuk-
tak Erdélyben. Nyáron vi-
szont érvénybe lépett a meg-
osztási politika új kiadása, és
nem kizárólag Erdély vonat-
kozásában. Az Orbán-kor-
mány azóta már rövid úton
kitagadta a nemzetbõl a
szlovákiai Hidat, és közvet-
lenül a kárpátaljai választá-
sok elõtt köztörvényes gya-
núba keverte az ottani Fi-
desz-barátok ellenlábasának
számító UMDSZ-t. A jelek-
bõl ítélve most Erdélyen a
sor. Kövér László például
egyik legutóbbi tévés szerep-
lésében már elkezdte pedze-
getni, hogy az RMDSZ-re
tulajdonképpen nincs is
szükség – a párt nélkül is el-
érte volna az ottani magyar-
ság azokat az eredményeket,
amelyeket elért. A határon
túli magyar erõvonalak átraj-
zolására irányuló fideszes
próbálkozásokban nem csak
a közvetlen politikai szem-
pontok játszanak szerepet.
Alapvetõ kérdés az is: ki osz-
sza és kiknek az anyaországi
milliárdokat a határon túlra?
Erdélyben eddig ez a folya-
mat a szavazók által legiti-
mált, ám a Fidesz által deza-
vuált RMDSZ közremûkö-
désével zajlott. A nyár óta vi-
szont más a helyzet. Vajon
tényleg puszta inszinuáció
volna a Tõkés-párt színre lé-
pése és a püspök árnyékában
szervezõdõ alapítványok
(mindenekelõtt a gõzerõvel
alakuló erdélyi „demokrá-
cia-központok”) létrehozása

között szerves kapcsolatot
látni? S attól sem kell tartani,
hogy Tõkéséknek filléres
gondjaik lennének a mostani
vehemens és költséges párt-
gründolásban. 

Tõkés köszönete: 

saját pártot alapít

Adrian Popescu, 
Raluca Dumitriu

Saját pártja megalapításá-
val köszöni meg Tõkés Lász-
ló Markó Béláéknak a két
évvel ezelõtti europarlamen-
ti választásokon kapott tá-
mogatást. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács Szé-
kelyudvarhelyen tartott köz-
gyûlése az EMNT kétszáz-
harminc területi küldöttjé-
nek részvételével elhatározta
az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) létrehozását. „Sem
az RMDSZ, sem a Magyar
Polgári Párt (MPP) nem tel-
jesítette feladatát stratégiai
céljaink, az önrendelkezés, a

közösségi autonómiák, a
magyar nyelvû állami egye-
tem elérése, és a magyar
nyelv hivatalos nyelvként va-
ló elismerése érdekében Er-
délyben” – érvelt Toró T. Ti-
bor, az EMNT ügyvezetõ el-
nöke, az új párt  létrehozásá-
nak „imperatívusza” mel-
lett. Noha hivatalosan nem
nevesítették, Toró az EMNT
elnökségi tagjaiból választott
„kezdeményezõ csoporttal”
együtt foglalkozik az eljö-
vendõ EMNP létrehozásá-
val és bejegyeztetésével, leg-
késõbb a jövõ év nyarán. A
maga során, Tõkés László –
az EMNT újraválasztott el-
nöke – azzal vádolta az
RMDSZ-t, hogy „inkább
Bukarestet képviselte a ma-
gyarok elõtt, és nem a ma-
gyarokat Bukarestben”, és
bejelentette, hogy jövendõ
pártja „az autonómiapoliti-
ka szószólója” lesz mind a
romániai magyar választók
elõtt, mind a bukaresti ható-
ságok és a nemzetközi testü-
letek elõtt. Tõkés leszögezte,
hogy a budapesti kormány
támogatására támaszkodik,
amely a határon túli magya-
rok honosításáról szóló tör-

vény elfogadásával „immár
nem a határok revíziójára,
hanem a magyar nemzet ha-
tárok fölötti egyesítésére tö-
rekszik”. A „Tõkés-párt” lét-
rehozása mellett a széke-
lyudvarhelyi gyûlés részve-
või elfogadtak egy határoza-
tot, amelyben „felszólítják”
a bukaresti hatóságokat,
hogy változtassák meg Ro-
mánia nemzeti ünnepét. Ezt
azzal indokolják, hogy „a
romániai magyaroknak,
másfél millió állampolgár-
nak soha sem lesz okuk ün-
nepelni december elsején”.
A dokumentum tulajdon-
képpen Tõkés László de-
cember l-jén Budapesten el-
hangzott nyilatkozatát teszi
hivatalossá, miszerint Ro-
mánia nemzeti napja „a
gyász napja az ország min-
den magyarja számára”. 

„Számunkra nem  megle-
petés, hogy Tõkés létrehozza
ezt a pártot. Ez egy jól elõké-
szített terv volt, és mindent
elõre lehetett látni” – nyilat-
kozta a Gândulnak Lakatos
Péter. Az RMDSZ-képviselõ
elmondta, hogy „tizenöt
éven át Tõkés László folya-
matosan támadta az

RMDSZ-t, azt állította róla,
hogy pártként mûködik”. Ti-
zenöt évi támadás után, lát-
ván, hogy a dolgok nem úgy
alakulnak, ahogy szerette
volna, úgy gondolta, alakít
egy pártot, amelynek õ lesz a
vezére. Megpróbálta az
MPP-vel, de ez sem sikerült,
mert Szász Jenõt választot-
ták elnöknek. Most, Orbán
Viktor áldásával, sikerült ne-
ki. Mi számítottunk minder-
re, nem ér meglepetésként
bennünket” – tette hozzá La-
katos. 

A Tõkés László pártalapí-
tási döntésével kapcsolatos
kérdésre, valamint arra,
hogy milyen esélyei vannak
Tõkés pártjának az
RMDSZ-szel és az MPP-vel
szemben, Szász Jenõ, az
MPP elnöke, kijelentette:
„Tõkés úr húsz évet késett.
Ne feledjük, hogy Tõkés tag-
ja az RMDSZ-nek és az
RMDSZ európai parlamenti
képviselõje, tizenhárom
éven át pedig az RMDSZ
tiszteletbeli elnöke és az egy-
kori romániai magyar kom-
munisták, Verestóy, Frunda,
Domokos Géza, Markó és a
többiek szövetségese volt,
akiket nagyon nagy mérték-
ben segített abban, hogy ha-
talomra kerüljenek és húsz
évig megõrizzék hatalmu-
kat. Ha pedig most egy má-
sik pártot alapít magának –
amelyet már el is nevezett,
holott a gyerek még meg
sem született! –, nos ez a le-
hetõ legvilágosabb minõsíté-
se az RMDSZ-nek. És nem
hiszem, hogy bármi esélye is
lehet, mert a romániai ma-
gyaroknak most más, min-
denekelõtt gazdasági gond-
jaik vannak, politikai opció-
juk pedig világos, vagy az
RMDSZ kommunistáira
szavaznak, vagy ránk, az
MPP-re, amely az egyetlen
jobboldali és valóban anti-
kommunista párt.”
(Fordította: K. B. A.)

Ütõs lesz-e a pártütõk pártja?

Orbán Viktor – semmit sem 
tanult, semmit sem felejt

Tõkés László – Szász Jenõ 
szerint húsz évet késett

Toró T. Tibor 
–  a reménybeli pecsétõr
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Szõcs Levente

„A jelenlegi RMDSZ-
vezetés elsõsorban Bukarest-
ben keresi a megoldást az er-
délyi magyarság problémái-
ra. (...) A Reform Tömörülés
ezzel szemben a budapesti
megoldást helyezi elõtérbe,
ahol a romániai magyar kö-
zösség érdekeit jobban lehet
érvényesíteni.” Az idézett
szövegrész a Krónika 1999.
november 8-i számában je-
lent meg, a nyilatkozó pedig
Toró T. Tibor, a Reform Tö-
mörülés elnöke volt. Ma,
több mint egy évtizeddel ké-
sõbb, Toró T. Tibor az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) alelnöke, bejelen-
tett szándéka szerint pártala-
pító. Ott – Romániában –,
ahol a magyarok aránya hét
százalék alatti, a parlamenti
küszöb pedig öt százalék.
Vagyis olyasmire készül, ami
– az õ szavait használva –

felér egy atomfegyverrel:
pártpecsétre vágyik. (Köztu-
dottan mindkettõt a legrit-
kább esetben használják, el-
lenben gyakran emlegetik.)
Érdemes tehát odafigyelni a
véleményére…

De térjünk vissza az idõ-
ben, ugyanoda, az argu-
mentációért: „Azok a kap-
csolatok, amelyeket jó tíz
évvel ezelõtt kezdtünk ki-
építeni, most értek be, hi-
szen Magyarországon a
hozzánk hasonlóan gondol-
kodó barátaink vannak dön-
téshozó pozícióban. Mi ezt
a kapcsolatrendszert akar-
juk mûködtetni, és felaján-
lani egyrészt a helyi közös-
ségeknek, másrészt általá-
ban az erdélyi magyarság-
nak – mondta Toró Kézdi-
vásárhelyen.” 

Az 1999-es után jöhet az
idei „recept”: „Mi most ki-
vételes helyzetben vagyunk,
mert a kétharmados többsé-

get élvezõ Fidesz stratégiai
partnere az EMNT. Ez pe-
dig nagy felelõsséget és lehe-
tõséget is jelent, megpróbá-
lunk ennek megfelelni, a pár-
talapítás révén is.” (man-
na.ro, 2010. július 30.) 

Csak hogy világos legyen,
honnan fúj a szél! Természe-
tesen az sem érdektelen,
hogy kit fúj, és mennyire.
Mert Toró azt is mondja,
hogy a stratégiai partnerség-
nek árnyoldala is van, azok
számára, akik... nem straté-
giai partnerek. Nekik na-
gyon nehéz dolguk lesz a kö-
vetkezõ években… 

Eszembe jut errõl, hogy
2005. elején a D.A. Szövet-
ség egyik képviselõje az alsó-
ház mikrofonjától azzal uta-
sította rendre frissen ellen-
zékbe került kollégáit: „Pofa
be, most mi dirigálunk!” 

Persze az attitûd is fontos,
de a lényeg most más: „Az
RMDSZ meg van gyõzõdve,

hogy jó úton halad, és a bu-
karesti kijárás, »a fõnökkel
való jóban levés« eredmény-
re vezet.” (Manna.ro, 2010.
december 7.) 

Ami azt jelenti: Torónak
és társainak a diskurzusa
semmit nem változott az el-
múlt több mint tíz év alatt.
Ugyanazok a szavak: Vége a
hazug politikának, amelyik
csak beszél az autonómiáról!
Az Erdélyi Magyar Néppárt
képviselni fogja az autonó-
miát, hitelesen. Nem kunye-
rál érte Bukarestben, nem
somfordál a „fõnök” után,
hanem képvisel. Vége a kijá-
rásnak! 

A kérdés csak az, hogy
meddig folytató ez a diskur-
zus anélkül, hogy el kellene
mondani végre: pontosan
hogyan képzelik el az auto-
nómia képviseletét, mit is
kell érteni tulajdonképpen az
autonómia képviseletén? A
válaszokból bizonyára kide-

rülne az is, hogy miért van
szükség új pártra. 

Addig a csupán a sejtése-
inkre kell hagyatkoznunk.
Létezik egy csoport, amely
a kilencvenes évek eleje óta
nagyobb beleszólást követel
magának a romániai ma-
gyarság ügyeinek irányítá-
sába. Ha megnézzük, pár
kivétellel ugyanazok az em-
berek tüsténkednek a Tõ-
kés-párt körül, akik 1990-
ben Szõcs Gézát vizionál-
ták az RMDSZ elnöki szé-
kében. 

Az idõk folyamán aztán
sok mindennel próbálkoz-
tak. Közben folyamatosan
panaszkodtak Markóék
„diktatúrájára”, de koránt-
sem voltak eszköztelenek.
Az anyaországból ha nem
csurrant, hát cseppent a tá-
mogatás, az erdélyi magyar
sajtó nagy része pedig – mi-
közben úgymond Markóék
„csizmáját” nyögte – mesz-

szemenõen támogatta a
„belsõ ellenzéket”. Elég arra
gondolni, hogy a nemzeti és
székely „tanácsok” nem
szerteágazó tevékenységük-
kel vagy újszerû politizálá-
sukkal kerültek be a köztu-
datba. És jócskán bekerül-
tek, ha belegondolunk, hogy
az RMDSZ nem (jogilag) lé-
tezõ szervezettel egyezke-
dett, majd kötött választási
megállapodást. 

Persze Tõkésék a parla-
menti küszöbbel riogattak.
Vagy, mondjuk ki: zsaroltak.
Most Toró szerint atomfegy-
verrel felérõ pártpecsét fogja
kiegészíteni az arzenált,
hogy mire „az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt teljes fegyver-
zetében színre lép” (Duna
TV, dec. 6.), az RMDSZ
örüljön, ha megmarad az
Európai Néppárt tagjának. 

Ez nem új egység (a Fi-
desz elnöke szorgalmazza),
hanem – hidegháború.

Kis magyar hidegháború
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Az önutálatról

Mircea Cãrtãrescu

2000 körül volt, azt hi-
szem, mikor egy évre szóló
berlini ösztöndíjjal a zse-
bemben megérkeztem a
Prenzlauer Berg egyik mini-
malista stílusú éttermébe,
hogy megismerkedjem kol-
légáimmal: a világ klünbözõ
tájairól érkezett írókkal.
Köztük volt egy fiatal len-
gyel írónõ – mára híresség –,
Olga Tokarczuk. Rokon-
szenvesnek tûnt apró terme-
tével, rövidre nyírt hajával,
amelyet feketére festve hor-
dott annyi zselével, hogy tin-
csei sündisznótüskék módjá-
ra meredtek szerteszét.
Azonnal összebarátkoztunk
ezzel a nyílt és vidám lány-
nyal, és külön kis, kelet-euró-
pai zugunkban sokat beszél-
gettünk közös dolgainkról: a
kommunizmus által hátra-
hagyott örökségrõl. Hason-
lóságokról, eltérésekrõl, sza-
kaszokról... Kiderült, hogy
akárcsak Románia, Lengyel-
ország „csata utáni állapot-
ban” leledzett: két összeza-
varodott világ, amely nem
talál kapaszkodókat, és ame-
lyet keresztútként rémisztget
az átmenet. Számomra
azonban a két világ, a Vas-
függöny lehullása elõtti és
utáni is, összehasonlíthatat-
lan volt. Érzelmektõl és a ki-
tûnõ asztali bortól –  talán
túlontúl – duzzadó beszéd-
ben fejeztem ki csodálato-
mat a lengyel nemzet, de fõ-
ként messzemenõ kiábrán-
dultságomat a romániai álla-
potok iránt. Beszéltem Olgá-
nak a kommunista és a
szekus szervek makacs „ki-
tartásáról”, gyalázatról és
manipulációról, hozzá nem
értésrõl és korrupcióról –
egy beteg néprõl, amelytõl
semmi jót várni nem lehet.
Nem kerültem meg Ciorant,
a történelem bojkottját, a
„parasztnép” örökös bele-
nyugvását (a lengyel és a
magyar arisztrokrácia ezzel
szemben erõs volt és nagy-
számú), és nem feledkeztem
meg az ortodox egyház kon-
zervativizmusáról és autiz-
musáról sem, ismét csak
szemben az óriási szereppel,
amit a lengyelek történelmé-
ben a katolikus egyház ját-
szott, ide értve a kommuniz-
mussal szembeni ellenállást.
Kiöntöttem, ahogy mondani
szokás, összes keserûsége-
met, tehetetlen dühömet, a
népem tévelygései felett ér-
zett keserûségemet, amiért
egyetlen módon tud csak lé-
tezni: maga alatt vágva el a
fát, átkozva a szomszéd
kecskéjét, maga után lehúz-
va a tömegbõl kiemelkedni
próbáló honfitársait. Hazug-
ság, gyûlölködés, ellenséges-
ség minden ellen, ami nemes
és igaz – ezt láttam magam
körül nap mint nap, ebben a
mocsokban voltam kényte-
len élni. – Reménytelen nép,
állapítottam meg élesen. Ol-
ga türelmessen hallgatott,
egyik cigarettáját a másik

után gyújtva, és miután vég-
re befejeztem is, hosszú idõ-
re hallgatásba burkolózott.
Majd azt mondta: „Sorra
vetted a románok több nega-
tív tulajdonságát, de azt hi-
szem, kifelejtetted a nekünk,
kívülállóknak legnyilvánva-
lóbbat. Éspedig hogy a ro-
mán az egyetlen, aki szünet
nélkül szidja saját népét...”
Majd újabb szünet után hoz-
záfûzte: „Persze mindannyi-
an nyíltan beszélünk a világ-
ban, országunkban, emberi
közösségeinkben lévõ rossz-
ról. De nem tulajdonítjuk
ezeket magának a népnek,
hanem a politikai struktú-
ráknak, igazságszolgáltatás-
nak, törvényeknek... Akar-
va, nem akarva mindannyi-
an szolidárisak vagyunk a
néppel, amelybõl eredünk,

és ez a hovatartozás büszke-
ség forrása kellene hogy le-
gyen, nem az önutálaté...”
Furcsa, mennyire megérin-
tettek a lengyel írónõ szavai.
Mintha álomból ébredtem
volna. Hirtelen rájöttem,
mennyi igazság van abban,
amit mond. 1989 után egy
évtizeden át egyebet sem tet-
tem, mint tûrtem egyik sok-
kot a másik után, egyik ütést
a másik után, saját honfitár-
saim részérõl. Persze nem
hittem soha a kommunista
propaganda által hirdetett
csodálatos nemzetben,
amelyhez foghatóan dolgos,
okos és erkölcsös nincs még
egy a földkerekségen. A
kommunizmus azonban né-
hány intézménybe, illetve
néhány kézbe vonta össze a
hitványságot. Akkor a több-
ség – a diktatúra rabszolgái –
tisztának tûnt elõttem. Újab-
ban látnom kellett, hogy az
emberi szenny mindent be-
borít. Önbecsülésem az
utóbbi években valósággal
összeomlott. Semmirekellõ
népbõl való semmirekellõ-
nek éreztem magam. A ro-
mánsággal szembeni kiáb-
rándultságom, afölött érzett
kétségbeesésem, hogy min-
den téren utolsók vagyunk
Európában, hogy a világsaj-
tó csakis román bûnözõkrõl
ír – román koldusokról, tol-
vajokról és vadállatokról –,
fokozatosan a saját magam-
mal szembeni gyûlöletbe és
megvetésbe fordult. Valójá-
ban az önutálat hangja szólt
belõlem Olga elõtt. Amikor
pedig valaki ide jut, nagy baj
van. Amikor dosztojevszkiji
önmarcangolással összeté-
veszti a közösségét egy ma-
roknyi gátlástalan emberrel,

a tévéhisztériával, a mûkö-
désképtelen intézményekkel,
a jól „karbantartott” vásári
hangulattal. Amikor hagyja,
hogy a hazaszeretet leépül-
jön, és hiteltelenné váljon,
Vadimok, Becalik vagy
Ponták „kezén”. Mondtam
már korábban is: annyira jó
vagy rossz nemzet vagyunk,
mint bármelyik más. Csak-
hogy megnyomorítanak –
ahogy Eminescu mondaná –
a dicsvágyó nyomorultak.
(Fordította: Sz. L.)

A putyinizmus 

tündöklése 

és bukása

Ljudmila Alekszejava

A hosszú hibernálásból
1989–1990-ben ébredezõ,
gorbacsovi Szovjetunióban
éledni látszó orosz civil tár-
sadalom túlságosan is gyor-
san visszaszorult. A Szovjet-
unió összeomlását követõ
döbbenetes megélhetési ne-
hézségek mindennapos
gondjai arra ösztökélték az
oroszokat, hogy családjuk
legsürgetõbb szükségleteinek
kielégítésére összpontosítsa-
nak. Beállt a polgári közöny
állapota. Vlagyimir Putyin
tehát egy uralkodó számára
lehetõ legjobb pillanatban
került hatalomra – amikor a
nép „hallgat, mint a sír”.
Putyin ezt az apátiát rava-
szul összekapcsolta a poszt-
szovjet gazdaság növekedé-
sének elsõ jeleivel, hogy egy
új társadalmi szerzõdést kös-
sön: emeli az életszínvona-
lat, cserében az oroszok elfo-
gadják alkotmányos jogaik
szigorú korlátozását. Egé-
szen a legutóbbi idõkig
mindkét fél tartotta magát
ehhez a hallgatólagos megál-
lapodáshoz. Ám a globális
pénzügyi válság kirobbanása
után a Kreml már nem tudta
biztosítani az életszínvonal
emelését, ezért mindenkép-
pen új társadalmi szerzõdés-
nek kell születnie, különö-
sen, mivel egy új, már a
posztszovjet érában felnõtt
nemzedék lépett be a politi-
kába, egy olyan generáció,
amelyet már nem mérgezett
az a félelem, amely elõdeik-
be a szovjet állami terror év-
tizedei alatt beleivódott.
Putyin és környezete az el-
múlt évtizedben még tovább
feszítette a húrt, de szinte
semmilyen ellenállást nem
tapasztalt teljhatalmi törek-
véseivel szemben. Mára az
Oroszország alkotmányá-
ban felsorolt polgári és politi-
kai jogok közül egy maradt
meg: az ország elhagyásá-
nak és a visszatérésnek a jo-
ga. Az összes többi elveszett,
vagy jelentõsen csorbult.
Ám az orosz polgárok, ki-
vált a fiatalabbak kezdik fel-
ismerni, mit vesztettek. Rá-
adásul a posztszovjet nemze-
déknek egészen más elkép-
zelése van a tisztes megélhe-
tésrõl, mint a szüleiknek,
ezért az igényeik nagyobbak.

Sokan utaznak külföldre,
mindannyian néznek külföl-
di filmeket, s látják, hogy a
hozzájuk hasonló társadalmi
státusban lévõ nyugatiak
sokkal kényelmesebb életet
élnek, mint õk. A szovjet
emberek többségének nem
volt autója, nyaralója, még
saját lakása sem. Ma egy fia-
tal kisemmizettnek érzi ma-
gát, ha ezekkel nem rendel-
kezik. Eleinte az emberek
nem foglalkoztak a polgári
jogokkal, mivel a jólét koráb-
ban ismeretlen lehetõségei-
nek kihasználására töreked-
tek. Arra számítottak, hogy
a Kreml megteremti ehhez a
feltételeket. Most már azon-
ban kezdik fokozatosan felis-
merni, hogy a kormány erre
képtelen. Az alkotmányos
jogok helyreállításáért folyó
harc 2009-ben vált egyálta-
lán észrevehetõvé. A moszk-
vai Gyõzelem (Triumfal-
naja) téren tüntetõk követke-
zetesen követelték A békés
gyülekezés jogát rögzítõ 31.
cikkely tiszteletben tartását.
A Dvizsenyije-31, a hasonló
gondolkodású ellenzékiek
ernyõszervezete gyorsan ter-
jeszkedett, s két hónapja egy
idõben szervezett tüntetést
Moszkván kívül még negy-
vennyolc városban a szabad

gyülekezés jogának védel-
mében. (…) Vannak más je-
lei is a civil ébredésének, kü-
lönösen az interneten, amit
a Kreml nem tud úgy ellen-
õrizni, mint a többi médiát.
A polgárok elkezdték ön-
szervezõdésre használni az
internetet, például különbö-
zõ városokban egyidejû
flash mobokat hirdetnek.
Legutóbb az internet segítsé-
gével leplezték le nyilváno-
san, hogy a hatóságok mi-
ként sértik meg az emberi jo-
gokat, mivel az errõl készült
képek a világhálón azonnal
hozzáférhetõvé váltak min-
denki számára. A hatósá-
goknak el kellett számolniuk
a történtekkel, meg kellett
büntetniük embereiket, akik
ily módon reflektorfénybe
kerültek. Az orosz szövetsé-
gi kormány és a regionális
hatóságok riadót fújtak a
gyorsan erõsödõ civil aktivi-
tás láttán. Ám most is csak a
régi módszerekkel – elnyo-
más, megfélemlítés, félretájé-
koztatás – reagálnak, mintha
mit se változott volna a vi-
lág. A 2011 decemberében
esedékes parlamenti válasz-
tásokra és a 2012 márciusá-
ban következõ elnökválasz-
tásra tekintettel is felettébb

idegesek a vezetõk a civil
mozgalmak erõsödése miatt.
Nem nehéz rájönni, miért.
(…) (Projekt Syndicate)

Kettészakadó 
harmadik 
köztársaság 

Jacek Zakowski
A volt szocialista ország a

rendszerváltás óta eltelt két
évtized során két táborra
szakadt. A tekintélyes szoci-
ológus szerint nincs esély a
lengyel keresztény-nemzeti
konzervatívok és a polgári
erõk közötti konszenzusra,
ezért ideológiai autonómiá-
ra van szükség. 

„Radoslaw Markowski
szociológus egy konferenci-
án felvetette, majd aztán a
Gazeta Wyborczában is megír-
ta, hogy Lengyelország
problémáira a szekértáborok
elválasztása lehet a megol-
dás. Miért is kellene minden
részletkérdésrõl vitát rendez-
ni? Miért kellene minden
kérdésben egyetértenie a vi-
lági, nyugatias értékeket val-
ló lengyeleknek és a nemze-
ti, katolikus oldalnak?” – te-
szi fel a kérdést Jacek Za-
kowski publicista a Polityka
hasábjain. Az 1989-es rend-
szerváltás, a harmadik köz-
társaság megalapítása külön-
leges történelmi lehetõséget
teremtett Lengyelországban.
A rendszerváltás eufóriájá-
ban sikerült legalább az alap-
vetõ kérdésekben – az
euroatlanti integráció ügyé-
ben, az alkotmány dolgá-
ban, sõt még az abortusszal
kapcsolatban is – konszen-
zust kialakítani. A helyzet
mára megváltozott, a len-
gyel társadalom a rendszer-
váltás óta rendkívül megosz-
tottá vált – írja Zakowski.
Az ország ma már ott tart,
hogy a választások vesztesei
nem ismerik el a gyõztes le-
gitimitását, és az alapvetõ in-
tézmények demokratikus
mivoltát vonják kétségbe.
Mint arról a New York Times
is beszámol, a lengyelek
mintha csak katasztrófák
idején és elnyomás alatt tud-
nának békességében élni,
normális idõkben viszont
azonnal belsõ ellenséget ke-
resnek. Zakowski szerint a
megosztottság oka az, hogy
a demokratikus kultúra és a
polgári erények megerõsíté-
sével senki sem törõdött.
Csakhogy ezek nélkül egy fi-
atal demokráciában a jogál-
lamiság és a társadalmi szo-
lidaritás szép lassan meg-
gyengül. A demokratikus in-
tézmények fenntartása lehe-
tetlen aktív polgárok nélkül.
A Kaczyñski-fivérek vezette
jobboldal sikerének titka az a
felismerés volt, hogy a har-
madik köztársaság demokra-
tikus kultúrája helyett inkább
történelmi értékekre kell ala-
pozni a politikát, hiszen az
emberek ez utóbbiakkal kön-
nyebben azonosulnak. A
média, az iskolák, a kórhá-
zak, az egyházak és a civil
szervezetek is egyértelmûen
valamelyik táborhoz kezdtek

kötõdni, így maguk is a szét-
húzást erõsítették. Ezzel pe-
dig lehetõvé vált az állam-
polgárokat elválasztó identi-
tások elmélyítése és újrater-
melése. Az ördögi kör bezá-
rult. A politikában így már
esélye sincs a konszenzuske-
resésnek: a két oldal csak ar-
ra törekszik, hogy saját tábo-
rát minél inkább mobilizálja,
a másik oldal meggyõzése
szóba sem jön. Az ideológiai
törésvonalak mentén kiala-
kult kétpártrendszer pedig a
szekértáborok radikalizáló-
dásához vezet. Markowski
szerint a meddõ ideológiai
viták helyett el kellene ismer-
ni, hogy nincs remény a ket-
tészakadt lengyel társada-
lom egyesítésére. Ahelyett,
hogy megpróbálnának a je-
lenleg kormányzó, nyugati-
as értékeket valló Polgári
Platform (PO), illetve a Jog
és Igazságosság (PIS) párt ál-
tal képviselt keresztény-nem-
zeti oldal hívei számára egy-
aránt elfogadható elveken
alapuló oktatást, adórend-
szert, egészségügyet létre-
hozni, inkább hermetikusan
el kellene különíteni a két tá-
bort. (...) A legjobb az lenne,
ha Lengyelország területileg
is önálló, autonóm közössé-
gekre bomlana, hiszen így a
szimbolikus politizálás terén
is elkülönülhetne a két tábor.
Ha erre nincs mód, akkor
legalább nem-területi ideoló-
giai autonómiára van szük-
ség. Bár Markowski javasla-
ta részben provokatív-szatiri-
kus felvetés, az ötlet nem tel-
jesen légbõl kapott. A len-
gyel szociológus hivatkozik
is Arendt Lijphart tekintélyes
holland politológus konszen-
zuális- demokrácia-elméleté-
re. Lijphart könyveiben azt
igyekszik bizonyítani, hogy a
megosztott társadalmak sike-
resebben és hatékonyabban
mûködnek, ha a különbözõ
etnikai, nemzeti vagy ideoló-
giai táborok valamilyen auto-
nómiával rendelkeznek. Egy
kvázi-föderális berendezke-
dés csak a legszükségesebb
kérdésekre korlátozza a tábo-
rok közötti egyetértés szüksé-
gességét, lehetõséget teremt-
ve ezzel a különbözõ csopor-
tok közötti békés egymás
mellett élésre, és párhuzamos
oktatási, egészségügyi, szoci-
ális intézményrendszerek ki-
alakítására. (...) Markowski
javaslata azonban mégsem
kielégítõ – teszi gyorsan hoz-
zá a publicista. A társadalmi
szakadék intézményesítése
végképp megszüntetné az
egységes lengyel nyilvános-
ság lehetõségét. Az évek óta
a felbomlás határán álló Bel-
gium intõ példa arra, hogy a
konszenzuális demokrácia
nem stabil. Mi lenne hát a
megoldás? Zakowski szerint
mindenekelõtt a demokrati-
kus kultúra erõsítésére, füg-
getlen médiára és a kétpárt-
rendszer felszámolására len-
ne szükség. A kérdés már
csak az, hogy ha tényleg ki-
haltak a lengyel demokrati-
kus tyúkok, akkor vajon ki
fogja megtojni a demokrati-
kus kultúra tojását.
(metazin.hu)

Késõi felismerések

Mircea Cãrtãrescu 
– örökös tisztítótûzben

Vlagyimir Putyin 
– nehéz lesz a civilekkel
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Deák Levente

A 2010. november 19–20-i
Törvénytárban egy lezárat-
lan magyar kárpótlási ügyet
mutattunk be olvasóinknak.
Az igényjogosult jogorvos-
lattal élt a magyarországi
igazságügyi hivatal elsõ-
fokon hozott határozata el-
len. Azt az állítását, hogy
testvére nem lévén, neki
szovjet hadifogságban el-
hunyt apja után a teljes ösz-
szegû kártalanítás jár, két
tanúvallomással támasztot-
ta alá. Ezeket itthoni köz-
jegyzõ hitelesítette, majd
ezeket és  fordításukat – a
fordító aláírásának közjegy-
zõvel történt hitelesítésével
–  csatolta keresetleveléhez.
Az ügyintézés során az ere-
deti tanúnyilatkozatoknak
és ezek fordításának apos-
tille záradékkal történõ ellá-
tása is felmerült, amire
azonban végül nem került
sor. Hogy miért nem, erre a
következõkben megkísér-
lem a válaszadást, annál is
inkább, mert ennek a kér-
désnek minden összefüggé-
sét, jogszabályi hátterét
nem mindenki ismeri.

Az iratok felülhitelesíté-

sét kiiktató Hágai egyez-
ményt 1961. október 5-én
fogadták el, amihez késõbb
Románia is csatlakozott.
Ennek a nemzetközi egyez-
ménynek legfontosabb elõ-
írása az volt (és mai is az) ,
hogy a felülhitelesítés he-
lyett a csatlakozott államok
közötti kapcsolatokban a
külföldi felhasználású ira-
tokat legtöbb apostille zára-
dékkal kell ellátni. De még
erre sincs szükség akkor, ha
kétoldalú jogsegély egyez-
ményben viszonyossági
alapon  a két szerzõdéskötõ
állam elfogadja a másik ál-
lamban felülhitelesítés
vagy apostille-záradék nél-
kül érvényesnek elismert
iratot.

A vonatkozó hazai alap-
jogszabály az 1999.évi 66.
kormányrendelet (az 1999.
augusztus 26-i 408. Hivatalos
Közlönyben), amelyet a
2000. évi 52. törvénnyel
hagytak jóvá (a 2000. április
20-i 169. Hivatalos Közlöny-
ben). Ezt azóta többször
módosították, legutóbb az-
zal a 2010. évi 202. törvény-
nyel, amelyet az igazságügyi
kis reformtörvénynek nevez-
tek el. A 66. kormányrende-

let 3. szakaszának  elsõ be-
kezdése szinte szó szerint át-
veszi a Hágai egyezménybõl
azt a kitételt, hogy az egyez-
ményhez csatlakozott álla-
mok a legtöbb, amit egy má-
sik csatlakozott államtól kér-
hetnek, az az iratok apostille
záradékkal történõ ellátása,
ami az iraton szereplõ alá-
írás hitelességét, az aláíró
személy minõségét, az ira-
ton szereplõ bélyegzõ vagy
pecsét azonosságát bizonyít-
ja. Majd a második bekez-
dés szerint  még ezt sem kö-
vetelik meg akkor, ha ezt az
iratot a felhasználó állam
törvénye, szabályrendelete,
bevett gyakorlata, illetve két-
oldalú egyezmény szükség-
telennek tartja.

A 66. kormányrendelet el-
sõ szakasza a hivatalos ira-
tokat négy pontba (a–d)
sorolja, majd a 2. szakasz-
ban a záradéknak az iratra
történõ rávezetését három
hazai szervre bízza: a tör-
vényszékekre, a közjegyzõi
kamarákra és a prefek-
túrákra. Vegyük ezeket sor-
jában. A törvényszékek ille-
tékesek az apostille-záradék-
nak a törvénykezési (a bíró-
sági) eljárásban kiállított kü-

lönféle hivatalos iratokra, a
hivatalos bejegyzésekre, a
pontos keltezéssel ellátott
okmányokra és a magánok-
iratokon szereplõ aláírások
hitelességét tanúsító iratokra
történõ rávezetésére. A kü-
lönféle, a közigazgatási eljá-
rásban kiállított iratokra az
apostille záradékot a prefek-
túra vezeti rá, legújabban a
közjegyzõk aláírta okiratok-
ra pedig maguk a közjegyzõi
kamarák vagy ezek megyei
irodái.

Az apostille-záradék min-
den tagországban egyfor-
ma, 9 cm oldalú négyzet, a
következõ szöveget tartal-
mazó „pecsét”: „Apostille –
Convention de la Haye du 5
Octobre 1961.”

Az írásom elején szóba
hozott kárpótlási ügyre
visszatérve, egy, még  2006
elején történt levélváltásra
is emlékeztetni szeretném
olvasóinkat. A magyaror-
szági Központi Igazságügyi
Hivatal Kárpótlási Fõosztá-
lya, érdeklõdésemre, osztva
levelemben kifejtett állás-
pontomat (amit itt most
összefoglaltam), egyebek
mellett a következõket vála-
szolta: „Az Ön által hivat-

kozott magyar–román jog-
segélyegyezményben foglal-
tak a viszonosság elvét kö-
vetik. Azaz, a Romániában
hiteles másolatnak minõsü-
lõ okiratokat Magyarorszá-
gon is annak kell tekinteni,
és ez fordítva is igaz. Az
Igazságügyi Hivatal tehát
elfogadja az okirati bizonyí-
ték román közjegyzõ által
hitelesített másolatát, an-
nak Apostille záradékkal
történõ felülhitelesítése nél-
kül is. Amennyiben az ügy-
fél eredeti, vagy román köz-
jegyzõ által hitelesített má-
solati példányt csatol kérel-
méhez, célszerû ezt hiteles
magyar fordítással együtt
küldeni a hivatal részére. A
magyar fordítás nélküli ok-
iratokat ugyan lefordíttatja
a hivatal, azonban ez jelen-
tõsen megnöveli az ügyinté-
zés idejét.”

A két ország közötti jog-
segélyegyezményt Románia
az 1958. évi 505. törvény-
erejû rendelettel ratifikálta.
(az 1959. január 17-i 2. Hi-
vatalos Közlönyben olvasha-
tó.) Tudomásom szerint ma
is ez van hatályban. Az
egyezmény  I. részének Ál-
talános rendelkezések fejezeté-

ben, az iratok érvényessé-
gérõl szóló alfejezetében, a
18. szakasz 1. és 2. pontjá-
ban röviden az áll, hogy a
szerzõdõ felek kölcsönösen
érvényesnek ismerik el azo-
kat az iratokat, amelyeket
az egyik vagy a másik állam
területén, hivatali hatáskör-
rel rendelkezõ, a belsõ hatá-
lyos törvények elõírta alaki-
sági feltételek betartásával,
hivatalos béllyegzõvel ellát-
va állítottak ki. Mindezek a
hitelesített aláírásokkal ellá-
tott, az egyik vagy a másik
állam szabályai szerint kiál-
lított iratokra is érvényesek.
Majd pedig: azok az okirat-
ok, amelyek az egyik állam
területén hivatalosnak mi-
nõsülnek, a másik állam te-
rületén is hivatalos iratok,
és azonos bizonyító erejûek.

Az igényjogosult most,
négy évvel eredeti kérelme
benyújtása után is a fentiek-
hez tartotta magát, amikor
az eredeti román nyelvû,
közokirati formában elké-
szített tanúvallomásokra és
ezek aláírás-hitelesítõ köz-
jegyzõi végzéssel ellátott
magyar fordítására nem ve-
zettette rá az apostille zára-
dékot.

Czédly József

A média, az írott és elek-
tronikus egyaránt, kiemelten
foglalkozik a jövõ évi költ-
ségvetés megszorító intézke-
déseivel. Bírálják a kor-
mányt, miért terjeszti ki a
nehezebb helyzetben levõ
társadalmi rétegekre, nyug-
díjasokra, gyermekeiket ne-
velõ szülõkre is a költségve-
tési elõirányzatok lefaragá-
sának egy részét. Teszi ezt a
média anélkül, hogy érdem-
ben foglalkozna azzal, mi
késztette a kormányzatot
ezeknek az intézkedéseknek
a meghozatalára, és tényle-
gesen milyen nagyságrendû
az a teher, amely a jövõ év-
ben a nyugdíjasokra, illetve a
gyermekeiket nevelõ szülõk-
re fog hárulni.

A nyugdíjasok nettó jöve-
delmének csökkenését az
egészségügyi hozzájárulás
(CASS) befizetési kötelezett-
ségének kiszélesítése okoz-
za. Ugyanis a jelenleg ér-
vényben levõ szabályozással
szemben, miszerint csak a
havi 1.000 lejnél nagyobb
nyugdíjak esetében vonták le
a 5,5%-os egészségügyi hoz-
zájárulást, 2011. január 1-
jétõl, amint ezt Cseke Attila
egészségügyi miniszter sajtó-
nyilatkozatából megtudtuk,
ezt a határt leszállították a
havi 740 lejnél nagyobb
nyugdíjakra. Egyesek ezt
úgy értelmezik, hogy ez az
intézkedés csak azokat érin-
ti, akiknek a nyugdíja havi
740 és 1.000 lej között van,

mert az 1.000 lejnél nagyobb
nyugdíjban részesülõk már
eddig is fizettek, ugyanolyan
arányú egészségügyi hozzá-
járulást.

A sajtónyilatkozatból és
az újságíróknak adott vála-
szokból egyértelmûen kitû-
nik, hogy ez nem így van.
Ugyanis megváltozik az
egészségügyi hozzájárulás
nagyságát megállapító szá-
mítási rendszer is. Eddig a
nyugdíjból levonandó CASS
értékét úgy állapították meg,
hogy a nyugdíj bruttó értéké-
bõl levontak egy 1.000 lej ér-
tékû adómentes sávot és
csak az így megállapított kü-
lönbözetre számították ki az
5,5%-nyi hozzájárulást. Jövõ
évtõl megszûnik a hozzájá-
rulás-mentes sáv és az 5,5%-
t a bruttó nyugdíj teljes érté-
ke után kell kiszámítani.

Jobb megértés céljából né-
hány konkrét példa:

Ha valakinek 800 lej a ha-
vi nyugdíja, akkor ebbõl a jö-
võ évtõl kezdve levonnak
5,5%, azaz 44 lejt, az illetõ
kézhez 800-44=756 lejt fog
kapni.

Bonyolultabb a számítás
az 1.000 lejen felüli nyugdí-
jak esetében, tehát azok szá-
mára akik eddig is fizettek
egészségügyi hozzájárulást.
Lássuk hogyan állapítják
meg a CASS értékét, ha a
nyugdíj havi összege 1.200
lej. Eddig az 1.200 lejbõl le-
vonták az 1.000 lejes adó-
mentes sávot és az 5,5%-ot a
különbözet, azaz 200 lej
alapján állapították meg, te-

hát 200 x 5,5/100=11 lej. Ja-
nuár 1-jétõl a teljes 1.200 lej
alapján számítják ki az
5,5%, tehát 1.200 x
5,5/100= 66 lej. Elsõ látásra
ez azt jelentené, hogy a net-
tó nyugdíj értéke 66-11=55
lejjel csökkent. De ténylege-
sen nem így van. Ugyanis az
1.000 lejnél nagyobb nyugdí-
jak esetében jövedelemadót

is kell fizetni. Ezt úgy kell ki-
számítani, hogy a bruttó
nyugdíj értékébõl ki kell von-
ni az 1.000 lejes adómentes
sávot és az egészségügyi
hozzájárulás értékét és az
így nyert különbözetre kell
alkalmazni a 16%-os jövede-
lemadót. A mi esetünkben
jelenleg 1200-1.000-
11=189x16/100=30 lej. Ja-

nuár 1-jétõl viszont 1.200-
1.000-66=134x16/100=21
lej. A jövdelemadó tehát 30-
21=9 lejjel csökken, ami azt
jelenti, hogy a nettó nyugdíj
55-9=46 jejjel lesz kisebb. Ez
a 46 lej értékû nyugdíjcsök-
kenés érvényes valamennyi
nyugdíjas számára, akiknek
a nyugdíja több mint havi
1.000 lej attól függetlenül,
hogy a nyugdíj bruttó értéke
milyen nagyságú.

A szakminisztérium szá-
mítása szerint az egészség-
ügyi hozzájárulás új megál-
lapítási módszere az egész-
ségügyi pénztárnak évi 1,4
milliárd lej többletjövedel-
met jelent. Figyelembe vé-
ve, hogy a 2011-ben az
egészségügyi pénztárból fe-
dezendõ kiadások elõirány-
zott értéke 16,5 milliárd lej,
és hogy 2009-ben a begyûj-
tött hozzájárulások összege
14,6 milliárd lej volt, és ez
2010-ben és 2001-ben is a fi-
zetések csökkenése miatt
még kevesebb lesz, ez azt
jelenti, hogy a nyugdíjasok
egészségügyi hozzájárulá-
sának új kiszámítási mód-
szere csak részben fogja a
pénztár hiányát fedezni, a
különbözetet majd az or-
szágos költségvetésbõl kell
majd átutalni.

Mindez azért van, mert az
ország 21,5 millió lakosából
mindössze 6,7 millió fizet,
mint alkalmazott vagy egyé-
ni vállalkozó egészségügyi
hozzájárulást. Ehhez adódik
az új szabályozás alapján 2,3
millió 740 lejnél nagyobb

nyugdíjjal rendelkezõ sze-
mély, akiknek a befizetései-
bõl kell ellátni a 3,4 millió
740 lejnél kisebb nyugdíjjal
rendelkezõ nyugdíjas és 8,8
millió, elsõsorban gyerme-
kek és fiatalok egészségügyi
ellátását is, akiknek a tör-
vény szerint nincs befizetési
kötelezettségük. Ha figye-
lembe vesszük a felsorolt
adatokat, könnyen arra a kö-
vetkeztetésre jutunk, indo-
kolt a nyugdíjasok egészség-
ügyi hozzájárulása új rend-
szerének bevezetése.

A másik bírált intézkedés
a gyermeknevelési segély
(gyes) idõtartamának
lerövídítése két évrõl, egy
évre. Ez egy kevésbé elfo-
gadható költséglefaragás,
mert nagyon komoly társa-
dalmi és fõleg népességkor-
látozó hatása van. Ami po-
zitívnak számít, hogy érvé-
nye csak a 2011. január 1.
után születendõ gyermekek
nevelésének támogatására
vonatkozik. Ez gyakorlat-
ban azt jelenti, mivel a tá-
mogatás értéke nem válto-
zik, hogy 2011-ben egyetlen
szülõ jövedelmét sem érinti
az új szabályozás, mert 1 év-
re biztosított a támogatás
folyósítása. Remélhetõ,
hogy a jövõ év folyamán, el-
sõsorban amikor az idõtar-
tam lerövidítését elrendelõ
sürgõsségi kormányrendelet
a parlament elé kerül végle-
ges elfogadás céljából, lesz
megfelelõ politikai akarat a
most hozott elõírások felül-
vizsgálatára.

Vitatott megszorító intézkedések

A külföldi felhasználású iratok 
apostille-záradékkal történõ ellátásáról
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János vitéz 
Háromszéken

A kolozsvári Keljfeljancsi
Komédiás Kompánia Petõfi
Sándor János vitéz címû báb-
elõadását ma 10 órától
Kökösben, 12 órától Uzon-
ban mutatja be a Jókai Mór
Közmûvelõdési Egyesület
meghívására. Az elõadást
Kovács Ildikó rendezõi el-
képzelése alapján Demeter
Ferenc játssza.

Kiállítás 
Kézdivásárhelyen

A Vigadóban ma 18 óra-
kor megnyílik Sárosi Csaba
egyéni kiállítása, és bemutat-
ják a csíkszeredai Pallas-
Akadémia Könyvkiadó Mû-

terem sorozatában idén meg-
jelent, Sárosi Csaba munkáit
bemutató katalógust.

Zene Árkoson

A Kulturális Központban
(Szentkereszthy-kastély) ma
17 órától Érdi Tamás ad zon-
gorahangversenyt. A hang-
versenyre Sepsiszentgyörgy-
rõl a színház elõl 16.30 óra-
kor autóbusz indul.

Koncert 
Sepsiszentgyörgyön

A színház nagytermében
ma 19 órától a Brassói Fil-
harmónia ünnepi koncertje:
bécsi est. Vezényel Ovidiu
Dan Chirilã. Bérletes elõ-
adás, a szabad helyekre je-

gyet lehet váltani a szervezõ-
irodában.

Karácsonyi 
kézmûvesvásár 
Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Múze-
umban mától vasárnapig ha-
gyományteremtõ kézmûves-
vásárt tartanak. Megnyitó
ma 10.30 órakor. Nyitva na-
ponta 10-tõl 18 óráig. Vasár-
nap 15 órától István Ildikó és
a Folker együttes muzsikája
teremt ünnepi hangulatot.

Tárlatmegnyitó 
Sepsiszentgyörgyön

A Kónya Ádám Mûvelõ-
dési Házban ma 18 órakor
Czegõ Zoltán író, költõ
megnyitja a Gyárfás Jenõ
Amatõr Képzõmûvész-szö-
vetség eladással egybekötött
csoportos ünnepi tárlatát. 19

órától a Mácsafej zenekar
koncertezik.

Hangversenysorozat 
Csíkszeredában

A Nagy István Zene- és
Képzõmûvészeti Szakkö-
zépiskola idén is adventi
hangversenysorozattal tisz-
teli meg Csíkszereda zene-
kedvelõ polgárait. Az I–IV.
osztályos diákok Mikulás-
koncertje december 12-én,
vasárnap 11.30-tól a Szent
Ágoston-templomban. A
kamarazene-együttesek kon-
certjét vasárnap kísérhetik fi-
gyelemmel 11.45-tõl az uni-
tárius templomban.

Négy tánc 
Csíkszeredában

Az Udvarhely Táncmû-
hely Négy tánc címû évadnyi-
tó elõadását december 12-

én, vasárnap 19 órától Csík-
szeredában is bemutatja a
Csíki Játékszínben.

Gyermekfesztivál 
Kolozsváron

Adventi Gyermekfeszti-
válra és Sokadalomra várja
a családokat és érdeklõdõket
az Életfa Családsegítõ Egye-
sület, december 11-én,
szombaton a kolozsvári
Apáczai Csere János Elmé-
leti Líceumban. A reggel 10
órától kezdõdõ egész napos
rendezvény változatos kéz-
mûves tevékenységet, báb-
elõadásokat, adventi és kará-
csonyi éneklést, közös játé-
kot kínál. Idén is lesz süti-
verseny, a tombolázók érté-
kes nyereményekre számít-
hatnak (fõdíj: hajdúszobosz-
lói családi hétvége a Silver
hotelben). A vásártéren
könyvet, játékot, mézeskalá-

csot, karácsonyi dísztárgya-
kat kínálnak az árusok. Este
7 órától kezdõdik a még na-
gyobb közös szórakozás: Ici-
pici karácsonka címmel Palo-
csay Kisó Kata és másod-
éves színihallgatók interak-
tív bábjátékot varázsolnak.

Koinónia-karácsony

December 16-án, csütörtö-
kön 18 órától lesz a Koinónia
Karácsony nevû rendezvény,
amelyen sok-sok érdekes
könyv, karácsonyi CD és
diafilm is várja az érdeklõdõ-
ket. Míg a felnõttek a Koi-
nónia Kiadó karácsonyi ki-
adványairól beszélgetnek,
addig a gyermekek diafilm-
vetítésen vehetnek részt. A
hangulatot forralt bor, üdítõ
és sütemények teszik kelle-
messé. Szeretettel várnak
minden érdeklõdõt a Mãrgi-
naºã utca 42. szám alá.

Programajánló

A fejlesztés négy évig tar-
tott, az ötlet pedig igencsak
inspiráló körülmények kö-
zött született. A készülék fel-
találója, Amit Goffer izraeli
mérnök – közlekedési bal-
eset folytán – mozgásképte-
lenségre kárhoztatva kezdett
el töprengeni azon, hogyan
változtathatja a helyét vala-
ki, aki sem mások segítségét,
sem a klasszikus eszközöket
nem akarja vagy tudja igény-
be venni.

A „ReWalk”-nak elneve-
zett berendezés segíthet a
paraplégiásoknak (alsótesti
és alsóvégtag-bénulásban
szenvedõknek) felállni és jár-
ni: ehhez elõre kell hajolni-
uk, felsõ testüket pedig kü-
lönbözõ irányokba kell moz-

dítaniuk. A ReWalk felhasz-
nálóinak a biztonság kedvé-
ért mankót is kell használni-
uk.

A ruhán kívül viselt 16 ki-
logrammos berendezést
mozgásérzékelõkkel ellátott
lábmerevítõk és motoros
ízületek alkotják, amelyek a
felsõtest mozgásaira és
egyensúlyváltozásaira rea-
gálnak. Az eszközt hevede-
rek rögzítik a páciens dere-
kára és vállaira, hátizsákjá-
ban pedig a „fedélzeti szá-
mítógép” és a 3,5 órás
üzemhez elegendõ áramfor-
rás kapott helyet. Mûködése
során fémes hangokat pro-
dukál, „akárcsak a ’80-as
évek kultuszfilmjének hõse,
a Robotzsaru”. A gép ön-

maga nem tud járni, aho-
gyan a felhasználó sem.
Csak együtt képesek erre.

A feltaláló állítása szerint
a mintegy 100 ezer dollárba
kerülõ berendezés használa-

ta elejét veheti bizonyos igen
költséges komplikációknak,
amelyek a járóképtelen em-
bereknél gyakran kialakul-
hatnak: decubitusszerû sérü-
lések, húgy-ivarszervi, kerin-

gési és szív-, illetve keringési
zavarok.

Egy másik cég, a Sun-
nivale-i Tibion Corp egy, a
ReWalkhoz meglehetõsen
hasonló készüléket reklámoz
– a „Bionic Leg”-et (azaz
bionikus lábat) – amely
azonban az agyi katasztró-
fák áldozatait hivatott segíte-
ni, az izlandi Ossur cég pe-
dig meghajtott térdprotézist
készít amputáltak mozgásá-
nak megkönnyítésére.

Teljesen robotizált, joy-
stick-vezérlésû egységet al-
kotott meg az új-zélandi Rex
Bionics – ahogyan más cé-
gek is forgalmazzák a fizikai
teljesítmény fokozásának
elektronikus-mechanikai
eszközeit.

A nyaktól lefelé mozgás-
képtelen Goffer maga nem
veheti hasznát találmányá-
nak, mert a ReWalk fel-
használóinak kezüket és
vállukat is mozgatniuk kell,
nem beszélve a mankók
markolásáról. A cég azon-
ban nem éri be a ReWalk
által jelenleg kínált lehetõ-
ségekkel: a következõ válto-
zatot kvadriplégiásoknak
fejlesztik, akik sem lábukat,
sem karjukat nem képesek
mozgatni.

High-tech eszközök 
kerekesszék helyett
Januárban, éveken át végzett izraeli és

egyesült államokbeli klinikai vizsgálatok

után, kereskedelmi forgalomba kerül a

kerekesszék új alternatívája. A Washing-

ton Post szerint az eszköz – az úgyneve-

zett „robotnadrág” – érzékelõk és moto-

rok segítségével lehetõvé teszi, hogy

mozgásképtelenné vált emberek felállja-

nak, járjanak, akár lépcsõn is.

Régen volt néhány hasi mûté-
tem, ennek már 10-15 éve. A
mûtét után egy ideig idõválto-
zásra fájt a helye, majd pár éve
elmúlt. Most viszont újra jelent-
keznek a fájdalmak, ráadásul
egyre erõsebben. Mit lehet tenni?

Idõjárás-változások kap-
csán a légnyomás csökkené-
sétõl szenvedünk a legjob-
ban. Ilyenkor kitágulnak a
szövetek és húzódnak a régi
mûtéti hegek. A szervezet-
ben lappangó gyulladásos fo-
lyamatok felerõsödnek, az
erõs fájdalom a fronthatás le-
csengésével elmúlhat. Ez
többször ismétlõdve, alatto-
mosan krónikus gyulladás-
hoz, gócképzõdéshez vezet.
A gyulladásos góc rengeteg
panaszt okozhat, a megma-
gyarázhatatlan fáradtságtól,
fejfájástól kezdve a hajhullá-
sig bezárólag. Melegfronti
hatáskor nagyobb a kálium-
vesztés, ezért elõnyös ilyen-
kor több paradicsomot, ma-
zsolát, búza és rozsfélét fo-
gyasztani. A vitaminok kö-
zül a B2-, C-, K- és P-vitamin
gyengítheti a fronthatást.
Ugyancsak melegfronti ha-
tásra emelkedhet a vérnyo-
más és a vércukorszint. A hi-
degfronti hatás kedvezõtlen
az allergiásoknak és az aszt-
más betegeknek. A testünket
átszövõ ér és idegvezetékek
szoros összefüggésben van-
nak a fájdalomérzettel. Mû-
tétek során rengeteg parányi
vagy vastagabb szál elvágás-
ra kerül elkerülhetetlenûl,
amire az idegek fájdalommal
vagy gyulladással reagálnak.
A visszajáró fájdalom azért
is jöhet vissza, mert az idõ
halad a szervezet pedig öreg-
szik, az idegrendszer érzéke-
nyebben reagál a régi seb-
helyre. Az idegszövetet befo-
lyásolja például a táplálkozá-
sunk, leginkább a B-vitamin-
ok megfelelõ bevitele. A
rosszabbá vált lelki állapot is
fogékonyabbá tesz a fizikai
fájdalmakra. A sok B-vita-
min mellett fogyasszon élesz-
tõt, tojást, tejtermékeket, ho-
moktövismag-olajat.

Dr. Gyõri György

Az orvos 

válaszol

Mit tehetünk a meghûlé-
ses betegségek megelõzése
érdekében? Az eddigiekbõl
könnyen kitalálható: meg-
felelõ táplálkozásra, megfe-
lelõ légzésre, kellõ folya-
dékfogyasztásra és mozgás-
ra van szükségünk.

Íme néhány erõsítõszer,
amelyek segítségével erõ-
síthetjük az immunrend-
szert:

A ginszengnek lép- és tü-
dõerõsítõ hatása egyaránt

van. A teljes hatás elérésé-
hez legalább három hóna-
pon keresztül napi egy am-
pulla szükséges. A gin-
szengampullát reggel éh-
gyomorra fogyasszuk.

A gyömbér melegítõ ha-
tása miatt hatékony téli be-
tegség-megelõzõ szer. Ket-
tõs hatása van, egyrészt
tisztítja a tüdõt, másrészt
tisztítja a vastagbelet, amely
a szervezet egyik legfõbb
immunszerve.

Lehetõleg kerüljük vagy
csökkentsük a tejtermékek
fogyasztását, mert ezek
nyálkatermelõk – megfá-
záskor amúgy is sok kelet-
kezik a nyálkából. C-vita-
min, a meleg, csípõs ételek,
és minden, ami melegít,
szintén segíthet.

Van néhány kombinált
homeopátiás szer, mint pl.
az Oscillococcinum, amely
segít az ellenálló-képesség
megõrzésében. Ebbõl meg-

elõzésként minimum havi 1
ampullát fogyasszunk, de
az adagja immunrendsze-
rünk erejétõl is függ. Ha
már megfáztunk, fogyasz-
szunk a szokásosnál keve-
sebb táplálékot, több folya-
dékot, nagyobb adag vita-
mint. A kalcium a nyálka-
hártyát harmonizáló hatása
miatt lerövidíti a betegség
idõtartamát. Az egyik leg-
egyszerûbb megoldás 2 tab-
letta aszpirin bevétele.

A téli betegségek megelõzése
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Közepes fokozat

A 81 mezõt a rácsban úgy
kell kitölteni, hogy minden
sorban, minden oszlopban és
a 3×3-as négyzetekben 1-tõl 9-
ig mindegyik számjegy csak
egyszer szerepeljen. Jó játékot!

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

Áron bácsi ül a parkban, mellette bóklászik egy kutya. Arra sétál egy
ember, nézegeti a kutyát, majd megkérdi: 
– Harap a kutyája? 

– Nem. 
A fickó meg akarja simogatni a kutyát, de az beleharap a kezébe. 
– Maga azt mondta, hogy nem harap a kutyája, és mégis majdnem
széttépte a kezem. 
Mire az öreg: 
– ... (poén a rejtvényben) 

Vízszintes: 1. Nõi név. 5. Kutya porciója. 12. Kettõnk közül
nem én! 13. Indok. 15. Roló. 16. A vicc poénja. 18. Rag, a -
bõl társa. 19. Szaglószerv. 20. Októberre jellemzõ. 22. Római
2000. 23. Hordóabroncs. 25. Egyesült Nemzetek Szervezete
(röv.). 26. Erõd. 27. Pázsit (nép.). 29. Bejárat az emeletre! 30.
Sári ...; Móricz-regény. 32. Dicséret. 35. Depeche ...; angol
popegyüttes. 37. Rakpart! 38. Hõséget árasztó. 40. A felszín-
re. 41. Filmszínház. 43. Kedvesség, báj. 45. ... Figaro; francia
lap. 46. Gyepnek vetett növény. 48. Becézett Liána. 49. Nemi
gyönyör. 51. 12000 hónap. 54. Jövendõbeli, mátka. 55.
Félsúly! 56. Athénira jellemzõ. 57. Üvölt. 

Függõleges: 1. Kelet-afrikai nép. 2. Fogaival megtép. 3. Gyú-
lékony nemfém. 4. Vadon. 6. Udvarias férfi. 7. Sérülést okoz.
8. Tartozik. 9. Borul. 10. Hangfoszlány! 11. Aki sokat eszik.
14. Kettõs szerv. 17. Lankadó, fáradó. 21. Tan. 22. „... hó
takará a bérci tetõt” (Petõfi). 24. Az illetõtõl. 26. Ellenséges-
kedés. 28. Két szépia! 30. Szürkéssárga, nyersselyem színû.
31. Nyugtalan a gyomor. 33. Csavar. 34. Riport eleje! 36. ...
Einar Bjoerndalen; olimpikon norvég biatlonista. 39. Gigászi
nagyságú. 41. Hokis siklik rajta. 42. Nõi név. 44. Õskori ele-
fánt. 46. Helyhez jutó. 47. A dollár vetélytársa. 49. Kerület
(röv.). 50. Nem használ fésût! 52. Fejetlenül szõ! 53. Vesd ösz-
sze (röv.).  

A székely kutyája

A mai tradicionális görög
ételeket az ógörögök nem is
ismerték, hisz abban az idõ-
ben még nem létezett rizs,
paradicsom, cukor, burgo-
nya, paprika, kávé. Fõbb
alapanyagaik a búza, az olaj,
az olajbogyó és a bor voltak.
Gyakran ettek húst, fõként
sertés- és marhahúst, ami
mára szinte teljesen megvál-
tozott, és eltûnt étrendjük-
bõl. Ételeik fõszereplõi a fû-
szerek, leginkább az oregánó
és a bazsalikom a meghatá-
rozó, de a koriander, a fahéj,
a kömény, az olajbogyó és
az olívaolaj is közkedvelt,
utóbbi nemcsak fõzésre, de
salátáik gazdagítására, azok
ízeinek kiemelésére is szol-
gál. A görögök törekednek
arra, hogy mindig a legfris-
sebb zöldségekkel gazdál-
kodjanak.

Rakott padlizsán –
Mussaka
Hozzávalók: 4 padlizsán,

só, olívaolaj a sütéshez, 10
dkg barnarizs, 40 dkg para-
dicsom, 1 fej vöröshagyma,
3 ek. aprított petrezselyem,
1/2 dl olívaolaj, 3 gerezd
fokhagyma, bors, 2 ek. nap-
raforgómag, 5 dkg ribizli, 10
dkg feta sajt. A szószhoz: 10
dkg finomliszt, 5 dkg vaj, 4

dl tej, 5 tojás + 1 sárgája, 30
dkg kefalotiri vagy feta sajt,
só, bors.

Elkészítés: A padlizsáno-
kat hosszában vékony csí-
kokra vágjuk, besózzuk, állni
hagyjuk fél órán át, majd le-
csöpögtetjük. Egy serpenyõ-
ben 10-15 percig pirítjuk olaj-
ban a padlizsáncsíkokat,
majd kiszedjük és papírtöröl-
közõvel leitatjuk. A rizst
megmossuk és megfõzzük,
leszûrjük, és összekeverjük a
hámozott, feldarabolt paradi-
csommal, finomra vágott
hagymával, petrezselyem-
mel, olívaolajjal, fokhagymá-
val, sózzuk és borsozzuk.
Lassú tûzön addig fõzzük,
míg a leve elpárolog (kb. 10
perc). Levesszük a tûzrõl, be-
lekeverjük a napraforgóma-
got, ribizlit és a sajtot, majd
félretesszük. A szósz elkészí-
téséhez a vajat megolvaszt-
juk, apránként belekeverjük
a lisztet, hogy sima masszát
kapjunk. Fokozatosan hoz-
záadjuk a felmelegített tejet,
vigyázva, hogy ne csomó-
sodjon be, és lassan felforral-
juk, míg besûrûsödik. Le-
vesszük a tûzrõl, beletesszük
a tojásokat, a sajtot, sózzuk,
borsozzuk. A sült padlizsán
felét egy tepsi aljára terítjük,
egyenletesen elosztjuk rajta a

rizses keveréket, majd befed-
jük a maradék padlizsánnal.
Tetejére öntjük a sûrû sajt-
szószt, majd sütõben 35-40
percig sütjük.

Csirke szuvlaki 
– kotopoulo souvlaki
Hozzávalók: 1 1/2 kg ki-

csontozott, lebõrözött csirke-
mell, 1/2 dl citromlé, 1/3 dl
olívaolaj, 2 ek. oregánó, só,
8-12 kis nyárs.

Elkészítés: Vágjuk fel a
csirkemellet hosszú, 3 cm
széles csíkokra és szúrjuk fel
a nyársra. Egy lapos serpe-
nyõben (melybe beleférnek a
nyársak), keverjük össze az
olívaolajat, a citromlevet és
az apróra vágott friss
oregánót, majd öntsük rá a
keveréket a felszúrt csirke-
mellcsíkokra. Sózzuk ízlés

szerint és legalább két órára
tegyük hûtõbe, hogy a fûsze-
rek aromája átjárja a húst.
Forró grillen vagy öntöttvas-
sütõlapon süssük meg, folya-
matosan forgatva és páclével
locsolgatva. Körülbelül 10
perc alatt elkészül, a nyárssal
együtt tálaljuk, forrón.

Tzatziki recept
Hozzávalók: 500 g natúr

joghurt (lecsöpögtetve), 2
közepes uborka, 3-4 gerezd
fokhagyma, 1 ek. friss men-
talevél vagy kapor (vagy
mindkettõ), 1 ek. extra szûz
olívaolaj, 1/2 tk. frissen fa-
csart citromlé, õrölt bors, só.

Elkészítés: Egy nagy szû-
rõt béleljünk ki tiszta pamut
konyharuhával vagy kony-
hai papírtörlõvel, és ültessük
egy nagy tál tetejére, hogy a
szûrõ ne érjen le az edény al-
jára. Kanalazzuk bele a jog-
hurtot, és néhány órára
(akár egy éjszakára) tegyük
lefedve a hûtõbe, hagyjuk ki-
csöpögni a savót. (A joghurt-
ból így kb. a fele mennyiség
lesz. Reszeljük le az uborkát,
sózzuk le egy órára majd jó
alaposan csavarjuk ki a levét.
A joghurtot az uborkával ke-
verjük össze, adjuk hozzá a
zúzott fokhagymát, mentát,
kaprot, citromlevet (esetleg
borecetet), olívaolajat, bor-
sot és jól dolgozzuk össze.

Néhány órára tegyük hûtõ-
be, hogy az ízek összeérhes-
senek.

Narancsos-diós 
csillagocskák
Hozzávalók: 3 csésze

liszt, 1/2 csésze cukor, 3/4
csésze olaj, 1 csésze darált
dió, 2 közepes narancs (leve
és a facsarón fennmaradó
gyümölcshús), 1 narancs re-
szelt héja, 1/2 ek fahéj, 1/2
ek szódabikarbóna. Szirup-
hoz: 1 csésze cukor, 1/2 csé-
sze méz, 1 csésze víz, 1 fa-
héjrúd. Díszítéshez: durvára
vágott dió.

Elkészítés: A cukrot az
olajjal jól elkeverjük, majd
hozzáadjuk a narancsok le-
vét, húsát és reszelt héját is.
Ezután fokozatosan beleke-
verjük a lisztet, darált diót,
fahéjat, szódabikarbónát, és
jól eldolgozzuk, amíg egyne-
mû masszát nem kapunk. 1
órán át hûtõben hagyjuk pi-
henni. Melegítsük elõ a sütõt
180 fokra. Szilárd felületre
terítsünk le egy jókora mére-
tû zsírpapírt, és ezen lapo-
gassuk el a tésztát kb. fél cm
vastagságúra. Szaggassunk
belõle kis csillagokat, és te-
gyük õket papírral bélelt sü-
tõlemezre, tetejükre nyom-
kodjunk durvára vágott dió-
darabokat. 180 fokon kb. 20
perc alatt süssük õket arany-
barnára. Közben készítsük el
a szirupot, amihez a mézet,
a cukrot és a vizet lassan for-
raljuk össze, kb. 10 percig. A
kis csillagokat még melegen
forgassuk át a szirupban,
csepegtessük le õket egy szû-
rõkanál segítségével, és te-
gyük õket egy sorban tálcá-
ra. Fogyasztás elõtt egy éj-
szakát fóliával lefedve hagy-
juk õket pihenni, így jól át-
járja a szirup, és sokáig puha
süteményt kapunk.

Görög konyha: 
az ízek harmóniája

A mikulásvirág vagy kará-
csonyi csillag Mexikóból
származik. Trópusi környe-
zetében egy méter magassá-
got is elérõ bokor. A felsõ le-
velei pirosak, de ma már
többszínû változata is van.
Sokan elõször a felsõ piros
leveleit tekintik a virágzat-
nak, pedig ez nem az. A nö-
vény virágzata apró és nem
feltûnõ. A fellevelek köze-
pén, a hajtás csúcsán helyez-
kedik el, mintegy kicsi, pár
cm-es sárgás-piros korona.
Gondozása nem könnyû,
minimális hõigénye 13 Celsi-
us fok körül van. Gyakran
elõfordul, hogy amikor télen
kapjuk, vagy esetleg ajándék-
ba visszük, akkor a növény
megfázik, és a meleg szobá-
ban csak vegetál, majd elhul-
latja leveleit. Sem a huzatot,

sem a túl magas hõmérsékle-
tet nem szereti. Párásítva, kö-
zepesen öntözve, kéthetente
tápoldatozva érzi jól magát.
Virágzás után már nem sokat
kell öntözni. Ekkor a nö-
vényt kb. 15 cm-es ágakra
vissza kell metszeni, és így
pihentetni. Nyáron védett
helyre a kertbe is ki lehet ül-
tetni. Újbóli virágoztatása is
lehetséges, de kis odafigyelést
igényel. Mivel rövid nappa-
los növény, ennek megfelelõ
kezelésre van szüksége, ami
azt jelenti, hogy jó két hóna-
pon keresztül 12 óránál keve-
sebb ideig szabad fényhez
jutnia. Szaporítása nyáron
történik, miután a növényen
új hajtáskezdemények indul-
nak meg. Ezeket leválaszt-
juk, s ezt dugványozzuk ned-
ves homok-tõzeg keverékbe,
majd párásított helyre tesz-
szük.

Sármási-Bocskai János 
kertészmérnök

Mikulásvirág 
Kert-ész

Az ógörögök szá-

mára sokkal fonto-

sabb volt az ízek

harmóniája, mint

hogy jól teletömjék

a hasukat. Éppen

ezért rengeteg fû-

szert, zöldséget

használtak ételeik

elkészítésénél.
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Kedves gyerekek, decem-
ber az ünnepek hónapja,
aminek a meglévõ hangula-
tát a téli madáretetéssel tud-
játok fokozni. Csak épp arra
kell ügyelnetek, hogy az ün-
nepek elmúlásával, amikor
hanyatlani kezd az „ünnepi
varázs” hangulata, ne csök-
kenjen kedvetek a madarak-
król való gondoskodásra.

A téli madáretetést decem-
berben kell elkezdeni, és feb-
ruár végéig, legfeljebb márci-
us elejéig tartson. Hamarabb,

nincs amiért hozzáfognotok,
mivel addig a madarak kap-
nak természetes táplálékot,
de hosszabb ideig se tartson
mint március elsõ fele, ami-
kor a téli álmából feléledt ter-
mészet már kellõ táplálékot
nyújt számukra, mert mind-
két esetben csak ártotok ne-
kik. Tudom, hogy vannak,
kik annyira szeretik az állato-
kat, madarakat, hogy függet-
lenül attól, hogy milyen hó-
napot írunk nagy szeretettel
etetik õket. A szakemberek

mégis arra figyelmeztetnek,
hogy tartsuk be a téli madár-
etetés szabályait. Mert megfi-
gyelték, hogy a széncinegék-
nél az elhúzódó téli madár-
etetés milyen káros hatással
jár. Ott, ahol a téli madártete-
tést nem szüntették be tavasz-
szal, a fiókanevelés idõszaká-
ban is az etetõhöz jártak a ci-
negék, és megtörtént, hogy
annyi napraforgómagot töm-
tek a kisfiókáik begyébe,
hogy azok elpusztultak.

A legtöbb baj mégis télen,

a madáretetés közben törté-
nik, ezért néhány alapvetõ
szabályt jegyezzettek meg. A
téli madáretetés decembertõl
február végéig tartson, eköz-
ben nem szabad felhagyni az
etetéssel, még ha nem min-
dennap is van egyforma a
kedvetek. Ezért ha el szeret-
nétek kezdeni a téli madár-
etetést, akkor elsõként nyers
szalonnacsíkokat akasszatok
ki. A cinegék az olajos mag-
vak mellett szívesen fogyaszt-
ják a zsiradékot, és ez meg-
könnyíti a ti helyzeteteket is,
nem kell mindennap gondos-
kodnotok az eledelrõl. Több-
nyire egy hétig is eltart, amíg
kicsipegetik a zsiradékot any-
nyira, hogy épp csak a ke-
mény bõrdarab marad, ekkor
kitesztek egy újabb szalonna-
csíkot, és akkor gyönyörköd-
hettek az odajáró cinegékbe.

Kezdetben minden cinege-
madár egyformának tûnik,
de ha tüzetesebben megfigye-
litek és lejegyzitek viselkedé-
süket, hamar meg fogjátok
különböztetni õket, és ekkor
már nevet is adhattok nekik,
meglátjátok, sok kellemes
percet töltötök el így. Kelle-
mes madarászást kívánok
nektek!

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Adventi koszorút szinte

bármibõl lehet készíteni,
nemcsak a hagyományos
anyagokból. Mi lenne példá-
ul, ha papírhulladékból ké-
szítenétek ajtóra akasztható
színes adventi koszorút?

Szükséges anyagok és esz-
közök: mindenféle színes
hulladékpapír, kemény kar-
ton, selyemszalag, olló, kör-
zõ, ceruza, ragasztó.

Elkészítés: A kemény kar-
tonlapra a körzõ segítségével
(vagy bármilyen kerek tárgy

megfelel) rajzoljatok akkora
kört, amekkor koszorút sze-
retnétek készíteni. Kb. 5 cm
távolságra a belsejébe egy ki-
sebb kört rajzoljatok, majd
vágjátok ki a kartongyûrût.
Ez lesz a koszorú alapja.
Utána a színes papírokat
szabjátok fel egyenlõ lapocs-
kákra, és kezdjétek el sûrûn
egymás mellé felragasztani a
kivágott kartonra. Amikor
elég dús lett a koszorú kösse-
tek rá csokrot egy selyemsza-
lagból. Jó szórakozást!

Adventi koszorú 

hulladék papírból

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A cikkcakkos dombon túl,
ott, ahol a zúgó-búgó pata-
kok berobognak a mély
völgybe, élt egyszer négy
széltestvér. Keleti Szél, Nyu-
gati Szél, Déli Szél és Északi
Szél nagyon szerették egy-
mást, mindig együtt fújtak és
fújtattak, egyszóval: elvá-
laszthatatlanok voltak.

Tavasszal játékosan meg-
csiklandozták a fák rügyeit,
táncoltatták a kibúvó fûszá-
lakat, megnevettették a töré-
keny virágokat. Ha a nyári
forróságban a szorgos föld-
mûvesek elfáradtak, hûsítõ-
en, cirógatva lengedezték
körül õket. Õsszel avarszõ-
nyeggel takarták be az erdõt,
nevetve sugdolóztak az elsö-
tétedõ ablakok alatt. Télen
belesüvítettek a hóemberek
arcába, szétseperték a zen-
gõ, csikorgó fehérséget, és
suhogva kísérték a kántálni
indulókat.

Egy tûzõ nyári napon a
Keleti Szél ezt süvöltötte:

– Unatkozom, rendezzünk
fújóversenyt!

– Jaj, de jó – örvendezett
bukfencezve a Déli Szél –,
rendezzünk!

– Már megint mit találtál
ki? – kérdezte zsibongva a
Nyugati Szél.

– Micsoda remek ötlet –
fújdogálta az Északi Szél –,
de ki dönti el, melyikünk, a
jobb?

– Majd mi négyen eldönt-
jük – pödörte szélbajuszát
peckesen a Keleti Szél. Meg-
egyeztek. Az nyer, aki a leg-

több szénaboglyát fújja szét a
réten. Szépen egymás mellé
álltak, nekigyürkõztek, neki-
veselkedtek, és fújtak, süví-
tettek, ahogy csak széltüde-
jük bírta. Amikor minden
szénaboglyát ledöntöttek, így
szólt a Nyugati Szél:

– Lám, lám, aki tud, az
tud, én gyõztem!

– Micsodaaaa, még hogy
te gyõztél? – méltatlankodott
sisteregve a Keleti Szél. – Ha
itt valaki gyõzött, az egyedül
csak én vagyok.

– Ebbõl aztán elég legyen –
ráncolta homlokát a Déli
Szél –, mindenki láthatja,
hogy a gyõztes én vagyok.

– A legtöbb szénaboglyát
én fújtam szét, én vagyok az
egyedüli gyõztes – zúgta az
Északi Szél.

Lett is civakodás, marako-
dás, szélzúgás-búgás. Egyik
jobban fújta a magáét, mint a
másik. Sehogy sem tudtak ki-
egyezni, ki is legyen a
szélfújóverseny gyõztese.
Mély haragra gerjedtek egy-
más iránt. Mérges zúgolódá-
sukban úgy összevesztek,
hogy elhatározták, soha töb-
bé nem akarják látni egy-
mást. Belerobogtak a nagyvi-
lágba. A Keleti Szél kelet felé
vette az irányt. Csak suhant
durcásan, vissza se nézett.
Az Északi Szél északra ro-
hant. Vágtatott sebesen, el
sem köszönt testvéreitõl. A
Déli Szél komótosan gurult,
az sem érdekelte, testvérei
merre indultak. A Nyugati
Szél fütyörészve suhant nyu-

gat felé, arra gondolt, semmi
baj, itt az ideje a nagy ván-
dorlásnak.

Teltek-múltak az évek, és a
széltestvérek semmit nem
tudtak egymásról. A Keleti
Szél keleten zúgolódott, a
Déli Szél délen fújtatott, az
Északi Szél északon fütyöré-
szett, a Nyugati Szél nyuga-

ton susogott. Az emberek
mindenhol karácsonyra ké-
szülõdtek, nagy volt a sürgés-
forgás a világban. Déli Szél
unottan bámulta a zsúfolt,
emberekkel teli utcákat, ami-
kor egy bodori bárányfelhõ
ezt kérdezte tõle:

– Miért lógatod az orrod,
Déli Szél? Itt a karácsony,
örülnöd kéne.

– Hogy örülhetnék, ami-
kor az jutott eszembe, milyen

jó is volt otthon valamikor
nagyon régen. A testvéreim-
mel ünnepeltük a karácsonyt
– lengedezte szomorúan a
Déli Szél.

– Azt hiszem, itt az ideje,
hogy hazaindulj, ne késle-
kedj – tanácsolta kedvesen a
kis felhõ.

– Igazad van helyeselt a

Déli Szél –, itt az ideje, hogy
hazatérjek.

Elbúcsúzott a bárányfelhõ-
tõl, és sebesen hazavágtatott
a mély völgybe, oda a cik-
cakkos dombon túlra, ahol a
zúgó-búgó patakok összeér-
nek. Az Északi Szél is haza-
gondolt. Hiányoztak a testvé-
rei, a sok szélhuncutkodás.
Egy görbe ágon gubbasztott,
amikor a nap lekiáltott hoz-
zá:

– Miért ücsörögsz olyan
búsan azon az ágon?

– Egy nap múlva kará-
csony, hazavágyom – mondta
szomorúan az Északi SzéI.

– Akkor indulás haza –
szólt a nap –, mire vársz még?

Az Északi Szélnek nem
kellett kétszer mondani. Isz-
kolt hazafelé, úgy rohant,
mintha kergetnék. Meg sem
állt a mély völgy közepéig.

A Keleti Szél elmélázva fi-
gyelte a karácsonyi árusokat.
Eszébe jutott, milyen szere-
tettel kísérték széltestvéreivel
a kántálni indulókat kará-
csony éjjelén. Odalépett hoz-

zá egy öreg, bölcs varjú, és
ezt kérdezte:

– Miért nem fújsz, lengede-
zel, elfáradtál?

– Nincs hozzá kedvem.
Holnap karácsony, én meg
évek óta semmit nem tudok a
testvéreimrõl – szipogott hal-
kan a Keleti Szél.

– Azonnal hagyd abba a
szipogást, és suhanj haza –
károgta hangosan a fekete
madár.

A Keleti Szélnek csak eny-
nyi kellett, fogta magát és el-
robogott. Hazalibbent a mély
völgybe. A Nyugati Szél vé-
geláthatatlan réten feküdt.
Az égen úszó felhõket bá-
multa, és nagyokat sóhajto-
zott. Odalépett hozzá egy
hosszú fülû mezei nyúl:

– Miért sóhajtozol ekkorá-
kat, még a föld is beleremeg a
sóhajaidba?

– Hogyne sóhajtoznék,
holnap karácsony, én meg
egyedül üldögélek itt a réten.
Otthon lenne a helyem – ma-
gyarázta egykedvûen a Nyu-
gati Szél.

– Ha otthon a helyed, ak-
kor mit keresel még itt? – kér-
dezte kíváncsian a kis tapsi-
füles.

– Milyen igaz – ráncolta
homlokát a Nyugati Szél –,
mit is keresek én itt, amikor
szenteste otthon lenne a he-
lyem?

Nem is késlekedett, felug-
rott a Nyugati Szél, és úgy
zúgott végig a kék égen, mint
akit puskából lõttek. Ripsz-
ropsz, gurult sebesen, meg
sem pihent a mély völgyig.

És lássatok csudát, de nem
is akármilyen csudát! Mind a
négyen egyszerre értek haza.
Egymás nyakába borultak és
ölelték egymást olyan szoro-
san, ahogy csak testvért lehet
ölelni. Örömkönnybe lábadt
a szemük, csak a szipogásuk
hallatszott. Már nem is emlé-
keztek arra, hogy valamikor
milyen csúnyán összevesztek.

Azóta minden karácsony-
kor hazavágtatnak a mély
völgybe, és együtt, boldogan
ünneplik a szentestét.

(A mese a Legszebb karácso-
nyi ajándék a nátha c. 
könybõl való, közöltük 

a Koinónia Kiadó jóvoltából)

Simon Réka Zsuzsanna

A szelek karácsonya

Madáretetõ
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